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Pääkirjoitus

Viimeiset vuodet
TVY ry:n luotsina
Miksi haluaisin kertoa teille sairastumisestani rintasyöpään syksyllä 2011? Siksi, että
tällä sairastumisella oli niin mahdottoman suuri merkitys viimeisiin vuosiini TVY ry:n
puheenjohtajana. Kuinka suurin osa niistä ihmisistä, joitten olisi pitänyt tukea minua,
eivät nähneet väsymistäni, eivätkä sitä kuinka rikki olin. Kaikista eniten monet
tuntuivat nauttivan siitä, että väsyypä se tuokin, siis siltä minusta tuntui...

Kuvat: Juha Keränen

K

äydessäni alueitten yhdistyksissä
ja kotona Ivalossa, ihmiset kysyivät, mistä sinä tiesit, ettei kaikki
olekaan hyvin? Ihmiset kysyivät:
kuinka sinä jaksat, kuka on sinua tukenut,
ja mistä sinä olet saanut voimaa tehdä vaativaa työtäsi, nyt kun vielä sairastuit? Mistä tiesin, mitenkö olen jaksanut? Syyskuussa 2011 olin työkeikalla jossakin ylhäällä.
Kävin aamulla hotellissa suihkussa ja olin
laittamassa rintaliivejä päälleni kun aistin
ettei kaikki ole oikein.
Soitin töihin ja toimistotyöntekijämme Paula varasi minulle seuraavaksi aamuksi ajan lääkäriasemalle. Siellä minua
oli vastassa nuori mieslääkäri, joka sanoi,
ettei täällä mitään ole. Kysyin ihan tosissani, että oletkos joskus puristellut naisten
rintoja, joissa olisi ollut syöpä. Hän totesi, että joo, olen opiskeluaikoina. Ja tokaisi:
jos epäilen hänen osaamistaan, niin mene
mammografiaan.
Tulossa oli viimeinen ”Ihmisarvofoorumi” ja muutoinkin töissä oli tulossa marraskuun koulutus, ja eduskunnassa samat
jokavuotiset budjettilakien kuulemiset –
kohtuullisesti vipinää. Mammografiaan
meno siirtyi ja siirtyi. Viimein yhtenä marraskuun lauantaina sitten menin Kämppiin
kuvauksiin. Viikon päästä tuli uusi komento uuteen kuvaukseen, ja tiesin: nyt se sitten on tosi juttu. Kipu oli vasemmassa rinnassa niin ärhäkkä, että käytin päivittäin
meikkipumpulia suojana rintaliivin alla.
Uusi kuvaus ja radiologin ultraäänitutkimus. Yllätys yllätys, Lapin äidin vasen
rinta olikin puhdas: löydös oli oikeassa rinnassa. Lähdin klinikalta sekavin tuntein, ja
seuraavana päivänä etsin lähimmän syöpäyhdistyksen Liisankadulta. Jo kolmen päivän päästä olin rintasyöpäpotilaiden vertaistukiporukan palaverissä. Meitä uusia
juuri syövästä tiedon saaneita, tai eri vaiheessa olevia, neuvoivat sellaiset ihmiset,
joilla sairauden akuutista vaiheesta oli jo
kymmeniä vuosia. Sen jälkeen pyöritys olikin nopeaa, marraskuun loppupuolella olin
jo ensitutkimuksissa Naistenklinikalla ja

minulla oli muutaman päivän sairausloma.
Minut leikattiin 14.12.
Yövyin leikkauksen jälkeen klinikalla,
ja kotiin päästessäni Tuohimaan Eija tuli
tukihenkilöksi ja pysyi ensimmäiset päivät. Kummallista, miten ihminen pelkää
kuolemaa, ja että tapahtuu jotain odottamatonta, mitä ei osaa sanoiksi kuvata. Saatuani tietää sairaudesta ystävistäni Huotari Anne lensi Oulusta Helsinkiin, ja vietimme tuskaista päivääni yhdessä. Eija tuli
tukemaan minua useammankin kerran Jyväskylästä. En ole varmaan muistanut tarpeeksi kiittää naisia siitä ajasta. Jouluksi
lensin lääkärin luvalla kotiin Ivaloon. Tuolloin olin sairauslomalla muistaakseni tammikuun loppupuolelle.
Makasin Ivalossa petissä kuumeessa niin kovassa tablettihöyryssä, että niillä olisi kaatunut norsukin. Kainaloni keräsi paljon nestettä, eivätkä Ivalon lääkärit
osanneet poistaa sitä. Palatessani Helsinkiin lääkäri määräsi myrkyt palautettavaksi apteekkiin. Opin itsekin värkkäämään
nesteitä pihalle, kun ensin kävin teettämässä klinikalla kainaloon reiän. Halusin
palata normaaliarkeen niin pian kuin mahdollista. Sädehoidot alkoivat helmikuun 10
päivän paikkeilla, olin iltapäivään töissä ja
menin klinikalle kello 16.00 sädetykseen.
Mahtoi olla 40–50 kertaa – siinä oli vuosikokous ja mitä kaikkea. Sädetys vei niin
voimat, etten meinannut päästä Kalliota
ylös sädetyksestä tullessani. Nukuin kaikki
vapaa-ajat ja viikonloput yritin ulkoilla. Välillä olin sairaskirjoilla, mutta kävin töissä.
Tarkistin laskut, luin sähköpostit ja huolehdin, ettei mitään tärkeää jää tekemättä keväällä 2012.
Vuosikokous oli Rauhanlahdessa Kuopiossa, jonne lensimme Haapakosken Jukan kanssa. Muistan kokouksesta usvan ja
hälinän – aivan kuin olisin leijunut savun
mukana koko tapahtuman yli. Olin niin
väsynyt, että muistan kun oli hallituksen
kokous ja piti allekirjoittaa tilintarkastajalle kirje siitä, että hallitus ymmärtää mitä
tarkoittaa talousvastuut ja tilintarkastuksen allekirjoittaminen, en jaksanut edes

selittää hallitukselle. Puheenjohtajia kokouksessa olivat tutut ihmiset ja vuosikokous saatiin vietyä läpi, ilman sen kummempia. Kohti kevättä mentäessä Jukka ilmoitti,
että hän on hakenut paikka SOSTE ry:stä
ja päässyt sinne. Siellä tarjottiin parempaa
palkkaa. Olimme iloisia Jukan etenemisestä, mutta olin kyllä myös kauhuissani, miten tästä eteenpäin.
Paikka laitettiin auki, sitä haki iso porukka hyviä tyyppejä ja valitsimme tehtävään noin 40-vuotiaan mieshenkilön. Olin
sairauslomalla uupumisen takia, ja kun toimistossa oli palikat sekaisin, minut soitettiin, keskeytin sairausloman ja palasin töihin. Jotain outoa oli töissä tapahtunut jota
en tiennyt, enkä tiedä vieläkään. Porukka oli ollut edellisenä perjantaina syyspäivän vietosta Seurasaaresta, ja uusi henkilö
tuli töihin vielä maanantaina, muttei enää
tiistaina. Tuolloin minut hälytettiin töihin.
Olimme jälleen tilanteessa, että olin palkkatukilaisten kanssa yksin. Jukan paikkaa
oli hakenut myös Juha Keränen, meillä
palkkatuella oleva, ja nyt olimme samassa tilanteessa kuin reilua kuukautta aiemmin, ja päädyimme, että hänet valitaan
tehtävään. Elimme marraskuuta 2012. Jou-
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lukuussa jälleen pinnani petti, en nukkunut kunnolla ja vaikka nukuinkin, olin silti
väsynyt. Menin jouluksi lasten luokse pohjoiseen ja kävin siellä aina kun mahdollista. Kesälomat, joululomat, ja joskus välillä
muulloinkin. Vuosi 2013 meni samaa rataa,
aamulla aikaisin töihin ja illalla pitkään kirjoittamassa lausunnon pohjia kotona yötä
myöten, ja kaikki helvetti kauhistutti. Vielä vuonna 2012 Tuohimaan Eija teki paljon
juttuja kaverina, mutta seuraavana vuonna Eija lopetti, erosi kesken vuotta työvaliokunnasta ja oli valmis lähtemään kesken
kauden hallituksestakin. Syynä ihan yksinkertaisesti se, ettei meidän työtämme arvostettu, koimme sen kumpikin samoin,
Eijalla oli varaa lähteä keskiöstä, mutta minulla ei. Olen saanut harvoilta tukea, ja ne
harvat olisi näiden vuosikymmenien ajalta helppo luetella. Olen tehnyt tässä työssä
sen minkä olen osannut, ja tiedän itse, että
on kohtuutonta vaatia enempää mitä minä
olen tehnyt.
Työ tämän järjestön veturina on varmasti erityisen vaikeaa järjestötyötä, on ir-

tisanottuja ihmisiä, ja ihmisiä, jotka olisivat
halunneet elämältä enemmän. Ympärillä olevista ihmisistä osa on ihan tietoisesti
halunnut pahaa minulle, ja sen pystyn jopa
toteen näyttämään. Pakkohan se on sanoa,
etten minäkään ole kaikista vastaani tulleista hallituksen jäsenistä pitänyt, mutta
olen pyrkinyt suurimman osan vaikeimmista ottamaan työvaliokuntaan ja näin
mahdollisemman lähelle. Kaverit ovat ihmetelleet: miksi sinä otit työvaliokuntaan
sen ihmisen joka koko ajan selän takana
kaivaa sinulla kuoppaa, tai miksi sinä sen
ja sen halusit tositetarkastajaksi. Kaikkina
näinä vuosina on ollut johtoajatuksenani,
että eripuraa haastavat purkaisivat hyvään
sen ylimääräisen energian. Mutta täytyy
myöntää, etten ole onnistunut: oma filosofiani on pettänyt minut. Valitusvirteni tässä kaikuu, mutta olen saanut myös ihania
ystäviä teistä läheisimmät hallituksemme
jäsenet, ilman teitä en olisi jaksanut. Kiitos
myös teille läheisimmät kansanedustajaystäväni, eduskunnan ja ministeriöiden virkamiehet ja tutkimuslaitosten tutkijat joit-

ten kanssa olen saanut tehdä hedelmällistä
työtä kohta kaksi vuosikymmentä. Olette
opettaneet minua paljon. Toivon mukaan
olen omalta osaltani pystynyt vaikuttamaan myös teidän työhönne sitten, että
yhteinen työmme on kantanut hedelmää
kansan parhaaksi.
Minä olen saanut paljon, ja siitä kiitos teille rakkaat yhdistysten tavalliset
veturit ja rivi-ihmiset. Kiitos teille kaikille ja elämälle kiitos, että sain palvella teitä.
Olen saanut puolustaa teitä, joilla ei muuta edunvalvontajärjestöä ole. Olen saanut
muistuttaa olemassaolostanne niitä ihmisiä, jotka päättävät laista ja valmistelevat
niitä. Olen saanut istua lainsäädäntötyöryhmissä ja komiteoissa, ja tehdä töitä juuri
teidän paremman elämän puolesta ja tunnen teitä todella paljon.
Ketään ihmistä ei saa jättää työttömyyden kanssa yksin. Ihmisarvo kuuluu kaikille. Muistakaa ottaa yhteyttä kun tulette
Ivaloon.

Lea Karjalainen
puheenjohtajanne

Puheenjohtajavaaleja viimeisiltä vuosilta

V

uosien varrella on ollut monia
kentän ihmisiä ehdokkaana TVY
ry:n puheenjohtajaksi rinnallani.
Muistan yhden hyvä diilin, jonka
tein ystäväni Kari Hangan kanssa, jotta kokous pääsi äänestämään. Hanka oli
ehdokkaana vuosina 2002 ja 2007 ja molemmilla kerroilla sovimme Karin kanssa
ihan sulassa veljessovussa ehdokkuudestaan. Porukalla oli mahdollisuus äänestää
eli ainakin luottamus mitattiin.
Ääntenlaskenta vuonna 2002 Mikkelissä: sain 150 ja Kari 54. Toisella kerralla Kari Hankan ollessa ehdokkaana TVY
ry:n vuosikokous oli Jyväskylässä 2007.
Ehdokkaita olikin kolme ja äänet menivät
seuraavasti: Hanka Kari 16, Vallius Lea
51 ja minä 108 äänellä. Vaali meni läpi eka
kierroksella.
Toisen kerran Vallius Lea oli vastaehdokkaana vuonna 2009, ja silloin vuosikokousedustajia oli vähän vähemmän,
Vallius Lea sai 66 ääntä, ja minä sain 88,
ero oli 22 ääntä, eli noin 7–8 yhdistyksen äänet.
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Viime vuosina olemme menneet vuosikokouksen 4 kertaa ilman vaalia, vaikka olisi ollut vaalivuosi. Juoksutin vielä 10
vuotta sitten hallitustamme eri eduskuntaryhmissä suurina joukkoina ja järjestin
monen päivän sessioita hallitusporukallemme Helsingissä.
Lopetin massiiviset edunvalvontaviikot kuullessani eduskuntaryhmissä jatkuvasti, kuinka hallituksen jäsenet kertoilivat kansanedustajille tarinoita, joissa
toistuivat vain ja ainoastaan oman itsensä
edunvalvonta. Kansanedustajat kuulivat,
kuinka joku oli perustanut yhdistyksen
saadakseen itsellensä työpaikan, kuinka edunvalvonnan ykköseksi nousi yhdistyksen rahoittaminen, ja sen hallituksen jäsenemme palkka. Lopetettiin puhumasta työttömien edunvalvonnasta.
No, ajat ovat muuttuneet ja muutoksessa ovat pysyneet ketkä ovat pysyneet. Edunvalvontatyötä tekee nykyisessä muodossa työvaliokunnan jäsenet, jos
joutavat. Muutoin työ on kaatunut TVY
ry:n toimistolle.

Tarkoitukseni on eläkkeelle siirtyessäni tallentaa kuvia ja pöytäkirjoja mukaan Ivaloon ja kirjoittaa mielikuvia eri
hallituksista ja heidän panoksestaan TVY
ry:n edunvalvontaan, joka on tämän järjestön hallituksen tärkein työ.

puheenjohtajanne Lea

TVY:n vuosikokoukset
1992 Tampere
1993 Turku
1994 Rovaniemi
1995 Jyväskylä
1996 Joensuu
1997 Lahti
1998 Seinäjoki
1999 Iisalmi
2000 Pori
2001 Kajaani
2002 Mikkeli
2003 Helsinki

2004 Kokkola
2005 Kouvola
2006 Turku
2007 Jyväskylä
2008 Kokkola
2009 Hämeenlinna
2010 Jyväskylä
2011 Helsinki
2012 Kuopio
2013 Kurikka
2014 Helsinki

TVY ry:n Vuosikokous 24.–25.4.2014
Sofia, Vuosaari, Helsinki
TORSTAI 24.4.
Ilmoittautuminen alkaa
Lounas
Koulutuspäivä sisältö
Työelämäosallisuutta edistävä laki,
Eveliina Pöyhönen, hallitusneuvos, STM
12.30
Järjestölähtöinen päihdetyö,
toimitusjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto
13.15
Asiakaslähtöinen mielenterveystyö,
toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, Mielenterveysseura ry
14.00
Kahvitauko
14.30
Luontopolkua eteenpäin –työpajaprojekti,
projektipäällikkö Niina Rautiainenja yksilöohjaaja Taru Vulli,
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
15.30
Välipala
16.00
Vuosikokouksen avajaiset
Tervehdykset vuosikokoukselle
Uudenmaan alueen tervehdys, Anna-Maria Kantola
TVY ry:n hallituksen tervehdys, Lea Karjalainen
SAK:n tervehdys, Matti Tukiainen, työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
16.35
Vuosikokous järjestäytyy, pj Lea Karjalainen
17.00		TVY ry:n puheenjohtaja ehdokkaiden esittely ja kyselytunti:
Ehdokkaat, Jukka Haapakoski, Sari Huovinen, Anna-Maria Kantola,
Antti Kuusinen, Lea Vallius
18.00
Kokous päättyy ja jatkuu seuraavana aamuna klo 10.00
19.30
Illanvietto ja illallinen, kutsuvieraat saapuvat
”Vallilan Tango” – vanhaa tanssimusiikkia isiemme nuoruudesta
Iltaohjelma (klo 02.00 saakka), iltaohjelmassa omien yhdistysten
ohjelmaa mm. karaoke, työväenlauluja laulattaa Sirpa Martins
09.00
11.00
12.00

08.00
09.00
10.00

perjantai 25.4.
Valtakirjojen tarkastus jatkuu
Lehdistötilaisuus, paikalla puheenjohtajaehdokkaat ja Lea Karjalainen
Vuosikokous jatkuu
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STM:n tiedotteet

Järjestöille 308 miljoonaa euroa
RAY:n tuotoista
Lähes 800 yleishyödyllistä järjestöä ja säätiötä saa tänä vuonna yhteensä 308 miljoonaa euroa Raha-automaattiyhdistyksen
tuotosta. Avustuksilla rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja
parantamaan toimintavalmiuksia.
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista 7. helmikuuta. Avustukset jaetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi jakoesitystä 6.2.
Lisäksi raha-automaattiyhdistyksen
tuotosta kohdistetaan 93,7 miljoonaa euroa
sotaveteraaneille ja 20 miljoonaa euroa sotilasvammalain mukaisten avohuoltopalvelujen kustannusten korvaamiseen.

Kaikkiaan avustuksia annettiin 797
hakijalle yhteensä 1676 kohteeseen. Tuotosta jätettiin jakamatta 42,6 miljoonaa euroa. Jakamatta jätetty määrä jaetaan seuraavien viiden vuoden aikana.
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia jaetaan julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentäville yleishyödyllisille järjestöille. Avustustoiminnan päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa
ongelmia kohdanneita ihmisiä. Päämääriin
pyritään tukemalla sosiaali- ja terveysalan
yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden
toimintaa sekä hankkeita.
Avustuksia haki 1197 järjestöä ja säätiötä. Varoja haettiin 2654 kohteeseen,

hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen
avustusten yhteismäärä oli 523 miljoonaa
euroa.
Viime vuonna Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia jaettiin 301 miljoonaa
euroa 777 järjestölle.
Lisätietoja
osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 02951
63517
neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p.
02951 63577

STM tiedote 07.02.2014

Osallistu valtakunnallisen osaamisen kehittämisen koulutuksiin:

Kehitä osaamistasi – osaamisesi kehittää!
Osaamistaan voi ja kannattaa aina kehittää – myös työttömyyden aikana.

Työ- ja Elinkeinoministeriön hanke tarjoaa työttömien yhdistysten toiminnassa työskenteleville aktiiveille ammatillista ja henkilökohtaista osaamista lisäävää koulutusta.
Koulutusten kautta sinä voit:
• löytää omat osaamisesi ja vahvuutesi
• auttaa muita löytämään tien kohti mielekästä työtä tai koulutusta
• vaihtaa kokemuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä
• kehittää asiakaslähtöisyyttä ja ammattimaista otetta
• luoda juuri oikeaan tarpeeseen tulevia, kohdistettuja hankkeita
Todistukset
• Koulutuksen jokaisesta osiosta saa erillisen todistuksen.
• Koulutuksista saa päättötodistuksen, joka vahvistaa
opintojen kokonaislaajuuden, joka vastaa 3 opintopistettä.
Kustannukset
• Koulutus on maksuton
• Hanke vastaa majoitus- ja matkakustannuksista
• Osallistuminen ei vaikuta työttömyysetuuksiin

Yhdistystoiminnan lait
Tuotteistaminen

Työnantajan oikeudet
ja velvollisuudet

Työhönvalmennus
Projektiosaaminen
Tiedottaminen
Työhyvinvointi

Osaamisen kehittämisen hankkeet 2014:
Pohjois-/Itä-Suomi: Oske
Hankekoordinaattori
Mari Jääskeläinen, puh. 044 736 8655
Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo
Keskinen Suomi: Tuohi
Hankekoordinaattori Sirpa Nieminen, puh. 040 701 1662
Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä
Pohjois-Savosta Suomenjoki ja Pirkanmaalta Virrat
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Länsi-Suomi: Tuohi
Projektikoordinaattorit
Taina Suomela, Harri Laaksonen, puh. 044 700 7439
Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, paitsi Virrat
Etelä-Suomi: Oskari
Projektikoordinaattori
Rauno Haapanen, puh. 045 174 2884
Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi

Puheenjohtajaehdokkaat

Anna-Maria Kantola, 48 v.
Olen Anna-Maria Kantola,
48-vuotias aikuinen nainen Helsingin
Herttoniemestä. Lapsia olen tehnyt
aikoinaan kolme ja nyt keskityn
olemaan aivan loistavan hyvä mummi
1,5-vuotiaalle tyttärenpojalle. Olen
kotoisin Kouvolasta, vuodesta 1990 olen
työskennellyt Helsingissä.

T

oimin tällä hetkellä Helsingin
Työttömät HeTy ry:n toiminnanjohtajana. Olen HeTy:n 13 työntekijän esimies, mentor ja tarvittaessa käytännön työn ohjaaja. Yhdistyksessä
työskentelee myös virallisen aktivointipalvelun piirissä vuosittain reilu 100 henkilöä. Teen päivittäin yhteistyötä työttömien
järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten,
yrittäjien, poliittisten päättäjien ja muiden
työllisyys/sosiaalipoliittiseen työhön liittyvien yhteisöjen kanssa.

Haluan vahvistaa TVY:n roolia kaikkia
työttömien yhdistyksiä yhdistävänä ja kokoavana toimijana. Lähestyttävyys tarkoittaa jatkuvaa ja hyvää vuorovaikutusta jäsenten, toimijoiden ja sidosryhmien välillä.
Rakentavuus tarkoittaa erilaisten mielipiteiden ja näkemysten huomioon ottamista sekä osaamisen ja verkostojen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Yhteinen hyvä ja yhteisten asioiden ajaminen ovat ensisijalla kun työttömien asioita viedään eteenpäin.

Minä ja TVY ry

Kokemus

TVY ry on tullut minulle tutuksi jo vuosien
takaa. Erityisen tärkeänä pidän työskentelyä työttömien edunvalvontatoiminnassa.
Olen esitellyt työttömien yhdistyksen toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa, haastatteluissa ja kirjoituksissa. Olen työskennellyt
lukuisissa toimialaamme liittyvissä ohjausryhmissä, seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Olen nähnyt, kuullut ja myötäelänyt työttömien arjessa ja voin vilpittömästi sanoa tuntevani tämän maailman.
Vuonna 2013 minut valittiin Uudenmaan edustajaksi TVY ry:n hallitukseen.
Työvaliokunnan jäsenenä olen päässyt vaikuttamaan kattojärjestömme toimintaan.

HeTy:n toiminnanjohtajana olen toiminut
vuodesta 2007. Vastaan yhdistyksen työllisyyspoliittisista hankkeista sekä hallinnoin
valtakunnallisen osaamisen kehittämisen
Etelä-Suomen osahanketta.
Työtehtäväni yhdistyksessämme ovat
vuosien aikana vaihdelleet taloushallinnosta ja työnjohdosta aina kokin ja autokuskin/
roudarin tehtäviin. Vuosina 2002–2006
toimin HeTy ry:n luottamustoimisena puheenjohtajana ja palkattuna opintosihteerinä. Vastasin silloin yhdistyksen asiakaspalvelutoimiston päivittäisistä rutiineista
ja oppilasvalinnasta.
Vastasin HeTy:n ruokalasta ja perustin catering-toiminnan varainhankintaa
varten. Tämä oli luontevaa, koska olen toiminut keittiöapulaisena, ravintolakokkina,
keittiömestarina ja ravintolapäällikkönä ja
itsenäisenä ravintola-alan yrittäjänä 80-luvun lopussa.

Visioni
Minulla on visio, että vuonna 2020 TVY
ry on valtakunnallisesti arvostetuin työllisyys- ja sosiaalipoliittinen asiantuntijajärjestö, jossa alueiden jäsenjärjestöt palvelevat apua tarvitsevia ammattitaitoisesti,
käytännönläheisesti ja asiakaslähtöisesti,
sosiaalista aspektia unohtamatta.

Arvoni
Minun tärkein arvoni on yksilön arvostus.
Tarkoitan sillä kaikkien tasavertaista kohtelua ja huomioonottamista. Luotettavuus
on lupausten pitämistä; haluan rakentaa
TVY ry:stä ennakkoluulottoman ja luotettavan yhteistyökumppanin.

Miksi minusta TVY ry:n
puheenjohtaja?
Mielestäni minulla on kaikki edellytykset
toimia yhteisen järjestömme puheenjohtajana. Tiimipelaajana olen erittäin motivoitunut kehittämään TVY: ryn toimintaa.
Haluan olla mukana, kun siitä rakennetaan
nykyaikainen edunvalvontajärjestö.tunut
kehittämään TVY: ryn toimintaa. Haluan
olla mukana, kun siitä rakennetaan nykyaikainen edunvalvontajärjestö.

Anna-Maria Kantola
HeTy ry:n toiminnanjohtaja
Helsinki
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Sari Huovinen, Kajaani
Olen Sari Huovinen Kajaanista ja ehdolla
TVY ry:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Olen 44-vuotias kolmen lapsen
äiti. Vanhin lapsistani muutti juuri
pois kotoa. Ammatiltani olen
psykiatrinen sairaanhoitaja. Opiskelin
sairaanhoitajaksi Joensuussa reilut
20 vuotta sitten. Tätä ennen kävin
ruokataloustyöntekijän opinnot. Viime
vuosina olen suorittanut esimiehen
erikoistumisopinnot, kirjasto- ja
tietopalvelualan erikoistumisopinnot
ja opiskellut yrittäjyyttä sekä
kirjoittamista.

S

ukujuureni ovat Sotkamosta sekä
kesällä 90-vuotta täyttävän mummoni myötä myös Karjalasta. Olen
kolmilapsisen yrittäjäperheen keskimmäinen lapsi. Vanhempani olivat Teboil-huoltamoyrittäjiä. Siskoni asuu Kaarinassa ja työskentelee yritysyhteyspäällikkönä Pohjolassa ja veljeni on sairaanhoitajana Kuopiossa Niuvanniemen sairaalassa.
Työelämässä olen ollut mukana nuoresta saakka ja tehnyt monenlaisia töitä
mm. sukuni yrityksissä. Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen työkokemukseni on psykiatrisilta osastoilta, A-klinikalta,
somaattisilta osastoilta ja kotisairaanhoidosta. Lisäksi olen työskennellyt Kajaanin
Mielenterveysseurassa sekä Muistiyhdistyksessä hankevastaavana. Molemmat olivat Raha-automaattiyhdistyksen avustamia hankkeita. Muistiyhdistyksessä teimme Raha-automaattiyhdistyksen kanssa
yhteistyössä Erkko Lyytisen ohjaaman
dokumenttielokuvan ”Kallis aika”, joka esitettiin kaksi kertaa TV-1:llä vuonna 2008.

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Olen toiminut Kajaanin Työvoimayhdistyksen toiminnanjohtajana lähes kolme
vuotta. Olen viihtynyt hyvin kaikissa työpaikoissani, mutta Työvoimayhdistys on
ollut työpaikkana ehdoton ykkönen. Tässä
työssä olen voinut hyödyntää kaikkia aiempia työkokemuksiani ja koulutuksiani sekä
kehittäjäpersoonaani.
Olen saanut motivoituneilta ja huumorintajuisilta työntekijöiltämme ja jäseniltä
paljon innostusta ja voimia työn tekemiseen. Yhdistyksessä työskentelee työhönvalmentajien lisäksi noin 40 työntekijää eri
tukimuodoilla: palkkatuella, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, yhdyskuntapalvelussa ja erilaissa harjoitteluissa.
Vaihtuvuus on jatkuvaa, tuliaisia ja läksiäisiä vietetään lähes joka viikko. Eikä tietenkään pidä unohtaa hyvin toimivan KTY
ry:n hallituksen osuutta, joka sympaattisen puheenjohtajan johdolla, on ensiarvoinen tuki ja apu toiminnan pyörittämisessä
ja kehittämisessä.
Yhdistyksemme tekee tiivistä yhteistyötä TE-palveluiden, työllisyydenhoidon
kuntakokeilun ja eri yhdistysten kanssa.
Tällä hetkellä yhdistys saa ELY:ltä työllisyyspoliittista avustusta ja suunnitelmis-
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samme on hakea ESR-rahoitteista työhönvalmennuksen hanketta yhdessä eri välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Lisäksi
saamme tästä vuodesta lähtien Raha-automaattiyhdistyksen avustamana uutena
yhdistyksenä Ak-avustuksen kohtaamispaikkatoimintaan ja Ck-avustuksen nuoren
palkkaamiseksi.
Itselläni on vuoden kokemus työttömyydestä. Sen vuoden muistan toisaalta
elämäni synkimpänä, mutta se vuosi antoi
myös tärkeän kosketuksen yhdistysmaailmaan. Oli vuosi -93 ja juuri valmistuneena
innokkaana sairaanhoitaja hain työtä ympäri Suomen, siinä onnistumatta. Tuona
vuonna lähdin mukaan Mielenterveysseuran toimintaan. Olin hallituksen jäsenenä
ja sihteerinä. Järjestin tempauksia nuorille, olin mukana yökahvilassa ja pidin keskusteluryhmää juuri perustetun työttömien yhdistyksen jäsenille. Loppuvuodesta
pääsin työllistämistuella sairaanhoitajaksi
vanhainkotiin ja sen jälkeen minun ei ole
tarvinnut olla työttömänä.
Perheeni ja työn tekemisen lisäksi minulle ovat elämässä tärkeitä hyvät pitkäaikaiset ystävyyssuhteet, kirjoittamisharrastukseni ja matkustaminen. Liikkuminen
on ollut aina mukana vapaa-ajassani. Lenkkeilen, käyn kuntosalilla ja zumbaan yhdistyksen väen kanssa. Uusimpana harrastuksena olen aloittanut opiskelemaan portugalinkieltä.

TVY ry:n puheenjohtaja
Mielestäni TVY ry tarvitsee puheenjohtajaksi vakaan ja käytännönläheisen ihmisen,
joka pitää järjestön toiminnan uskottavana
ja työllistymistä tukevana sekä nykyaikai-

sena, muiden kanssa yhteistyötä tekevänä
kehittymiskykyisenä järjestönä. TVY ry
saisi minusta työntekoa pelkäämättömän,
realistisen ja joustavan puheenjohtajan, jolla on rohkeutta nostaa esiin vaikeatkin asiat ja viedä niitä eteenpäin.
Mikäli tulisin valituksi TVY ry:n puheenjohtajaksi pitäisin työssäni tärkeänä perusyhdistystoiminnan vaalimisen ja
vahvistamisen lisäksi toiminnan yhdenmukaistamista valtakunnallisesti. Tätä
edesauttaisin pitämällä eri yhdistysten
toimijat tiiviisti mukana toiminnan suunnittelu- ja kehittämistyössä. Säännölliset
käynnit yhdistyksissä eri puolilla Suomea,
tuen ja avun antaminen sekä toimijoiden
ajatusten ja ideoiden kuunteleminen olisivat asioita, joihin panostaisin ja asioita, joita veisin eteenpäin parhaan kykyni mukaan.

Muita tärkeitä asioita
Työttömien yhdistysten tulisi hakea rahoitusta yhdessä, yhteisten tavoitteiden ja
suunnitelmien mukaan, yhdenmukaisten
hyvien käytänteiden pohjalta. Huonojen
kokemuksien jakaminen on myös tärkeää, ettei kukaan ottaisi niitä enää turhaan
käyttöön. TVY ry:n aluetyöntekijöille olisi
tilaus. Aluetyöntekijä toimisi oman alueensa työttömien yhdistysten toiminnan tukena ja auttaisi avustushakemusten tekemisessä sekä tiedottaisi ajankohtaisista asioista. Aluetyöntekijä auttaisi yhdistyksiä verkostoitumaan paremmin myös eri yhteistyötä tekevien yhdistysten kanssa.
Olen kiinnostunut osallistavasta sosiaaliturvasta. Siinä on mielestäni kannus-

tava ajatus ja siitä tulisi puhua positiivisella kaiulla: ihminen saa ja osaa tehdä! Osallistuminen ja yhteisöön kuuluminen ovat
meille kaikille tärkeitä asioita. Järjellisen
olemassa olon merkityksen tunteminen ja
yhteiskunnalle hyödyllisenä oleminen ovat
perusasioita, joihin meillä kaikilla tulisi olla
oikeus ja velvollisuus. Pienikin osallisuuden
tunne auttaa jaksamaan paremmin, nostaa
itsetuntoa ja pitää ihmisen työ- ja toimintakykyisenä. Ja kaikki tekeminen hyödyttää yhteiskuntaa, olipa se kielen opiskelua
kansalaisopistossa tai talkootöitä yhdistyksen hallituksessa.
Kannustinloukkujen purkaminen on
mielestäni hyvä asia. Ihmisen tulee saada erilaisia tukia, kun hän niitä tarvitsee,
mutta ne eivät saa viedä ihmiseltä motivaatiota ja mahdollisuutta työn tekemiseen. Ensisijaisesti työtä tekemällä tulee
meidän kaikkien hankkia oma elantomme
ja kartuttaa eläkettämme. Mutta jollei työtä yksinkertaisesti ole tai sitä ei kykene tekemään, niin silloin erilaiset tuet ovat paikallaan. Tällöin niistä tulee tiedottaa ja ohjata reilusti hakemaan.

Koulutus ja yrittäjyys
Nuorille aikuisille tulisi olla tarpeeksi opiskelupaikkoja ja heitä tulee kannustaa opiskelemaan. Kouluttautuminen tulevia, parempia työvuosia ajatellen, on kannattava
juuri nyt, kun työtä on tarjolla vähän.
Yrittäjyys on ajatuksena hyvä. Sisäistä yrittäjyyttä tarvitaan meissä kaikissa.
Mutta sen, ketä yksityisyrittäjäksi kannustamme ja ken yrittäjäksi ryhtyy, on oltava
persoonana yrittäjähenkinen ja haluttava

elää yrittäjän vastuullista ja itsenäistä elämää, jossa on epävarmuus hyväksyttävä
jatkuvaksi kaveriksi. Yrittäjyys sopii joillekin, mutta ei kaikille.

Terveet elämäntavat
Terveelliset kohtuulliset elämäntavat ovat
aina olleet oma tavoitteeni. Niihin pyrkiminen ja välillä niissä onnistuminenkin tuovat hyvää oloa itselle ja toisille. Itsestään
ja terveydestään huolehtiminen on ensimmäinen asia myös työelämään pääsyssä ja
siellä pysymisessä. Työhönvalmentajamme
ovatkin todenneet, että koko työhönvalmennus lähtee ihmisen elämäntapojen tarkastelusta ja niiden kuntoon laittamisesta. Olen huomannut, että mitä paremmin
ihminen huolehtii kunnostaan, sitä jaksavampi ja elinvoimaisempi hän on työssäänkin. Sairauksia ei voi aina estää, mutta niiden kanssa voi oppia elämään ja niidenkin
kanssa voi usein tehdä työtä, kun ne vain
ovat tiedossa ja hoitotasapainossa.
Lyhyeksi lopuksi oppisanat äidiltäni:
”Se minkä teet, tee se kunnolla!” Tämä lause on kulkenut mukanani ja en ole sellaista
asiaa tai työtehtävää vielä kohdannut, mitä
en olisi kunnolla hoitanut.
Yhdistyksiltä kutsun saadessani tulen
mielelläni esittäytymään ja tutustumaan
yhdistysten toimintaan ja toimijoihin.

Aurinkoisia kevätpäiviä odotellessa
Kunnioittaen
Sari Huovinen
sarihuovinen@gmail.com
puh. 044-3140098

Antti Kuusinen, TVY ry 2020 -visio
TVY ry on vuonna 2020 lopettanut toimintansa. Työttömien yhdistyksiä on Suomessa kaikkiaan 20 kpl. Itsenäisesti toimiville yhdistyksille ei tukea enää myönnetä ELY:n kautta. Raha-automaatti yhdistys tukee työttömien yhdistyksien toimintoja pienillä rahoitusosuuksilla.
Ystävällisin terveisin,
Antti Kuusinen
puheenjohtajaehdokas
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Jukka Haapakoski, 35 v.
Koulutus: VTM, Helsingin yliopisto, BA
(Hons), York University, England

TVY ry – kohti vuotta 2020

Työkokemus: v. 2012–, SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry, erityisasiantuntija

TVY vuonna 2020 on työttömien edunvalvonnan kilpi, työttömyyden asiantuntija ja
työmarkkinoiden kehittäjä. Jäsenjärjestöineen TVY muodostaa merkittävän toimijakentän, joka tukee työttömien sujuvia siirtymiä työttömyydestä työelämään, koulutuksiin tai muihin palveluihin. TVY tekee
avoimesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka jakavat TVY:n tavoitteet yhteiskunnasta, jossa työttömyys, osattomuus
ja köyhyys ovat vain väliaikaisia ja ratkaistavissa olevia yhteiskunnallisia ilmiöitä ihmisten elämässä. TVY:n fokuksena on
etenkin niiden työttömien tukeminen, joilla on erityisen vaikeaa päästä työn syrjään
kiinni.
TVY:n edunvalvonta työttömien etujen ja jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten
tukemiseksi muodostavat TVY:n toiminnan ytimen. TVY vaikuttaa edelläkävijänä
yhteiskunnan päättäjiin ja ylläpitää julkista keskustelua työttömyydestä. TVY:llä on
ainutlaatuinen asiantuntemus, joka kumpuaa jäsenjärjestöjen kokemuksista työttömyyden kohtaamisessa sekä työllisyyden edistämisessä. TVY yhdistää laajemmin työllisyystoimijoiden, viranomaisten
ja päättäjien verkostoa. Se keskustelee, jakaa tietoa ja haastaa yleisiä totuuksia ja käsityksiä virkistäen keskustelua kohtaamalla
tuoreitakin toimijoita.

v. 2009–2012, TVY ry, Kehittämispäällikkö
v. 2008, kesä, INEX Partners, logistiikkatyöntekijä
v. 2006–2007, Helsingin yliopisto,
tutkimusavustaja
v. 2002–2003, Oulu, työtön

Lähitulevaisuus haastaa
talouden, työllisyyden ja
hyvinvoinnin jakautumisen
Suomi on syvän rakennemuutoksen kourissa. Perinteiset teollisuuden vientialat, etenkin elektroniikka-, kone ja metalli-, sekä metsäteollisuus ovat supistuneet
ja kilpailukyky on näillä aloilla kroonisesti heikentynyt. Palvelualat kasvavat etenkin eläkepääomaa kuluttamaan. Lähitulevaisuudessa siintää robotisaation ja 3D-tulostusteknologian teolliset mahdollisuudet,
mutta myös yhteiskunnalliset haasteet.
Eriarvoisuus kasvaa. Työ uusiutuu historiallisesti ennennäkemättömällä vauhdilla. Suomalaiset kilpailevat kuumenevilla
markkinoilla, jossa on mukana yli 7 miljardia ihmistä.
Suomen rakenteellinen uusiutuminen
herättää kysymykset, miten ja millä perus-
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tein jaetaan yhä kasvava materiaalinen hyvinvointi, yhteiskunnallinen osallisuus ja
miten turvataan palvelut – myös työmarkkinoilta pitkään syrjässä oleville?
Kaiken pohjalla on kilpailukykyinen talous ja työ ympäristöarvoja unohtamatta.
Suomi on liian pieni maa käpertymään taloudellisesti itseensä, joten kansainväliseen
kilpailuun on osallistuttava ja siellä on pärjättävä. Työmarkkinoiden on oltava joustavat ja kannustavat etenkin tuottamaan
hyödykkeitä ja palveluja, jotka tuottavat
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korkeaan
teknologiaan on satsattava, uusia toimialoja on kokeiltava ja uudet työn ja tekemisen
toimintatavat on otettava käyttöön. Työttömien yhdistysten on ennakkoluulottomasti pyrittävä uusiutumaan ja tarjoamaan
mahdollisuuksia ja innostusta, jotka vievät
kohti tulevaisuutta.
Ihmisten hyvinvointiin tutkimusten
mukaan vaikuttaa, että tuloerot eivät ole
kovin suuret. Kun kaikki pidetään mukana hyvinvoinnin kehityksessä, jokaisella
meistä on parempi olla. Tähän tarvitaan
julkisia verovaroin tuettuja palveluja ja toimenpiteitä, jolla tuetaan työssä pysymistä
ja pääsyä. Etenkin työllistymisessä, osallisuuden sekä vertaistuen tarjoajina merkittävinä toimijoina ovat TVY jäsenjärjestöineen.
Työllistämisessä suurin haaste on luoda
työttömille palvelulupaus, jossa kun työllistetty sitoutuu tekemään tietyt hyväksi
havaitut asiat, niin se johtaa saumattomasti työpaikkaan ’avoimilla työmarkkinoilla’.
Yhteiskunnalle suurin haaste on hyväksyä,
että kaikista ihmisistä ei tule 100 prosenttisia yritystykkejä, mutta heillä olisi kuitenkin työelämälle panoksensa annetta-

Omaehtoinen opiskelu kunniaan
”Työ on parasta sosiaaliturvaa” on
monelle tuttu fraasi ja samalla totuus.
Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen
mukaan ihmisen oma rooli on
ratkaiseva työllistymisen edistämisessä:
omaehtoinen opiskelu on parasta
työvoimakoulutusta.

T

yöttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. 60 prosenttia
työttömyysetuuksilla opiskelleista saa työpaikan puolen vuoden kuluessa opiskelujaksosta. Tulos peittoaa selvästi
esimerkiksi TE-keskusten työvoimakoulutuksien työllistävyysprosentit.
Merkittävimpiä tekijöitä omaehtoisen
koulutuksen tehossa on varmasti se, että
opiskeltava ala on opiskelijan itsensä valitsema ja häntä jo lähtökohtaisesti kiinnostava. Opintojen suorittaminen koetaan myös
aivan oikein hyväksi keinoksi helpottaa
omaa työllistymistä.

vaan. Näiden asioiden kanssa tasapainoillaan. Parasta olisi jos yhteiskunnan lupaus
olisi, että kaikki ihmiset otetaan töihin kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. Ohjataan
yhteiskuntaa kannustimilla siihen suuntaan, että markkinaehtoiseen työhön kannattaa kuitenkin hakeutua.

Työllisyyspolitiikan uudistuva
toimintakenttä
Suomen työllisyyspolitiikan trendeihin
kuuluu kuntien vahvempi vetovastuu pitkäaikaistyöttömyyden purkamiseksi ja hoitamiseksi. Tätä on edistetty mm. kuntakokeilulla, kuntien työmarkkinatukiuudistuksella 300 työttömyyspäivän jälkeen,
työttömien terveystarkastusten yleistämisellä sekä TYP-toiminnan laajentamisella.
EU:n hankintadirektiivin kansallinen soveltaminen Suomen hankintalakiin vaikuttaa etenkin kuntien kilpailutuksiin.

Nämä kaikki kunnalliseen uudistukset
ovat työttömien yhdistystoiminnalle sekä
mahdollisuus, että uhka. Kunnat tarvitsevat vahvoja kumppaneita, joita työttömien
yhdistyksistä löytyy. TVY:n tehtävänä on
tukea kenttää, jotta saadaan mahdollisimman laajasti leviämään hyvät käytännöt.
Yhdessä tekemällä syntyvät parhaat tulokset. Työttömille on tarjottava parhaat mahdolliset palvelut oli palvelun tarjoaja mikä
tahansa.

TVY:n puheenjohtajana
TVY:n puheenjohtajana edistäisin yhdessä tekemisen henkeä, välittäisin päättäjille
järjestöjen ja työttömien näkökulmia, loisin yhteistyössä uusia käytäntöjä, yhdenmukaistaisin työttömien yhdistyksen konseptia, virittelisin mediakeskustelua ja kantaisin määrätietoisesti vastuuta haasteiden
edessä.

Omaehtoisen opiskelun edistäminen
on oiva esimerkki siitä, miten työllistymistä voidaan helpottaa lisäämällä työttömien
mahdollisuuksia ja purkamalla kannustinloukkoja. Samantyyppistä vaikutusta odotan työttömyysturvaetuuksien 300 euron
suojaosuudelta. Sen verran jokainen saa ansaita menettämättä tukiaan.
Olennaista on, että jokaisen työttömän
työnhakijan tarpeet nähdään yksilöllisinä.
Eri koulutustaustan omaavat ja eri elämäntilanteessa olevat tarvitsevat luonnollisesti
erilaisia tukipalveluita. Ihmisten jo olemassa oleva osaaminen ja ammatillinen suuntautuminen on myös huomioitava.
Verkostoituminen on ihan jokaiselle
työnhakijalle tärkeää. Näen suuria mahdollisuuksia myös yksityisen sektorin palveluntarjoajien entistä tiiviimmässä osallistamisessa työnvälitykseen. Se olisi hyvä tapa
luoda työnhakijoille uusia kontakteja työelämään.

Anne-Mari Virolainen
kansanedustaja (kok)

Työttömien yhdistysten työssä ja tekemisessä tärkein elementti on vertaistuen
voima, yhdessä tekemisen henki ja eteenpäin menemisen meininki. Tätä yhdistysten brändiä kannattaa vaalia eikä työttömyydelle tarvitse keksiä uutta nimeä. Kokemukseni mukaan työttömyys on myös
mahdollisuus kehittyä kaikesta yhteiskunnan negatiivisesta painolastista huolimatta
– kunhan aika ei mene työelämän ohitse.
Työttömien yhdistyksillä on merkittävä tilaus, jossa ihmiset voivat viritellä tulevaisuuden suunnitelmiaan ja saada siihen tukea. Pimpataan siis porukalla se kuluneinkin työhanska uusia työhaasteita varten!

Jukka Haapakoski
Erityisasiantuntija, Senior Adviser
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
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Välittääkö kukaan,
jos esimies ei jaksa?

Kuva: Iida Liimatainen

Työyhteisöjen ja työntekijöiden
hyvinvoinnista puhutaan paljon,
mutta huolehtiiko kukaan esimiehen
jaksamisesta? Monesti kuulee
ulkopuolisten toteavan: ”Hyvähän sinun
on, kun saat tehdä mielenkiintoista
työtä, kohtuullisella palkalla ja saat
vieläpä arvostetun aseman ja osallistua
kaikkeen kivaan”.

Parasta, mitä voi tehdä
muiden hyväksi, on pitää
huolta itsestään.

M

utta riittääkö se, kun väsyttää, uuvuttaa – hommaa tuntuu olevan loputtomasti, enkä
tänäänkään saanut tehtyä
kaikkea, mitä piti ja siitä huolimatta on
vaan selvittävä? Onnistumisen tunteet jäävät puuttumaan, tavoite tuntuu karkaavan
ja voimat ehtyvät.
Tyypillisesti esimiehet ovat hyvin sitoutuneita omaan tehtäväänsä – työajoissa
joustetaan ja venytään, töitä on paljon, luvataan hoitaa asia kuin asia, aikataulut kiristyvät. Mutta usein työ myös keskeytyy
tai ainakin häiriintyy, sillä joihinkin asioihin on oltava valmis reagoimaan välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Työpäivää
jatketaan varsinaisen työajan jo päätyttyä,
usein myös viikonloppuisin. Ja kun teet
työsi riittävän hyvin niin, miten sinut palkitaan? Lisätyöllä! Työstä uhkaa tulla minun ”perheeni” ja oma elämä voi jäädä elämättä.
Järjestökentän esimiestyö on suureksi osaksi ihmissuhdetyötä; jatkuvaa kontaktien luomista, olemassa olevien suhteiden ylläpitämistä, ihmisten huomioimista
ja kuuntelemista. Epämiellyttäviäkin asioita on siedettävä ja hoidettava, koska ne
nyt vaan kuuluvat tämän työn kuvaan. Esimiehen on oltava aina valmis vastaanottamaan erilaisia tunnereaktioita laidasta laitaan, sietämään vastarintaa, motivoiduttava itse sekä motivoitava ja kannustettava
toisia, jaksettava perustella tekemisiään tai
tekemättä jättämisiään. Siis jatkuvaa puolustuskannalla oloa. Ristiriitatilanteissakin
omat tunteet on siirrettävä sivuun ja hoidettava tilanne provosoitumatta, puolueettomasti ja tahdikkaasti.
Järjestötyö on jatkuvaa kamppailua olemassa olon oikeutuksesta. Kun yhden asian
saa oordinkiin, niin toinen jo vyöryy niskaan – laakereilleen ei voi eikä ennätä jäädä
lepäämään. Niin – ja se alituinen kiire. Riittämättömillä resursseilla yritetään vastata
ulkopäin asetettuihin alati kasvaviin vaatimuksiin.

Kun sitten iltamyöhään raahustaa lopen uupuneena kotiin, ei enää jaksakaan
huolehtia omasta hyvinvoinnistaan – saati
sitten muiden. Huonosti nukutun yön jälkeen on taas kiiruhdettava töihin, toimittava esimerkillisesti ja jaksettava innoittaa muita. Näin jatkuu kunnes fyysinen tai
henkinen kantti pettää. Vielä tässäkin vaiheessa mielessä jyllää päällimmäisenä kysymys: ”Miten hommat nyt hoituvat – kun
minä en ole asioista huolehtimassa?” Mielen valtaa syyllisyyden ja riittämättömyyden tunne.
Uupumuksen tunnusmerkit ovat yksilöllisiä, mutta ne on tärkeää tunnistaa
ajoissa.
Yleensä uupumisen huomaa siitä, että
on väsynyt ja kyllästynyt töihinsä. Käytös muuttuu epäystävälliseksi ja tuomitsevaksi. Ihminen saattaa huomata, että puhuu mielessään vihaisesti sekä itselleen
että muille. Voi tulla fyysisiä oireita, kuten
päänsärkyä, vatsakipuja tai univaikeuksia.
Varmoja merkkejä uupumisesta ovat
katkeruus ja usko omaan korvaamattomuuteensa. Hälyttävää on jos havaitsee alkavansa kyynistyä asioille.
Jos esimies voi huonosti, heijastuu se
vääjäämättä niin hänen alaisiinsa kuin
koko työyhteisöön. Mutta miten sitten pysäyttää esimies tarkastelemaan omaa työtään, toimintaansa ja jaksamistaan, ennen
kuin on liian myöhäistä?
Kuka keksisi vastalääkkeen esimiehen
väsymykseen ja ponnettomaan oloon?
Ehkä meidän pitäisi olla armollisempia
ja myötätuntoisempia myös itseämme kohtaan – enkä nyt tarkoita itsensä ylenpalttista hemmottelua, vaan yleensä ystävällistä ajattelua ja asennetta. Armollisuutta itseään kohtaan.

Eija Tuohimaa
toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

TVY ry:n työttömien yhdistysten vetäjien voimavaraistamisviikko 29.9.–4.10.2014
Viikon aikana kerätään voimia raskaaseen työhön liikunnan, sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen avulla kauniin
luonnon keskellä. Lomaviikon ohjelmasta vastaa Sirpa Nieminen (puh. 040 701 1662), TVY ry:n Keskisen Suomen osaamisen
kehittämisen projektivetäjä.
Lomapaikka: Kylpylähotelli Summassaari. Hakemukset 26.5.2014 mennessä. Ks. tarkemmin TVY ry:n nettisivu.
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Kolumni: Seija Ilmakunnas

Onko työvoimapula todellista?
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) julkaisi
jokin aika sitten tutkimusraportin ”Onko
työvoimapula totta?”. Konkreettisena
esimerkkinämme siinä oli siivousala
Uudellamaalla. Se määriteltiin runsas
vuosi sitten virallisesti työvoimapulaalaksi. Tällainen leima antaa
työnantajille mahdollisuuden palkata
ulkomaista työvoimaa ilman, että
heidän tarvitsee selvittää, olisiko töihin
tulijoita kotimaassa. Hiljattain tällainen
leima annettiin myös kokkiammateille
Uudellamaalla.

K

orkean työttömyyden aikana tutkimus työvoimapulasta tuntuu oudolta. Se kannatti kuitenkin tehdä,
kun yhä useampi ala määritellään
työvoimapula-alaksi ja tällä luokituksella
on myös paljon väliä alan työttömille, koska se vaikuttaa alan työlupakäytäntöihin.
Tutkimus myös osoitti, että luokittelukäytännöt eivät vaikuta johdonmukaisilta eivätkä läpinäkyviltä.
Ammattien määrittely työvoimapulaammateiksi perustuu ns. Ammattibarometriin eli TE-toimistojen työvoimaneuvojien arvioihin toisaalta eri ammattien työpaikkanäkymistä ja toisaalta työvoiman
saatavuudesta lähikuukausien aikana. Sitä
voi kuvailla työvoima-ammattilaisten paikalliseksi sormituntumaksi alakohtaiseen
tilanteeseen, sillä esimerkiksi tilastoihin
nojaavia perusteluita siinä ei tarvitse esittää. Verrattaessa lopputulosta tilastotietoihin havaitaankin paradoksi, että monissa
pula-ammateissa työttömien määrä on selvästi suurempi, jopa moninkertainen, kuin
avoimien työpaikkojen määrä.
Esimerkkimme – siivousala Uudellamaalla – konkretisoi näitä ongelmia. Alan
luokitus muuttui työvoimapula-alaksi,
mutta itse asiassa työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut ja työpaikat ovat myös
täyttyneet entistä nopeammin. Lisäksi siivousalan palkat ovat nousseet selvästi hitaammin kuin keskimääräinen ansiotaso.
Kova fakta ei näin tue tulkintaa siitä, että
ala olisi muuttunut pula-alaksi. Pikemminkin se kertoo selvästi parantuneesta työvoiman saatavuudesta viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen verrattuna. Johtopäätöksemme siis oli, että Ammattibarometri kaipaa rinnalleen myös monipuolista
tilastoihin perustuvaa arviointia työmarkkinoiden tilasta.
Kiinnitimme huomiota myös siihen,
että käsitys työvoimapulan laajuudesta ja
sen syistä riippuu hyvin paljon siitä, keneltä asiaa kysytään. Nykyisin näitä tietoja kerätään Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat-tilastoa varten. Aikaisemmin tietoa
saatiin myös työministeriön Vaikeasti täytettävät työpaikat -tiedustelusta, joka perustui työvoimaviranomaisten tilastoihin
ja arvioihin. Aineistojen antama kuva työvoiman saatavuusongelmien laajuudesta ja
niiden syistä poikkesi radikaalisti toisistaan. Työnantajien arvioissa vaikeasti täy-

tettävien työpaikkojen määrä oli moninkertainen verrattuna työvoimaviranomaisten näkemyksiin. Viranomaiset näkivät
suurimpana ongelmana työpaikkojen huonon laadun, kun taas työnantajien vastauksissa korostuvat työnhakijoiden ammattitaidon puutteisiin liittyvät syyt. On valitettavaa, että nykyisin arviot työvoimapulan syistä perustuvat pelkästään työnantajien näkemyksiin.

Seija Ilmakunnas
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja
P.S. Tutkimukseemme ”Onko työvoimapula totta?” voi tutustua laitoksemme nettisivuilla www.labour.fi
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Köyhyyden monet kasvot
Köyhyydelle on annettu erilaisia
määritelmiä. Absoluuttiseksi
köyhyydeksi tai puutteenalaisuudeksi
sanotaan tilaa, jossa ravinnon,
vaatetuksen ja asumisen fysiologisia
vähimmäisedellytyksiä ei pystytä
tyydyttämään. Köyhyys uhkaa
ihmisen fyysistä olemassaoloa. Tämä
tilanne vallitsee tänä päivänä lähinnä
kehitysmaissa. Suhteellisella köyhyydellä
tarkoitetaan yksilön tai ryhmän jyrkkää
huono-osaisuutta muihin verrattuna.
Köyhiksi määritellään ne, jotka ovat
köyhiä verrattuna muuhun väestöön.

S

uomessa kymmenen viime vuoden aikana tapahtunut eriarvoisuuden lisääntyminen on ollut poikkeuksellista myös kansainvälisesti. Tuloerot ovat kasvaneet ja köyhyys on
lisääntynyt. Vaikka rahaa ja tulorajoja on
perinteisesti käytetty köyhyyden mittarina, ei niiden avulla voida kuvata köyhyyden koko kirjoa. Voidaan ajatella, että köyhyys on puutetta enemmästä kuin rahasta
tai muusta taloudellisin mittarein mitattavista omaisuudesta. Köyhyydessä on kysymys sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuudesta, jolla tarkoitetaan sitä, että henkilöllä ei ole mahdollisuus elää ympäröivässä
yhteiskunnassa vallitsevalla tavalla.

Tilapäisköyhät
Köyhät voidaan jakaa tilapäisköyhiin ja pitkäaikaisköyhiin. Tommi, 25, ja Elise, 24,
ovat köyhä taiteilija-opiskelijapariskunta.

Kuvalla ei nettijulkaisuoikeutta.
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Tommi opiskelee tuottajaksi, Elise on freelancer taiteilija, joka näyttelee, maalaa ja tekee musiikkia. Yhdessä he eivät ole järkyttävän köyhiä. Tommin kuukausitulot 350
euroa menevät vuokraan, Elisen 1000 euron tuloista maksetaan ruoka, bussiliput ja
laskut. Yllättävät muutokset sotkevat paletin, mutta köyhyys on heidän mielestään
vain tilapäistä, rahaa tulee myöhemmin
Molemmat ovat tottuneet kituuttamiseen, ruokarahojen laskeminen on varsinaista pilkunviilausta. Hedelmät ovat halpoja, mutta viihteeseen ei jää rahaa. Tommin koulussa ateria maksaa 5 euroa, mutta
raha ei riitä siihenkään, usein Tommi syö
luokkatovereitten piikkiin.Vaatteet ja huonekalut ostetaan kirpputorilta tai saadaan
lahjoina. Tommilla on yhdet farkut. ”Pitää
todella miettiä, mitä tarvitsee”. Viime hädässä syödään juustomakaroneja. Sossusta
saa ruokaseteleitä, mutta usein informaatio
ei kulje virkailijalta toiselle. Kela on byro-

Kuvat: Arto Timonen

kraattinen ja vaatii lippusien ja lappusien kanssa sähläämistä. Tommin isä on
onneksi töissä HK:lla, josta
Tommi voi käydä hakemassa poistoruokaa. Kerran pariskunta on käynyt ruokajonossa.
Tommilla on takanaan
psykoosi, johon puututtiin
heti ja jota seurattiin pari
vuotta. Tiukka rahatilanne
saa joskus aikaan vitutuskaljan juomisen. Elise syö
puolestaan paniikkihäiriölääkkeitä. Tavalliset tilanteet kuten kaupankassat
ahdistavat, hän on painealtis kaoottiselle stressille
ja epätietoisuudelle ja luulee paniikkihäiriössä ihmisten olevan pahansuopia. Paniikkihäiriö on sietämätön, ihmiset ja äänet yhtä sekamelskaa. Lava on turvallinen
paikka, näyttelijä antaa katsojalle luvan
katsoa ja esiintyy roolin takana. Asiakkaitten kohtaaminen omana itsenä on kauheaa.
Lääkkeet ovat tuoneet kuitenkin muutoksen, luottamuksen itseen. Hän on taistellut
sitkeästi sairautta vastaan.
Elämään merkitystä he saavat toisistaan, yhteisistä projekteista ja yhdessä tekemisestä, ystävistä, sosiaalisista suhteista. Ystävien kanssa noudatetaan vastavuoroisuuden periaatetta. Tommin veli, joka
toimii johtavana sosiaalityöntekijänä, vie
Tommia matkoille, viimeksi Thaimaahan.
Elisen äiti kantaa pariskunnalle ruokaa.
Elämä menee hukkaan, jos vain on. Projektit energisoivat ja inspiroivat. ”Ois kiva jos
ois enemmän duunia.”
Tommi on mukana Perussuomalaisten
nuorten toiminnassa ja kantaa huolta nuorison työttömyydestä ja syrjäytymisestä.
Koko systeemi pitäisi järjestää uudelleen,
opintotuki pitäisi nostaa korkeammaksi
kuin työttömyystuki ja porukka pitäisi saada aktiiviseksi. ”Lisää hommaa, ei mielenterveyspalveluita”.
Tulevaisuudessa pariskunta on naimisissa, heillä on kissa, Tommi opiskelee ammattikorkeakoulussa ja Elise on tunnettu,
työllistetty taiteilija. Lapsia tulee vain vahingossa.

Kuvalla ei nettijulkaisuoikeutta.

Koettu köyhyys
Myös subjektiivinen köyhyys on keskeinen käsite köyhyystutkimuksessa. Käsitteellä tarkoitetaan väestön omia kokemuksia köyhyydestä. Objektiivisilla mittareilla
hyvin toimeentulevat ihmiset voivat kokea
itsensä köyhiksi. Vastaavasti köyhiksi luokittuvat eivät välttämättä koe itseään köyhiksi. Sami on yksi heistä.
Sami sairastui vuonna 2004 psykoosiin
ollessaan 24-vuotias, minkä aiheutti liiallinen stressi opinnoissa ja parisuhteessa.
Hän alkoi kuulla ääniä. Vuonna 2007 insinöörin paperit ammattikorkeakoulusta
saanut Sami pääsi Majakkaan työharjoitteluun. Vuonna 2009 hän lähti mukaan ääniä
kuulevien yhdistyksen Suomen moniääniset ry:n toimintaan. Tällä hetkellä Sami
elää tuhannen euron työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta toimii samalla Suomen moniääniset ry:n puheenjohtajana. Hän kuulee
ääniä ja tuo esille viestiä äänten kuulemisesta eri yhteyksissä. ”Tärkeää on mielenterveyskuntoujiin kohdistuviin asenteisiin
vaikuttaminen”. Sami on esiintynyt myös
julkisuudessa ja saanut paljon kehuja, hän
tekee monen mielestä tärkeää työtä.
Samin köyhyys näkyykin ostoksia tehdessä, tulotaso näkyy ruokavaliossa ja vaatevalinnoissa. Vaatteet hän ostaa kirpputorilta, ruokaostoksiin vaikuttavat tarjoukset. Sami on löytänyt Helsingin edulliset
ruokapaikat, kuten Myllypuron seurakunnan ja Majakan. Keskeinen arjen kysymys

on, kuinka tulla toimeen
pienellä budjetilla.
Samikin on seikkaillut paperi- ja tukiviidakossa. Eläkepäätöstä hän joutui
odottamaan 13 kuukautta.
Turvattomuus ja stressi muutti äänet ilkeiksi. Jäätyään työttömäksi Majakan
lehden päätoimittajan toimesta hän joi kaljaa ja paljon. Myös Myllypuron ruokajono on nähty. Olo jonossa oli vaivautunut ja aristeleva. Sossun toimeentulopäätöksiin vaikuttavat
puolison tulot. Paperisota ja päätösten odottelu on
raskasta. Lisäksi Samilla on
jonkinasteinen peliongelma,
hänen on aivan pakko lotota
joka viikko.
1000 euroa on kuitenkin Samin mielestä valtavasti rahaa, hänen oma köyhyysrajansa on 800 euroa. ”Tuhannen euron
kuukausituloilla voi jo käydä pubissa kerran viikossa juomassa muutaman kaljan”.
Samin mukaan ihminen on köyhä, jos tulot ovat niin pienet, että se vaikuttaa toimintaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
Ihminen on köyhä, jos rahattomuus rassaa
eikä pysty hemmottelemaan itseään edes
kupillisella kahvia. Samin perheenjäsenistä koostuva tukiverkosto on kunnossa, on
luontevampaa lainata rahaa pikkusiskolta
kuin kavereilta.
Poliittisten päätöksentekijöiden pitäisi
pitää huolta sekä köyhistä mielenterveyskuntoutujista että työssäkäyvistä ihmisistä. Samin mielestä köyhät tulisi ottaa mukaan päätöksentekoon ja heille pitäisi tiedottaa yhdistysten toiminnasta. ”Yhdistysten tarjoama toiminta voimauttaa ja ehkäisee osattomuutta”. On myös hienoa, että
osa-aikatyö sallitaan eläkeläisille.
Väestön mielipiteillä onkin suuri merkitys yhteiskuntapolitiikan ja huono-osaisten äänen kuulumisen näkökulmasta. Köyhyydellä ja suurilla tuloeroilla on kielteisiä
vaikutuksia koko yhteiskunnan toimivuuteen.

Henna Paasonen
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Osaaminen on parasta
käytettynä
Osaaminen on tuote, jossa on ”parasta
ennen” -päiväys. Tämän hetken
osaaminen ei riitä, taitoja on käytettävä
ja harjoitettava jatkuvasti. Työelämä,
työtavat ja -välineet sekä yhteiskunta
muuttuvat koko ajan. Pysyäkseen
vauhdissa mukana on juostava. Joskus
sekään ei riitä, vaan on noustava pyörän
selkään ja poljettava. Omaa osaamista
on kehitettävä, muuten tietojen ja
taitojen päiväykset menevät vanhoiksi.

N

ykyinen yhteiskuntamme perustuu tiedolle ja osaamiselle. Syitä
osaamisen kehittämisen tärkeydelle voidaan löytää niin yhteiskunnan kehityksestä kuin omien tehtävien
muuttumisesta. Kansainvälinen ja kansallinen kilpailu kiristyy, uudet palvelut, tuotteet ja teknologiat haastavat jo olemassa
olevan tiedon, taidot ja asenteet.
Perinteinen käsitys työsuhteesta on
myös jäämässä päiväysvanhaksi. Työ
muuttuu projektimaiseksi. Työsuhteet lyhenevät ja yhä useammat ovat tilanteessa,
jossa edellinen työ on päättynyt ja uutta on
ryhdyttävä etsimään. Ollaan kahden työn
välissä - puhutaan ”between jobs” -tilanteesta. Projekteihin pyritään aina pestaamaan parhaat asiantuntijat. Jotta uuteen
projektiin pääsisi mukaan, on omaa osaamista päivitettävä, laajennettava, syvennettävä tai suunnattava kokonaan uudelleen.

Pohjois/Itä-Suomi

Mari Jääskeläinen, puh. 044 736 8655,
mari.jaaskelainen@kajaani.net
Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo

Keskinen Suomi

Sirpa Nieminen, puh. 040 701 1662,
sirpa.nieminen@jstry.fi
Keski-Suomi, Etelä-Savo, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa sekä PohjoisSavosta Suomenjoki ja Pirkanmaalta
Virrat

Länsi-Suomi

Harri Laaksonen, puh. 044 700 7439,
harri.laaksonen@tstry.com
Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa,
paitsi Virrat

Etelä-Suomi

Rauno Haapanen, puh. 045 174 2884,
rauno.haapanen@hety.fi
Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi
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Osaamisen kehittämisellä
syvennetään ammattitaitoa
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on
käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää työttömien yhdistysten
toimintaa ammatillisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa myös yhdistykset voivat toimia työllistämispalveluiden tarjoajina. Yhdistysten on siis päivitettävä toimintansa
vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin.
TEM:n hankkeessa Suomi on jaettu
neljään alueeseen: pohjoinen, eteläinen,
keskinen ja läntinen. Kullakin alueella ELYkeskus rahoittaa ja valvoo toteutusta ja nimetyt työttömien yhdistykset hallinnoivat
toteutusta. Hankkeille palkattujen koordinaattoreiden tehtävä on suunnitella, toteuttaa ja innostaa alueensa toimijoita osallistumaan tähän maksuttomaan koulutukseen.
Osaamisen kehittämishanke kohdentuu yhdistysten asiakkaiden palveluohjauksen ja työhön valmennuksen kehittämiseen. Tarkoitus on luoda työttömien yhdistyksille kansallinen toimintamalli, poimia
oleellisin tarvittava tieto ja saada aikaan
työkalupakki/-portaali, josta aina tarvittaessa löytää lisätietoa.

Ammattimaisempaa
toimintaa
Yhdistystoiminnan ammatillistuminen,
muuttuneet lait, asetukset ja soveltamisohjeet edellyttävät yhdistyksiä kehittämään toimintaansa ja osaamistaan siten,
että ne pystyvät vastaamaan ajan vaatimuksiin. Hankkeen avulla parannetaan
yhdistysten toimijoiden tietoja laeista, asetuksista ja taitoja soveltaa säädöksiä päivittäin eteen tulevissa tilanteissa.
Toiminnan kehittäminen lähtee siis yhdistysten omista toiminnan ja suorituskyvyn parantamisen tarpeista. Tavoitteellinen eteneminen kohti päämäärää varmistetaan tekemällä toimintasuunnitelma, jota
seurataan systemaattisesti. Koulutuksen
perusta on hankeosaaminen. Yhdistysten
toimijat halutaan saada suunnittelemaan ja
toteuttamaan hankkeensa projektityönä.
Hankkeen avulla luodut käytännöt on tarkoitus saada pysyväksi osaksi yhdistysten
toimintaa.

Työtä tai koulutusta
Viranomaisten tahtotila on kehittää työttömien yhdistysten työntekijöiden ja muiden aktiivien osaamista siten, että he ohjaavat ja valmentavat sekä tukevat työllistymistä tai hakeutumista koulutukseen.
Yhdistysten halutaan tuotteistavan palvelujaan, ja näin niillä voidaan täydentää julkisia palveluja. Yhteistyötä yhdistysten välillä halutaan tiivistää ja näin edistää toimijoiden verkostoitumista. Yhdistysten välinen kokemustenvaihto edistää parhaiden
menetelmien ja käytäntöjen hyödyntämistä ja sitä kautta tehokkaampaa toimintaa
koko valtakunnan alueella.

Koulutuksen toteutus
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus voi olla
räätälöityä ryhmäkoulutusta, monimuoto-opiskelua tai yksilöpaikkoja jo olemassa
oleviin koulutuksiin. Koulutettavat valitsevat itse osiot, joilla he vahvistavat omaa
osaamistaan. Koulutus toteutetaan jo olemassa olevin kouluttajaresurssein sekä alihankintana yhteistyökumppaneilta.
Kaikki yhdistyksen työntekijät voivat
osallistua koulutukseen, olivat he sitten
palkattuja tai vapaaehtoisia. Toimijat oppivat projektityöskentelyn perusteet, ja he
saavat työkaluja kohentaa aktivointipalveluun osallistuvien elämänhallintaa ja työnhakuvalmiuksia. Myös ohjaajan omaan
työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Mikäli ryhmiin jää tilaa, opintoryhmiin
voidaan ottaa osallistujia myös muista kolmannen sektorin järjestöistä.
Mahdollisuudella kehittyä ja kehittää
on suuri merkitys työssä viihtymiselle. Se
tekee osaltaan työskentelystä kiinnostavaa. Oman itsensä kehittäminen ja eteenpäin vieminen on tärkeää. Nyt yhdistyksillä on mahdollisuus tarjota tähän mahdollisuus.

Rauno Haapanen
Etelä-Suomen osaamisen kehittämisen
hankekoordinaattori

Kolumni: Mika Kari

Lahti – kolme polkua työllisyyteen
Lahti ja Lahden seutu ovat olleet
korkean työttömyyden aluetta
jo 90-luvun alun lamasta alkaen.
Pahimmillaan, 1990-luvun laman
aikana, Lahden työttömyys oli lähes
28 prosenttia. Vasta ennen nykyisen
talouskriisin alkua, Lahden työttömyys
kävi alle kymmenen prosentin. Tällä
hetkellä se on noin 17 prosentin luokkaa,
kun valtakunnallinen luku on yhdeksän
prosentin luokkaa. Lahden seutua
voidaan pitää kroonisesti korkeasta
työttömyydestä kärsivänä alueena.

T

yöttömyyden sosiaaliset ongelmat
kasautuvat Lahden seudulla. Alueella on nähtävillä vielä 90-luvun
jäljet, muun muassa periytyvänä
työttömyytenä ja syrjäytymisenä. Unohtamatta aikuisia, tämä on erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta meille haaste,
koska meillä ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvia 1990-luvun alun tavoin.
Työttömyyden juuret Lahdessa löytyvät niin 90-luvun laman kuin tämänkin
kriisin aikana talouden rakennemuutoksesta, jossa teollisten työpaikkojen määrä vanhassa savupiippukaupungissa on laskenut.
Globalisaation myötä työpaikat ovat syntyneet palvelualoille teollisuuden sukeltaessa.

Työllisyyttä alueellamme tulisi kehittää mielestäni kolmen polun kautta. Ne
ovat pienten ja keskisuurten eli pk-yritysten työllistämisen edistäminen, koulutukseen satsaaminen ja sosiaalinen työllistäminen.
Meidän pitää pystyä laajentamaan Lahdessa ja Päijät-Hämeessä pk-sektorin toimintaedellytyksiä. Suuret yritykset vähentävät työntekijöitä, mutta pk-sektorilla
syntyy uusia työpaikkoja. Itse asiassa koko
Suomessa valtaosa uusista yksityisen sektorin työpaikoista syntyy pk-yrityksiin,
kun taas suuret teollisuusyritykset lähinnä
vähentävät henkilöstöään.
Koko Päijät-Hämeen pitää olla houkutteleva sijoituskohde suomalaiselle yritystoiminnalle. Pienistäkin ideoista voi syntyä
kasvua ja työllisyyttä. Työllisyyden kasvu
syntyy pienistä ja usein yllättävistäkin puroista.
Suomessa on maa- ja metsätalousyritykset pois lukien noin 250 000 yritystä, ja
noin saman verran työttömiä.
Jos jokainen yritys palkkaisi yhden uuden työntekijän, olisi työttömyysaste lähellä nollaa. Tämä ei tietenkään ole käytännössä mahdollista, mutta ajatuksena avaa
sen potentiaalin, joka pk-sektorissa on olemassa paremman työllisyyden aikaansaamiseen. Yritysten on kasvettava ja kansainvälistyttävä. Tässä työssä yhteiskunnan tulee tehdä nykyistä enemmän.
Suuryritysten kaatumiset ja henkilöstövähennykset ovat tuoneet esiin uhkan,
että jos alueen työllisyys on vain muutaman työnantajan varassa, voivat muutokset alueen työllisyydessä olla nopeita ja
dramaattisia. Työpaikkojen pohjan monipuolistaminen on oleellista.
Toinen keskeinen asia on koulutus. Pidän hyvänä nuorten yhteiskuntatakuun
käynnistämistä, vaikka se on ollut voimassa vasta vähän aikaa, eivätkä tavoitteet ole
täysin tulleet täytetyiksi. On tärkeää, ettei nuoria päästetä syrjäytymään heti työuran alkuvaiheessa. Yksilön syrjäytyminen
maksaa inhimillisen menetyksen lisäksi yhteiskunnalle miljoona euroa. Ennen
nuorten yhteiskuntatakuuta puhuttiin yli
30 000 nuoresta, joista ei ollut tietoa sen
paremmin työvoimatoimistoilla kuin sosiaalitoimistollakaan. Nyt kaikki nuoret ovat
kirjoissa ja kansissa, ja myös henkilökohtaisia räätälöityjä urapolkuja ja koulutussuun-

nitelmia tehdään yksilöllisiin tarpeisiin mitoitettuna.
Aikuisväestölle tarvitaan räätälöityä
koulutusta alalta toiseen siirtymiseen. Ihmisille, joille työelämän perussäännöt ovat
jo tutut ja osaaminen on vuosien aikana
osoitettu, tulee olla väyliä toiseen ammattiin siirtymiseen. Tälle väestönosalle koulun penkillä istuminen ei välttämättä ole
tarkoituksenmukainen väylä.
Kolmantena tärkeänä asiana koen sosiaalisen työllistämisen, joka tulee nostaa
sille kuuluvaan arvoon. Työpajatoiminta
on Suomessa viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana kehittynyt voimakkaasti.
Työttömien ihmisten toimintakeskuksista ollaan siirtymässä työpajaoppimiseen
ja tavoitteena on laajentaa työpajatoimintaa myös esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suuntaan, niin että työpajoilla voisi
suorittaa myös ammattitutkintoja ja muuta räätälöityä koulutusta. Tämä on tärkeätä työllisyyden parantamiseksi, koska työpajoista ei saa tulla vain ihmisiä säilyttäviä
laitoksia, vaan tavoitteena tulee olla saada
ihminen työllistymään. Vaikka kaikille ei
voitaisi tarjota mahdollisuutta työllistyä,
on työpajojen toisena tärkeänä tehtävänä
työkyvyn ylläpitäminen. Työpajatoiminnan tulee olla tavoitteellista, ja turhia koulutus- tai työpajapaikkoja ei tule olla.
Eräänä keinona voidaan maltillisesti
harkita myös työllistämisen ehtojen keventämistä. Esimerkkinä voidaan ottaa Ruotsi ja Tanska, joissa työllistyminen on helpottunut työllistämisen kynnyksen madaltuessa. Pitkäaikaistyöttömyys on näissä maissa Suomea matalammalla tasolla.
On nykyään harvinaista olla saman työnantajan palveluksessa koko työuransa ajan.
Siksi myös lyhytaikaisempien työsuhteiden vastaanottamista tulisi pyrkiä helpottamaan.
Meistä kukaan ei valitse itselleen uraa
työttömänä. Valtaosa työttömistä on työnsä menettäneitä ja loppuosa ihmisiä, joille
työpaikan löytyminen on syystä tai toisesta ollut vaikeaa. Työttömyys voi yllättää ihmisen pitkänkin työuran jälkeen. Ihmistä
ei saa jättää yksin. Kaikissa työllisyyspolitiikan toimissa on muistettava inhimillisyys.

Mika Kari
kansanedustaja
Lahti
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Työttömien yhdistyskenttä
kehittää toimintaansa
Työttömien yhdistyksiä on tutkittu
osana Jyväskylän yliopiston Suomen
Akatemian rahoittamaa projektia
”Työtä vailla olevien mahdollisuuksien
uudelleenrakentuminen Suomessa
1990-luvulta alkaen”. Kyselytutkimus
toteutettiin yhteistyössä Työttömien
valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön
(TVY) kanssa vuonna 2013, ja siihen
vastasi kaikkiaan 87 työttömien
yhdistystä. Tässä artikkelissa nostetaan
esille muutamia keskeisiä kyselyn
tuloksia.

MEDIATIEDOTE
Jyvässeudun Työttömät ry
on lopettanut lahjoituselintarvikkeiden jaon jatkuvien
häiriökäyttäytymisten ja
ruoka-avun väärinkäytön vuoksi.
Jyvässeudun Työttömät ry:n
hallituksen psta,
Eija Kaarina Tuohimaa
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aiken kaikkiaan Suomessa on perustettu 1990-luvun alusta lähtien
yli 450 työttömien yhdistystä, joista runsaat 350 on rekisteröityjä yhdistyksiä. Vuosina 1994–1995 perustettiin
yhteensä 110 uutta työttömien yhdistystä eli 30 prosenttia kaikista yhdistyksistä.
Sen jälkeen perustamistahti laantui tasaisesti vuosituhannen vaihteeseen mennessä, vaikka vasta viimeisen kahden vuoden
aikana yhdistysten synty on lähes lakannut. Kaikista yhdistyksistä reilu kolmannes
on tietojemme mukaan toiminnassa.
Yhdistyksille suunnattuun kyselyyn
vastanneiden 74 yhdistyksen antamien
tietojen mukaan työttömien yhdistyksissä
on tyypillisesti muutamasta kymmenestä
sataan jäsentä. Keskimääräinen jäsenluku
on 81 ja tyypillisin on 41–60 jäsenen yhdistys. Alle kolmasosalla on yli 100 jäsentä. Reilu 60 prosenttia yhdistyksistä kertoi, että toimintaan osallistuu muitakin
kuin jäseniä, kuten esimerkiksi yhdistyksen ruokalaa käyttäviä ihmisiä. On tavallista, että yhdistysten piirissä on jäsenten
lisäksi kymmenestä muutamaan kymmeneen ihmistä, joissakin tilaisuuksissa jopa
satakunta. Joka viides työttömien yhdistys
ilmoittaa onnistuneensa kasvattamaan jäsenmääräänsä vuosina 2008–2012. Reilussa kolmasosassa yhdistyksistä jäsenmäärä
ja 42 prosentissa toimintaan säännöllisesti
osallistuvien jäsenten määrä on vähentynyt. Myös vapaaehtoistyöhön osallistuvien määrässä oli pudotusta yli kolmasosassa
yhdistyksiä ja ainoastaan joka kymmenennessä kasvua.
Jäsenmäärän laskeminen liittyy osaltaan yhdistysten jäsenten ikärakenteeseen. Nuorten houkutteleminen toimintaan koetaan usein vaikeaksi. Kun monet
jo 1990-luvulla keski-ikäisinä mukaan tulleista aktiiveista ovat eläkeikäisiä eikä nuoria onnistuta joukkomitassa houkuttelemaan mukaan, jäsenmäärät väistämättä
vähenevät. Yleisenä jäsenpulan syynä yhdistyksissä pidetään kiinnostuksen puutetta yhdistystoimintaa kohtaan sekä haluttomuutta tehdä talkootyötä. Monet yhdistykset ilmoittivat myös, että jäsenmäärien
vähenemisessä on kysymys ”usean asian
summasta”. Kun rahoituksen saaminen on
työlästä tai kun yhdistys joutuu taistele-

maan toimitiloista, aktiivit saattavat väsyä.
Väsymys puolestaan voi ajoittain lamauttaa yhdistyksen toimintoja. Rahanpuutteen vuoksi ei mahdollisesti pystytä järjestämään sellaista toimintaa ja palveluja, joiden kautta uusia ihmisiä voitaisiin onnistuneesti houkutella yhdistysten piiriin. Tällöin myös jotkut aikaisemmista aktiiveista
saattavat jättää yhdistystyön.
Kyselyyn vastanneet toivat edellä mainitun kaltaisia ongelmia esille, mutta yhdistyksissä on pyritty keksimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi on huomattava, että kyselyn perusteella viidesosa
työttömien yhdistyksistä on onnistunut lisäämään säännöllisesti toimintaansa osallistuvien määrää.
Onnistuminen on edellyttänyt useanlaisia keinoja. Jotkut yhdistykset ovat
muuttaneet yhdistyksen tavoitteita. Toiset
taas ovat painottaneet entisestään työllistävän toiminnan ponnistuksiaan ja saaneet
sitä kautta uusia jäseniä ja myös nuoria yhdistyksen piiriin. Osa yhdistyksistä kokee
tärkeäksi yhteistyön kehittämisen yritysten kanssa, minkä kautta esimerkiksi nuoret voivat saada työharjoittelupaikkoja ja
päästä tutustumaan työelämään. Keskeiseksi nähdään myös erilaisten ydintoimintoja tukevien toimintojen järjestäminen,
mikäli yhdistyksen varat antavat siihen
mahdollisuuden. Tällöin korostetaan sitä,
että ideoiden ja ajatuksien uusista aktiviteeteista ja harrastuksista tulee kummuta
jäsenjoukosta. Muutoinkin monissa yhdistyksissä asetettiin tavoitteeksi lisätä ja monipuolistaa palveluja, jotta uudet ihmiset
kiinnostuisivat työttömien yhdistyksistä.

Työttömien yhdistysten
monet tehtävät
Kysely osoittaa, että työttömien yhdistyksillä on ollut tuen jakajana erittäin keskeinen rooli työttömien näkökulmasta. Heitä oli ollut vuoden aikana työllistettynä tai
erilaisissa tukitoimenpiteissä kysymykseen
vastanneissa 70 yhdistyksessä varsin paljon: esimerkiksi palkkatuella keskimäärin
13 työtöntä, työharjoittelussa työmarkkinatuella 2–3, työelämävalmennuksessa viisi, kuntouttavassa toiminnassa 4–5, opiskelun työharjoittelu- tai työssäoppijaksolla

yhdistysten synty on lähes lakannut. Kaikista yhdistyksistä reilu kolmannes on tietojemme mukaan
toiminnassa.
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70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10

20
11
20
12

19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

00

Kuvio 1. Suomessa perustetut työttömien yhdistykset vuosina 1991–2012.
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Työttömien yhdistyksissä koetaan yleisesrahavirrat), yritysten ja KELA:n, työttömitoiminnassaan. Niin ikään työttömyyteen
ti, että niitä tarvitaan työllistämisen tukien asioista huolta kantavien tahojen (seuraliittyvistä asioista ja omasta toiminnasta
joina, edunvalvojina ja olohuoneena. Jokaikunta, muut yhdistykset) ja kunnan edustiedottaminen nähdään erityisen tärkeänä.
nen yhdistys ponnistaa eteenpäin omien
tajien kanssa. Erilaiset yhdistykset järjestäMyös ruoka-avun merkitys on lisäänpaikallisten erityistekijöiden ja aktiiviensa
vät yhdessä kulttuuriin, liikuntaan, terveytynyt yli puolessa yhdistyksistä vuoteen
voimin, mutta yhteistyötä ja verkostoituteen ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.
2008 nähden. Kyselyssä ilmeni myös, että
mista korostettiin laajasti. TVY:ssä toimiSeurakunta osallistuu työn ohjaukseen,
tiukentunut taloudellinen tilanne on lisänmista pidetään monissa yhdistyksissä erittyöttömien auttamiseen, koulutukseen,
nyt ruokailijoiden määrää monissa työttötäin merkittävänä vaikuttamistapana. Sen
terveyspalveluihin ja yhteisten tilaisuuksimien yhdistyksissä. Tapaamiset yhdistykohella korostetaan sitä, että on tärkeää oten järjestämiseen. Vuorovaikutustahoihin
sen tiloissa, vaikkapa ruokailun yhteydessä,
taa suoraan yhteyttä kunnan luottamuskuuluvat myös paikalliset asukkaat sekä
antavat mahdollisuuden sosiaaliseen vuohenkilöihin tai viranhaltijoihin. Yhdistyktiedotustoiminnan kannalta tärkeät tiedorovaikutukseen, kun työttömäksi jäämiset kokevat keskeiseksi tehtäväkseen kotusvälineet.
nen merkitsee usein työhön liittyvien sohentaa edes muutamien työttömien oloja
Kysyimme myös, millaisia toimintatasiaalisten suhteiden vähentymistä tai lakhoitamalla julkiselle sektorille ennen kuupoja yhdistykset ovat käyttäneet viimeikaamista.
luneita tehtäviä ja kanavoivat perinteisen
sen viiden vuoden aikana tuodakseen esilpoliittisen toimintansa TVY:n kautta. Yhle
tavoitteitaan,
ajaakseen
itselleen
tärkeitä
distysaktiivien mukaan painopiste on siirTyöttömien yhdistyksillä
asioita
ja
työttömien
etuja.
Käytetyin
vaitynyt entisestään paikalliseen auttamiseen
laajat paikalliset
kuttamisen tapa on suora kontakti kunsekä monipuolisten toimintojen ja palveluvuorovaikutusverkostot
nan viranhaltijoihin ja luottamushenkilöijen järjestämiseen (ks. Lempiäinen & Silhin, mikä vahvistaa kuvaa siitä, että suhde
vasti (toim.) Eriarvoisuus -kirjassa. 2014.)
Työttömien yhdistysten kontaktit kunnan
kansalaisyhteiskunnan ja kunnan välillä on
viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin
Suomessa edelleen läheinen. Myös erilaissekä toisiin yhdistyksiin ovat varsin laaTomi Kankainen
ten medioiden (lehdet, internet) kautta vaijat. Kuusi kymmenestä yhdistyksestä kerkuttaminen nähdään tärkeänä.
toi, että niiden toimintaan osallistuu ainakin joku kaupungin viranhaltijoiden, kau-
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Onnistumisia, oivalluksia, voimavaroja ja vahvuuksia elämään

Luontopolkua eteenpäin -työpaja
Tuli palaa vaikka nuotio on sammunut.
Yhtäkkiä havahdun keskeltä mäntyjä.
Olen hetken aivan yksin. Pakkasta on
täydelliset kaksi astetta, ja jäätynyt
sammalpeite rapisee askelten alla.
Luntakin on hieman. Hetki pysähtyy ja
tunnen sen rauhana rinnalla. Kasvoille
muodostuu virne. Tän täytyy siis olla
joku juttu!

E

tsin havuja kaatuneista puista. Niitä löytyykin ja palaan leiriin. Rakennamme ulkomajoitusta ja kaikki
tuntuvat nauttivan luonnossa puuhastelusta. Majoituksemme alkaa muodostua ja siitä on tulossa upea. Kohta on jo pimeää. Illan tullen pääsemme hienoon korsusaunaan.
Pukeutuessa saunan lämpö vaihtuu
raikkauteen, sillä raikas tuuli käy sisään
juoksuhaudan avoimesta päädystä. Ääripäät herättävät eloon.
Iltapalan jälkeen suuntaamme kohti rakentamiamme majoituksia. Leirimme on
neljälle hengelle, ja sen keskellä lämmittää
tuli. Osa meistä yöpyy yksityisissä pikku
majoissaan ja muut puolestaan tunnelmallisessa aitassa.
Asetumme nukkumaan. Nuotion lämpö sulattaa havuja, ja yhden yötoverin tila
alkaa käydä liian sateiseksi. Hänen täytyy jättää leiri ja suunnata aittaan yöksi.
Leirimme kokee toisen menetyksen, kun
nuotio ja tuuli tekevät yhteistyötä savustaessaan hänen olonsa liian tukalaksi. Jäljelle jää kaksi. Toinen on kohta jo unessa.
Tuplamakuupussi ja majan reunasta löytyvä happiaukko takaavat mukavat yöunet.
Minä puolestani vielä nautin nuotiosta. Ei
ole kiire. Viimein siirryn telttaani ja sujahdan makuupussiin.

Luontopolkua eteenpäin -työpaja
Tampereen seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
www.etappi.info
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Uni tulee hetkeksi, mutta pian huomaan, että makuupussini ei riitä lämmittämään minua. Teltta on myös liian kaukana nuotiosta kipinöiden takia. Pukeudun
ja siirryn lähemmäs nuotiota. Istun alas
ja jään tuijottamaan liekkejä. Koen tämän
tapahtumasarjan tärkeäksi, ja se saa puhdistavan merkityksen. Tuli! Elämä tuntuu
helpolta. Päätän valvoa yön lisäillen puita.
Tänä yönä olen yksin, mutta en tunne yksinäisyyttä. Haen vajasta lisää puita. Pimeässä on jotenkin turvallisen tuntuista tallustaa. Istun nuotion vieressä läpi yön. Liekit värjäytyvät jo sinertäviksi ja jopa violetin sävyjä voi havaita. Hiillos kasvaa yön
aikana kauniiksi hehkuksi. Siinä on mahtava voima. Pian saapuu aamu.
Seuraavana päivänä suntaamme Seitsemisen kansallispuistoon patikoimaan.
Evästämme nuotiopaikalla ja herkuttelemme kermavaahdolla, josta onkin muodostunut retkieväiden ykkönen ryhmässämme. Ihastelemme kiertyneitä keloja ja arvuuttelemme karhukiven mysteeriä. Patikan päätteeksi aurinkokin pilkahtelee puiden takaa luoden kauniin valon aarnimetsän laitamille. Hämärän laskeutuessa saavumme autolle. Valvottu yö on jättänyt jälkensä ja nukahdan liikkuvaan auton. Illalla
ihailemme linnunrataa ja syömme kardemummalla maustettuja pannukakkuja. Nukun yön syvässä levossa.

Leiri loppuu ja suuntaamme kaupunkiin. Ryhmästä on tullut tiivis ja läheinen.
Kotiin on helppo palata, sillä mukaan jäi
paljon.

Kirjoittanut Luontopolun työkokeilija
Matias Riekkola

Luontopolkua eteenpäin
-työpaja
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys
Etappi ry:n Luontopolkua eteenpäin -työpaja on luonto- ja retkitoimintaan painottuva kolmivuotinen työpajaprojekti, jossa
17–29-vuotiaat nuoret pääsevät hetkeksi
pysähtymään ja miettimään suuntaviittoja oman elämän ja uravalintojen suhteen.
Työpajalla luontoon liittyvien töiden lisäksi tehdään laajemminkin tutkimusmatkaa
erilaisten työympäristöjen saralla. Kolmen
kuukauden mittaisella pajajaksolla Luontopolkulaiset tutustuvat myös muihin Etapin
työpajoihin. Uusia ja erilaisia asioita tekemällä ja kohtaamalla voi syntyä oivalluksia
siitä, mihin suuntaan nuori haluaa lähteä
esimerkiksi uravalintojen suhteen kulkemaan. Myös kokemus erilaisista työympäristöistä saattaa herättää ajatuksia unelmatyöpaikan suhteen. Oivalluksia voi syntyä
myös siitä, mikä ei ole ollenkaan oma juttu. Kaikki nämä vievät matkalla eteenpäin.
Luontopolkua eteenpäin -työpajalla uskotaan vahvasti luonnon voimaannuttavaan
vaikutukseen terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjänä. Työnteon ohella tutustutaan
koulutusvaihtoehtoihin, työmahdollisuuksiin sekä mietitään elämän peruskysymyksiä. Luontoympäristö tarjoaa kokonaisvaltaisille pohdinnoille elämästä oivan ympäristön.

Kirjoittanut Luontopolun
projektipäällikkö Niina Rautiainen

Kolumni: Tuulia Väätäinen

Arvosta ihmistä!

T

yöllisyyden parantaminen lähtee kaiken osaamisen arvostamisesta. Lausahdus kiteyttää monin
osin sen mitä yhteiskunnassa tulee löytää, kun puhutaan työllisyydestä.
Yksi ajankohtaisimpana pysyneistä aiheista kautta vaalikauden on ollut vaikea työllisyystilanteemme niin Suomessa kuin Euroopassakin. Aseiksi työttömyyttä vastaan
on luotu monia täsmätoimia, joista nuorisotakuu on näkyvin. Silti erityisesti hiukan ennen eläkeikää työelämästä tippuvat
jäävät yhä enemmän paitsioon eläkeikäänsä asti. Työttömyys myös vaivaa rajusti
monia perinteisen teollisuuden ylläpitämiä
paikkakuntia. Jos kestävään työpaikkojen
luomiseen olisi olemassa yksiselitteinen
keino, olisi se varmasti jo käytetty. Pitkällä aikavälillä ja laajalla skaalalla työllisyyttä ajateltaessa on olemassa keinoja, joilla
voidaan turvata parempaa työllistymistä
meille kaikille.
Hyvän työllisyyden kokonaisuus muodostuu useista osa-alueista. Näistä kaksi
kiteytyy suoremmin yksilöön ja loput puolestaan ovat laajempia yhteiskunnallisia
seikkoja. Meihin yksittäisiin ihmisiin liittyviä osa-alueita ovat mahdollisuus omien
lahjojen löytämiseen sekä edellytykset pysyä työkykyisenä elämän tilanteesta huolimatta. Laajemmalla tasolla työllisyyttä turvaavat niin monialaisuus elinkeinoelämässä ja muilla sektoreilla kuin kaiken
työn ja osaamisen arvostus.
Oman itsensä löytämisessä suurin
merkitys on kasvu- ja kehitysympäristöllä. Elinpiirin on oltava sellainen, jossa jokaiselle jää tilaa etsiä itseään. Laaja-alainen
ja monipuolinen perus- ja keskiasteen koulutus, joka järjestetään yhtenäisenä kaikille
takaa hyödyn sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Tämä näkyy pitkällä
aikavälillä suoraan myös työllisyydessä.
Siinä missä yksilö hyötyy tiedoistaan
ja taidoistaan koko ikänsä, saadaan laajemmallakin tasolla ikäluokista esiin ne lahjakkaimmat ja tiettyihin asioihin taipuvaisimmat. Asiaa voi tarkastella esimerkiksi peruskoulun yläluokkien kotitalouden opetuksen kautta. Kotitalous- ja ruuanlaittotaidon opetus on luonnollisesti tarpeen
joka ikiselle oppilaalle. Sama logiikka pätee
laajemminkin: Kun nuorella on laaja oppiainevalikoima sekä pääsy harrastuksiin, löytää hän osaamisensa, innostuksensa ja lahjansa varmemmin kuin mallissa, jossa lap-

set jaetaan suppeiden oppiainevalikoimien
poluille varhain.
Ihmisen mahdollisuus oman osaamisensa etsimiseen, löytämiseen ja kehittämiseen on varmistettava myös myöhemmällä iällä. Tämä tarkoittaa, että koulutusjärjestelmämme täytyy yhä enemmän
taipua uudelleenkoulutukseen, täydennysopetukseen ja alan vaihtamisen mahdollistamiseen.
Työkykyisyys ja olemassa olevan osaamisen arvostus ovat pitkien työurien ja ihmisten itsensä hyvinvoinnin avain. Suomessa liian suuri joukko ihmisiä on poissa työelämästä vain siksi, etteivät he voi
työskennellä täysipäiväisesti. Esimerkiksi ikäihmisille tulee luoda mahdollisuuksia
lyhentää työaikaa. On myös voitava siirtyä esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle nykyistä laajemmin.
Työn kautta saavutettavan yhteiskunnallisen osallisuuden ulkopuolelle jääminen on toimeentulo-ongelmien lisäksi yksi
merkittävimmistä työttömyyden varjopuolista. Yksi haasteistamme on työmarkkinoilla vallitseva leimaava ilmapiiri. Suomeen tulisi luoda uutta epäonnistumisen
ymmärtämisen kulttuuria. Itsestään riippumattomista syistä työelämästä putoavat
ovat heti suuressa vaarassa jäädä työuraputken ulkopuolelle pysyvästi.
On inhimillisesti ja työmarkkinoiden
toimivuuden näkökulmasta ikävää nähdä
erilaisissa elämäntilanteissa olevia luokiteltavan stereotyyppisesti muita heikommiksi. Pitkäaikaistyöttömän erityiseltäkin
osaamiselta taittuu liian usein uskottavuus
työnantajien silmissä, kun viimeisimmän
työsuhteesta on kulunut tarpeeksi kauan tähän täytyy puuttua.
Monialaisuus on kestävän työllisyyden
kannalta olennaista elinkeinoelämässä ja
muilla sektoreilla. Sitä tulee ruokkia ja vaalia myös valtion toimin. Monialaisuuden
luominen ja ylläpitäminen on yrityskentällä ja yhteiskunnallisella tasolla on vaativaa, mutta takaa työllisyyden paremmin
kuin muutamien suurten yritysten varaan
laskeminen. Laaja-alainen joukko erilaisia
elinkeinonharjoittajia ja työllistäjiä kun on
turvallisempi vaihtoehto kuin kaksi jättiä.
Tämän tietävät varmasti liiankin hyvin ne
monet entisten tehdaspaikkakuntien asukkaat, joihin teollisuuden rakennemuutos on
osunut vaikeimmin.

Yritysmaailman lisäksi on yhteiskunnan muita sektoreita tietoisesti tuettava.
Kolmannen sektorin palvelutuotanto, vapaaehtoistyön kanavat sekä kaiken perustana toimiva vahva julkinen sektori luovat kokonaisuuden, jossa työllisyys on parhaimmillaan. Monipuolinen kokonaisnäkymä on säilytettävä, vaikka hyvin työllistäviin aloihin panostettaisiinkin.
Korkea koulutusaste ja laajat perustaidot kaikilla kansalaisilla yhdistettynä moninaiseen elinkeinoelämään tukevat parhaiten mahdollisuuksia vaihtaa alaa sekä
työllistyä uudelleen edellisten tehtävien
päättyessä.
Suomi on jo nyt korkean osaamisen
maa. Meillä on niin työttömyyskortistossa
kuin työelämässä tavattoman taitavaa väkeä. Perusedellytykset hyvään työllisyyteen ja sen mukanaan tuomaan tavallisten
ihmisten hyvinvointiin ovat jo nyt kunnossa. Teollisuutemme käy läpi rakennemuutosta ja meistä riippumaton kansanvälinen
talous sakkaa. Nämä asiat saavat yhä useamman kuntalaisen, kansalaisen, äidin ja
isän työttömäksi vasten omaa tahtoaan.
Tahtoisin nostaa kaiken koulutus- sekä
elinkeinoelämäpuheen rinnalle erään yhtä
tärkeän asian, jonka hallussapidossa meillä
on ollut hankaluuksia: toivon paremmasta
ja uskon onnistumiseen. On tärkeää kertoa
ääneen työllistymisen ja koulutusjärjestelmämme ongelmista. On vielä tärkeämpää
muistaa kertoa enemmän myönteisen realistisia asioita. Kannustus ja myönteisen ilmapiirin aalto yhdistettynä järkeviin käytännön tekoihin koulutuksessa ja elinkeinoelämässä – siinä avaimet maamme työllisyysongelmien ratkaisuun pitkällä aikavälillä.

Tuula Väätäinen
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Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko
(30.10.2013) lupaa auvoista
lähitulevaisuutta Suomelle. ”Vuonna
2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää
merkityksellistä ja arvokasta elämää.
Suomalainen osaaminen ja taloudellinen
kasvu ovat luoneet perustan
hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut
rakentamaan kestävää kasvua
omaleimaisiin menestystekijöihinsä
nojaten ja kantaen vastuuta sekä
Suomessa että globaalisti. Kasvu
on edistänyt ihmisten hyvinvointia
ympäristön kantokyvyn asettamissa
rajoissa. Vastuuta kantavat koko
yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt.”

S

elonteon kritiikittömyys ei ole vain
positiivisen ajattelun ja Pekka Himasen ”Kestävän kasvun malli” -tutkimushankkeen vaikutusta.
Tulevaisuusselonteon tarina on superyksinkertainen: meillä on monia ”haasteita”,
mutta jos vastaamme niihin määrätietoisesti pääsemme auvoiseen tulevaisuuteen.
Keskeistä on ymmärtää mitä läpityylittömällä ja puhkikuluneella muotisanalla ”haaste” tässä tarkoitetaan (sana löytyy
selonteon melkein joka sivulta, pahimmilta
jopa monta kertaa).
Koska aiheena on kestävä kehitys,
”haasteena” on tietenkin ”kestävyysvaje”. Ensisijaisesti vaje-sanalla tarkoitetaan
julkisten rahojen riittävyyttä tulevaisuudessa. Väestön ikääntyessä ja lääketieteen
kehittyessä hoivakustannukset kasvavat
ja huoltosuhde heikkenee. Ikäsidonnaiset
menot kasvavat. Selonteossa toistetaan
Kataisen hallituksen ohjelman virallinen
arvio kestävyysvajeen suuruudesta: 4,7%
BKT:sta. Tämä kertoo kuinka paljon julkisia menoja ”pitäisi vähentää vuoteen 2017
mennessä, jotta julkinen velkaantuminen
ei karkaisi kestämättömälle uralle”.
Raportin kaksi muuta keskeistä mantraa ovat kilpailukyky ja kaiken jatkuvan
muuttamisen pakko. Kilpailukyky esitetään avaimena menestykseen ja kestävään
hyvinvointiin. Hyvän aseman takaaminen
globaalissa työnjaossa edellyttää sitä, että
julkinen valta paitsi luo perustan niin myös
tukee yksityisten yritysten kilpailukykyä
maailmanmarkkinoilla. Koska tässä on
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kyse myös tieto-taidosta ja koulutuksesta,
yliopistojenkin pitää olla ”kilpailukykyisiä”:
”Kilpailukykymme on ollut erittäin
hyvä ja perustan tulevaisuudelle luo mm.
hyvä koulutus ja kansakunnan korkea
osaamistaso. […] Näiden tekijöiden kohdalla tilanne ei kuitenkaan välttämättä pysy
hyvänä ilman uudistumista ja investointeja. Korkeakoulujemme kansainvälinen kilpailukyky on heikko.”
Selonteossa painotetaan erityisesti kykyä toimia nopeasti ja ottaa riskejä. Pitkään
jatkunut finansialisaatioprosessi otetaan
annettuna. Rahoitusmarkkinat määräävät toiminnan ehdot niin yrityksille kuin
valtiollekin. ”Finanssimarkkinoiden toimivuus on edellytys kasvulle ja riskinotolle”,
joita ilman ei puolestaan ole kilpailukykyä.
Joseph Schumpeterin ”luovan tuho”
käsite on jo yleistetty koko yhteiskuntaan.
Vanhat yritykset, tuotteet ja ammatit häviävät uusien, parempien ja tuottavampien
tieltä. Oletuksen mukaan uusi siis tarkoittaa aina parempaa ja tuottavampaa.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan
vuoden 2011 selvityksen mukaan ”luova
tuho” on tarpeen, jotta innovaatiot ja teknologinen kehitys muuntuisivat tuottavuuden kasvuksi. Tulevaisuusselonteossa tämä
ajatus kääntyy vaatimukseksi muuttaa
kaikkea koko ajan. ”Taloudellinen kasvu ei
toteudu ilman jatkuvaa, läpi yhteiskunnan
toteutuvaa uudistumista.” Raportin tyylin
ja ajattelun hehkein kukkanen lienee tämä
lause: ”Hallinnon tulee uudistua rohkeasti
kohtaamaan tulevat haasteet”!
Väitän, että selonteon tapa kehystää ja
tulkita Suomen tulevaisuutta maailmantaloudessa on kaikkea muuta kuin uutta luova. Siinä toistetaan jo 20–30 vuotta vanhaa
uusliberaalia kilpailukykyliturgiaa, höystettynä muutamilla sosiaalisilla ja ekologisilla näkökohdilla. Ehdotetut toimenpiteet
ovat lyhytnäköisiä ja ristiriitaisia ja kääntyvät kaiken todennäköisyyden mukaan
myös omia tavoitteitaan vastaan. Näillä
resepteillä ei päästä auvoiseen tulevaisuuteen, vaan luodaan ongelmia.
Esimerkiksi käsite ”kestävyysvaje”,
joka on monin tavoin ontto, pitää sisällään myös yksinkertaisen virhepäätelmän.
Käytäntöön sovellettuna virhepäätelmä
voi johtaa itseään toteuttavaan ennusteeseen. Kokonaisuus ei ole osiensa summa.
Valtiontalouden yli- ja alijäämät vaikuttavat kansantalouteen dynaamisesti. Myös

investointialttius ja innovaatiot riippuvat
kokonaiskysynnästä, joka on edelleen merkittävältä osin myös kotimaista. Pyrkimys
vähentää menoja nyt vie talouden helposti
alemmalle kasvu-uralle, jonka seurauksena
julkisrahoituksen tila huononee.
Yleistetty ”luovan tuhon” doktriini on
yhtälailla ongelmallinen. Tässä tapauksessa ongelma kumpuaa ennen kaikkea siitä,
että maailmanmarkkinoilla toimivien kapitalististen yritysten johdon ja omistajien näkökulma yleistetään koskemaan kaikkea yhteiskunnallista todellisuutta. Hyvin
toimivia rakenteita ei kuitenkaan kannata
”uudistaa”. Uudistaminen vie paljon aikaa
ja rahaa ja lopputulos voi olla alkutilannetta
huonompi. Kaikki tuho ei suinkaan ole luovaa, eivätkä kaikki – useimmiten muualta matkitut – mallit toimi. Esimerkiksi yliopistojen ”uudistaminen” on ollut kontrafinaalista toimintaa: se on kääntynyt omia
tarkoituksiaan vastaan.
Ylipäänsä ongelman ydin on siinä, että
kilpailukyvyn katsotaan tarkoittavan sitä,
että kaikkien on hyväksyttävä yritysjohdon ja sijoittajien näkökulma maailmaan.
Kapitalistiset yritykset ovat monin tavoin
hierarkkisia, ja vaikka luottamusta vaativien ydintehtävien kohdalla korostetaan
tiimityöskentelyä ja omaehtoista sitoutumista tehtävien toteuttamiseen, viimeisten 20–30 vuoden aikana eriarvoisuudet ja
hierarkiat ovat yrityksissä syventyneet. Lisäksi finansialisaation myötä aikahorisontti on lyhentynyt. Omistajat ja sijoittajat tavoittelevat pikavoittoja.
Se, että Suomen asema maailmantalouden työnjaossa on nopeassa laskussa, on
suorassa yhteydessä anglo-amerikkalaisen
rahantekomentaliteetin rantautumiseen
Suomeen. Suomesta on viime vuosina hävinnyt kolmannes teollisuuden arvonlisäyksestä. Kyse ei ole vain Euroopan laskusta
ja taantumasta tai koko maailmantalouden
kehityksestä vaan myös ”luovan tuhoamisen” erityisestä vimmasta nimenomaan
Suomessa. Se on tuhonnut hyvän tulevaisuuden edellytyksiä.
Ihmiset, jotka kirjoittavat sellaisia lauseita kuin ”hallinnon tulee uudistua rohkeasti kohtaamaan tulevat haasteet”, eivät
voi kyetä omaehtoiseen kriittiseen ajatteluun. Ilman kriittisen järjen käyttöä ei voi
myöskään olla luovuutta tai innovaatioita.

Heikki Patomäki

Kuva: Kristo Sylman

Suomen tulevaisuus

Kolumni: Erkki Laukkanen

Talous tökkii, entäs sitten?
Viime päivinä viestimet ovat suoltaneet
tietoa aivan välttämättömistä säästöistä
ja niiden jaksottamisesta. Välittömäksi
”sopeutustarpeeksi” on arvioitu
noin 3 miljardia, pitemmän aikavälin
”kestävyysvajeeksi” noin 10 miljardia.

N

s. talousviisaat ovat jaksottamassa nuo 3 miljardia seuraavalle viidelle vuodelle. 10 miljardin kestävyysvajeen umpeen kuromiselle
ei tiettävästi ole vielä päätöspohjaa olemassa, ei edes talousviisaiden esityksenä.
Mitä tästä kaikesta käteen jää, nähtäneen maaliskuun lopun budjettiriihessä,
jolloin lähivuosien kehyksistä päätetään.
Tai sitten ei nähdä. On aivan mahdollista,
että keskusteluasetelma muuttuu. Vaaleihin kun on aikaa vain vuosi, ja asemiin ajo
on alkanut.

Tilanne on aidosti ongelmallinen.
Taloustilastojen mukaan kasvusta on
vain heikkoja merkkejä, jos niitäkään. Erityisen ongelmalliselta tilanne näyttää teollisuudessa, jossa tilauskirjat eivät ole lihoneet. Siitä seuraa, että se vientivetoinen
strategia, johon Suomikin satsaa, ei aivan
läpimurron kynnöksellä näyttäisi olevan.
Mutta ei tilanne hyvältä näytä sen paremmalta talouden muillakaan sektoreilla.
Yksityiset palvelualat ovat syystäkin huolissaan siitä, että palkansaajien – ja laajemmin: kuluttajien – ostovoima supistuu. Ja
mitä talouden kolmanteen sektoriin, julkisiin palveluihin tulee, niin…
Tiedättehän te sen itsekin, omasta kokemuksesta.
Ylen aamu-tv:ssä Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen muistutti työnjaosta poliitikkojen ja talousviisaiden välillä.
Hänen mielestään talousviisaiden tehtävä
rajoittuu tosiasioihin, niiden tunnistamiseen. Esimerkkinä hän mainitsi tulopolitiikan tosiasioiden tunnistamista viime keväänä.
Sille pohjalle syntyi kaksivuotinen työmarkkinaratkaisu, jonka keskeisenä pontimena oli Suomen hintakilpailukyvyn parantaminen suhteessa pahimpiin kilpailijamaihin, kuten Saksaan. Sen piti parantaa
Suomen viennin mahdollisuuksia. Mutta
tosiasia on sekin, että näin ei ole käynyt.
Poliitikoilta Liikanen odottaa vielä
enemmän. Poliitikkojen tulisi ottaa kantaa
arvoihin: mihin halutaan satsata ja minkä
kustannuksella? Mutta mitä ovat arvot ilman visiota ja missiota. Niiden kimpussa
on askarreltu isolla rahalla, kuten kaikki
Himastelua seuranneet tietävät, mutta valmista ei ole tullut.
Jotakin olennaista on siis jäänyt huomaamatta.
Meiltä on jäänyt huomaamatta se, että
”Kööpenhamina ei ole niin kuin ennen”.
Että se politiikka, joka nosti meidät lamasta 1990-luvulla, ei enää toimi 2010-luvulla.
Näin siksi, että ympärillä oleva maailma on
muuttunut tavalla, jota suomalaisessa vallankäytössä ei ole huomattu.
Hintakilpailukyvyn parantaminen sisäisen devalvaation – tai siihen rinnastettavan palkkakilpailun – avulla ei lisää ”talon kokoisten” investointitavaroiden kysyntää, kun kysyntä tärkeimmillä vientialueillamme mataa siksi, että vuosien 2008
– 2009 laman hoidosta syntyneitä budjetti-

alijäämiä leikataan nyt kaikkialla, jopa Suomea innokkaammin.
Tämän ongelman ratkaisemisessa perinteinen talousviisaus ei riitä. Jotta syyseuraussuhteet asettuisivat siten, että arvovalintoja ihan oikeasti voitaisiin tehdä,
on nostettava pöydälle kysymys talouslaman syistä. Tätä keskusteluasetelmaa Suomessa kuitenkin karttavat sekä talousviisaat että poliitikot.
Mitä siis pitäisi tehdä?
Olisi kysyttävä, miten taloudellista toimintaa koskevat riskit jatkossa jaetaan. Se,
että koko maailmantalous ajautuu näinkin
näköalattomaan tilaan, kielii vinoutuneesta riskinotosta. Viimeisten 20 vuoden aikana niin talousviisaat kuin poliitikotkin –
jälkimmäiset edellisten ohjaamana – ovat
keventäneet yritysten yhteiskunnallisia
velvoitteita muiden kannettavaksi.
Esimerkiksi ”liiallista” työsuhdeturvaa
on heikennetty siksi, että yritykset voisivat ottaa aiempaa suurempia taloudellisia
riskejä. Ja finanssisektori, joka vanhaan talousvastuulliseen aikaan tyytyi vain rahoittamaan muiden ottamia tuotannollisia
riskejä, on eriytynyt omaksi ja omalakiseksi riskibisnekseksi.
Vielä vuonna 2007, suuren laman kynnyksellä, lähes kaikki talousviisaat, kuten
myös heidän viisauttaan arvostavat poliitikot tukivat tätä riskien uudelleenjakoa ainoana vaihtoehtona pelastaa mitä pelastettavissa oli, kuten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.
Ja sitten ne riskit räjähtivät silmille.
En ole huomannut, että sen enempää
talousviisaat kuin poliitikotkaan olisivat
suosituksistaan vastuuta ottaneet. Eikä
niin tapahtunut edes 1990-luvulla. Silloin
kantti riitti laman seurausten tutkimiseen,
mutta laman syitä selvittävää hanketta ei
vieläkään ole saatu aikaiseksi.
En olisi kovin yllättynyt, jos myös vuosien 2008–2009 laman seuraukset jäisivät
asianmukaisesti tutkimatta?

Erkki Laukkanen
Kauppatieteiden tohtori
Mäntsälä
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Yhdenvertaisuuden vaarana:

Verkkopankkitunnusten epääminen

S

uomessa oli kesäkuun lopussa 356
100 henkilöä, joilla oli yksi tai useampi maksuhäiriömerkintä. Tämä
vastaa 8,2 prosenttia kaikista 18
vuotta täyttäneistä suomalaisista. Nuorista
aikuisista jo yli 11 prosentilla on maksuhäiriömerkintä, mutta eniten kasvava ryhmä
ovat eläkeikäiset. Vuonna 2013 jokaisella
rekisteröidyllä henkilöllä on jo keskimäärin
15 maksuhäiriömerkintää.

Laki luottolaitostoiminnasta (134 §) takaa asiakkaalle oikeuden peruspankkipalveluihin, mutta verkkopankkitunnukset
eivät tällä hetkellä kuulu niihin. Eduskunnan talousvaliokunta muutti mietinnössään (25/2002) hallituksen luottolaitostoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta (HE
33/2002) verkkopankkitunnukset -kohdan
muotoon ”tarpeelliset tilinkäyttövälineet”.
Käytännössä tämä tarkoittaa talletustiliä
ja tilinkäyttövälinettä, joka usein on Visa
Electron -tyyppinen on-line debit-kortti
sekä maksujen välitystä koskevia toimeksiantoja.
Vuoden 2002 jälkeen sähköiset palvelut ovat kehittyneet merkittävästi. Verkkopankissa maksaminen ja e-laskujen käyttö
ovat tavanomaisin ja edullisin tapa hoitaa
pankkiasioita. Ilman verkkopankkitunnuksia asiakas joutuu käyttämään enemmän
aikaa ja rahaa laskujen hoitamiseen, sillä
maksuautomaatteja on vähennetty ja lähipalveluja ei ole kaikille saatavilla.
Kuluttajaviraston kanssa neuvotellut
Finanssialan keskusliitto suositti vuonna
2010 pankeille, etteivät ne automaattisesti
kieltäisi verkkopankkitunnuksia asiakkailta, joilla on yksi maksuhäiriömerkintä. Ongelmana sen sijaan on, että ihmisillä on nykyisin todennäköisemmin useita maksuhäiriömerkintöjä. Pankeilla tosin on mah-

dollisuus myöntää verkkopankkitunnukset
maksuhäiriöistä huolimatta.
Verkkopankkitunnuksettomat kansalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan luottolaitoksen asiakkuuskriteerien vuoksi. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä (6 §) ja valtiovallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen (22 §).
Sähköisten palvelujen yleistyessä nopeasti ongelma koskettaa monia. Tilannetta voitaisiin muuttaa muuttamalla lakia
luottolaitostoiminnasta siten, että verkkopankkitunnukset kuuluisivat tarpeellisiin
tilinkäyttövälineisiin. Ratkaisuna voisivat
olla myös valtion myöntämät asiointitunnukset.
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen verkosto – EAPN-Fin

Marjatta Kaurala
asiamiessosiaalityöntekijä
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Juha Keränen
talous- ja järjestösihteeri
TVY ry

Viitteet: ks. www.tvy.fi/Tiedotteet

Kuva: Juha Keränen. Kuvaa manipuloitu.

Suuri osa maksuhäiriöisistä henkilöistä
jää ilman verkkopankkitunnuksia,
koska useat pankit eivät myönnä niitä
maksuhäiriöiselle. Samalla vaarantuvat
sekä peruspankkipalvelujen että muiden
peruspalvelujen yhdenmukainen
saatavuus. Verkkopankki on
nykypäivänä paitsi pääasiallinen tapa
hoitaa pankkiasioita myös väline
palvelujen käyttöön. Esimerkiksi
Kansaneläkelaitoksen, työhallinnon,
verohallinnon ja Trafin palvelut ovat
suureksi osaksi siirtyneet verkkoon
ja niiden käyttäminen edellyttää
vahvaa sähköistä tunnistautumista,
käytännössä verkkopankkitunnuksia.
Sähköinen tunnistautuminen
liittyy myös kansalaisoikeuksien
käyttämiseen, kuten kansalaisaloitteen
allekirjoittamiseen.

Taivaskanavan palvelut?
Verkkopalvelujen käyttö on todellinen
ongelma niille, joilla ei pankkitunnuksia
ole. Syrjäseudulla kuten Inarin kunnan
Sevettijärven ja Angelin kylissä ei ole
mitään palveluja: ei pankkia, eikä edes
postia, kaupasta puhumattakaan.
Postiauto käy Sevetin perällä ja ihan
Neidenissä, Norjan puolella saakka,
mutta verkkopalvelujen osalta se ei auta
mitään. Vanhalle väelle avaruuspankki
on ihan huuhaata.

P

ostin jakeluauto ajaa Tenon ja Inarijoen vartta pitkin. Se tuo Alkosta ja ruokakaupoista tilaukset, muttei siihen voi maksaa laskuja. Pahin
ongelma ei liene pankkitunnusten puuttuminen, vaan kun ihmisiltä puuttuu laite,
jolla kirmasee avaruuden pankkiin. Tai sitten puuttuu osaaminen. Sama koskee kaikkia syrjäseutujen alueita. Usein itse miettii niitä nuoria ja työikäisiä, jotka eivät pääse TE-palveluihin tunnusten puuttumisen
vuoksi, mutta sama surkeus koskee kaikkia, ja on vielä julmempaa vanhojen ihmisten näkökulmasta.

sesta mediasta Kerttu Saijetsi vastasi Inarijoen varresta: ongelmana on, että ihmisillä on pankkitunnukset, muttei laitteita.

Syrjäseutujen ongelma
Jos asiakkaalla ei ole nettiä, eivät pelkät
tunnukset auta. Hänen on mentävä Ivaloon, jossa Nordea on auki vain maanantaina kello 10.00–13.00. Toisaalta – kun
tunnukset omaa, niin ei tarvitse kytätä
pankin aukiolopäivää, vaan voi asioida milloin haluaa.

Kansanedustajat vastaavat

Palvelut tulevat muuttumaan

Tarja Filatov kirjoitti:

Pankkien tulee lain mukaan järjestää kansalaisille peruspankkipalvelut. Mikä sitten on peruspankkipalvelu, Visa Electron
riittää, sanovat pankinjohtajat. Entäpä sitten kun olet heidän mielestään tehnyt koiruutta, huijannut kanssa eläjiä. Pankit valikoivat siinä vaiheessa, palvelevatko sinua.
Nämä asiat on käsitelty isossa talossa Arkadianmäellä. Tarjan mukaan näistä asioista puhuttiin eduskunnassa kun tehtiin
päätöksiä palkan maksamisesta pääsääntöisesti pankkiin.

TE-palvelujen sähköisten asiointipalvelujen
käyttö edellyttää henkilön tunnistamista.
Tunnistus tapahtuu käyttämällä henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai Väestörekisterikeskuksen sirullista henkilökorttia. Samat tunnistusratkaisut ovat
käytössä useissa julkishallinnon sähköisissä asiointipalveluissa. Jos henkilöllä ei ole
käytössään verkkopankkitunnuksia, hän
voi hankkia sirullisen henkilökortin. Henkilökorttia haetaan poliisilta, se on voimassa viisi vuotta ja maksaa tällä hetkellä 53
euroa. Eli ei ihan ilmainen työmarkkinatukilaiselle.
Henkilö, jolla ei ole käytössään sähköiseen tunnistukseen tarvittavia välineitä
voi hoitaa asioita puhelimitse tai käymällä TE-toimistossa. Osa palveluista voi edellyttää aikavarauksen tekemistä etukäteen,
mutta esimerkiksi työnhaun voi aina aloittaa käyntiasioinnin yhteydessä ilman aikavarausta. Rutiiniluontoiset ilmoitukset kuten muutokset työnhakutilanteeseen voi
yleensä hoitaa soittamalla TE-hallinnon
valtakunnalliseen puhelinpalveluun Työlinjalle.
Terveisin Tarja

Lea Karjalainen

Miten asiaa parannettaisiin?
Helsingissä jaetaan toimeentulotukea noin
10 miljoonaa euroa: on kysymys niin isoista rahoista, että täällä periaatteessa kaikki kansalaiset ja asukkaat omaavat pankkitunnukset. Minun korviini ei ole tullut valituksia Helsingistä, vaan maaseudulta. Kysellessäni asiaan liittyviä ongelmia sosiaali-

Karenssisanomat 1/2014 25

Omituinen muutosturva ja vielä
omituisempi alkukartoitus
Olen huomannut TE-toimiston
alkukartoituksen toteutuksessa
olevan jotain todella eriskummallista.
Tuttavani on 54-vuotias IT-insinööri.
Hän ilmoittautui TE-toimistoon ytneuvotteluiden jälkeen 6/2009, jolloin
hänelle tehtiin muutosturva normaalisti.

Y

llättäen vuoden 2010 lopussa virkailija sanoi hänelle, että laki on
muuttunut ja hänen tulisi tuoda
erotodistus muutosturvastaan.
Ihmettelimme kovasti, miksi muutosturva, joka olisi työllistänyt hänet heti, käskettiin ehdottomasti keskeyttää. Tilasimme tämän jälkeen henkilörekisteritiedot
tarkistaaksemme, mistä oli kysymys. Siellä
oli aivan omituinen kohta:

09.03.11. Alkukartoitus. Varattu aika
toimialatiimille. Suunnitelma jäänyt
luonnostilaan, joten täytynyt kuittaa
pois, jotta saatiin segmentoitua.
Emme olleet ikinä kuulleet moisesta mitään, ja tuo käynti oli vain viiden minuutin
tavallinen juttutuokio, jossa työnhaku uusittiin teknisenä uusintana. Ihmettelemme sanaa ”alkukartoitus” siksi, että juuri aikaisemmin häneltä oli kielletty jatkamasta
ICT-pörssiyhtiön muutosturvaa, jonka piti
johtaa piakkoin kirjanpitäjän ammattiin.
Mihin olisi tarvittu jotain alkukartoitusta 54-vuotiaan IT-insinöörin kohdalla
kun tämä oli muutosturvassa taloushallinnon opinnoissa huippuarvosanoilla, tullut
Suomeen 24 vuotta sitten ja kotoutunut jo
viime vuosikymmenellä. Kysyimme tätä
TE-toimistosta, mutta sieltä kieltäydyttiin
vastaamasta.
Lisäksi hän on ollut TE-toimiston mukaan ”päätoiminen opiskelija” muutosturvassa. Jos tunnette alkukartoituksen, ja luette lain, niin huomaatte, ettei se todellakaan ole tarkoitettu kyseisessä asemassa
ja tilanteessa olevalle maahanmuuttajalle.
Myöskään tämän merkinnän olemassaolon
jälkeen hän ei ole saanut mitenkään esim.
jatkaa ICT-muutosturvaansa. Asiakas on
vain ja ainoastaan halunnut työllistyä kunnon veronmaksajaksi.
Esitimme kummallisen alkukartoitusmerkinnän poliisille, joka välittömästi otti
sen ensin talousrikosyksikön tutkintaan,
miksi asiakkaalle on salaa merkitty tällainen merkintä, ja suunnitelma, joka siinä
mainitaan, on ollut juuri se muutosturva,
joka tätä ennen käskettiin keskeyttämään
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ilman oikeaa syytä. Poliisissa herätti kummastusta TE-toimiston merkinnät ”alkukartoituksessa: täytynyt kuittaa pois”. Poliisi tutki tätä vuoden ajan, ja komisario
kutsui meidät Pasilaan, ja ehdotti asian ilmoittamista valtionhallinnon tarkastusvirastoon. Teimme niin.
Yllättäen ilmestyi lakimiehen turvin
puolustautumaan henkilöt, joista ei oltu
ikinä kuultukaan, ja joilla ei tässä prosessissa ollut mitään tekemistä, seuraavalla asiakirjalla, kun tämä IT-insinööri teki syrjintälautakuntaan valituksen hänen muutosturvansa keskeyttämisestä. Yhdellä käynnillä TE-virkailija oli sanonut hänelle: että
”olet neekeri, jota ei kannata työllistää”.
Vielä enemmän ihmetytti tämä, ja on ihmetyttänyt syrjintälautakuntaa sekä muita tahoja.
URA-asiakastietojärjestelmän mukaan Ahonen on asioinut hakijan kanssa
9.3.2011, jolloin suoritettiin alkukartoitus.
Tiedon allekirjoittivat TE-toimiston johtaja Svedlin ja lakimies Tuukkainen.
1. ”Joskus suunnitelmat ovat työvoimaneuvojan virheen vuoksi jääneet ”kuittaamatta” ja ” luonnostilaan.”
2. ”En tässä yhteydessä pysty päättelemään mihin asiayhteyteen sivun 7
merkinnät viittaavat.”
3. ”Printtinä tai tulosteena. ”On kysymys
luultavasti siitä ettei virkailija ole ollut
varma”
4. ”Uuden asiakkaan ns. alkukartoitus
ja työllistymissuunnitelmaan liittyvä
”kartoitus” ovat ”kaksi eri asiaa.”
5. ”Kysymysmerkit on tuolloin poistettu
palkkatukisummien osalta.”
6. ”Käydessänne Itäkeskuksen yksikön
neuvontapisteessä 22.5.2012 virkailija ei ole huomannut ko. merkintää ja
kertonut seuraavan käynnin olevan
15.11.2012.”
”Pahoittelen tätä virhettä.”
7. ”Yhteydenottotiedoista näemme, että
kysymys on virkailijan tekemästä virheestä. ”
8. ”Tieto tekemästämme virheestä on
tärkeä TE-toimistolle eikä sellaisia tietoja voida muuttaa.”
9. Minulle on ilmoitettu, että rekisteritietojeni lähettämisessä on tulostamisongelma?
TE-toimisto: ”Pääasiallisesti ohjelma
toimii ongelmitta”.

Miksi tällainen virhe tehtiin?
Miten tällainen auttaa ketään työllistymään tai oppimaan kieltä? Epäilynä on, että
EU:n tarjotessa alkukartoituksen käynnistämisrahaa vuoden 2009 lopulla kyhätään
kiireesti TEM:ssä vuoden 2010 alkukartoituslaki. Lausuntokierros oli pikainen aloituksen tultua EU:sta. Kotoutuminen. Sen
takia laki saatiin kasaan vuoden 2010 lopussa, ja raha on tosiaankin kiireellä vuoden 2011 alkupuolella vain kuitattu pois.
Tämä on kyhätty kasaan Helsinki-vetoisesti ELY-keskuksen ja TE-toimiston kesken. Henkilöt, jotka ovat asian kyhänneet,
ovat ikään kuin itse ilmoittautuneet joutuessaan antamaan mitä erikoisempia selvityksiä, mikä tämä kummallinen salaa
kirjattu ”alkukartoitus” on.
Surullista on ollut huomata prosessin
aikana kun ministeriössä em. henkilöt hassaavat maahanmuuttajien kielikoulutukseen (kotoutus) kuuluvaa rahaa ties mihin,
on seurauksena esim. Helsingin kaupungilla tarjota ainoastaan kielitaidottomille
maahanmuuttajille omien sanojensa mukaan ”leikkipuistotoimintaa” tai ”mahdollisuutta asioida vanhusten palvelukeskuksessa”. Siitä, että raha ei päädy maahanmuuttajille, kertovat tuoreet uutiset, joiden mukaan ”maahanmuuttajat joutuvat
odottamaan Suomen kielen kurssille pääsyä useita vuosia”. Katsoimme valtiovarainministeriön sivulta, että vuonna 2011
alkukartoitusraha oli noin 11 miljoonaa.
Tässä yllä näitte, mihin Itäkeskuksen TEtoimisto sitä kuittaa ja jäljet johtavat TEtoimiston paikallisjohtoon ja ELY-keskukseen. Olemme huomanneet tämän koska
osaamme Suomea. Ne maahanmuuttajat,
joiden palvelut tällä rahoituksella TE-toimiston tulisi hoitaa, ovat pääosin luku- ja
kirjoitustaidottomia, Suomea osaamattomia, eivätkä voi ymmärtää, mitä on tekeillä. Viranomaisen riski jäädä tästä kiinni on
lähes olematon – valvonta puuttuu.
TE-rahoituksen käytössä on varmaan
muutakin tarkasteltavaa – todellisuudessa
joka kuukausi työttömien määrä lisääntyy
– jo yli 300 000. Tämä kertoo, ettei yksikään TE-toimiston asiakas ole saanut mitään normaalia työhön johtavaa palvelua.
Huomasimme, että joku TE-toimistossa piti huolen 2010 alkukartoitusrahan tullessa tarjolle seuraavana vuonna, että piti
kaivaa joka ikinen maahanmuuttajataus-
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tainen nimi, jolla saatiin kuitattua rahat.
Tätä tarkoitusta varten TEM teki maahanmuuttajabarometrin 2010 kartoittaakseen
lisää nimiä. He oikein julistavat dokumentin olevan salainen. Tökeryyden huippuna
on TE-toimiston kiinnostus alkukartoituksiin lopahtanut nyt uusimmassa toimintasuunnitelmassa TEM 2014–2017. Katsokaa
siitä ja huomaatte, että taitavasti kulissien
takana joku/jotkut TEM/ELY hallinnossa kuittasivat pois koko alkukartoitukseen
myönnetyn EU rahoituksen omiin tarkoituksiinsa 2011, joista ei kaukana ole vuosien 2000–2008 muiden työllistämisrahojen käyttö esim. netissä julkisesti esitetyssä linkissä Hirvensalmen vesiosuuskunnan
perustamiseen.
Tässä kuitenkin huoli täysin asiassaan
puolustuskyvyttömien maahanmuuttajien oikeudesta aitoon ja tarkoituksenmukaiseen, kielikurssin avulla kotoutumista
edistävään alkukartoitukseen on edellä esitettyjen asioiden valossa tuore ja ajankohtainen. Poliisi – aiheeseen tutustuttuaan –
ihmetteli suresti.

Rimpati, rimpati, rimpati, rei,
on vastaus ei!
Vakuutusoikeuden meille lähettämä kirje:

”Ilmoituksen tekeminen poliisille viranomaisen toiminnasta ei kuulu vakuutusoikeuden toimivallan piiriin”

”Kirjelmiinne sisältyvät seikat, jotka
ovat muutoksenhakuasioina käsiteltävinä vaatimuksinanne vakuutusoikeudessa, jäävät vakuutusoikeuden päätöksen
varaan eikä tällaisista seikoista näin
muodoin lausuta tässä 11.12.2012 päivätyssä kirjoituksessamme.”
On ollut syytä tutkia asiaa. Nyt tuoreeltaan tarkistetuista rekisteritiedoista tämä
alkukartoitus-merkintä on ovelasti häivytetty. Se oli ja meni, samoin muutosturvan merkintä. Molemmat vilahtivat vailla
minkäänlaista sisältöä. Tässä vielä loputkin
Uudenmaan TE-johdon selitykset:
…xxx:n kanssa on tehty alkukartoitus
asianmukaisesti.

Johtopäätökset
Julkisen työvoimapalvelun keskeinen tehtävä on auttaa työnhakijaa saamaan soveltuvaa työtä tai palvelutarpeidensa mukaista koulutusta tai muuta palvelua.
Kaikesta huolimatta me jatkamme iloisina tätä taistelua työttömien ja ystäviemme maahanmuuttajien ihmisoikeuksien
puolesta.

Aurinkoisin terveisin,
Suvi
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Työväenliikkeen kirjaston kevään kirjakahviloita 2014
Lisäykset ja muutokset ovat mahdollisia.
Perinteiset kirjaston kirjakahvilat saavat
tänä vuonna uutta seuraa Työväenkirjaston Ystävien järjestämiltä Studia Generalia
-luennoilta!
Kaikkiin kirjaston asiakastilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
Kahvitarjoilua saatavilla, pannu kuumana n. 30 min ennen tilaisuuden alkua.
Tervetuloa!
Keskiviikko 19.2. klo 18.00–19.30

Timo Sandberg: Kärpäsvaara
Edellisessä Heittola-sarjan romaanissa komisario Erkki Heittolaa ammutaan. Uudessa romaanissa käy ilmi, miten miehen kävi.
Nuorisojoukon pahoinpitelemiä ja ryöstämiä vanhuksia on jo useita, ja lopulta yksi
uhreista kuolee saamiinsa vammoihin. Samaan aikaan Lahdessa kokoontuu Kiljavan
opistoajoilta yhtä pitänyt miesporukka, nykyisin isoja pomoja kaikki. Reteän illanvieton päätteeksi yksi miehistä löytyy kuolleena kävelytien laidalta, ja epäilyt kohdistuvat nuorisojengiin. Asia mutkistuu,
kun toinen Kiljavan porukasta kokee saman kohtalon. Rikoskirjailija Timo Sandberg vierailee kirjastossa kertomaan teoksestaan. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä
Uudenmaan kirjoittajien kanssa. Haastattelija toimittaja Jorma Hyvönen.
Maanantaina 24.2. klo 18:00–20:00

Studia Generalia: Työväenliike
ja kestävä kehitys
Työväenkirjaston ystävät ry:n järjestämä
Studia Generalia-luentosarja alkaa 24.2!
Ensimmäisen luennon aiheena on työväenliike ja kestävä kehitys. Illan puhujana toimii presidentti Tarja Halonen. Ensimmäisen puheenvuoron pitää professori Sixten
Korkman. Tilaisuuden vetäjänä Työväenkirjaston ystävien varapuheenjohtaja Satu
Henttonen.
Keskiviikkona 6.3.
Työväenperinnepäivä!
Työväentutkimus-palkinnon jako. Tarkempi ohjelma varmistuu myöhemmin!
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Perjantaina 7.3. klo 13.00–16.30
Puhuja ja tutkija kansan asialla:

Matti Kuusi 100 vuotta
-seminaari
Kansanrunoundentutkija, akateemikko ja
professori Matti Kuusesta tilaisuudessa kertovat mm. FT Eija Stark, FT Matti
Hako, professori Pekka Laaksonen, professori emeritus Seppo Knuuttila sekä FT
Tellervo Krogerus.
Torstaina 13.3. klo 18:00–20:00

Erkki Aurejärvi: Kovaa peliä
Professori Erkki Aurejärvi esittelee kirjastossa teostaan Kovaa peliä.
Tiistaina 18.3. klo 18:00–20:00

Helsingin kunnallispolitiikkaa
naispolitikkojen silmin
Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa
käsitellään kolmen eri naispolitiikon laatimaa teosta: Maija Anttilan kirjoittamaa
Eturiviin ja puhu -kirjaa, Irma Marttilan
Matka -kirjaa sekä Irma Peiposen muistelmia. Illan isäntänä toimii Risto Kolanen.
Torstaina 27.3. klo 18:00–20:00

Studia Generalia: Työelämän
ja sosiaaliturvan historialliset
muutokset
Työväenkirjaston Ystävät ry:n järjestämä
Studia Generalia-luentosarja jatkuu! Tällä
kertaa illan aiheena työelämän ja sosiaaliturvan historialliset muutokset. Tilaisuudessa luennoitsijana professori Matti Mikkola.
Torstaina 10.4. klo 18:00–19:30

Marjaliisa Hentilä:
Sovittelija Matti Paasivuori
VTT, dosentti ja Työväen Arkiston erikoistutkija Marjaliisa Hentilän kirjoittama
Matti Paasivuoren elämäkerta Sovittelija
Matti Paasivuori 1866–1937 on illan aiheena Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa. Haastattelijana toimittaja Veli-Pekka
Leppänen.

Tiistaina 22.4. klo 19:00–20:30

Ville Kivimäki:
Murtuneet mielet
FT Ville Kivimäki esittelee kirjastossa
suosittua, Tieto-Finlandian 2013 voittanutta väitöskirjaansa Murtuneet mielet: taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–
1945. Haastattelijana professori Pauli Kettunen.
Torstaina 15.5. klo 18:00–20:00

Studia Generalia:
Kestävyysvaje
talouspolitiikan haasteena
Työväenkirjaston Ystävät ry:n järjestämän
Studia Generalia-luentosarjan aiheena tällä kertaa on Kestävyysvaje talouspolitiikan
haasteena. Luennoitsijana KTT Tuire Santamäki-Vuori. Ensimmäisen puheenvuoron pitää johtaja Lasse Laatunen.
Näyttelyitä
Niklas Bengtssonin Hullunkurinen
työväki – pelejä ja pelikortteja -näyttely
(31.1.–6.3.2014)
Työväenjärjestöjen pöytälippunäyttely.
Taiteilija Aija Johanssonin batiikkitöitä.

Työväenliikkeen

kirjasto

Työväenliikkeen kirjasto
Työväenperinne – Arbetartradition ry.
Sörnäisten rantatie 25 A 1
00500 Helsinki
Puh. 09 750 429
S-posti: perinne@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi
Avoinna tiistaisin 10–18, keskiviikkoisin
12–18, torstaisin ja perjantaisin 10–16.
Maanantaisin kirjasto on suljettu.

Lohjan Seudun Työttömät ry

Lohjan Seudun
Työttömät ry 20 vuotta

Yhdistyksen puutyöverstaalla
tehtyjä tuotteita myynnissä
Omenakarnevaaleilla syksyllä 2011.

Historia
Lohjan työttömät aloittivat toimintansa v.
1992 toimikuntana, jonka tarkoituksena
oli järjestää sosiaalista toimintaa virkistykseksi ja ajaa työttömien etuja. Toimikunnan toivottiin olevan lyhytikäinen, mutta
joulukuussa 1992 pidettiin perustava kokous, jossa päätettiin rekisteröidä yhdistys nimeltä Lohjan Seudun Työttömät ry,
joka aloitti toimintansa 1.1.1993. Yhdistys
on merkitty yhdistysrekisteriin 1.8.1994.
Vuosien saatossa yhdistys on toiminut osoitteissa Linnaistenkatu 5 A ja Nummentaustantie 11. Harrastustiloja on ollut
myös Vappulan koululla. Vuonna 1997 yhdistys muutti Sairaalatielle, missä se toimii edelleen. Nykyisissä tiloissa on ruokala, puutyöverstas ja toimisto. Pieni lehtisali muutetaan hankevastaavan ja atk-tuen
käyttöön; näin voidaan paremmin tarjota
opastusta mm. sähköisessä asioinnissa.

yhteensä 10 henkilöä verstaalle, keittiöön
ja toimistoon. Lisäksi neljä henkilöä on työkokeilussa ja yksi on yhdistyksen kuntouttavassa työtoiminnassa. Heinäkuusta 2013

alkaen yhdistyksessä on ollut käynnissä
Työvalmius-hanke. Hankevastaava kehittää yhdistyksen toimintaa, verkostoituu,
rekrytoi työntekijöitä ja huolehtii työntekijöiden jatkopolutuksesta.
Tavoite muilta osin on edelleen sama
kuin yhdistystä perustettaessa: Virkistystoiminnan järjestäminen ja työttömien etujen ajaminen. Risteilyjä järjestetään
4–5 kertaa vuodessa. Arkisin toimivassa
jäsenruokalassa käy ruokailijoita päivittäin
n. 25–40.
Ruoka-apu onkin tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Vuosittain on jaettu EUkasseja, arkiaamuisin jaetaan leipää työttömille sekä muille vähävaraisille. Satunnaisesti kaupoista on saatu muitakin elintarvikkeita. Tältä osin toiminta on vakiintumassa, kun neuvottelujen tuloksena ollaan
saamassa lisää jaettavaa. Jouluaattona saatiin elintarvikkeita lahjoituksena kuudesta SSO:n kaupasta. Elintarvikkeiden nouto
kaupoista sekä ruokakassien jako (200–250
kassia) yhdistyksen tiloissa jouluaattona
hoidettiin vapaaehtoisvoimin.
Yhdistyksen tiloissa voi viettää aikaa
ja lukea päivän lehdet. Atk-tukihenkilöltä
saa myös opastusta työhakemusten ja CV:n
laadintaan sekä sähköiseen asiointiin, nettiyhteys on käytössä.
Yhdistys vietti 20-vuotisjuhlaansa pikkujoulujen merkeissä 11.12.2013 Sairaalatie
4:n toimitiloissa Lohjalla.
Yhdistyksen ruokala Sairaalatiellä.

Nykytilanne
Yhdistyksen työllistävä toiminta on lisääntynyt vuosien varrella. Tällä hetkellä yhdistyksessä on palkkatuella työllistettynä
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Hallituksen puoliväliarvio
Vasemmiston näkökulmasta
Tuloeroja pienennetään
verotuksella

Perusturvan tasoa on
nostettu

Pieni- ja keskituloisten verotusta on kevennetty:
✚ Kaikkien pienituloisten saamaa
perusvähennystä on korotettu, hinta
200+10+10 miljoonaa. ✚ Pieni- ja keskituloisille työntekijöille suunnattua työtulovähennystä on korotettu, hinta 200+33+60
miljoonaa. ✚ Tasamaksuna kaikilta kerättäväksi päätetty mediamaksu korvattiin
progressiivisemmalla Yle-verolla.
Suurituloisten verotusta on nostettu:
✚ Osinkoverotusta korotetaan. Mikäli tuotto jää merkittävästi alle 400 miljoonan, palataan asiaan kevään kehysriihessä.
✚ Pääomatuloveroa on nostettu 2 % ja yli
40 000 euron osalta 4 %, tuotto 160 miljoonaa. ✚ Yli 100 000 euron palkkatuloihin
säädettiin ns. solidaarisuusvero, tuotto 30
miljoonaa. ✚ Yli 45 000 euron eläkkeisiin
säädettiin ns. solidaarisuusvero, tuotto 50
miljoonaa. ✚ Yli miljoonan euron perintöjen ja lahjojen verotusta nostettiin, tuotto
20 miljoonaa.
Haittaveroja on nostettu:
✱ Makeisvero, tuotto 50+50 miljoonaa.
✱ Tupakkavero, tuotto 50+50 miljoonaa.
✱ Alkoholivero, tuotto 115+125 miljoonaa.
✱ Sähkövero, tuotto 80 miljoonaa.
Lisäksi iso joukko muita veromuutoksia:
✚ Pankit laitetaan verolle, tuotto 170
miljoonaa. ✚ Yritysten korkovähennyksellä tapahtuvaa veronkiertoa ulkomaille
estetään, tuotto 70 miljoonaa. ✚ Veronkiertoa ketjutuksilla, SVOP-rahastoilla ja
osuuskunnilla estetään. ✚ Uusi Windfallvero päästökaupan ansiottomille voitoille, tuotto 50 miljoonaa. ✚ Vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen nimellä tehdyn sijoittamisen sääntöjä on tiukennettu. ✱ Tuloveroja on nostettu 400 miljoonalla jäädyttämällä ansiotasotarkistukset. ✱ Asuntokaupan varainsiirtovero nousi ja laajeni velkaosuuteen, tuotto 80 miljoonaa. ✱ Asuntolainojen korkovähennystä on pienennetty,
tuotto 50+17 miljoonaa. ✱ Kiinteistöveron
tuottoa kunnille kasvatetaan 80 miljoonaa.
– Yhteisöveroa on alennettu 1,5+4,5 %,
menetys 230+870 miljoonaa. – Arvonlisäveroa korotettiin yhdellä prosentilla, tuotto
830 miljoonaa.

Työttömän perusturvaa korotettiin ensimmäisessä budjetissa 120 eurolla, tukijärjestelmistä johtuen käteen jäävä summa
on yleensä pienempi. Tärkeintä oli korottaa kaikkia etuisuuksia heti, koska ne kasvavat vuosittain hintojen nousun mukana.
Esimerkiksi yksin asuvalle työttömälle jäi
vuokrien nousun jälkeen aiemman 419 euron sijaan käteen 461 euroa kuussa ja yhden lapsen yksinhuoltajalle 683 euron sijaan 798 euroa. Yli 14 000 kotitaloutta aiempaa enemmän pääsi asumistuen piiriin
ja 11 500 kotitaloutta kokonaan pois toimeentulotukiluukulta pelkän Kelan tuen
varaan, joka helpottaa esimerkiksi työllistymisessä.
✚ Työttömän perusturvaa korotettiin
120 eurolla kuukaudessa. ✚ Asumistukirajoja nostettiin 120 eurolla kuukaudessa.
✚ Toimeentulotukea nostettiin 25 eurolla
kuukaudessa. ✚ Toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaa korotettiin 65 eurolla kuukaudessa. ✚ Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tuloista poistettiin. ✚
Työttömyysturvaan ja asumistukeen tulee
suojaosuudet, jotta voi ottaa työtä vastaan
menettämättä välittömästi tukia. ✚ Lääkkeiden maksukattoa alennettiin 50 eurolla. – Lapsilisän indeksikorotukset jätettiin
tekemättä 2013, vaikutus ensimmäisen
lapsen osalta noin 3 euroa kuukaudessa. –
Lääkkeiden alempaa erityiskorvausta ja peruskorvausta alennettiin 7 %. – Matkakulujen sairausvakuutuskorvausten omavastuu nostettiin 14 euroon.
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Julkiset palvelut vaativat
peruskorjausta
Julkisten palveluiden osalla tekemistä on
vielä paljon. Vanhuspalvelulaki on säädetty, mutta kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus eivät ole
edenneet toivotulla tavalla. Lisäksi kuntien
rahoituspohja on kaventunut, sillä vaikka
kuntien valtiolta saama rahamäärä on kasvanut, on valtionosuuksien kasvu jäänyt
kustannusten nousua pienemmäksi menokasvun leikkausten takia.
✚ Yhteisöveron alennus korvataan
kunnille täysimääräisesti valtion varoista.
✚ Jäteveron tuotto, 90 miljoonaa, ohjataan
kunnille. ✚ Kunnille annetaan korotettua

yhteisövero-osuutta 250 miljoonaa. ✚ Peruskoulun ryhmäkokoja on pienennetty,
pienentämiseen 60 miljoonaa. ✚ Koulujen
välisten erojen kaventamiseen annettiin
2013 23 miljoonaa. ✚ Nuorten yhteiskuntatakuu. Etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille on saatu lisää resursseja. ✱ Vanhuspalvelulain mukana kunnat saavat 30 miljoonaa
lisärahoitusta, joka ei kata koko tarvetta. ✱
Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja
vähennetään ikäluokkien pienenemistä vähemmän, jolloin paikkojen määrä lisääntyy
76,2 prosentista ikäluokkaa 84,6 prosenttiin. – Kuntien valtionosuuksien kasvua on
leikattu 630+125+125 miljoonalla. – Työmarkkinatuen siirto kunnille maksaa 150
miljoonaa. – Aikuisten oppisopimuskoulutus vähenee neljänneksellä. – Toisen asteen
ammatillisen koulutuksen leikkaukset valtiolta ja kunnilta yhteensä 170 miljoonaa.
– Ammattikorkeakoulujen leikkaukset valtiolta ja kunnilta yhteensä 180 miljoonaa.
– Yliopistoindeksi jäädytettiin vuodeksi
2013. – Kulttuuritoimen valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi 2014.

Kriisejä ei ratkaista enää
pankkien ehdoilla
Vasemmisto vaati, että pankkien omistajien pelastaminen veronmaksajien rahoilla loppuu. Suomen linja muuttui, eikä yhtään tukipakettia ole tehty ilman sijoittajavastuuta. Käytännössä se on tarkoittanut
yksityisten velkojen leikkuuta ja tuettavien pankkien omistuksen siirtymistä veronmaksajille, esimerkiksi Espanjassa vain
kansallistetut pankit saivat tukea. Kyproksen tukipaketissa omistajien ja velkojien lisäksi sijoittajavastuuta ulotettiin jopa talletussuojan ylittäviin suurtalletuksiin.
✚ Sijoittajavastuuta on toteutettu yhä
laajemmin osana tukipaketteja. ✚ Vakuudet ovat parantaneet Suomen omaa asemaa. ✚ Suomi ei kannata alihintaista yksityistämistä. – Leikkaukset kohdistuvat
yhä haitallisesti kriisimaissa sosiaalisesti ja
kasvun kannalta. – Kuripolitiikalle ei löydy vielä riittävää vastusta, kaikki toivovat
”jonkun muun” elvyttävän.

Muita tärkeitä muutoksia
✚ Opintoraha sidotaan indeksiin 1.8.2014
lukien ja torjuttiin lainapainotteinen opintotuki. ✚ Valtionyhtiöiden palkitsemiskäy-

Toukokuun koulutus
13.–15.5.2014 Helsinki
Koulutuspaikka: TVY ry:n toimisto ja talon auditorio
Hotellivaraukset: Arthur
Koulutuksen sisältö:

13.5.2014 Tiistai

14.5.2014 Keskiviikko

13.00 Katja Vierto, SAK, eläkelait,
työeläkejärjestelmä ja sen rahoitus

9.00

14.30 Joonas Rahkola,
työttömyysturvajärjestelmä ja sen rahoitus
16.00–17.00 TVY ry:n hankkeet
Liiku-hanke

TES- JHL/PALTA, työehtosopimus ja
yleissitovuus, Paltan asiamies
JHL, Olli Korhonen

Tauko
10.30 TVY ry:n säännöt ja ohjeistukset Lea
Karjalainen

Osaamisen kehittäminen

TVY ry:n viestintä ja tiedotusstrategia

Säikeet- hanke

TVY ry:n taloushallinto
Matkustusohjesääntö
Taloussääntö
Hallituksen laskutuskäytäntö
12.00 Lounas
14.00–16.00 Soste ry:n järjestölakimies Anneli Pahta
Pääasiat koulutuksessa:
Hallituksen vastuut ja velvollisuudet
Hallituksen tehtävät ja mihin valituksi
tullessaan sitoutuu
16.00–17.00 Inga-Maija Hyppölä

täntöjä kiristettiin, jotta valtionyhtiöt eivät ole osaltaan ruokkimassa johtoportaan
kasvavaa ahneutta. ✚ 2013–2015 lisätään
kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon
tukea yhteensä 150 miljoonalla. ✚ Valtion
Kruunuasunnot aloittaa vuokra-asuntojen
rakennuttamisen omistukseensa. ✚ Historiallisen suuri panostus raideliikenteen
osuuteen investoinneista. ✚ Määrärahalisäys väylähankkeisiin 2014 on 113 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 58 miljoonaa. ✚ Kehyskaudella tiestön kunnostukseen 55 miljoonaa lisärahoitusta. Tavoitteena 80–160 miljoonan euron vuotuiset
säästöt logistiikkakustannuksissa kun raskaan liikenteen mittoja ja massoja korotetaan. Uudistuksella on myös ympäristöhyötyjä. ✚ 2014 toteutetaan yhteensä 500
miljoonan ylimääräinen elvytysinvestoin-

tipaketti. ✚ Rikkidirektiiviin sopeutumista helpotetaan ja puhtaampaa polttoainetta
edistetään yli 100 miljoonalla nesteytetyn
maakaasun LNG-infrastruktuurin rakentamiseen. ✚ Öljyntorjuntavalmiutta parannetaan peruskorjaamalla öljyntorjunta-alus Hylje sekä varustamalla uusi ulkovartiolaiva jääöljynkeruulaitteilla. Hylkeen
peruskorjaukseen osoitetaan 12 miljoonaa
euroa ja ulkovartiolaivan öljynkeruulaitteisiin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.
✚ Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan pidentämällä osasairauspäivärahakauden kestoa, lieventämällä ammatillisen
kuntoutuksen kriteerejä ja jatkamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia. ✚ Alle kolmivuotiaiden lasten hoitoon tulee joustava hoitoraha. Tavoitteena
on lisätä pienten lasten vanhempien osa-ai-

katyön mahdollisuuksia ja edistää kotihoidontukea saavien siirtymistä työelämään.
✚ Liikunnan rahoitusta siirretään järjestöjen hallinnon tukemisesta paikallistason
liikunnan tukemiseen. ✚ Otetaan käyttöön tuntiperustaiset päivähoitomaksut.
✚ Suhteellisesti suurimmat leikkaukset on
toteutettu tehostamalla armeijaa. – Sairausvakuutuksen matkakorvauksista säästetään 20 miljoonaa. – Kehitysyhteistyömäärärahoja on leikattu. – Suomi ei lähtenyt mukaan rahoitusmarkkinaveroon, kun
sitä edistetään nyt pienemmällä maajoukolla. – Tuottavuusohjelman korvaaminen
vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla ei
ole vielä muuttanut toimintatapoja riittävästi. – Työttömän työn vastaanottovelvoite kasvaa 1,5 tunnin työmatkaan julkisilla
kulkuvälineillä.
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 Joensuu

Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 Kangasala

Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 Lapua

Suolahden Työttömät ry
Kisakatu 7, 44200 Suolahti

Alajärven Seudun Työnhakijat ry
Kauppakatu 24, 62900 Alajärvi

Kangasniemen Työttömät ry
Teollisuustie 4, 51200 Kangasniemi

Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Sotavallantie 17, 37500 Lempäälä

Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 Suonenjoki

Alavuden Seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 Alavus

Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as. 11,
38700 Kankaanpää

Lohjan Seudun Työttömät ry
Sairaalatie 4, 08200 Lohja

Tampereen Seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30, Tampere

Anjalankosken Työttömät ry
Kenraalintie 6, 46800 Myllykoski
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 Kokkola
Etelä-Kymen Työttömät ry
Maariankatu 18, 49400 Hamina
Haapaveden Uhanalaiset
Työttömät ry
Hakakuja 4, 86600 Haapavesi

Kauhavan Työnhakijat ry
Kauppatie 129 A, 62200 Kauhava
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 Kemijärvi
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 Kihniö
Kirkkonummen Työnhakijat ry
Pl 85, 02401 Kirkkonummi

Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 Vantaa

Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 Kiuruvesi

Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 A 4, Harjavalta

Koillis-Helsingin Työ ja
Toiminta Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 Helsinki

Haukiputaan Työnhakijat ry
Kauppakuja 2, 90830 Haukipudas
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Nokiantie 2–4, 00510 Helsinki
Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 Lahti
Horisontti Team ry
Puustellintie 4, 00410 Helsinki
Hyvinvoinnin Hyväksi ry
c/o Lundgren, Kunnaankatu
3 as. 5, 21200, Raisio
Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 Iisalmi
Ilmajoen Työttömät ry *)
Asematie 5, 60800 Ilmajoki
Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 Imatra
Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry
Vasantie 3, 99800 Ivalo
Jalasjärven Työnhakijat ry
Keskustie 33, 61600 Jalasjärvi
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 Juankoski
Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 Juva
Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 Jyväskylä
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 3. krs., Jyväskylä
Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 Kaarina
Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 Kaavi
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 Kajaani

Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 Kokkola
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 Sieppijärvi
Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 24, 81100 Kontiolahti
Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 Vantaa
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 2. krs., 45100 Kouvola
Kouvolan Työnhakijat ry
c/o Matti Nygrén, Päätie 13,
46900 Inkeroinen
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 Kuhmoinen
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 Kuopio
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 Kurikka
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
Kärkölän Työttömät ry
Asematie 1-3, 16600 Järvelä
Lahden Seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 Lahti
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, Lahti
Laitlan Tyättömä ry
Sairaalantie 6, 23800 Laitila
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 as. 8, Lapinlahti
Lappeenrannan Seudun
Työnhakijat ry
Meijerinkatu 1, 53500 Lappeenranta

Loimaan Seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 Loimaa
Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 Merikarvia
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 2. krs., Helsinki
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli
Moniosaajat ry
Liljanlaaksonkatu 10, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun
Työttömät Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki

Toijalan Seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 Akaa
Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 Helsinki
Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajantie 10, 57230 Savonlinna
Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi
Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 Kivijärvi

Mäntyharjun Työttömät ry
Kauppatie 1–3, 52700, Mäntyharju

Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4, 3.krs., 00510 Helsinki

Nastolan Työttömät ry
Kukkastie 33, 15560 Nastola

Ura Ovi ry
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski

Nokian Työttömät ry
Nokian Valtatie 25 C, 37100 Nokia

Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 Urjala

Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Koulukatu 5, 75500 Nurmes

Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa

Orimattilan Työnhakijat ry
Lahdentie 65 D, 16300 Orimattila

Varissuon Työttömät VT ry
Hintsankuja 4, 20610 Turku

Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 Parikkala

Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 Akaa

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 Pello

Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 Virrat

Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 Pihtipudas

Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 Ylitornio

Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 Pori

Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Valtakatu 11 B 19, 84100 Ylivieska

Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37 06100 Porvoo

Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi

Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 Puolanka

Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 Ylöjärvi

Rajaseudun Työttömät ry/Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 Värtsilä

YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 Oulu

Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 Rantasalmi

*) Yhteystiedot muuttuneet!

Rautavaaran Työraitti ry
Kirkkotie 2, 73900 Rautavaara
Saarijärven Työttömät ry
Paavontie 17, 43100 Saarijärvi
Sallan Menokkaat ry
Kuusamontie 45, 98900 Salla
Salon Alueen Työttömät ry
Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo
Sipoon Työttömät ry
Pilvilinnantie 4, 04130 Sipoo

Työttömien
Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö
– TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4,
00500 HKI
Käyntiosoite: 27 C 1b,
sisäpiha
Puh. 040 547 7090
toimisto@tvy.fi
www.tvy.fi

