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Puheenjohtajan palsta

Uusi puheenjohtaja

Kuvat: Juha Keränen

Vuosikokous 2014 käänsi uuden
sivun Työttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön historiassa.
Minut valittiin puheenjohtajaksi 7 äänen
marginaalilla. Lea Karjalaisen ansiokas
ja pitkä 18 vuoden kausi puheenjohtaja/
toiminnanjohtajana päättyi. Minun on
astuttava todella suuriin saappaisiin,
mutta hyvältä pohjalta on mielekästä
jatkaa tätä työtä työttömien eteen.

S

uurkiitos vielä kerran kaikille äänestäjilleni! Tiukassa kisassa oli
kolme hyvää ehdokasta ja puntit olivat melko tasan ja vain aavistuksen verran kallellaan suuntaani.
Tämä on hyvä muistaa jatkossakin. Työttömien kenttä on moninainen ja hyvää

erilaista asiantuntemusta on käytettävissä – myös johtoon.
Alkajaisiksi on todettava, että haasteita tässä työssä tulee riittämään. Olennaisin kysymys on, miten TVY voi parhaiten tukea pitkäaikaistyöttömiä tässä ajassa? Mistä löytyvät työpaikat? Miten ne järjestetään? Mitkä ovat tärkeimmät palvelut?
Mitä palveluja puuttuu? Mitä järjestöt voivat tehdä? Miten järjestöjen toimintaedellytyksiä voidaan edelleen kehittää? Miten
TVY:tä voidaan kehittää ja mihin suuntaan
kehitystä tulisi viedä? Olen avoin ideoille
ja tulen vierailemaan kentällä mm. näiden
kysymysten kanssa.
Mielestäni TVY:n rooli jäsenjärjestöineen on tukea etenkin niitä työttömiä
työnhakijoita, joilla on pitkittynyt työttömyys tai vaara, että työttömyys pitkittyy.
Työmarkkinajärjestöt osaltaan neuvottelevat ansioturvan piirissä olevien työntekijöiden ja työttömien puolesta.
Nyt on paljon käytetty edunvalvonnassa paukkuja työn kannustavuuden parantamiseksi, perusturvan nostamiseksi ja TE-palveluiden parantamiseksi. Työn
kannustavuuden parantamiseksi on onnistuttu hyvin tämän hallituskauden aikana.
Pientenkin työkeikkojen vastaanottaminen
pitäisi olla nyt kannattavaa.
Käytännössä työnhakijoiden on edelleen asioitava lippujen ja lappujen kanssa
TE-toimistossa. Eli hyväkin lakiuudistus
saattaa käytäntöön sovellettuna olla mutkikkaampi kuin alkuun luulisi. TE-toimistouudistuskaan ei ole mennyt putkeen.
Etenkin pitkäaikaistyöttömien on vaikea
saada työllistymiseensä tukea SOSTEn sosiaalibarometrin mukaan.

Osallistava sosiaaliturva
Osallistava sosiaaliturva nähtiin käsittääkseni TVYssä mahdollisuutena tarjota myös
niille ihmisille polkua työelämään, jotka
ovat olleet pelkällä sosiaalitoimen sosiaaliturvalla. Haluttiin myös ettei ihmisiä karsinoida erillisiin julkisiin toimenpidesaarekkeisiin – eli toivottiin mahdollisimman
kattavaa osallistavaa sosiaaliturvaa, joka
tarjoaisi aitoja polkuja avoimen sektorin
palkkatyöhön. Haluttiin myös antaa vapaaehtoistyölle suurempi yhteiskunnallinen arvo ja arvostus.

Kriitikot ovat kuitenkin pahimmillaan
nähneet osallistavan sosiaaliturvan fasistisena orjatyön muotona. Tämä äärimmäinen näkemys on kuitenkin käsittääkseni
perustunut väärinkäsitykseen, sillä mitään
uusia ehtoja ja kiristämisiä ei olla näillä
näkymin tekemässä.
Kriitikoiden huoli on tietenkin syytä
ottaa tosissaan ja katsoa kummalle puolelle puntit jakaantuvat. Ihmisarvo ja perusoikeudet taataan Perustuslailla. Osallistava sosiaaliturva ei saa riistää kenenkään ihmisarvoa ja perusturvaa. Mikäli viimesijainen sosiaaliturvaa ollaan edelleen kehittämässä ehdollistavammaksi, suunta on mielestäni täysin väärä.
Osallistavassa sosiaalisturva minimissään voisi nykyistä paremmin mahdollistaa
vapaaehtoistyö perusturvalla ihan samoin
oikeuksin kuin työssäkäyvät talkoolaisetkin – ilman TE-toimistojen karenssikontrollia. Lisänä tulisi tukea eri matalankynnyksen työpaikkojen laajuutta sekä laatua
ja yhteisöllisen virkistystoiminnan kattavuutta, sekä tukea avointa yhteiskuntaa,
jossa köyhäkin voi osallistua kulttuuriin,
koulutukseen sekä urheiluun ja näin kehittää itseään.

Sosiaaliset kriteerit
hankinnoissa
Ennakoin, että osallistavaa sosiaaliturvaa
suurempi yhteiskunnallinen mullistus olisi,
jos otettaisiin käyttöön sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa. Sosiaalinen kriteeri voisi esimerkiksi olla, että vähintään
20 % kunnan tiehankkeen työvoimakustannuksista muodostuisi pitkäaikaistyöttömän palkkauksesta. Näin saataisiin pitkäaikaistyöttömille rakennettua suoraan
polkua avoimen sektorin yrityksiin.
Järjestöt voisivat tarjota erityisosaamistaan esim. edelleensijoittamalla työttömiä tällaisiin hankkeisiin, kilpailemalla itse
hankkeista tai tarjoamalla työhönvalmennusta. Lisäksi ne voisivat toimia paikallisena yhteistoimijana/konsulttina alueen sosiaali-, ja terveysviranomaisiin, järjestöihin ja elinkeinoelämään ja työnhakijoihin.
Tätä erityisosaamista tarvitaan, että saadaan palvelut ja toiminnat pelaamaan. Miltä tämä idea teistä kuulostaa?
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Jyvässeudun Työttömät ry

Työttömistä työllistäjiksi ja
tieteellisen tutkimuksen kohteeksi
Jyvässeudun Työttömät ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
20.3.2014 ja samalla yhdistyksen
uudeksi nimeksi hyväksyttiin
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys – JST
ry. Nimen muutokseen päädyttiin,
koska yhdistyksen toiminnan
luonne on painottunut vahvasti
tukityöllistämiseen, joka on myös
rahoituksen painopiste.

J

ST ry on sitoutumaton työttömien
etujärjestö, joka toimii työttömien
työnsaannin edistämiseksi, elämän
laadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
Vuosikokouksessa JST ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kari Otollinen,
tuttavallisemmin Otto.

Yhdistyksen hallitus 2014

Lisätietoja yhdistyksestä, sen palveluista ja työllistämisestä osoitteesta:
www.jstry.fi

Turku, 1.4.2014
Korkeasaaren luopuessa kamelistaan on
TVY ry saanut eläimen haltuunsa. TST:n
ollessa suurin yhdistyksistä olemme
etuoikeutetussa asemassa ja saamme
ensimmäisenä käyttöömme kyseisen
sorkkaeläimen. Tänään 1.4.2014 on jäsenillämme perheineen mahdollisuus
ilmaiseksi päästä kokemaan eksoottista
kameliratsastusta. Valitettavasti TST
ry:llä ei ole mahdollisuutta pitää kamelia
Kanslerintiellä kuin tämän päivän, joten
kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittauta
kyseiseen tilaisuuteen Tietotupaan Kari
Rindellille tänään 1. 4. 2014 klo 9.15–14.15.
Pyydämme halukkaita varustautumaan
kameliratsastukseen sopeutuvalla pukeutumisella.
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Erja Horpio (vpj.), Satu Kortelainen,
Mirva Korhonen, Jyrki Nieminen, Sirpa Nieminen, Sirpa Pietikäinen, Alpo
Pulkkanen ja Sakari Rautiainen.
Hallituksen sihteerinä toimii Tanja
Närhi ja esittelijänä toiminnanjohtaja Eija
Tuohimaa.
Yhdistyksellä on vireillä hankehakemus sosiaalisen yrityksen perustamisen
selvittämiseksi.
Lisäksi yhdistyksen toiminnasta on Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan
asiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelijan toimesta tekeillä pro gradu -tutkimus.
Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä työvoimapoliittinen Säpäkkä-hankerahoitus on mahdollistanut kolmen hanketyöntekijän palkkaamisen toimintavuoden
ajaksi.

Lisäksi yhdistys hallinnoi ELY-keskuksen rahoittamaa Tuohi-osaamisen kehittämishanketta keskisessä Suomessa.
JST ry on merkittävä jyväskyläläinen
välityömarkkinoiden työllistäjä (vuonna
2013 erilaisissa työmarkkinatoimenpiteissä
oli noin 150 henkilöä).
Yhdistykselle toiminta-avustusta ovat
myöntäneet: Jyväskylän kaupunki, KeskiSuomen ELY-keskus, Kunnossa kaiken ikää
-ohjelma sekä Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
ry.
Lisäksi toimintaa rahoitetaan oman
toiminnan tuotolla ja rahoitusta kerätään
myös myyjäistapahtumilla sekä jäsenmaksuilla.
Vuosikokousta koskeviin haastattelu- ja lisätietopyyntöihin vastaavat:
Tuija Öystilä, palveluosaston esimies
tuija.oystila@jstry.fi
050 329 0870
Kari Otollinen, puheenjohtaja
kari.otollinen@jstry.fi
044 955 1447
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Kolumni: Merja Kyllönen

Jokainen ääni ratkaisee
Suomalaiset vaikuttavat
kiinnostuneemmilta eurovaaleista
kuin viisi vuotta sitten. Ja syytä
onkin, sillä Euroopan päätöksenteko
vaikuttaa meidän jokaisen elämään.
Viimeiset vuodet valta on ollut rahalla
ja kasvottomilla pankkiherroilla, nyt jos
koskaan on aika ottaa valta kansalle
arjen ja ihmisten Euroopalle, jossa
työelämän ja työllisyyden kysymykset
nostetaan päätöksenteon ytimeen.
Suomi ja Eurooppa elävät työstä, joten
kurjistamispolitiikalle ei ole enää sijaa.

R

eilut kuusi vuotta sitten maailmanlaajuinen rahabisnes laukaisi
aikamme pahimman taloudellisen
kriisin. Ahneus, vastuuttomuus,
järjenvastainen toiminta ja väärinkäytökset veivät maailman finanssimarkkinat lähelle romahdusta ja aiheuttivat vakavan
talouslaman, jonka vaikutukset jatkuvat
edelleen. Sen sijaan että olisi nopein toimin
varmistettu, että kriisin aiheuttaneet riskisijoittajat ja liiallista lainanantoa harjoittaneet pankit kantavat kriisin seuraukset, horjuvaa pankkimaailmaa on tuettu
julkisin varoin. Sijoittajavastuuta on vahvistettu, mutta vieläkään se ei ole riittävällä tasolla.
Julkisten talouksien suuriksi kasvaneita vajeita on käytetty ehdottomana oikeutuksena säästötoimille, jotka tukahduttivat taloudellisen kasvun kaikkialla
Euroopassa ja nostivat työttömyyden historiallisen korkealle tasolle. Nyt jos koskaan on aika muuttaa suuntaa. Talousjärjestelmän ylivalta todelliseen talouteen
nähden on lopetettava. Kansainvälinen
finanssikapitalismi on palautettava olennaiseen tehtäväänsä: kansalaisten säästöjen muokkaamiseen investoinneiksi, jotka
täyttävät kansalaisten tarpeita. Johdonmukainen valvonta ja sääntely ovat todella tarpeen, jotta rahoitusmarkkinat voivat jatkossa edistää aidon talouden kasvua sen sijaan, että ne vaarantaisivat sen.
Mitään oikeutusta ei ole sellaisella pankkisektorilla, joka luo rikkautta harvoille,
mutta tuottaa miljoonille tavallisille ihmisille köyhyyttä.
Euroopan yksi iso arvo on ollut vapaus, mutta nyt vapaus muuttaa muotoaan. Esimerkiksi työntekijöiden huono ti-

lanne köyhimmissä maissa johtaa väliaikaisen tai pysyvän työn etsimiseen muista jäsenvaltioista ja säänneltyjen työmarkkinoiden ulkopuolelta ja luo näin tilanteen, jossa
muuttoliike onkin pakollista. Euroopan yhtenäistyminen on taannut kansalaisilleen
rauhaa, vapautta ja taloudellista hyvinvointia. Yhtenäistyminen ei ole järkevää, jos on
arkipäivää, että vain vähemmistö hyötyy
siitä. Solidaarisuus ja yhdenvertaisuus ovat
tunnustettava koko EU:ssa yhtä tärkeiksi
kuin taloudellinen kilpailukyky. Vahvempien maiden on osallistuttava heikompia
maita suuremmassa mittakaavassa elpymissuunnitelmien tekemiseen ja tulevaisuuden investointien rahoittamiseen. Tavoitteena on oltava kestävän kasvun palauttaminen, joka luo laadukkaita työpaikkoja ja voittaa EU:n lisääntyvät sisäiset eroavaisuudet. Lyhytaikainen voimainponnistus ei ole tarpeeksi. Pitkäjänteinen toimintamalli on välttämätön, jotta EU:n syvenevät vaikeudet ja raja-aidat voidaan voittaa.
Olen edelleen väkevästi siinä uskossa,
että laaja-alaiseen hyvinvointiin ja osaamiseen perustuva tasa-arvoinen yhteis-

kunta luo sekä Suomelle, että Euroopalle
parhaan kilpailuedun. Muistaen, että siinä missä Suomemme, niin EU:kin tarvitsee ajanmukaista ja tulevaisuuteen katsovaa kehittämistä. Europarlamentinkin
valitsevat kansalaiset, joten jokaisen äänestysikäisen on mahdollisuus vaikuttaa
siihen kehitetäänkö Eurooppaa rahan ja
markkinavallan vai ihmisten ja arjen elämän ehdoilla. Jokainen antamatta jäänyt ääni on ääni nykymenon jatkolle, toiminnalle, jossa heikomman ääni ei kuulu. Nyt jos koskaan me tarvitsemme parlamentin, joka uskaltaa nostaa Euroopan
jaloilleen, luo uusia mahdollisuuksia työpaikkojen syntymiselle ja antaa ihmisille
uskon tulevaisuuteen. Ihmiset, äänestäkää, kun on sen aika!

Merja Kyllönen

Hallituksen rakennepoliittinen
ohjelmapäätös
Hallitus päätti rakennepoliittisesta
ohjelmasta ja asetti sen tavoitteet
29.8.2013 sekä täsmensi ohjelmaa ja
päätti sen toimeenpanosta 29.11.2013.
Valtion määrärahakehykset vuosille
2015–2018 oheessa. Nopeimmin
toteutettavissa olevat esitykset
annetaan budjettilakeina vuoden 2014
aikana. Julkisen talouden neuvotteluissa
24.–25.3.2014 hallitus on tarkentanut
aiempia päätöksiään.

V

altiovarainministeriön 2013 laatiman arvion mukaan julkisen talouden kestävyysvaje on 4,7 %
bruttokansantuotteesta. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimien tavoitteena on kestävyysvajeen poistaminen.
Talouden kasvu ja sitä tukevat rakenteelliset uudistukset ovat avain kestävään julkiseen taloudenpitoon. Julkisen talouden kestävyysvajeen poistaminen edellyttää sekä
talouden kasvua että rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa kokonaisuudessaan
hallituksen tavoitteeksi asettamalla tavalla.
Ohjelmassa tavoite koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ositetaan valtiontaloutta, kuntien taloutta, julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvua, työuria ja työn tarjontaa, rakenteellista työttömyyttä sekä koko talouden tuotantopotentiaalia ja kilpailukykyä koskeviksi konkreettisiksi osatavoitteiksi.
Ohjelma sisältää keskeiset elementit
talouden rakenteiden uudistamiseksi talouden kasvua ja julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla: kuntatalouden tasapainottamiseksi käyttöön otettavan rahoituskehyksen ja valtion ja kuntien muiden yhteisten toimien avulla, palvelutuotannon tuottavuuden kohottamisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusrakenneuudistuksen avulla sekä työurien pidentämisen eläkeuudistuksen ja muiden työuran alkuun ja katkoksiin kohdistuvien toimien avulla, mukaan lukien lukuisat toimet rakenteellisen työttömyyden

Rakenneuudistus
kokonaisuudessaan
valtioneuvoston nettisivuilla:
http://valtioneuvosto.fi/etusivu/
rakenneuudistus395285/fi.jsp
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alentamiseksi. Lisäksi muut rakennepoliittisessa ohjelmassa hahmotellut toimet luovat yhdessä kustannuskilpailukykyä kohentavan työmarkkinaratkaisun kanssa
mahdollisuuden ennustettua nopeampaan
kasvuun pitkällä aikavälillä. Hallituksen aiemmat rakennepoliittiset päätökset, kuten
yhteisöverokannan alentaminen, osinkoverojärjestelmän uudistaminen ja nuorten
työllistymistä edistävät toimet ovat linjassa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden
kanssa.
Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano jatkuu virkatyönä. Hallitus on pyytänyt valtiovarainministeriön valtiosihteeri
kansliapäällikkönä Martti Hetemäen johtaman ryhmän seuraamaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa kesän 2014
budjettiriiheen saakka. Hetemäen johtoryhmä raportoi ohjelman toimenpiteiden
toimeenpanosta talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle kesäkuussa 2014. Johtoryhmä esittää hallitukselle kesän 2014
budjettiriiheen mennessä tarpeelliseksi
katsomansa täydentävät toimet ja toimet
toimeenpanon vahvistamiseksi, jotta ohjelma voi toteutua hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus seuraa rakennepoliittisen ohjelman toteutumista kesän 2014 budjettiriihessä ja päättää tarvittaessa lisätoimista
sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutuu
hallituksen elokuussa 2013 päättämällä tavalla. Jos toimet edellyttävät määrärahojen lisäämistä, lisäykset toteutetaan uudelleenkohdennuksin valtiontalouden määrärahakehysten puitteissa.

Hallituksen johtopäätös
ohjelman toteutumisesta
Hetemäen johtoryhmä arvioi rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon etenemistä ja
ohjelman täydentämistarpeita raportissaan
talouspoliittiselle
ministerivaliokunnalle
(18.3.2014). Arvio keskittyi kokonaisuuksiin, jotka ovat avainasemassa ohjelmassa
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Arvion mukaan joidenkin toimien sisältöä
ja toimeenpanoa tulee tarkentaa, jotta voidaan varmistua, että niiden avulla kyetään
vahvistamaan julkisen talouden kestävyyttä tavoitteeksi asetetulla tavalla. Nämä toimet liittyivät erityisesti kuntien tehtävien
ja velvoitteiden purkamiseen, sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistukseen, työuriin ja

rakenteellisen työttömyyden alentamiseen
sekä asuntomarkkinoihin.
Jotta rakennepoliittinen ohjelma voisi
toteutua hallituksen elokuussa 2013 päättämällä tavalla, hallitus on sopinut kehysriihen yhteydessä alla olevan mukaisista
linjauksista ja lisätoimista koskien rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Kuntatalouden
tasapainottaminen

Kuntien tehtävät ja velvoitteet
Kuntien arvioidusta kahden miljardin euron
alijäämästä v. 2017 puolet on määrä hoitaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä ja puolet kuntien omilla toimilla.
Hallituksen päätös 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää
esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden
vähentämisestä, toiminnan tehostamisesta
ja maksuperusteiden tarkistamisesta. Niiden mukaan kuntien menot alenevat noin
1280 miljoonaa euroa ja tulot noin 330
miljoonaa euroa vuoden 2017 tasolla.. Mittaluokaltaan suurimmat esitykset kohdistuvat STM:n, OKM:n ja LVM:n hallinnonaloille.
Arviossaan talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle Hetemäen johtoryhmä totesi, että vain pieni osa hallituksen
29.11.2013 päätökseen sisältyvistä keinoista vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita oli valmisteltu niin pitkälle ja toteutettavissa sellaisin lainsäädäntömuutoksin,
että valtiolle valtionosuusmenojen vähennyksen kautta syntyvä säästövaikutus olisi
voitu sisällyttää kehyslukuihin. Toimia on
ministeriökohtaisesti tarkennettu.
Riittävän täsmällisten ja yksilöityjen
toimenpiteiden osalta kehyspäätökseen
2015–2018 on budjetoitu kokonaisuudessaan n. 130 milj. euron valtionosuusvaikutus vuoden 2017 tasolla. Vastaavasti kuntien menojen aleneminen on arvioitu vajaaksi 370 milj. euroksi v. 2017 tasolla.
Useiden rakennepoliittisen ohjelman
toimien osalta kuntien menoja alentavan
vaikutuksen sisällyttäminen valtiontalouden menokehyksiin on ongelmallista, sillä toimien vaikutukset kuntien menoihin
riippuvat itsehallinnollisten kunnallisten
toimijoiden sekä opetussektorilla muiden
koulutuksen järjestäjien ratkaisuista. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen osalta erityisesti sosiaali- ja terveyspal-

veluissa ongelmana on ollut, ettei valtiolla
ole riittävästi ohjauskeinoja suhteessa lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden toteuttamis- ja toimintatapoihin. Tämän takia
valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa turvataan riittävä ja
uskottava ohjaus. Tämä on tarpeen, jotta
kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskevat päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon osalta toteutuvat aiotusti. Järjestämislain tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle nykyistä vahvempi ohjausvalta suhteessa palveluiden järjestäjiin.
Hallitus katsoo johtoryhmän esityksen
mukaisesti, että niiden kuntien tehtäviä ja
velvoitteita vähentävien toimien, joiden
ohjausvaikutus kuntiin ja kuntien menoihin on vielä epävarma, valmistelua tulee
jatkaa. Hallitus päättää ja valmistelusta
vastuulliset ministeriöt sitoutuvat siihen,
että hallitus antaa viimeistään 2014 syysistuntokaudella eduskunnalle esitykset niiden liitteessä 2 mainittujen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, joiden huomioon ottaminen vähennyksenä
kehysmäärärahoihin edellyttää säädöstasoista ratkaisua. Kyseiset lainmuutokset
antavat kunnille liikkumatilaa kuntien menojen vähentämisessä ja muuttavat valtionosuuksien laissa olevia perusteita. Näitä
perustemuutoksia ei oteta huomioon vielä
kevään 2014 kehyspäätöksen valtionosuusmäärärahojen vähennyksenä. Toteutuneista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat
säästöt on mahdollista ottaa huomioon valtionosuusmäärärahojen vähennyksenä kevään 2015 kehyspäätöksen yhteydessä.
Hallitus varmistaa valtionosuuksia koskevien lakiesitysten yhteydessä, että kuntatalous vahvistuu tavoitteen mukaisesti 1
mrd. eurolla vuoden 2017 tasolla.

Kuntien omat toimet

Kuntien omat toimet kuntatalouden rahoitusaseman kohentamiseksi sisältävät
kuntien menoihin suoraan kohdistuvia sopeutustoimia, toimia tuottavuuden kohentamiseksi ja veronkorotuksia. Rakennepoliittisessa ohjelmassa nämä toimet hoitavat
puolet kuntatalouden arvioidusta kahden
miljardin alijäämästä.
Kuntien omat sopeuttamistoimet hidastivat kuntien kulutusmenojen kasvua
vuonna 2013. Kuntatalouden vuoden 2013
kansantalouden tilinpidon mukainen alijäämä oli 1,5 miljardia euroa.

Kunnille tehtyjen tiedustelujen sekä
suurten kaupunkien talousarvioista tehdyn
yhteenvedon perusteella valtiovarainministeriö arvioi kuntien jatkavan omia toimiaan kuntatalouden alijäämän pienentämiseksi myös vuonna 2014. Vuonna 2014
keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,36 prosenttiyksikköä ja lisäksi
useat kunnat korottavat kiinteistöveroprosenttejaan. Nämä toimet lisäävät kuntien
tuloja noin 400 miljoonaa euroa.
Maltillinen palkkaratkaisu hidastaa
kuntien toimintamenojen kasvua vuosina 2014–2015. Sen sijaan kuntien investointimenojen nopea kasvu jatkui vuonna
2013 eikä valtiovarainministeriö odota investointien tason alenevan lähivuosina. Lisäksi veropohjien kasvaessa hitaasti myös
kuntien verotulot kasvavat hitaasti. Valtiovarainministeriön arvio kuntien rahoitusalijäämästä vuonna 2017 on tällä hetkellä
vajaat 300 miljoonaa euroa pienempi kuin
hallituksen päättäessä rakennepoliittisesta
ohjelmasta 29.8.2013. Jos kuntien vuosittaiset sopeutustoimet jatkuvat 2015–2017
samantasoisina kuin niiden nyt ennakoidaan toteutuvan 2014, rakennepoliittisessa
ohjelmassa esitetty kuntien omien toimien
yhden miljardin euron säästö voi toteutua.

Kuntatalouden rahoituskehys

Kuntatalouden rahoituskehys luo puitteet
sovittaa yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet ja niiden rahoitus siten, että kuntatalouden rahoitusasema pysyy tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.
Kuntatalouden rahoituskehyksen valmistelu etenee hallituksen 29.11.2013 päätöksen mukaisesti. Valtioneuvoston asetus
julkisen talouden suunnitelmasta tuli voimaan 14.2.2014. Kuntatalouden ohjausta
koskevat sektorikohtaisten rahoitusasematavoitteiden asettamista ja kuntatalouden
menorajoitetta koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2015. Näin uuteen kuntatalouden ohjausmalliin voidaan siirtyä
vuonna 2015.

Julkisen palvelutuotannon
tuottavuuden kasvu
Väestön ikääntyminen arvioidaan kasvattavan henkilöstön määrää julkisessa palvelutuotannossa keskimäärin runsaat 3000
henkeä vuodessa. Kasvu kohdistuu käytän-

nössä kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarpeeseen. Puolen prosentin
vuotuisen tuottavuuden kasvutavoitteen
saavuttaminen edellyttäisi, että kasvu jäisi vuosittain runsaat 2000 henkeä tätä
pienemmäksi. Tällöin julkisten palvelujen
tuottamisessa tarvittaisiin vuosittain 1000
henkilöä lisää ottamatta kantaa siihen,
ovatko henkilöt julkisen sektorin työntekijöitä vai eivät.
Yleisemmin kunnissa ja valtiolla asetettu julkisen palvelutuotannon 0,5 prosentin
tuottavuuden kasvu merkitsee, että keskimäärin 4-5 eläkkeelle jäävää henkilöä kohti jätetään yksi henkilö palkkaamatta julkisen sektorin vuotuisen eläkepoistuman ollessa noin 2-2,5 prosenttia vuodessa. Tämä
eläkepoistuman osittainen hyödyntäminen
edellyttää samanaikaisia kehittämistoimia
töiden organisoinnin parantamiseksi, ICT:n
paremmaksi hyödyntämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Hallitus ja oppositiopuolueet ovat sopineet
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta. Uudistus toteuttaa sosiaali- ja
terveyspalveluiden täydellisen integraation
(erikois- ja peruspalvelut sekä sosiaali- ja
terveyspalvelut yhdistävä) viidellä sotealueella. Ehdotetun mallin tuottavuusvaikutukset voi jakaa kahteen osaan:
1. Täydelliseen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioon siirtymisen vaikutukset
2. Viiden alueellisen järjestäjän malliin
siirtymisen vaikutukset
Täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden
integraatio johtaa todennäköisesti selvään
tuottavuuden tason paranemiseen. Pysyvä
kustannusten nousuvauhdin hidastuminen
edellyttää vahvaa kansallista ohjausta, joka
myös sisältyy uuteen järjestelmään. Vahva
kansallinen ohjaus mahdollistaa nykyistä
tehokkaamman ennalta ehkäisevän toiminnan ja paremman työnjaon sotealueiden
sisällä ja välillä sekä estää epätarkoituksenmukaista osaoptimointia. Se mahdollistaa
myös tehokkaamman ja koordinoidumman
ennalta ehkäisevän toiminnan.
Kokonaisuutena uudistus mahdollistaa,
että sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuus kehittyy rakennepoliittisen ohjelman
tavoitteen mukaisesti. Tämä on ratkaisevaa koko julkisen sektorin puolen prosen-
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tin tuottavuuden kasvutavoitteen toteutumisen kannalta.

Valtionhallinnon palvelurakenteet

Hallitus on päättänyt johtoryhmän esityksen mukaisesti, että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetetun kasvutavoitteen toteutuminen on varmistettava
myös valtion toimintojen osalta. Virastojen
toimintamenomäärärahoihin tehdään vuosittain toimitilamenojen indeksikorotuksia
vastaava laskennallinen lisäys. Toimintamenomäärärahoihin tehdään vuosittain
vähennys, jolla toteutetaan noin 0,5 %
tuottavuuden kasvua vastaavat määrärahavähennykset. Puolustusvoimauudistuksen vuoksi tätä kaavamaista määrärahavähennystä ei sovelleta puolustusvoimien
toimintamenomäärärahoihin kehyskaudella
2015–2018.
Kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyön tehostamiseksi sekä kansalaisten
yhdenvertaisuuden parantamiseksi perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Toimeentulotuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä, ei tulojen perusteella automaattisesti suoritettavana etuutena, ja tuki normitetaan yhtenäisesti siten,
että kuntakohtaiset erot vähenevät ja kansalaisten yhdenvertaisuus paranee. Harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön yhteisesti sovituin perustein.

Työurat
Rakennepoliittisessa ohjelmassa hallitus
asetti tavoitteeksi työurien pidentymisen
½ vuotta alkupäästä ja 1½ vuotta loppupäästä. Lisäksi ohjelma sisältää monia uudistuksia, joiden avulla vähennetään katkoksia ja vajaatyöllisyyttä työuran aikana.

Työurien alkupää

Työurien pidentämisessä alkupäästä ja katkosten vähentämisessä korostuvat opiskelijoihin kohdistuvat kannusteet hakeutua
opetukseen, opiskella ja päättää opinnot,
koulutuksen järjestäjiin kohdistuvat kannusteet järjestää koulutusta, hakijasuman
purkuun, opintojen tuottamaan kelpoisuuteen sekä perhevapaisiin. Johtoryhmä tote-
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si raportissaan, ettei sillä vielä ole käytettävissä arviota, jonka mukaan esitetyt toimet
olisivat johtamassa asetettuun tavoitteeseen.
Työurien pidentämistavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan korkeakoulujen hakijasuman purku kasvattamalla määräaikaisesti korkeakoulujen sisäänottoa vuosina 2014–2016 tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta oleellisilla aloilla. Hakijasuman purkuun käytetään yhteensä 123 milj.
euroa vuosina 2014–2022.
Oppivelvollisuusikä nostetaan 17 vuoteen. Uudistus valmistellaan opetus- ja
kulttuuriministeriössä valmistellun mallin pohjalta. Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja lähtökohtana on, että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret, jotka eivät pääse
koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Jatkovalmistelussa korostetaan yhteyttä ammatilliseen kuntoutukseen, kytköstä etsivään nuorisotyöhön sekä opintoohjausta vahvistetaan. Uudistus toteutetaan perustuslain reunaehtojen sisällä. Hallituksen esitys annetaan siten, että se tulee voimaan 1.1.2015.

Työurien loppupää

Työurien pidentyminen loppupäästä edellyttää, että eläkkeellesiirtymisikä myöhentyy. Rakennepoliittisessa ohjelmassa
tavoitteeksi asetetun julkisen talouden
kestävyyttä kohentavan vaikutuksen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän tulee
pidentyä 1½ vuotta nykyisestä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt neuvottelevat eläkeuudistuksesta, jonka myötä tavoite saavutetaan.
Hallitus toteaa työmarkkinakeskusjärjestöjen sitoutuneen sellaisen neuvotteluratkaisun löytämiseen eläkeuudistuksesta,
joka pidentää työuria vähintään 1½ vuotta
ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta runsaan 1 prosenttiyksikköä, nostaa keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän
vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025
mennessä ja on valmis syksyyn 2014 mennessä.

Rakenteellinen työttömyys
Rakenteellisen työttömyyden alentamisessa korostuvat nykyisiin työttömyysturva- ja muiden sosiaalietuusjärjestelmiin
liittyvän velvoittavuuden hyödyntäminen
täysimääräisesti, ml. sanktiot, työtarjous-

ten lisääminen, työvoimapalvelujen tehostaminen sekä työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen.
Hallituksen työmarkkinoiden toimintaa parantavien uudistusten tavoitteena on laskea työttömyyden tasoa yhdellä
prosenttiyksiköllä. Mikäli tähän mennessä käynnistetyt työvoimapalveluiden uudistamishankkeet, mm. suojaosien laajennukset, eivät tuota tavoiteltua vaikutusta,
hallitus on sitoutunut määrittelemään uusia toimenpiteitä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että tavoite saavutetaan.
Työttömyysasteen yhden prosenttiyksikön alenemisen vaikutus kokonaistuotantoon suhteutettuun valtion nettoluotonantoon on arvioitu olevan keskipitkällä aikavälillä noin 0,35 prosenttiyksikköä.
Hallituksen tavoitteen toteutuessa uudistukset vähentävät siten valtiontalouden
sopeuttamistarvetta noin 700 miljoonalla
eurolla. Uudistusten vaikutus huomioidaan
valtiontaloutta koskevissa laskelmissa sitä
mukaan kun työttömyys sopeutuu uuteen
tasapainoon.
Hallitus edellyttää, että työn ja aktiivitoimien tarjonta ja niistä kieltäytymisen
sanktiointi pannaan toimeen hallituksen
päätösten mukaisina kattavasti kaikkien
ELY-keskusten alueilla. Työllistymisen tehostumista arvioidaan jo käytössä olevalla indikaattorikehikolla, joka tuottaa kuukausittaisen tiedon mm. työtarjouksista ja
sanktioista. Jos osoittautuu, että työllistymisen tehostuminen ei ole edennyt odotetusti, hallitus aloittaa kolmikantaisesti tarvittavien korjaavien toimien valmistelun
siten, että hallitus voi päättää niistä budjettiriihen yhteydessä syyskuussa 2014.

Työttömyyspäätökset tarkemmin

Välityömarkkinoiden ja työttömien koulutuksen uudelleensuuntamisen toimeenpanoaikataulut täsmentyvät myöhemmin.
Pitkäkestoisen työllistämistuen esitys annetaan 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan
1.1.2015.
Hallituksen esityksen valmistelussa
huomioidaan heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hallituksen esitys annetaan
2015. Lainsäädäntö tulee voimaan helmikuussa 2016.
Osallistavan sosiaaliturvan toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin. Kehitetään osallistavaa sosiaaliturvaa syrjäy-

Julkiseen taloudenhoitoon kohdistuvat toimet (vaikutus kestävyysvajeeseen)
Kunnat............................................................................................................. –1,0 %-yks.
Kuntatalous tasapainottuu asetetun tavoitteen mukaisesti, kun:
• Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistoimien toteutuminen varmistetaan
säädöstason täsmennyksin.
• Kunnat jatkavat sopeutustoimiaan 2015–2017.
• Kuntatalouden rahoituskehys otetaan käyttöön suunnitellusti v. 2015.
Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvu............................................ –1,4 %-yks.
Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden vuotuinen 0,5 prosentin kasvu toteutuu,
kun:
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteuttaa sille asetetut tavoitteet, eli:
• Sekä palvelujen vertikaalinen (perus- ja erikoistaso) että horisontaalinen (sosiaalija terveyspalvelut) integraatio toteutuvat.
• Palvelut tuotetaan riittävän suuren väestöpohjan omaavilla alueilla.
• Palvelujen järjestämisen kansallinen ohjaus on nykyistä vahvempaa tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi.
2. Kuntatalouden rahoituskehys sisältää 0,5 prosentin tuottavuuden vuosikasvun.
3. Valtion menokehys mitoitetaan niin, että toiminnan tuottavuudelle asetettu 0,5
prosentin vuotuinen kasvutavoite toteutuu myös valtionhallinnossa.
Työllisyyttä, tuottavuutta ja talouden kasvua edistävät toimet
Työurat ja työn tarjonta.................................................................................. –1,4 %-yks.
Työurien alkupää pidentyy tavoitellusti, kun:
• Opintojen aloittamista nopeuttavien, opintoaikoja lyhentävien ja nuorten syrjäytymistä vähentävien uusien toimien täytäntöönpano etenee suunnitellusti.
• Jo aiemmin päätettyjen ja jo voimassa olevien toimien vaikutusten mahdollisesti
osoittautuessa odotettua heikommiksi, hallitus päättää sellaisista niitä vahvistavista toimista, joilla on opintojen aloittamista nopeuttava ja opintoaikoja edelleen
lyhentävä vaikutus.
Työurien loppupään pidentyminen tavoitteen mukaisesti toteutuu uskottavasti, kun:
• Eläkeuudistuksen voidaan luotettavasti arvioida nostavan keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän aiemmin sovittuun vähintään 62,4 vuoteen v. 2025.
• Eläkeuudistus ja työurien pidentyminen loppupäästä vähintään 1,5 vuodella parantaa julkisen talouden kestävyysvajetta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä.
• Eläkeuudistuksen valmistelu etenee aiemmin sovitussa aikataulun mukaisesti
siten, että työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Tavoitteena on, että kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät
hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle heti kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.
Rakenteellinen työttömyys............................................................................. –0,3 %-yks.
Rakenteellinen työttömyys alenee tavoitteen mukaisesti prosenttiyksiköllä, kun:
• Työn ja aktiivitoimien tarjonta ja niistä kieltäytymisen sanktiointi toimeenpannaan
hallituksen päätösten mukaisina kattavasti kaikkien ELY-keskusten alueilla.
• Jos työllistymisen tehostumisesta saatavien kuukausitietojen perusteella työllistyminen ei tehostu odotetusti, valmistellaan kolmikantaisesti tarvittavat korjaavat
toimet siten, että hallitus voi päättää niistä budjettiriihen yhteydessä.
Koko talouden tuotantopotentiaali................................................................ –0,6 %-yks.
Talouden tuotantopotentiaalin 1,5 % lisäys toteutuu päätetyillä toimilla, kun:
• Työmarkkinoiden toimivuutta ja tuottavuutta jarruttavia metropolialueen asuntomarkkinaongelmia ratkaistaan tonttitarjontaa olennaisesti lisäämällä.
Yhteensä.......................................................................................................... –4,7 %-yks.

tymisen ehkäisemiseksi ja työnteon kannustavuuden lisäämiseksi. Toimenpideohjelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2013.
Lisätään kuntien roolia osallistavan sosiaaliturvan toimeenpanossa.
Työvoiman palvelukeskus -lakia koskeva hallituksen esitys annetaan budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta annetaan
2014. Säännösmuutokset tulevat voimaan
1.1.2015. TEM aikoo toteuttaa nykyisten
määrärahojen puitteissa.
Palkkatuen sähköinen maksatushakemus otettiin käyttöön tammikuussa 2014.
Jos palkkatukijärjestelmää esitetään muutettavaksi, hallituksen esitys annetaan
syksyllä 2014 ja säännökset tulevat voimaan 1.1.2015.
Kuntien roolista pitkäaikaistyöttömien
(300 vrk) työmarkkinatuen järjestämis- ja
rahoitusvastuusta tulee voimaan 1.1.2015.
Työttömyysturvan suojaosuudesta on
annettu esitys ja määrärahat on huomioitu vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien
2015–2018 kehyksessä.
Asumistuen suojaosuudesta on annettu esitys kevätistuntokaudella 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan syyskuussa 2015.
Uudistuksen määrärahavaikutukset on sisällytetty kehykseen.
Hallituksen esitys työaikalain muuttamisesta (liittyen ns. nollatyösopimukseen) annetaan kevätistuntokaudella 2014
ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.
Toimenpideaikataulu alipalkauspalkkauksesta täsmentyy myöhemmin.

Digitalisaation ja
ICT:n hyödyntäminen

Digitalisaatio yleiskäyttöinen teknologia ja
lähes kaikkiin työtehtäviin vaikuttava trendi, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia työn
tuottavuuden nostamiseen.
Valtiovarainministeriö valmistelee ja
toteuttaa kansallista IT-palveluarkkitehtuuria, jonka yksi osa on kansallinen palveluväylä. Palveluväylän välityksellä julkisten sekä yksityisten organisaatioiden tietoja voidaan hyödyntää erilaisten palvelujen
tuottamisessa ja uusia palveluja kehitettäessä.
Sähköinen tunnistaminen on käytössä
ja ensimmäiset palvelut ovat väylässä 2015.

Rakennepoliittisen ohjelman etenemisen varmistavat keskeiset toimet

Karenssisanomat 2/2014 9

Kehysriihi 2014

T

yö- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastossa rakennetyöttömiksi lasketaan:

Pitkäaikaistyöttömät

Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä työnhakijoina olleet

Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät

Viimeisen 16 kuukauden aikana vähintään
12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleet

Palveluilta työttömäksi jääneet

Viimeisen 12 kuukauden aikana työllistämisessä, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa,
valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa
tai kuntouttavassa työtoiminnassa olleet,
joiden työllistäminen on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat
kuukauden laskentapäivänä työttöminä
työnhakijoina

Kehysriihi löytyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta:
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/
fi.jsp?oid=411987
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Palvelulta palvelulle sijoitetut

Työllistämisessä, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em.
palveluissa, joka on kuitenkin päättynyt 3
kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi henkilön
on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden
aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta
työttömänä työnhakijana tai em. palvelussa.
Näin laskettuna Suomessa oli rakennetyöttömiä 174 000 henkilöä tammikuussa 2014. Kasvua vuodentakaisesta oli noin
22 000 henkilöä (14,6 prosenttia). Vuonna
2013 rakennetyöttömyyden kuukausikeskiarvo oli 159 000 henkilöä.

Rakenteellinen työttömyys

Rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvät
keskeiset toimet rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi on koottu hallituksen
29.11.2013 päätöksen liitteeseen 4. Niissä
korostuvat nykyisiin työttömyysturva- ja
muiden sosiaalietuusjärjestelmiin liittyvän
velvoittavuuden hyödyntäminen täysimääräisesti, ml. sanktiot, työtarjousten lisää-

minen, työvoimapalvelujen tehostaminen
sekä työttömyys- ja muun ansioturvan
kannustavuuden lisääminen.
Hallituksen työmarkkinoiden toimintaa parantavien uudistusten tavoitteena on laskea työttömyyden tasoa yhdellä
prosenttiyksiköllä. Mikäli tähän mennessä käynnistetyt työvoimapalveluiden uudistamishankkeet, mm. suojaosien laajennukset, eivät tuota tavoiteltua vaikutusta,
hallitus on sitoutunut määrittelemään uusia toimenpiteitä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että tavoite saavutetaan.
Hallitus edellyttää, että työn ja aktiivitoimien tarjonta ja niistä kieltäytymisen
sanktiointi pannaan toimeen hallituksen
päätösten mukaisina kattavasti kaikkien
ELY-keskusten alueilla. Työllistymisen tehostumista arvioidaan jo käytössä olevalla indikaattorikehikolla, joka tuottaa kuukausittaisen tiedon mm. työtarjouksista ja
sanktioista. Jos osoittautuu, että työllistymisen tehostuminen ei ole edennyt odotetusti, hallitus aloittaa kolmikantaisesti tarvittavien korjaavien toimien valmistelun
siten, että hallitus voi päättää niistä budjettiriihen yhteydessä syyskuussa 2014.
Rakenteellinen työttömyys
–0,3 %-yks.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla >>>

Kehysriihi puhuttaa järjestöjä
TVY ry:n
lehdistötiedote 26.3.2014

Kuvat (vuodelta 2013): Toivo Koivisto

T

VY ry on seurannut kehysriihen päätöksiä, jotka heikentävät
suoraan työttömien ostovoimaa.
Erityisesti olemme huolissamme työttömistä lapsiperheistä, joihin tulee jatkossa kohdistumaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja lapsilisien leikkaus. Nämä yhdessä ruoskivat asuntolainojen
korkovähennysten leikkausten sekä työssä
olevien matkakulujen omavastuun nousun
kanssa.
Matkakulujen omavastuun nousu tulee
aiheuttamaan sen, että työttömät joutuvat
laskemaan tarkasti, milloin työtä kannattaa ottaa vastaan kotikunnan ulkopuolelta. Tällöin omaehtoinen työnetsintä kärsii.
Jokainen pienituloisten lapsiperheiden euro
menee suoraan kulutukseen.
TVY ry on seurannut rakennepoliittisten linjausten sisältöjä ja on huolissaan esityksissä heijastuvista kovemmista otteista,
joilla työttömiä aiotaan kurittaa.
Valtionhallinto on jo ajanut TE-palvelut
alas pienimmiltä paikkakunnilta ja palvelut muutoinkin ovat siirtyneet jo verkkoon.
Hallinto olettaa kaikkien osaavan käyttää
sähköisiä palveluja ja niiden olevan kaikkien saatavilla. TVY ry:ssä tiedämme, että
osa kansalaista jää palvelujen ulkopuolelle ja putoaa työttömyysturvalta toimeentulotuelle. Palvelujen jäävät helposti heidän
ulottumattomiin vähävaraisuuden ja mahdollisen tietoteknisen osaamattomuuden
vuoksi.
Olisimme toivoneet leikkauksia mieluummin esim. puoluetuesta ja odotimme,
että isoille eläkkeille olisi laitettu katto, kuten esim. Ruotsissa.
Olemme huolissamme köyhyyden kasvamisesta jo ensi vuoden aikana.

TVY ry:n hallituksen puolesta,
Lea Karjalainen

Sininauhaliiton
lehdistötiedote 28.3.2014

H

allituksen rakenneuudistusten toteuttamisessa painopisteen on oltava syrjäytymisen vähentämisessä ja ihmislähtöisten lähipalveluiden turvaamisessa
Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma
sisältää monia kauaskantoisia uudistuksia, kuten perustoimeentulotuen siirtämisen kunnilta Kelalle tai oppivelvollisuusiän
korottamisen. Sen sijaan niin sanottujen
välityömarkkinoiden tilanne ei rakenneuudistuksessa ole riittävästi edennyt. Sininauhaliiton mielestä rakenneuudistuksien
toteuttamisessa painopisteen pitääkin olla
syrjäytymisen vähentämisessä sekä ihmislähtöisten lähi- ja peruspalvelujen turvaamisessa.

Sosiaalityön painopiste on
syytä siirtää syrjäytymisen
vähentämiseen
Sininauhaliitto pitää tärkeänä, että perustoimeentulotuen siirto Kelalle vapauttaa
kuntien sosiaalitoimen resursseja esimerkiksi aikuissosiaalityöhön siten, että syrjäytymiseen liittyvien ongelmien kanssa
kamppailevien tukeminen tehostuu. Liitto pitää tärkeänä, että sosiaalityössä olisi
mahdollisuus kohdata kokonaisvaltaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia
syrjäytyneitä, joilla on usein päihteisiin,
mielenterveyteen, työttömyyteen ja asunnottomuuteen liittyviä ongelmia.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että näiden ihmisten kanssa ei tehdä riittävän kokonaisvaltaista työtä heidän hyvinvointinsa parantamiseksi systemaattisena prosessina. Sininauhaliitto edellyttää, että nyt
tehty päätös perustoimeentulon siirrosta
kunnilta Kelalle tehostaa toimeentulohakemusten käsittelyä ja vahvistaa syrjäytymisuhan alla elävien kokonaisvaltaista kohtaamista sosiaalityössä.

Oppivelvollisuusikämuutos
kohdistettava syrjäymisvaarassa
oleviin nuoriin
Sininauhaliitto pitää välttämättömänä sitä,
että oppivelvollisuusiän korotuksen ensisijainen tavoite eli nuorten syrjäytymisen
ehkäisy varmistetaan eri toimijoiden välisellä kokonaisvaltaisella verkostoyhteis-

työllä. Sininauhaliitto pitää tärkeänä, että
näiden nuorten tavoittamiseksi rakennetaan valtion vahvalla ohjauksella kuntien
sekä etsivää ja kohtaavaa nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa yhteistyömalleja
ammatillisen kuntoutuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen varmistamiseksi.
Välityömarkkinoiden osalta Sininauhaliitto olisi toivonut selkeämpää tavoitteiden
asettelua ja nopeampia toimenpiteitä. Välityömarkkinat ovat tärkeä keino osatyökykyisten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta.
Välityömarkkinoiden nivominen tiiviiksi
osaksi kuntoutuspolkuja on välttämätöntä.
Osatyökykyisille tulee luoda mahdollisuus
olla välityömarkkinoilla pysyvästi, mikäli
heidän kokonaistilanteensa sitä vaatii.

Sote-kokonaisuudistuksen tulee
turvata ihmislähtöiset lähipalvelut
Sininauhaliitto pitää hyvänä sitä, että hallitus ja oppositiopuolueet ovat päässeet
sopuun sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tulee
turvata peruspalvelut kaikille kansalaisille. Lähipalveluita tulee kehittää nykyistä
enemmän ihmislähtöisesti.
Oleellisinta on turvata se, että kuntalaisen hyvinvointia ja palvelutarvetta tarkastellaan kokonaisuutena. Tällä hetkellä
vaarana on, että kukaan ei tarkastele palvelu- ja tukitarvetta kokonaisuutena vaan
tietystä palvelusektorista käsin.
Myös palvelujen kilpailutuksissa on
tärkeää huomioidaan laatu ja ihmislähtöisyys, sillä on vaarana, että kilpailutuksissa
painottuvat vain lyhytnäköiset taloudelliset säästöt.
Järjestöillä on esimerkiksi palveluihin
tiiviisti integroitua laajaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa auttamistoimintaa, jota
on jo jouduttu alasajamaan kilpailutusprosessin sivutuotteena. Onkin tärkeää huomioida riittävästi myös laadullisia vaikuttavuuskriteereitä kilpailutuksissa. Esimerkiksi päihdepalvelujen asiakkat hyötyvät
järjestöjen pitkäjänteisestä palvelu- ja vapaaehtoistoiminnasta. Päihdepalveluista
kaksi kolmasosaa onkin järjestöjen tuottamia.

Sininauhaliitto
johtaja Aarne Kiviniemi
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Kotihoidontuki ja subjektiivisen
päivähoito-oikeuden rajaaminen

Hallituksen esitys kotihoidon tuen muuttamisesta annetaan budjettilakina 2014.
Lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2015.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen osalta hallituksen esitys annetaan
keväällä 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan
1.1.2015.
Toimenpidekokonaisuuden määrärahavaikutukset on sisällytetty kehykseen. Esityksellä on taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen.

Välityömarkkinat

Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin.

Osatyökykyiset

VM kannassa kehykseen on puollettu toimenpiteitä Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen – raportin esityksistä.

Pitkäkestoinen työllistämistuki

Hallituksen esitys annetaan 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.

Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisten yritysten roolia pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymisen edistäjänä selvitetään. Jos säännösmuutoksiin päädytään, hallituksen esitys
pyritään antamaan tällä hallituskaudella.

Heikossa työmarkkina-asemassa
olevat

Julkisia hankintoja koskeva EU-direktiivi helmikuussa 2014. Hallituksen esityksen valmistelussa huomioidaan heikossa
työmarkkina-asemassa olevat. Hallituksen
esitys annetaan 2015. Lainsäädäntö tulee
voimaan helmikuussa 2016.
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Osallistava sosiaaliturva

Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin. Kehitetään osallistavaa sosiaaliturvaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja
työnteon kannustavuuden lisäämiseksi.
Toimenpideohjelman laatiminen aloitettiin
syksyllä 2013. Lisätään kuntien roolia osallistavan sosiaaliturvan toimeenpanossa.

Työvoiman palvelukeskukset

Työvoiman palvelukeskus-lakia koskeva hallituksen esitys annetaan budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan
1.1.2015.
Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta annetaan 2014. Säännösmuutokset tulevat voimaan 1.1.2015.
TEM aikoo toteuttaa nykyisten määrärahojen puitteissa.

Työtarjousten lisääminen

Työttömyysturvalakiin tulevia muutoksia
koskeva hallituksen esitys annetaan 2014.
Muutokset tulevat voimaan viimeistään
2015.

Palkkatuki

Sähköinen maksatushakemus otettiin
käyttöön tammikuussa 2014. Arvio mahdollisuudesta muuttaa palkkatuen rakenne
yksinkertaisemmaksi valmistuu 30.4.2014
mennessä. Jos palkkatukijärjestelmää esitetään muutettavaksi, hallituksen esitys
annetaan syksyllä 2014 ja säännökset tulevat voimaan 1.1.2015.

Kuntien rooli
pitkäaikaistyöttömien (300 vrk)
työmarkkinatuen järjestämis- ja
rahoitusvastuussa

Hallituksen esitys annetaan budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan
1.1.2015.

Työn vastaanottovelvollisuus

Hallituksen esitys annetaan 2014. Säännösmuutos tulee voimaan 1.1.2015

Työttömyysturvan
ennakkomaksu

Uusi ohjeistus tuli voimaan 2014 alusta.

Suojaosuus työttömyysturvassa

Hallituksen esitys on annettu. Määrärahat
on huomioitu vuoden 2014 talousarviossa
ja vuosien 2015–2018 kehyksessä.

Suojaosuus asumistuessa

Hallituksen esitys kevätistuntokaudella
2014. Lainsäädäntö tulee voimaan syyskuussa
2015. Uudistuksen määrärahavaikutukset on sisällytetty kehykseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työ- ja
elinkeinohallinnon yhteistyöllä on mahdollista kohdentaa palvelut vaikuttavammin
ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden
tarpeita paremmin vastaavasti. Kuntien
sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon kehittyvällä yhteistyöllä voidaan yhä paremmin
vastata asiakkaiden tarpeisiin erilaisissa
elämätilanteissa. Sosiaalihuollon kuntouttavaan työtoimintaan ja sen korvauksiin
liittyy myös kunnille työläitä hallinnollisia tehtäviä, joita voidaan tässä yhteydessä
purkaa. STM jatkaa toimenpide-ehdotuksen valmistelua. Tämän kohdan muutokset
otetaan huomioon valtionosuuksien laissa
olevissa perusteissa. Tarvittavat lainsäädäntöesitykset annetaan eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2014. Ei vielä kehyksissä.

Joukkoliikenteen ja
henkilökuljetusten tehostaminen

Edistetään kuntien matkojen yhdistämiskeskuksien perustamista lainsäädäntöä kehittämällä. Tavoitteeksi asetetaan kymmenen prosentin säästöt joukkoliikenteen
ja henkilökuljetusten kustannuksiin. Matkojen yhdistämiskeskuksilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin harvaan asutuilla alueilla. Julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen, koulu- ja oppilaskuljetusten, sairasvakuutuskorvattavien
matkojen sekä vanhus- ja vammaiskuljetuksien yhdistäminen toisi kustannussäästöjä. Ministeriöt eivät ole tehneet sellaisia
ehdotuksia, joiden perusteella säästö olisi
saavutettavissa. Tämän kohdan muutokset
otetaan huomioon valtionosuuksien laissa
olevissa perusteissa. Tarvittavat lainsäädäntöesitykset annetaan eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2014. Ei vielä kehyksissä.

Kuva (vuodelta 2013): Toivo Koivisto

Rakenteellinen työttömyys alenee tavoitteen mukaisesti prosenttiyksiköllä,
kun:
Työn ja aktiivitoimien tarjonta ja niistä kieltäytymisen sanktiointi toimeenpannaan hallituksen päätösten mukaisina kattavasti kaikkien ELY-keskusten alueilla.
Jos työllistymisen tehostumisesta saatavien kuukausitietojen perusteella työllistyminen ei tehostu odotetusti, valmistellaan kolmikantaisesti tarvittavat korjaavat
toimet siten, että hallitus voi päättää niistä
budjettiriihen yhteydessä.

Kolumni: Annika Lapintie

Hallitus käänsi kelkkansa

Kuva: Lennart Takanen

Vasemmisto päätti vuoden 2011
eduskuntavaalien jälkeen osallistua
Jyrki Kataisen ns. sixpack –hallitukseen,
koska nähtiin että hallitus voi kaventaa
tuloeroja ja parantaa sosiaaliturvaa.

H

a l l itu sneu vottelu i ssa sa i m me myös monia tavoitteitamme edistettyä, ja saatoimme hyväksyä hallitusohjelman. Merkittävimpänä saavutuksena pidän sitä,
että pienimpiä sosiaalietuuksia korotettiin merkittävästi. Tämä oli suuri muutos 1990-luvun lamasta asti jatkuneeseen
kehitykseen, jossa sosiaalietuudet jäivät
jatkuvasti jälkeen yleisestä palkkojen ja
hintojen noususta.
Viimeisen kolmen vuoden hallituksen päätökset ovat myös noudattaneet
vasemmiston ansiosta tätä linjaa. Perusturva parani, verotusta tehtiin progressiivisemmaksi, myös kunnallisveron
osalta, ja esimerkiksi epäoikeudenmukainen työmarkkinatuen tarveharkinta
poistettiin.
Vasemmiston ajama hallitusohjelman perusperiaate oli, että aina kun
tehdään leikkauksia julkisiin menoihin,
tehdään myös veronkorotuksia samassa
mitassa. Näin voitiin pitää kiinni hyvinvointivaltion rahoituksesta ja oikeudenmukaisuudesta.
Maaliskuun 2014 kehysriihessä vaadimme johdonmukaisesti saman linjan
jatkamista, mutta yllättäen nyt emme
saaneetkaan enää tukea muilta hallituspuolueilta. Hallitus päätti sen sijaan
kylmästi esittää leikkauksia sosiaaliturvaan, lääkekorvauksiin ja lapsilisiin,
mitä vasemmisto ei tietenkään voinut
hyväksyä. Leikkauksia esitettiin myös
enemmän kuin vastaavia veronkorotuksia. Päätösten seurauksena heitettiin vasemmisto ulos hallituksesta.
Taloudellisessa taantumassa on sosiaaliturvasta leikkaaminen monella tavalla huonoa ja virheellistä politiikkaa.
Sosiaaliturvan ja yhteiskunnan ennaltaehkäiseviä turvaverkkoja ei tulisi karsia
silloin kun niitä tarvitaan eniten.
Lyhytnäköiset taloussäästöt merkitsevät lukuisten ihmisten syrjäyttämistä
ja tulevat ajan myötä kostautumaan sosiaalisina ongelmina, turvattomuutena ja
pahimmillaan myös lisääntyvänä rikollisuutena. Näiden seurausten kustannukset ovat sekä taloudellisesti että inhimillisesti paljon suurempia kuin lyhyen aikavälin taloussäästöt. On ajateltava sitä,
mitä ne lapset tekevät aikuisena, joiden
hyvinvoinnista nyt karsitaan.

Pienituloisilta leikkaaminen iskee
erityisesti kotimaiseen ostovoimaan ja
kysyntään. Kun taloudellinen toimeliaisuus on alamaissa ja yksityinen kulutus
sakkaa, olisi nimenomaan julkisen vallan tehtävä päinvastoin vahvistaa omalta
osaltaan kotimaista kysyntää. Siksi olisi
parempi leikata niiltä suurituloisilta, jotka kuluttavat rahansa ulkomaille ja ulkomaisiin tuotteisiin, tai säästävät rahojaan sukanvarteen.
Kehysriihen ratkaisuissa oli toki
myös hyviä puolia, kuten pääomatulojen verotuksen lievä kiristys ja tuloveron
progressiivisuuden lisäys. Sosiaaliturvan
leikkaukset vievät kuitenkin pohjan näiltä sinänsä kannatettavilta uudistuksilta.
Lamassa oleva koko Euroopan talous
tarvitsisi nyt elvytystä. Missään maassa ei tulisi ehdoin tahdoin syventää valmiiksi syvää taantumaa. Suomella on hyvät mahdollisuudet inhimilliseen ja tasaarvoiseen politiikkaan. Pienituloisten
ostovoiman leikkaamisen lisäksi hallitus
päätti karsia myös liikenneinvestoinneista. Sellaisella politiikalla ei lamaa saada
taitettua.
Vasemmisto kiristäisi leikkausten sijaan suurituloisten verotusta, puuttuisi
veronkiertoon ja harmaaseen talouteen
ja leikkaisi ympäristölle haitallisia yritystukia. Näin epäoikeudenmukaiset sosiaaliturvan leikkaukset olisi voitu yhtä
hyvin estää, ja jatkaa sosiaaliturvan parantamista ja investoida tulevaisuuteen.
Hallitus ei enää halunnut valita tätä
vaihtoehtoa.
Jo lempinimen ”luuvitonen” saanut
otteitaan koventava hallitus valitsi ensimmäisen iskunsa kohteeksi lapset ja
lapsiperheet.

Annika Lapintie
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
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Kelasto – Kelan tilaston kertomaa
ja vähän muutakin
Etsin malliksi muutaman kunnan
osuuden työmarkkinatuen
maksuosuudesta ja niiden noususta.
Mielenkiintoista tietysti olisi, että
kaikissa olisi myös asukasluvut, mutta
tutkiva journalisti, ei ehtinyt tekemään
sitä.

V

uodesta 2006 lähtien kunnat ovat
maksaneet puolet niiden ihmisten työmarkkinatuista, jotka ovat
saaneet tukea 500 päivää. Puhutaan passiivituen saajista eli henkilöistä,
jotka eivät ole olleet minkään toimenpiteen
piirissä tuona aikana.
Saman rahoitussopimuksen mukaan
kunnat maksavat puolet toimeentulotukimenoista.
Kunnille on siis periaatteessa ihan
sama, vaikka ihmiset putoavat toimeentulotuelle. Toimeentulotuen perusnormi
on noin 470 euroa, kun taas työmarkkinatuki noin 700 euroa. Itse oletan, että
kunnilla ei ole kovinkaan paljon intressejä välittää niistä ihmisistä, jotka ovat
pitkittyneen työttömyyden uhreja.
Kun katsotte Helsingin sakkomaksujen kehitystä vuodelta 2013 ja vertaatte alkuvuoteen, niin sokea Reettakin näkee, että ne tulevat jo tänä vuonna nousemaan jo ainakin 60 miljoonaan euroon.

Työmarkkinatuen muutos
Helsinki: 52 788 334.- (2013), 10 077
973.- (2/2014), nousu 10 %
Espoo: 14 347 362.- (2013), 2 663 157.(2/2014), nousu reilu 10 %
Joensuu: 8 301 762.- (2013), 1 467
903.- (2/2014), nousu n. 0,7 %
Jyväskylä: 17 380 367.- (2013),
3 182 620.- (2/2014), nousu yli 10 %
Kajaani: 2 612 939 (2013), 488 806.(2/2014), hieno nousu n. 13 %
Kuopio: 10 619 571.- (2013), 1 971 064.(2/2014), nousu 10 %
Lapinlahti: 1 064 177.- (2013), 185 477.(2/2014), noin 10 %
Oulu: 20 381 554.- (puolet 2013),
3 692 757.- (2/2014), nousu 10 %
Tampere: 35 919 045.- (puolet 2013),
6 504 746.- (2/2014), nousu 10 %
Turku: 25 477 607.- (2013), 6 408 000.(2/2014), nousu hirveä
Vantaa: 19 466 005.- (2013)
3 479 694.- (2/2014), nousu 3 %
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Vuoden 2013 alusta saimme erittäin tärkeän ja merkittävän työmarkkinatukimuutoksen. Siinä puolison tulojen vaikutus työmarkkinatuen saantiin loppui. Olen varma, että tuhannet naiset tai
puolisot ilmoittautuivat lastenhoidosta
työnhakijoiksi. Kysymys voi olla todella
isosta joukosta, jotka olivat ennen muutosta työvoiman ulkopuolella. Toisin sanoen tämä lakimuutos teki näkyväksi ne
kotona olevat työttömät, jotka olivat hoitamassa perhettä ilman tukia.
Kukaan tutkijoista ei ole maininnut,
että osittain tästä johtui vuoden alun
2013 työttömyyden nousu. Se vaikuttaa
ensi vuonna myös kuntien sakkomaksuihin. Silloin he ovat olleet työttömänä jo
sen 300 päivää ja 500 päivääkin napsahtaa alkuvuodesta. 500 työttömyyspäivää
kestää hieman yli 2 vuotta.

Opiskelijat
Supistuviin työvoimapalveluihin ilmoittautuu kevään alussa mm. yliopisto-opiskelijat. Työnhaku merkitsee sitä, että he
pääsevät näin toimeentulotukijärjestelmän piiriin tai he, joilla on työssäoloehto
kertynyt, myös työttömyysetuuden pii-

riin. Laki lähtee siitä, että virtuaaliasiakkaat eli he, jotka ilmoittautuvat työnhakijoiksi verkon kautta, saavat työvoimavirkailijalta puhelinsoiton, jossa varmennetaan asiakkaan tilannetta.
On aivan uskomatonta, että olemme
säätäneet näin myös opiskelijoiden osalta. Heidän työhaussa lukee, että he jatkaa opiskelua syksyllä.

Ääni ei kuulu
Toinen asia, josta olen keskustellut työvoimapuolen ihmisten kanssa on, että
ääni, joka palveluista pitäisi kuulua lainsäätäjille ja ministeriöiden virkamiehille,
ei vain kuulu. Se toppaa esimiehiin. Jos
virkailijat arvioivat kriittisesti nykyistä
menoa ja yrittävät puolustaa ylemmilleen asiakkaitaan ja heidän oikeutta palveluihin, niin ylimmät puhuvat muutosvastarinnasta ja alemmille tulee lähtö.
Olen kuullut usean palvelevan virkamiehen suulla sen, että verkkopalvelut eli virtuaaliasiakkuus ei sovi suurelle
osalle pitkään työttömänä olleista. Kysymys ei ole pelkästään muurareista ja kirvesmiehistä, vaan sama kohtalo on myös
korkeakoulutetuillakin. Oman tilanteen
arviointi työllistymissuunnitelmaan ei
ole helppo juttu. Esimerkiksi henkilön
oma työhistoria ja esim. omien opiskelujen arviointi siten, että mitä elämälleen
vielä pitäisi tehdä, on tosi vaikeaa. Siihen ihmiset tarvitsevat asiantuntijoiden
apua.
Meidän tulisi korjata lakia siten, että
välttäisimme lisää turhia palveluja. Esimerkiksi opiskelijoilta niille, jotka sitä
oikeasti tarvitsevat. Onhan tilanne aivan hirveä, kun ihmisiä ei enää palvella.
Kaikki eivät vain osaa.
Mitä oikeasti tapahtuu kunnissa, kun
hallituksen päätösten mukaisesti kuntien rahoitusvastuut tulevat nouseman
siten, että kunnat joutuvat ensi vuoden
alusta maksamaan sakkomakuja jo 300
päiväsistä. Se jää nähtäväksi ja sitä peliä
mie seuraan Inarissa ensi vuonna.

Tiedoksenne emerita puheenjohtajanne
Lea

Kolumni: Tarja Filatov

Työttömyys ei ole yksilön syy
Kehysriihen ideologia oli repaleinen.
Eri puolueet halusivat tasapainottaa
taloutta hyvin erilaisin keinoin. Yksi
yhteinen nimittäjä kuitenkin on: työ.
Ja ajatus siitä, että jokaisen panosta
tarvitaan.

O

n surullista, että aina kun työttömyys nousee, nousevat puheet myös työtä vieroksuvista
työttömistä. Tämä on ideologista työttömiä tuntemattomien höpinää, jossa yhteiskunnan rakenteellinen
ongelma yritetään työntää työttömän
syyksi.
Varmasti työttömien joukossa on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät halua töihin, vaikka työtä olisi tarjolla. Mutta kun
työtä ei ole riittävästi edes heille, jotka
kiihkeästi haluavat työhön, on turha puhua haluttomuudesta.
Työttömien tilannetta on parannettu työmarkkinatuen korotuksella, puolison tulojen tarveharkinnan poistolla ja
kuukausittaisen 300 euron ansaintavaapaosalla. Nyt riihessä vapaa ulotettiin
myös asumistukeen.
Tällä pyritään puuttumaan siihen,
että sirpaleisen työn vastaanottaminen
olisi kannattavaa. Ihmistä, jota elää kädestä suuhun ei kannusta se, että eläke kertyy tai aktiivisuus parantaa omaa
mahdollisuutta työllistyä. Kauppalasku
on maksettava ajallaan ja siksi työn vastaanottamisen esteitä on purettava. 300
euron vapaaosa on hyvä alku.
Talous ei ole toivotusti elpynyt, joten
edessä oli ikäviäkin asioita. Hallitus esittää 50 miljoonan leikkausta työttömyysturvaan. Leikkauksesta hallitus päätti,
että se kohdennetaan suurempiin päivärahoihin, ei siis kaikkiin. Säästön malli
ratkeaa kolmikantaneuvottelussa.
Itse toivon, että leikkauksesta luovutaan ja työnantajan ja työssäkäyvien
työttömyysturvamaksua korotetaan sen
sijaan. Työttömät ovat oman osansa talkoisiin antaneet, koska ovat menettäneet
työpaikkansa. Työn menetyksessä ei ole
kyse vain taloudellisesta tappiosta, vaan
myös henkisestä tappiosta.
Työn menettäessään ihminen menettää työyhteisön, usein ison joukon ystäviä ja tärkeän elämän sisällön. Työnvälityspalveluissa pitäisi oppia paremmin
kohtaamaan ihminen. Pelkällä työnvälityksellä ei haavoja sidota. Siksi palveluja
on kehitettävä asiakasystävällisempään
suuntaan.
Tähän pyritään työvoiman palvelukeskusten valtakunnallistamisella ja vakinaistamisella. Tämä on yksi askel oikeaan suuntaan. Ymmärretään ajatus, että

rakenteellisen työttömyyden purkamiseen tähtäävien työvoimapalvelujen tarve on pysyvä.
Te-toimistojen uudistus on takunnut. Palvelu-uudistus on periaatteessa
hyvä, se pyrkii tarjoamaan palveluja ammattimaisemmin ja kohdennetummin,
mutta uudistuksen toteutusta täytyy parantaa. Henkilökuntaa on vähennetty
ja palvelut ovat ruuhkautuneet. Tämän
paikkaamiseksi on sovittu lisäresurssista
ja siitä, että valtion työllistämisrahaa
voidaan käyttää toimistojen henkilöpulan paikkaamiseen.
Nuorten yhteiskuntatakuuseen on
panostettu paljon, mutta se ei ole estänyt
nuorisotyöttömyyden nousua. Se on kuitenkin tarjonnut aktiivitoimia ja lyhentänyt työttömyyden kestoa.
Ikääntyneiden työttömyyden kasvu
on jäänyt vähemmälle huomiolle. Syksyllä eduskuntaan on käsittääkseni tulossa esitys ikääntyneille työttömille pysyväisluonteisesta tuesta, joka voisi auttaisi
kunniallisemmin eläkkeelle.
Talous ja työllisyys syntyy faktoista,
mutta kyse on myös ilmapiiristä. Kehysriihen päätöksillä synnytettiin mahdollisuutta työpaikoille syntyä.
Jos valtakunnan velka kasvaa ja eikä
taloutta saada nousuun, työpaikkojen lisäys jää unelmaksi. Siksi riihi pyrki vakauttamaan taloutta. Osa näistä päätöksistä syö työpaikkoja, koska ne syövät hienosti sanottuna kulutuskysyntää.
Ikävä kyllä. Jos mitään ei olisi tehty, työpaikkoja menettettäisiin paljon suuremmalla haukkauksella.
Riihessä päätettiin myös panostuksista, jotka auttavat yrityksiä synnyttämään työpaikkoja. Yrityksiä ei voi käskeä synnyttämään työtä, mutta niitä voi
houkutella
Rahaa lisätään tiettyihin rakennushankkeisiin ja yrityksiä tukeviin rahastoihin. Näin houkutellaan yksityistä
puolta työllisyystalkoisiin.
Lisäksi kevennettiin hieman kaikkein pienitulosimpien verotusta ja kiristettiin suurituloisimpien verotusta. Tällä pyritään oikaisemaan tulonjakoa. Paljon on tehty, mutta yhä on paljon tehtävää jäljellä.

Tarja Filatov
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Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 24.– 25.4.2014



TVY ry:n vuosikokous
Vuosikokouksen puheenjohtajina
toimivat Tuula Saastamoinen
Vantaan Työttömät ry:stä ja Matti
Nygren Kouvolan työnhakijat ry:stä.
Kokoukseen osallistui ensimmäisenä
päivänä 83 varsinaista edustajaa 35
yhdistyksestä ja toisena 88 varsinaista
edustajaa 36 yhdistyksestä.
Lisäksi paikalla oli 10 TVY ry:n hallituksen
edustajia, jotka eivät olleet edustajina,
10 toimihenkilöä sekä 20 esiintyjää ja 11
illallisvierasta.

K

okouksen sihteereinä toimivat
Pohjoisen osaamisen kehittämisen
osa-hankkeen koordinaattori Mari
Jääskeläinen, Porvoon Työttömien toiminnanjohtaja Ulla Raitimo sekä
Jukka T. Virtanen HeTy ry:stä.
Vuosikokouksessa työskenteli kolme valiokuntaa: vaali- ja menettelytapa-,
edunvalvonta- sekä tiedotusvaliokunta.
Kokouksessa hyväksyttiin TVY ry:n
uusi henkilöstösuunnitelma.

Puheenjohtajaehdokkaat vaalitentissä vetäjinään Sirpa Nieminen ja Rauno Haapanen.

Vanhaa hallitusta vasemmalta: Eija Tuohimaa, Helvi Järvenpää, Jari Vuorinen, Pirkko Kyckling,
Sami Hongisto, Riitta Virtanen, Erkki Hakkarainen (uusi hallitus), Anna-Maria Kantola
(takana), Lea Vallius, Arja Kuparinen, Lea Karjalainen, Sirpa Uusimäki ja Lauri Niiranen. Osa
jatkaa uudessa hallituksessa (Pirkko, Sami, Anna-Maria, Lea Vallius, Arja, Sirpa ja Lauri).
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Puheenjohtajaehdokkaiksi olivat yhdistyksen asettaneet seuraavat: Jukka Haapakoski (esittäjänä Jyvässeudun Työttömät ry), Sari Huovinen (Kainuun alueen työttömien yhdistykset), Anna-Maria Kantola (Uudenmaan alueen työttömien yhdistykset) sekä Antti Kuusinen
(Kontiolahden Työttömät ry). Antti perui
ehdokkuutensa puheenjohtajatentin päätteeksi.
Vuosikokous valitsi toisen kierroksen
jälkeen uudeksi puheenjohtajakseen Jukka Haapakosken kaudelle 2014–2015.
Ensimmäisellä kierroksella Jukka
Haapakoski sai ääni 34, Sari Huovinen 25
ja Anna-Maria Kantola 29 ääntä. Yhteensä ääniä annettiin 88.
Toisella kierroksella Jukka Haapakoski sai 47 ja Anna-Maria Kantola 41
ääntä. Yhteensä ääniä annettiin 88.
Vaali- ja menettelytapavaliokunta toi
saliin yksimieliset esitykset hallituksen
jäseniksi ja yleisvarajäseniksi vuosille
2014–2015. Valiokunnan esityksen esitteli Jari Vuorinen TVY ry:n hallituksesta ja
se hyväksyttiin yksimielisesti.
Uusi hallitus on: Sirpa Uusimäki,
Kurikan Työnhakijat ry (Etelä-Pohjanmaa); Arja Kuparinen, Kangasniemen
Työttömät ry (Etelä-Savo); Sami Hongisto, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat
ry (Kaakkois-Suomi); Lauri Niiranen,
Kajaanin Työvoimayhdistys ry (Kainuu);
Alpo Pulkkanen, Jyvässeudun Työttömät
ry (Keski-Suomi); Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ry (Lappi); Pekka Peltonen, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys ry (Pirkanmaa); Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry (Pohjanmaa); Lea Vallius, Kontiolahden Työttömät (Pohjois-Karjala); Erkki Hakkarainen, Kuopion Työttömät ry (PohjoisSavo); Anna-Maria Kantola, Helsingin
Työttömät – HeTy ry (Uusimaa) sekä Jonna Lindroos, Varissuon Työttömät ry
(Varsinais-Suomi).
Yleisvarajäseniksi valittiin: Pirkko
Kyckling, Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry (Uusimaa); Hannu Isotalo, Turun Seudun TST ry (Varsinais-Suomi);
Heikki P yrhönen, Mikkelin Työttömät ry (Etelä-Savo); Lauri Nissinen, Iisalmen Työttömät ry (Pohjois-Savo) sekä
Ari Koskinen, Kouvolan Työnhakijat ry
(Kaakkois-Suomi).
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Iltajuhlien kuvat: Toivo Koivisto
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Samalla kokous täsmensi sitä, että
yleisvarajäsenten järjestys on kokoukseen
kutsumisjärjestys. TVY ry:n sääntöjen
mukaan hallituksen koko on 9–15 jäsentä
ja yleisvarajäsenten määrä 3–5. Valiokunta toi saliin myös esityksen varsinaisten jäsenten määrästä (12) ja yleisvarajäsenten
määrästä (5). Kokous hyväksyi määrät ilman keskustelua.
Iltajuhlien ohjelmasta vastasi Vallilan
Tango ja Vantaan Työttömät ry:n Laulukuoro Joutavat. Illan päätti Korson Työttömät ry:n karaoke.

Sari Huovinen kuvassa keskellä.

Puheenjohtajaehdokas Sari Huovinen

Kimmo Tiilikainen tutustuu ehdokkaisiin.
Alla: Äänestyksen valvoja Sami Hongisto sekä vuosikokouksen
puheenjohtajat ja sihteerit.
Kuvat: Juha Keränen





TVY ry:n puheenjohtajakisa oli huikea kokemus! Olen iloinen,
että lähdin kisaan mukaan. Sain tutustua monien eri työttömien yhdistysten toimintaan ja kahteen ihanaan puheenjohtajaehdokkaaseen. ”Matka” oli mieleenpainuva kokemus ja
paikka, johon olin ehdolla on haasteellinen, mutta mielenkiintoinen. Toivon Jukalle onnea työhön ja tuen häntä tarvittaessa
parhaan kykyni mukaan.
Kajaanin Työvoimayhdistyksen viisivuotinen työllisyyspoliittinen hanke "Iloa osaamisesta – ylpeyttä yrittämisestä" päättyi 30.4. ja minä siirryin 1.5. alkaen Kajaanin
Työvoimayhdistyksen toiminnanjohtajan työstä Kainuun
kriisikeskuksen toiminnanjohtajaksi. Tulen olemaan jatkossa mukana myös Kajaanin Työvoimayhdistyksen toiminnassa ja tätä kautta toivottavasti myös TVY ry:n toiminnassa. Yhteistyökumppanit pysyvät pitkälti samoina.
Kiitän lämpimästi kaikkia äänestäjiäni ja toivon kaikille työttömien yhdistysten jäsenille voimia ja iloa elämään!

Sari Huovinen, toiminnanjohtaja
Kajaanin Työvoimayhdistys ry

Karenssisanomat 2/2014 17

Kuva: Inkeri Halme

Suomen sosiaalifoorumi järjestettiin
13. kerran 26.–27.4.2014 Helsingin
Arbiksella. Tapahtuman teema oli
tänä vuonna Toisenlainen maailma on
mahdollinen – Valitse vastuu! Tapahtuma
keräsi viikonlopun aikana noin 1500
kävijää. Sosiaalifoorumi kokoaa
vuosittain yli 120 eri järjestöä, ay-liikettä
ja kirkollista toimijaa keskustelemaan
eri näkökulmista ihmisoikeus- ja
demokratiakysymyksiä, globaalista
vastuusta ja oikeudenmukaisuudesta
meillä ja muualla.

A

rbiksella vallitsi aktiivinen ja intensiivinen tunnelma, kun Suomen sosiaalifoorumi kokosi yli
120 järjestöä saman katon alle
keskustelemaan ja järjestämään oman näköistään ohjelmaa. Järjestävät tahot toteuttivat yhteistyönä erilaisilla kokoonpanoilla
yli 60 osatapahtumaa. Ohjelma oli jakautunut viiden eri teemaryhmän alle: kulttuuri
ja dialogi; hyvinvointi ja tasa-arvo; rauha,
demokratia, ihmisoikeudet; ympäristötulevaisuus sekä työ, elämä ja talous.

Erityiseksi painopisteeksi Suomen sosiaalifoorumissa on haluttu nostaa kehittyvien maiden ja kehityspolitiikan näkökulma. Sosiaalifoorumiin kutsuttiin myös
tänä vuonna kolme kansainvälistä asiantuntijavierasta kehittyvistä maista: johtava oppositiopoliitikko ja naisasia-aktivisti Fatima Ibrahim Somalimaasta, Chris
Matlhako Etelä-Afrikan kansallisesta korkeakoulusta sekä palestiinalainen stand
up -koomikko ja yhteiskuntakriitikko Adi
Khalefa. Vieraat tapasivat sosiaalifoorumin avajaistilaisuudessa kehitysministeri
Pekka Haaviston.
Suomen sosiaalifoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja Sanna Viljakainen on tyytyväinen tapahtumaan: ”Ihmiset ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta käsiteltäviin asioihin. Käytävillä kuultujen kommenttien mukaan asiasisällöt
ovat kehittyneet valtavasti! Sosiaalifoorumin voima syntyy siitä, että se kokoaa
eri tahot yhteen. Tätä kautta on mahdollista löytää yhteinen ääni ja voima haastamaan päättävät tahot mukaan toimimaan globaalisti solidaarisemman maailman puolesta.”
Laajasta järjestäjien ja sisältöjen kirjosta huolimatta, osatapahtumista nousi myös
joitakin yhteisiä vaatimuksia: konkreettista toimintaa peräänkuulutettiin useassa seminaarissa ja järjestöt jatkavatkin nyt aktiivisesti aiheiden työstämistä. Jatkoa on
luvassa ainakin Tampereen sosiaalifoorumissa toukokuun lopulla.
Suomen sosiaalifoorumia pystyi seuraamaan tänä vuonna reaaliaikaisesti internetin kautta kahdella eri kanavalla live
streamin kautta. Seuraajia oli viikonlopun
aikana joitakin kymmeniä. Tätä kautta sosiaalifoorumin valtakunnallista saavutettavuutta tullaan kehittämään myös jatkossa.
Katso videoterveisiä sosiaalifoorumista (mm. Fatima Ibrahim, Adi
Khalefa, ministeri Erkki Tuomioja):
http://www.sosiaalifoorumi.fi/videoterveiset-sosiaalifoorumista/

Inkeri Halme

Osallistava sosiaaliturva

TVY ry:n ja Ehyt ry:n yhteinen myyntipöytä.
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Kuva: Inkeri Halme

Suomen sosiaalifoorumi
keräsi 1500 kävijää

Kuva: Juha Keränen

TVY ry:n tämän vuoden Sosiaalifoorumin osaseminaari koski osallistavaa sosiaaliturvaa.
Paneelin alustajana toimi Outi Antila, STM (kuvassa vas.). Hänen lisäkseen paneelissa
olivat Kimmo Tiilkainen, kesk., Pasi Holm, PTT ja Lea Karjalainen, TVY ry sekä
juontajana Jouko Karjalainen, THL.

Suomen sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä sosiaalifoorumien verkostoa,
joka koostuu alueellisista ja temaattisista sosiaalifoorumeista. Suomen sosiaalifoorumi kokoaa saman katon alle ison joukon erilaisia liikkeitä, järjestöjä ja
verkostoja keskustelemaan ajankohtaisista globaaleista ja paikallisista kysymyksistä. Sosiaalifoorumi ei ole itsenäinen organisaatio, vaan erilaisten kansalaisliikkeiden yhteistyön tulos.
Suomen sosiaalifoorumissa tuodaan esiin monia, joissain tapauksissa täysin
päinvastaisiakin näkökulmia nykymaailmaan. Tapahtumaa järjestävien tahojen
yhdistävänä tekijänä on usko oikeudenmukaisempaan, demokraattisempaan ja
tasa-arvoisempaan maailmaan. Sosiaalifoorumin tarkoituksena on tuoda tärkeitä aiheita julkiseen keskusteluun, antaa erilaisille näkemyksille mahdollisuus
rakentavaan vuoropuheluun sekä edesauttaa toimijoiden välistä yhteistyötä.
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Kolumni: Olli Kangas

Osallistava sosiaaliturva Tanskassa:

Aktiivista työlinjaa vai alentavaa
pakkotyötä?
Tanskan SDP-liberaali-painotteinen
Helle Thorning-Schmidtin
koalitiohallitus vei loppusyksystä 2013
läpi lain velvoittavasta sosiaaliturvasta.
Valtiopäivillä kaikki puolueet – lukuun
ottamatta viher-vasemmistolaista
Yhtenäisyyslistaa (Enhedslistan)
– kannattivat ehdotusta, joka tuli
voimaan 1.1. 2014.

M

ielipidekyselyitten mukaan
asialla oli myös suuren yleisön
tuki. 83 prosenttia tanskalaisista kannatti reformia. Työttömienkin keskuudessa uudistuksella oli
noin 60 prosentin kannatus. Lakimuutos
on ollut sosialidemokraattisen työministeri
Mette Fredriksenin pitkäaikainen tavoite
ja se on linjassa niitten 1990-luvulla tehtyjen uudistusten kanssa, joita silloinen Paul
Nyrup Rasmussenin hallitus toteutti.
Fredriksenin esikunnan hahmottelema laki
tuli voimaan 1.1. 2014.

Mikä muuttui?

Julkaistu kirjoittajan luvalla.
Lähde: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/1722
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Vuonna 2013 työttömyyskorvauksen päivärahakautta lyhennettiin viidestä kahteen vuoteen. Tämän jälkeen aktivointia
ja velvoittavuutta haluttiin lisätä myös
toimeentulotukeen. Uuteen lakiin sisältyykin useita toimeentulotuen saamiseen liittyviä ehtoja ja velvoitteita.
Kenties kaikkein radikaalein muutos on se, että kaikilta alle 30-vuotiailta poistettiin oikeus toimeentulotukeen.
Toimeentulotuki korvattiin opintotuella, joka yhdelle ihmiselle on kuukaudessa noin 650 euroa pienempi kuin toimeentulotuki. Yksinasuvalla maksettavan opintotuen määrä kuluvana vuonna
on noin 790 euroa (5 857 DKK). Nuorten
kohdalla tavoitteena on, että kaikki nuoret olisivat joko töissä tai opiskelisivat.
Mikäli työllistyminen tai opiskelu ei kolmen kuukauden sisällä toteudu, nuoren
tulee osallistua ”hyötytyöhön”. Mikäli
nuori kieltäytyy toimenpiteistä, etuuksia
voidaan leikata. Aktiivisiin toimiin osallistuvien kohdalla etuuksia puolestaan
voidaan korottaa siten, että taso vastaa
toimeentulotuen tasoa.
Yli 30-vuotiailta toimeentulotuen
saajilta vaaditaan intensiivistä työn etsintää kolmen ensimmäisen tukikuukauden aikana. Työllistämiskeskukset
huolehtivat seurannasta. Jos työtä ei löydy, siirrytään ”hyötytyöhön” 13 viikoksi kerrallaan. Viikkotyöaika on 20 tuntia. Hyötytyön löytäminen on kunnan
velvollisuus. Toimeentulotukea saaville
avopareilla tulee huoltovelvollisuus, joka
tähän saakka on koskenut vain aviopareja.

Hyötytyö: aktivointia vai
pakkotyötä?
Kuten arvata saattaa, Fredriksenin ajama uudistus on saanut osakseen sekä
kiitosta että kritiikkiä. Kunnissa on ollut huolta, miten löytää hyötytyötä kaikille. Tämä on ongelmana useissa kunnissa. Kolmannen sektorin edustajat
puolestaan ovat tervehtineet uudistusta
ilolla. Sosiaalisessa mediassa käsitykset
jakaantuu: osa kannattaa ajatusta aktivointina ja osallisuutena, osa vastustaa
ideaa pakkotyönä. Osa pelkää, että järjestelmä syrjäyttää matalapalkkatyötä.
Sinälleen Fredriksenin uudistus ei ollut kenties niin radikaali, miltä se näyttää. Useissa kunnissa (mm. Aalborg ja
Århus) vastaavat järjestelmät olivat olleet käytössä jo vuosia. Aalborgissa kokemukset ovat olleet positiivisia. Aalborgin mallissa erityinen toimikunta, jossa
ovat edustettuina kunnan lisäksi työmarkkinaosapuolet, suunnittelee hyötytyöhön hyväksyttävät toimenpiteet. Toimikunnassa ay-liikkeellä on veto-oikeus.

Voidaanko Tanskasta
oppia jotain?
Ei, kyllä ja ehkä aikaa myöten. Mallin
siirtäminen maasta toiseen ei onnistu.
Tanskan ja Suomen toimeentulotukijärjestelmät, työttömyysturva ja koko sosiaaliturva poikkeavat merkittävästi toisistaan. Lisäksi Tanskassa kuntia on vähemmän ja niitten velvollisuudet ovat
erilaisia kuin Suomessa. Tanskasta voidaan kenties ammentaa jotain oppia tarkastelemalla, millaisia tuloksia uudistus
on tuonut tullessaan. Aalborgin ja Århusin kokeiluista on jo olemassa kokemuksia – sekä positiivisia että negatiivisia. Kauneus näyttää olevan katsojan silmässä tässäkin asiassa. Kuluvan vuoden
alusta voimaan tuleen uudistuksen vaikutuksista niin yksilöitten, kuntien kuin
valtionkin tasolla tiedämme toistaiseksi liian vähän, jotta voisimme edes etsiä
kauneutta katsojan silmistä.

Olli Kangas
Kelan tutkimusosaston osastopäällikkö
olli.kangas@kela.fi

Kolumni: Outi Alanko-Kahiluoto

Asumistuen suojaosa helpottaa
pienituloisten asemaa
Kehysriihessä tehtiin leikkauspäätösten
ohessa monia hyviä päätöksiä, jotka
parantavat pienituloisten asemaa. Suuri
ilouutinen oli asumistuen suojaosa,
jonka saimme hallituksessa ajettua
läpi. Ensi vuoden syyskuussa voimaan
astuva asumistuen suojaosa tarkoittaa
300 euroa vapaata tuloa asumistuessa.
Jatkossa asumistuki ei siis pienene
heti tulojen noustessa, vaan henkilö
saa ansaita 300 euroa ilman, että tulot
pienentävät asumistukea. Tämä päätös
parantaa merkittävästi työelämän
ulkopuolella olevien mahdollisuutta
tarttua tarjottuun työhön.

A

sumistuen vapaa tulo täydentää
tämän vuoden alussa voimaan
astunutta työttömyysturvan samansuuruista suojaosaa. Pelkkä
työttömyysturvan suojaosa ei kannustaisi
riittävästi työn vastaanottamiseen, jos asumistuki kuitenkin leikkaantuisi. Nyt tulojen ennustettavuus helpottuu kuten myös
pelko oman sosiaaliturvan katkeamisesta lyhytaikaisten töiden vuoksi. Suojaosat
ovat käytännössä merkittäviä askelia kohti
perustuloa. Yhdessä nämä kaksi uudistusta
parantavat etenkin pienituloisten ja pätkätöiden varassa olevien ihmisten ja heidän
perheidensä asemaa.
Asumistukilakia ollaan parhaillaan uudistamassa nykyistä selkeämmäksi. Hallitusohjelman mukainen sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitys on tulossa eduskuntaan vielä kevään aikana. Asumistukilain
uudistus tuo parannuksia erityisesti lapsiperheille, joille kohdistui lapsilisäleikkaukset. Asumistuen omavastuu porrastetaan
ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan. Muutos kasvattaa erityisesti lapsiperheiden asumistukea. Asumistuen nousun arvioidaan olevan tyypillisimmillään noin 36 euroa kuukaudessa.
Kolmilapsiselle perheelle asumistuen lisä-

ys ylittää siis lapsilisäsäästön määrän. Asumistukilain uudistukset tulevat voimaan
ensi vuoden alussa.
Kehysriihessä tehtiin isoja säästöpäätöksiä. Tärkeintä on varmistaa se, etteivät
päätökset osu liian kipeästi kaikkein heikoimpiin. Vihreille vaikeimpia päätöksiä
olivat lapsilisien heikennykset, perusturvan nousun pienentäminen samoin kuin
kehitysyhteistyön määrärahojen mittavat
leikkaukset. Köyhimmistä huolehtiminen
– oli kyse omista tai maailman köyhistä –
on asia, jota emme saa unohtaa varsinkaan
vaikeina taloudellisina aikoina.
Alla olevassa kuviossa esiintyy alustavia laskelmia siitä, miten 300 ja 700 euron palkkatulot vaikuttavat kokonaisansioihin verrattuna tilanteeseen, jossa
henkilö saa pelkästään asumistukea ja/
tai työttömyysturvaa. Kuviossa on tilanteet ilman palkkatulojen suojaosaa, työttömyysturvan suojaosan kanssa ja silloin, kun suojaosa on sekä työttömyysturvassa että asumistuessa.

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja,
Vihreän eduskuntaryhmän pj.,
kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Kuviossa esiintyy alustavia laskelmia siitä, miten 300 ja
700 euron palkkatulot vaikuttavat kokonaisansioihin
verrattuna tilanteeseen, jossa henkilö saa
pelkästään asumistukea ja/tai työttömyysturvaa.
Kuviossa on tilanteet ilman palkkatulojen suojaosaa,
työttömyysturvan suojaosan kanssa ja silloin, kun
suojaosa on sekä työttömyysturvassa että asumistuessa.
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TYÖTTÖMYYSTYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT
16.–17.9.2014 Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola
Työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajille

Jari Lindström

Olli Kangas

Sari Horppu

Tiistai 16.9.
10 .00 Tulokahvi & tervetuloa!
10.30 Terveisiä ja työllisyyspolitiikkaa Arkadianmäeltä,
kansanedustaja Jari Lindström, Kouvola
”Eduskunnan kyselytunti”
11.30 Lounas, majoittuminen
12.30 Mistä on Suomen työttömyys tehty?
tutkimusprofessori, VTT Olli Kangas, Kela
14.00 Kahvitauko + ryhmät
15.00 Osallistava sosiaaliturva – mitä, miksi, milloin, kenelle?
Olli Kangas (Osallistavan sosiaaliturvan työryhmän jäsen) jatkaa
Yhteinen keskustelu
17.00 Päivällinen, lepo- ja ulkoilutauko
19.00 Yllätysten iltaohjelma, a la Työryhmä 2014
Saunat, iltapala
Keskiviikko 17.9.
8.00 Aamupalaa omaan tahtiin
9.00 Aamuhartaus
9.30 Kuka auttaa auttajaa? Voimauttava tuokio oman työhyvinvoinnin äärellä,
psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), esh Sari Horppu
11.00 Ideoiden vaihtopöytä:
Kokemuksia eri puolilta työttömien yhdistysten ja seurakuntien yhteistyöstä
12.00 Lounas
13.00 Päätöskeskustelu
14.00 Lähtökahvi
Hinta koko ajalta: 83.50 € 2 hh:ssa tai 91.50 € 1 hh:ssa (sis. täysihoito, liinavaatteet)
Tai: Vain tiistai 16.9. ajankohtaiskoulutus, prof. Olli Kangas: 30 € (sis. ateriat ja kahvit)
Ilmoittaudu kevään aikana, viimeistään 1.9. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin
senja.makela@evl.fi tai puh. 050 389 8858 (tämä numero käytössä 11.4. alkaen)
Lisätiedot: Liisa Seppänen, hiippakuntasihteeri, p.050 5305310, liisa.k.seppanen@evl.fi
Kirje lähetetään ilmoittautuneille elo-syyskuussa.
Tervetuloa!
MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ja TVY ry

Kolumni: Kimmo Tiilikainen

Suomi uudistuksilla kasvu- ja
työllisyyslinjalle
Kataisen hallituksen tavoite oli nostaa
Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin
ja alentaa työttömyysaste viiteen
prosenttiin tämän vaalikauden loppuun
mennessä.

H

allitusohjelman tavoitteista erkaannutaan koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi. Työttömyysaste on jo 9,5 prosenttia. Nuorten ja
pitkäaikaistyöttömyys on tuntuvasti aiempaa korkeammalla. Kaikkiaan työtä vailla
on noin 400 000 suomalaista.
Työllisyysaste ei puolestaan ole noussut viimeisten kolmen vuoden aikana
lainkaan.
Keskusta ja muu oppositio jättivät
hallitukselle vapun tienoilla välikysymyksen työttömyystilanteesta. Suomen
tilanne on vakava. Työttömyys on Suomen talouden ja monien muidenkin ongelmien taustalla. Se ruokkii eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Satojen tuhansien ihmisten työttömyyttä ei saa vain hiljaa hyväksyä.
Vastaavasti työllisyyden parantaminen on kestävin tapa palvelujen turvaamiseen ja velkaantumisen lopettamiseen.
Hallituksen maaliskuun kehysriihen
riekaleinen kasvupaketti ja siitä johdettu
lisäbudjetti ovat pahasti vajaamittaisia.
Pääpaino on edelleen näköalattomassa leikkaus- ja veronkorotuspolitiikassa,
jonka maksavat pienituloiset, perheelliset ja tavalliset työssäkäyvät. Lapsilisien
leikkaaminen on tästä viimeisin osoitus.
Kun pääministeri ja hallitus kesäkuussa vaihtuvat, tarvitaan kokonaan
uusi ohjelma Suomen suunnan muuttamiseksi.
Siinä on keskityttävä ensisijaisesti
työllisyyden parantamiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Työttömyys voidaan
nujertaa rohkeilla ratkaisuilla. Tarvitaan sekä isoja, pidemmän aikavälin uudistuksia että välittömiä toimenpiteitä.
Otan esille joitain Keskustan ratkaisuja.
Välittöminä toimenpiteinä esitämme
yksinyrittäjille tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Se voidaan rahoittaa käyttämättä jääneillä työllisyysmäärärahoilla. Pienille toiminimiyrittäjille ja henkilöyhtiöille esitämme työllistämis- ja investointikannusteeksi viiden
prosentin yrittäjävähennystä sekä
Suomessa on myös etsittävä ennakkoluulottomasti keinoja yrittäjyyden
kynnyksen madaltamiseksi ja kaikenlaisen toimeliaisuuden lisäämiseksi.
Keskusta haluaa auttaa työttömiä jalostamaan omia yritysideoitaan ja myös

toteuttamaan ideansa käytännössä. Jos
työtön päättää lähteä yrittäjäksi, ansiosidonnaisen maksamista jatkettaisiin hänelle määräajan. Tai työntekijän irtisanomiskorvaus voitaisiin maksaa alkupääomana mahdolliseen uuteen yritykseen.
Kyse on uudenlaisista starttirahoista.
Esittämiämme isoja uudistuksia kasvun ja työpaikkojen aikaansaamiseksi
ovat miljardiluokan kasvurahasto, Valtion Infra Oy:n perustaminen ja siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen.
Kasvurahasto on nykyaikaista valtion omistajuutta, jonka avulla valtion
omaisuus saadaan uutta työtä luovaan
muotoon. Sen avulla uusia työpaikkoja
voidaan luoda hiipuville, mutta Suomen
kannalta elintärkeille aloille ja kokonaan
uusille aloille.
Kotimaiset uusiutuvat luonnonvarat ja biotalous laajemmin tarjoavat tuhansia mahdollisuuksia uuteen työhön
ja yrittäjyyteen. Jotta tässä onnistutaan,
keskittävästä politiikasta on siirryttävä
hajautetun yhteiskunnan rakentamiseen
ja hiilenmusta energiapolitiikka on lopetettava.
Valtion Infra Oy tarvitaan vauhdittamaan työllistäviä liikennehankkeita ja
turvaamaan perustien- ja muu väylänpito koko Suomessa.
Muualla Euroopassa ollaan jo kohenevan työllisyyden ja talouden tiellä,
mutta Suomessa ei suurempaa valoa tunnelin päässä näy. Moni asia on kuitenkin
vielä omissa käsissämme.
Suomen suunnan muuttavilla ratkaisuilla on kiire. Meillä ei ole varaa hallitukseen, joka vuoteen ei tee mitään kasvun aikaansaamiseksi ja työttömyyden
nujertamiseksi.

Kimmo Tiilikainen
Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtaja, kansanedustaja
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Kolumni: Pekka Tiainen

Hallituksen kehysriihi
Ydinkysymys on, että tarve lisätä
työllistämistä ja palkkatukia, jotta
saadaan pitkäaikaistyöttömyys ajettua
alas. Se ei onnistu sen varassa, että
ihmisille maksetaan perustuloa tai
työttömyysturvaa ja sitten he hakevat
työtä, koska sitä työtä ei heille ole.
Ongelma on siis kysyntä ja kysynnän
kohdistumattomuus näihin työttömiin.
Se on pitkäaikaistyöttömyyden
keskeinen syy eikä se etteikö
hakeuduttaisi.

Kuva: Juha Keränen

24 Karenssisanomat 2/2014

H

allituksen vuoden 2014 kehysriihessä on muutamia kohtia työllisyyteen liittyen. Niistä on enemmän liitteissä. Kirjoittamalla
googlen hakuun ”Rakennepoliittisen ohjelman toimien toimeenpano” löytyy liite, jossa on numeroidusti pitkä lista eri
asioita, joista useat liittyvät koulutukseen, työllisyyteen ja työelämäasioihin.
Googlaamalla ”Toimet rakenteellisen
työttömyysasteen alentamiseksi ja niiden vaikutuksista” löytyy arviota, joka
täsmentää sisältöä työttömyyden osalta.
Siinä on hyödyllistä tietoa työhallinnon
tilastoista, kuten laskelma, että rakennetyöttömyys on 174 000 henkilöä, joka
sisältää pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyttä. Se on yksi mittaustapa, jota itse
käytän.
Vaikutusarvioinneissa sellaista, mikä
herättää kysymyksiä. Arvioksi esitetään,
että ”niiden toimenpiteiden osalta kun
arviot on pystytty tekemään, vaikutukset yhdessä työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuden kanssa on n. 7 500 –
11 000 työllistä. Vaikutukset rakenteelliseen työttömyyteen ovat tätä pienemmät sillä toimenpiteet kohdistuvat myös
lyhytkestoiseen työttömyyteen.” Mistä
vaikutukset tulisivat?
Ensimmäisenä asiana on, että ”sovelletaan johdonmukaisesti nykyistä aktiiviseen työnhakuun, työllistymissuunnitelman noudattamiseen sekä työn ja aktiivitoimien vastaanottamiseen velvoittavaa järjestelmää ja sen mukaisia sanktioita”, mille on arvioitu suurin yksittäinen vaikutus. Systemaattinen soveltaminen kasvattaa sanktioiden määrää 15
%:lla ja toiseksi lisäämällä ansiosidonnaista päivärahaa saaville sanktioita n.
9 000:lla, työllisyysvaikutus on yhteensä
n. 1 900–3 700 työllistä.
Toimenpidelistauksissa on paljon hyviä kunhan ne toimeenpannaan järkevästi, mutta otan tämä esille, ettei tällaisia sanktiotoimia tuotaisi sekaan pilaamaan asiaa. Kun kysytään, mitä on tarjontapolitiikka, tämä on esimerkki tästä.
Tässä ajatellaan, että työpaikat ovat olemassa ja kyse olisi siitä, että niihin ei hakeuduta ilman sanktiouhkaa menettää
työttömyysturva. Tällainen poikii niin
sanotusta vapaaehtoisen työttömyyden
väittämästä. Työttömyys on sen mukaan
ihmisten oma valinta. Talousteoriassa se

edustaa perustelua, jota käytettiin ennen 1930-luvun lamaa. Lama opetti kantapään kautta, että työttömyys ei johdu
työttömistä vaan työpaikkojen häviämisestä ja puuttumisesta. Tarvitaan yhteiskunnan toimia työpaikkojen aikaansaamiseen, kun niitä ei synny riittävästi
muutoin.
Tämä kysyntälähtöinen lähtökohta
oli sitten vallalla vuosikymmenet ja oli
se silloinkin, kun tehtiin työllisyystöitä 1800- ja 1900-luvuilla. Sitten lisättiin
palkkatukien käyttöä kuten Suomessa
etenkin 1970-luvun laman aikana.
Ongelmaksi tuli sitten, että valtaa sai
ideologia, että yhteiskunnan ei pidä järjestää työtä ja työttömyys ja työn saaminen on yksilöstä itsestään kiinni. Palattiin ideologiaan, joka edelsi 1930-luvun
lamaa vaikka käyttäen jossain määrin
toisenlaisia sanoja. Pääkysymys kuitenkin oli yhteiskunnan vetäytyminen työllistämisvastuusta.
Se puolestaan vähentää valtion budjettimenoja. Näin vastuun siirtäminen
yksilöille työttömyydestään ja työn hakemista palvelee valtion menojen leikkausten perusteluna. Molemmissa asioissa
kyse on yhteiskunnan roolin vähentämistä ja yksityisen vastuun lisäämisestä.
Pääongelma kuitenkin on, että työttömyyden pitkittyminen johtuu ensi sijaisesti siitä, että työtä ei ole. Sellaisten toimien suunnittelu, jossa mietitään sanktiouhkan lisäkäyttöä kohdistaa
suunnittelun aivan väärään asiaan ja vieläpä leimaa työttömiä, kun ylläpidetään
virheellistä käsitystä, että työttömyys
johtuu työttömistä, jotka eivät hakeudu
töihin tai on muuta ongelmaa. Erityisen
väärin on antaa käsitys, että vaikea työllistyminen johtuu työttömistä.
Ruotsin työvoimareformi on osin onnistunut, mutta joutunut vaikeuksiin
juuri tässä asiassa. Siellä joudutaan peräytymään siitä, että työttömyyden pitkittyessä etuuksia kavennetaan, koska
pitkittymisen syy ei ole työttömissä vaan
siinä, ettei heille ole töitä. Sama ongelma on Saksan reformissa. Suomessa tulisi välttää tällaiset virheet. Sanktioiden
lisäämiseen ei ole perusteita.
On lähestyttävät asiaa toisella tapaa.
Työttömille on luotava mahdollisuuksia.
Työhallinnon ja viranomaisten tehtävä
on palvella työttömiä asiakkaina ja kan-
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salaisina ja tukea ja edesauttaa että työttömät saisivat töitä ja pääsisivät eteenpäin elämässä.
Palvelulähtökohta ei yksistään riitä.
Erityisesti pitkäaikaistyöttömille tarvitaan työpaikkojen järjestämistä ja palkkatuen käyttöä niin, että työnantajat saadaan työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Paljon muita toimia myös tarvitaan,
mutta nostan kärkeen työllistämistoimet
ja palkkatuen koska suuntaus on pitkään
ollut, että yhteiskunta vetäytyy työllistämisvastuusta. Se näkyy siinä, että palkkatukiin käytetään vajaa 300 milj. euroa
vuodessa, mikä on runsas promille kansantuotteesta, kun työttömien työnhakijoiden luvuin työttömyysaste on yli 11 %.
Promille on siis tuhannesosa, promillen
kymmenys. Tämä on mitättömän vähän.
Rakenneohjelmassa on myös 300-500
päivää työmarkkinatuella olleiden työllistäminen ja palkkatukien lisäämiseen.
Siitä on tarkempaa selvitystä Karenssisanomissa 2/2013. Se on oikeanlainen kysyntätoimenpide ja lähtee siitä, että tuetaan työpaikkojen syntymistä ja katkaistaan työttömyyttä. Se ei yksistään riitä,
mutta on yksi tärkeä toimenpide. Se lähtee eri ajatuksesta kuin alussa esillä oleva sanktiointi, joka vie aivan vikaan. Tarvitaan kuitenkin budjettipäätökset palkkatukien lisäämiseen, sillä kehysriihessä
ei tällä tarkkuudella päätetty. Budjettirahalisäykset eivät ole valtion taloudelle
mikään ongelma, kun ottaa vielä lisäksi huomioon, että työllistettäessä yhteiskunta säästää vastaavan työttömyysturvan ja palkansaaja maksaa veroja enemmän kuin työttömänä. Työstä pitää saada
käteen enemmän kuin työttömänä ja se
kohentaa myös ihmisten toimeentuloa.
Uusi suunta työllistämispolitiikkaan
edellyttää käännettä siihen, että yhteiskunta alkaa ottaa suurempaa vastuuta
erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ja huolehtii rahoituksesta nuorisotakuuseen. Näitä kahta ei tule asettaa vastakkain vaan hoitaa rinnakkain.

Asumisperusteinen
sosiaaliturva aiheena
Risikon ja valiokuntien
tapaamisessa
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia EU-ympäristössä pohdittiin tänään sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikon sekä eduskunnan suuren valiokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteisessä tapaamisessa.
Ministeri Risikko on käynnistänyt selvityksen Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten
yhteensovittamisesta. Selvitys valmistuu vielä kevään aikana.
"Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu suurelta osin Suomessa asumiseen. EU-lainsäädännössä taas oikeus sosiaaliturvaan määräytyy yleensä ihmisen työskentelymaan perusteella.
Koska perusajatus on erilainen, ihmisten lisääntynyt liikkuminen maiden välillä ja työskentely yli rajojen on aiheuttanut
törmäystilanteita. Suomen asumisperusteisesta järjestelmästä
suhteessa EU-lainsäädäntöön tarvitaan nyt selkeä kokonaiskuva. Sosiaaliturvan kansallisesta sääntelystä on pidettävä kiinni",
ministeri Risikko sanoo.
Selvitystyötä tekevät varatuomari Jukka Ahtela ja Kelan suunnittelupäällikkö Essi Rentola sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin esittelivät selvityksen suuntaviivoja
valiokuntien jäsenille.
"Sosiaaliturvan koordinaatio jäsenmaiden välillä on se oikeuden ala, joka eniten vaikuttaa EU:ssa liikkuvien ihmisten
elämään. On arvioitu, että jopa neljäsosa EU-tuomioistuimen
ratkaisuista koskee nimenomaan sosiaaliturvaa. Kelassakin
kansainvälisten asioiden osuus on yllättävän suuri. Esimerkiksi
lapsilisäasioista jopa 15 prosenttia on kansainvälisiä ja eläkeratkaisuista 42 prosenttiin liittyi asumista tai työskentelyä ulkomailla", Rentola kertoi.
"Työvoiman liikkuvuus EU:n sisällä on edelleen varsin vähäistä,
ja Suomessa vielä vähäisempää kuin monessa muussa maassa.
Tilastot eivät kuitenkaan anna tarkkaa tietoa Suomeen töihin
tulevien ihmisten määrästä. Suuruusluokan tarkentaminen on
selvitystä tehdessämme tärkeää", Ahtela totesi.
Lisätietoja
apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, STM, p. 02951
63166, etunimi.sukunimi@stm.fi

6.5.2014
Pekka Tiainen
Valtiotieteen tohtori (taloustiede)
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriössä
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Osaamisen kehittäminen v. 2014
Pohjoisen osahankkeen
koulutukset ovat
pyörähtäneet käyntiin!
Pohjoisen osahankkeen alue on maantieteellisesti laaja kattaen Kainuun, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueet. Alueella on yhteensä 22 toimivaa työttömien yhdistystä. Yhdistysten koot vaihtelevat pienen pienistä keskisuuriin. Yhtenä suurimpana haasteina
lähes jokaisessa yhdistyksessä on rahoituksen niukkuus. Kehittämishankkeita ei juurikaan ole ja toiminta monessa
yhdistyksessä ennemminkin hiipumassa kuin kasvamassa. Yhdistävänä tekijänä
kuitenkin kaikissa yhdistyksissä on halu
toimia yhteisen hyvän ja vähempiosaisten eteen!
Osaamisen kehittäminen -hanke, eli
tuttavallisemmin Oske, on aloittanut
työttömien yhdistysten toimintaa tukevat koulutukset pohjoisen alueella. Koulutusten tavoitteena on parantaa alueen
työttömien yhdistysten toimijoiden osaamista ja täten edesauttaa yhdistysten toimintaa. Lisäksi tavoitteena on työttömien yhdistysten alueellisen yhteistyön syventäminen.
Tulevissa koulutuksissa paneudutaan
yhdistystoiminnan lakiasioihin ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Koulutuksia järjestetään seuraavalla aikataululla:

Oulu

15.5.2014

Kuopio

3.6.2014

Rovaniemi

5.6.2014

Kajaani

12.6.2014

Koulutuksissa on samankaltainen sisältö, joten jokainen voi itse valita itselle parhaiten sopivan koulutusajan ja -paikan. Matkat ja mahdollisesti tarvittava majoitus korvataan
osallistujille koulutushankkeen toimesta. Ilmoittautumiset ja lisätietoja koulutuksista ja matkakorvauksista saa
hankekoordinaattorilta.
Elokuisten Kesäpäivien yhteyteen Posiolle on tulossa koulutusta. Kokoonnumme Kesäpäivien ensimmäisenä päivänä 20.8.2014 Projektiklinikalle, jossa
perehdytään projektisuunnittelun maa-
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ilmaan. Tänne ovat tervetulleita kaikki
kesäpäiville osallistujat. Ajatuksena on uuden oppimisen lisäksi jakaa ajatuksia ja
kokemuksia projektien hakemisen karikoista ja menestystarinoista.
Syksyn koulutusaikataulu on pikkuhiljaa varmistumassa. Koulutusta on
tulossa ainakin työhyvinvoinnista, tiedottamisesta, työhönvalmennuksesta ja
tuotteistamisesta. Seuratkaa ilmoittelua!
Nähdään koulutuksissa ja laitetaan yhdessä työttömien yhdistysten asiat paremmalle tolalle!

hankekoordinaattori Mari Jääskeläinen
Osaamisen kehittäminen -hanke,
pohjoinen alue

Läntisen osahankkeen
kuulumisia – TUOHI-projekti
Turussa pidettiin ensimmäinen koulutus
Turun Seudun TST ry:n tiloissa 26.3. yhdistysten toimintaa ohjaavista laeista. 28
osallistujaa keränneessä tilaisuudessa oli
kouluttajana Anu-Tuija Lehto SAK:sta
Helsingistä, ja hän koulutti myös Tampereella Sähköliiton tiloissa keräten
11 kuulijaa. Seuraava moduuli ”Projektiosaamisesta” kiinnosti 23 osallistujaa
Turussa, ja sama koulutus pidettiin Nokian Väliasemalla 28.4. Koulutus saa jatko-osan sekä Turussa että Nokialla. Turun AKK:n asiantuntija Jari Hietarannan
lisäksi koulutukseen osallistuvat edustajat Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan Elykeskuksista.
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TaKK) hallinnoima projekti ”Pätkät pitkiksi” (2010–13) osoitti työhön valmentamisen palkattujen työvalmentajien avulla tarpeelliseksi kolmannen sektorin työllistävissä hankkeissa. TaKK
osallistuu nyt TUOHI-hankkeen ”Työhön valmentaminen” -osioiden koulutukseen kahden päivän ajan sekä Turussa että Tampereella. Ensimmäinen,
Pertti Nurmen pitämä osio Tampereella osoittautui saadun palautteen mukaan
niin hyödylliseksi, että harkinnassa on
ensimmäisen osion syventämistä painottaen osiota ”hankalan asiakkaan kohtaaminen”.
Viidessä koulutuksessa on ollut mukana viitisenkymmentä eri osallistu-

jaa yhteislukumäärän kohotessa 87:een.
Koulutuksista saatu palaute palautekyselykaavakella ja suullisella kommunikoinnilla on ollut erittäin positiivista, ja kentällä koetaan koulutuksen järjestämistä erittäin tärkeänä. Myös tähän astisiin
kouluttajiin ja asiasisältöön on oltu erittäin tyytyväisiä.
Varsinais-Suomen Ely-keskukselle
jätettiin muutosanomus koskien koulutettaville korvattavia matkoja koulutuspaikkakunnille. Asia on käsiteltävänä ja
näillä näkymin myös läntisen osahankkeen osalta matkakorvaukset tullaan
korvaamaan.
Toistaiseksi koulutukset järjestetään
vain Turussa ja Tampereella tasavertaisena opetuksena molemmilla paikkakunnilla. Näin ollen osallistuminen on mahdollista oman asuinkunnan sijainnista riippuen molemmilla paikkakunnilla
koulutuksen asiasisällön muuttumatta.
Satakunta ei Raumaa lukuun ottamatta ole valitettavasti osoittanut kiinnostusta koulutuksista.
Kevään osalta koulutus jatkuu 18.6.
asti Turussa ja Tampereella käsittäen
työhön valmentamista, tuotteistamisen
ja tiedottamisen. Elokuussa jatketaan
koulutuksia kesätauon jälkeen ja ensimmäisenä käsitellään ”Työhyvinvointia”
Turussa 20.8. ja Tampereella syyskuun
alussa.
Loppuvuoden koulutusten kilpailuttaminen on hyvällä mallilla ja syksyn
koulutuksista ilmoitetaan yhdistyksille
sekä jo koulutuksiin osallistuneille kesän alkupuolella.

Anne Tyni
Hankekoordinaattori

Keskisen Suomen osaamisen
kehittämishankkeen
kuulumiset
Osaamisen kehittämisen keskisen Suomen osahankkeen Tuohen vetovastuussa on Jyvässeudun Työttömät ry. Alueena
on Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savosta Suonenjoki ja Pirkanmaalta Virrat. Alueella
on yhteensä 25 työttömien yhdistystä.
Koulutuksia on pidetty tähän mennessä viisi, yksi kaikille yhteinen ja kak-

Keskisen Suomen hankekoordinaattori Sirpa Nieminen ja Jyvässeudun Työttömät ry:n
toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa.

Suonenjoen koulutuspäivät.

Kangasniemen koulutuspäivät.

si samansisältöistä eri paikkakunnilla.
Aiheina ovat olleet: toimintaa ohjaavat
lait, työnhakijan tukeminen urapolulla
sekä työttömyys ja työllistyminen. Tulevia koulutuspäivien teemoja ovat mm.
työhönvalmennus, työhyvinvointi, johtamistaidot, yhteistyösuhteet, projektiosaaminen, tiedottaminen, monikulttuurisuus työelämässä, työelämän pelisäännöt.
Kaikkia koulutusten aihepiirejä on
tarkasteltu ja tullaan tarkastelemaan nimenomaan järjestötyön, työllistämistoiminnan ja vertaistukitoiminnan näkökulmasta. Läpileikkaavana teemana
koulutuskokonaisuudessa on palveluohjauksellinen työvalmennusote.
Keskisen Suomen osalta hankerahoista ei voida maksaa koulutuksiin osallistuvien henkilöiden matkakuluja. Siksi
koulutuksia on järjestetty ja tullaan järjestämään eri paikkakunnilla, jotta matkat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Samansisältöisiä koulutuksia on järjestetty Lapualla ja Suonenjoella, kuten myös
Virroilla ja Kangasniemellä. Jyväskylässä on pidetty kaikille yhteinen koulutus,
koska paikka on keskellä aluetta.
Käydessämme koulutuksissa eri
paikkakunnilla olemme tutustuneet
paikkakunnalla toimivaan työttömien
yhdistykseen. On ollut avartavaa nähdä
eri yhdistysten toimintaa. Kaikki yhdistykset ovat niin erilaisia ja toimivat mitä
mielenkiintoisimmissa paikoissa. Eri yhdistyksissä käymällä opitaan toinen toisiltamme hyviä käytänteitä, joita voidaan ottaa omaan toimintaan mukaan.
Suurin osa yhdistyksistä on ottanut
mahdollisuuden osallistua koulutuksiin
myönteisesti vastaan. Tähän mennessä
koulutuksiin on osallistunut yhdeksän
eri yhdistyksen väkeä, ja niiden lisäksi
kymmenen yhdistyksen kanssa on suunniteltu heidän yhdistyksiinsä suunnattuja koulutuksia, mitkä alkavat elokuussa. Osallistujia alkuvuoden koulutuksiin
on ollut 60 henkilöä, joista suuri osa on
osallistunut kaikkiin koulutusosioihin.
Miksi osa yhdistyksistä ei sitten ole
osallistunut ilmaiseen koulutukseen?
Muutamassa yhdistyksessä rahat ovat
niin vähissä, että matkakulut ovat esteenä. Rahojen vähyys johtuu mm. siitä, että
osalla yhdistyksillä ei ole minkäänlaista
rahoitusta. Muutama yhdistys taas on
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Oskarin kehittämistoiminnot
Kehityspäivä

Hankesuunnittelu
Taloushallinto
Hanke-

Yhdistyksen
toiminta-ajatus
Toiminnan
suunnittelu

suunnitelma
Budjetointi
Raportointi

Johtaminen
Rahaliikenne
Sisäinen ja ulkoinen Itsensä johtaminen
lasenta
Asioiden
johtaminen
Ihmisten
johtaminen
Johtamisviestintä

lopettelemassa toimintaansa, eikä siksi
osallistu. Yhdellä yhdistyksellä on ”hommat levällään”, koska tilat on irtisanottu,
eikä siksi ole resursseja lähteä koulutukseen.
Jokaisesta koulutuspäivästä on pyydetty sähköpostitse palautetta. Palaute koulutuksista on ollut lähes
poikkeuksetta positiivista. Koulutuksista saatu tieto ja taito ovat tulleet todelliseen tarpeeseen, sillä vaatimukset yhdistyksien toimintaa kohtaan ovat lisääntyneet.
Toivon, että alueen yhdistykset esittävät toiveitaan koulutuksista minulle. Mikäli koulutusaiheet sopivat hankkeen tavoitteeseen, niin ne voidaan toteuttaa. Hankkeen tavoitteenahan on kehittää työttömien yhdistysten toimijoiden osaamista siten,
että he pystyvät paremmin ohjaamaan ja
valmentamaan toimenpiteessä olevia henkilöitä sekä heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.
Kiitokset kaikille tuohi-koulutuksiin
osallistuneille ja osallistuville !
Oikein rentouttavaa ja voimia antavaa
kesää kaikille!

Sirpa Nieminen, p. 040 7011 662
Jyvässeudun Työttömät ry
TUOHI-hankkeen hankekoordinaattori

Uusimaan, Hämeen ja
Kaakkois-Suomen Oskari –
osaamista ja asennetta
Osaamisen kehittämisen eteläisen hankkeen puitteissa on huhtikuun loppuun
mennessä pidetty kahdeksan tilaisuutta.
Oskarin koulutuksiin on osallistunut 35 eri
henkilöä, yhteensä 70 henkilöä. Koulutuspäiviä on kertynyt 107. Koulutuksista saa-
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tu palaute on ollut erittäin hyvää. Kouluttajien ammattitaitoa ja aiheiden käsittelyä
on kiitelty käytännönläheiseksi ja osanottajien omista tarpeista lähteväksi.
Oskari-koulutuksissa tavoitellaan
yksilöllisyyttä ja henkilökohtaisuutta.
Jokaisella osanottajalla on omat ainutlaatuiset ongelmansa – joko omaan tai
yhdistyksen tilanteeseen liittyviä. Niitä ei voi ratkoa suurissa yleisötilaisuuksissa. Osanottajamäärä koulutuksissa on
pyritty rajoittamaan 12 henkeen. Tällä
tavoin varmistetaan, että ongelmiin voidaan paneutua ja että toisilta kurssilaisilta saadaan arvokasta vertaistukea. Tästä
koulutuksiin osallistuneet ovat erityisesti pitäneet.
Työ- ja Elinkeinoministeriö on asettanut osaamisen kehittämisen hankkeen
tavoitteeksi saada yhdistysten toiminta ammattimaisemmaksi. Oskari-koulutusten avulla pyritään parantamaan
osanottajien henkilökohtaisia sekä ammatillisia valmiuksia. Koulutusten aiheina on ollut mm. Henkilökohtaisten
tavoitteiden asettaminen Goal Mapping -menetelmällä, Projektien hallinta,
Työnhakuvalmennus, Yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja Yhdistyksen taloushallinto.
Oskarin kehitystoimenpiteet lähtevät nykytilanteen arviosta; missä ollaan?
minne haluamme mennä? Tarvitaan toimintasuunnitelma ja toiminnalle rahoitus. Rahat, palkat ja muut kulut sekä verot on hoidettava pilkulleen. Tämä onnistuu vain, kun yhdistystä johdetaan
jämäkästi ja jokainen tietää, missä mennään.
Vastoin odotuksia suurimmaksi kannoksi kaskessa on muodostunut yhdistysten vastuutoimijoiden ja aktiivijäsenten saaminen mukaan koulutuksiin. Mo-

nien yhdistysten toiminta lepää harvojen
aktiivien varassa. Niissä delegointi koetaan usein vaikeaksi tai jopa suorastaan
mahdottomaksi, koska sellaista henkilöä
ei ehkä ole, jonka kanssa tehtäviä jakaisi. Mistä saada lisää aktiiveja toimintaan
mukaan?
Oskari-koulutuksilla pyritään auttamaan juuri tällaisten ongelmien kanssa
painiskelevia yhdistyksiä. Monta kertaa
apu löytyy lähempää kuin osataan edes
kuvitella. Toisten yhdistysten ja henkilöiden kokemuksista voi löytyä ratkaisu
moneen pulmaan. Oskarin tavoitteena
on saada hyvät kokemukset ja käytännöt
kiertoon. Vertaistuessa on voimaa!
Kokemukset todistavat, että Oskarikoulutukset ovat tulleet tarpeeseen. Tulevissa koulutuksissa paneudutaan henkisten akkujen lataamiseen Hyvinvointia ja jaksamista – viikonloppukursseilla sekä Itsensä johtamisen koulutuksissa. Yhdistysten taloushallintoon, ihmisten ja asioiden johtamiseen sekä hallitustyöskentelyyn ja viestintään liittyviin
kysymyksiin keskitytään heti alkusyksystä. Tämän lisäksi yhdistyksille räätälöidään Kehittämispäiviä, joissa käydään
läpi yhdistyksen toiminnan perusasioita:
Mitä? Kenelle? Miten?
Kehitys näyttää johtavan siihen, että
työttömien yhdistykset toteuttavat yhä
kasvavan osan työttömien palveluista viranomaisten ostopalveluna. Vaatimukset kasvavat, tarvitaan lisää osaamista ja
ajankohtaista tietoa. Oskari tarjoaa yhdistyksille mainion tilaisuuden pysyä kehityksessä mukana ja turvata toiminta
myös tulevaisuudessa.

Rauno Haapanen
Hankekoordinaattori

Kuva: Juha Keränen

Lait, asetukset ja muu sääntely

TVY ry:n Liiku-hanke
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry haki
8.10.2012 avustusta jäsenjärjestöjensä
paikalliseen liikuntakäyttäytymiseen
Liiku – työttömien liikuntaprojektiin.
OKM myönsi avustuksen helmikuussa
2013 käyttöajalle 1.1.2013–31.12.2014.
Myönnetty summa oli 50 000,00 euroa,
josta avustuksen perusteena olevat
kustannukset ovat 59 600,00 euroa.

M

ääräaikaan mennessä tuli 7 hakemusta ja TVY ry:n hallitus
päätti 24.5.2013 kokouksessaan jakaa avustuksesta noin
puolet saapuneiden hakemusten perusteella seuraaville yhdistyksille: Anjalankosken
Työttömät ry, Haapaveden Uhanalaiset
Työttömät ry, Kajaanin Työvoimayhdistys
ry, Kangasniemen Työttömät ry, Kokkolan Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry
ja Turun Seudun Työttömät TST ry. Vuoden 2013 kuluihin annettiin avustusta yht.
22.360 €.
Loppuosasta jaettiin valtaosa alkuvuodesta 2014 ja siitä jäi vielä pieni osa jaettavaksi syksyllä 2014.
Anjalankosken Työttömät ry (v. 2014
alusta lähtien Kymijoen Tukipuu ry) on
palkittu vuoden 2012 Kymenlaaksolaisena terveysliikkujana. Heidän kohderyhmä-

Turun uusien liikuntatilojen käyttäjiä.

nään on palkkatuelliset sekä muussa tukitoiminnassa olevat (noin 80 henkilöä vuodessa), yhdistyksen jäsenet ja eläkeläiset.
Hankkeen vetäjän vaihdon vuoksi vuonna 2013 avustuksesta ehdittiin käyttää viidennes ja loput tullaan käyttämään vuoden
2014 loppuun mennessä.
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
tarjosi työttömille ilmaisia liikuntavuoroja,
kuten uimahalli-, kuntosali-, liikuntahallija lentopallovuoroja. Lisäksi he järjestivät
työttömien ruskaretken Korkattivuorelle,
hankkivat liikunnanohjaajan ja liikuntavälineitä. Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry käytti saamastaan avustuksesta yli
puolet ja loput tullaan käyttämään vuoden
2014 aikana.
Kajaanin Työvoimayhdistys ry osallistui avustuksella työttömien liikkumisen
aktivoinnissa omaavastuuosuuksiin, urheiluvälineisiin, tilavuokriin sekä liikuntaryhmien ohjaajien palkkoihin. Heidän kohderyhmänä olivat vaikeasti työllistyvät, pitkäaikaistyöttömät, palkkatuella yhdistyksissä työtä tekevät, työkokeilussa olevat
ja muut kunnan työttömät. Kajaani haki
hankkeeseen palkkatuellisen hankevastaavan (liikuntatieteiden maisteri ja tehnyt aikaisemmin mm. liikunnallista suunnitteluja tutkimustyötä). Arviointia tehtiin seuraamalla liikuntaryhmien kävijämääriä ja
kysymällä asiakaspalautetta.

Kangasniemen Työttömät ry käytti avustuksen järjestämällä liikunnallisia
toimia, jotka auttavat työssä jaksamisessa ja työttömien työkyvyn ylläpitämisessä. Tämä järjestettiin kahvakuularyhmän
ja kuntosalin muodossa. Myös Inbody-mittausta tehtiin. Toteutuneiden toimintojen
kautta saatiin uusia osallistujia liikunnan
piiriin.
Kokkolan Työttömät ry:n rahaa ei käytetty ollenkaan liikuntaan. Kavallus on poliisin hoidossa.
Mikkelin Työttömät ry:n toimintaan on
kuulunut koko historiansa ajan olennaisena
osan liikunta eri muodoissaan. Yhdistys on
innostanut jäseniään liikkumaan ja samalla valistanut muusta terveyttä edistävästä
toiminnasta itse sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ryhmät saivat itse liikunnan
lisäksi ravintotietoutta sekä henkilökohtaisen selkärangan ja ryhdin sekä kehonkoostumusmittauksen. Mittaukseen kuuluivat
myös punnitus ja vyötärönympäryksen
mittaaminen sekä oman terveys- ja liikuntaohjelman suunnittelu saatujen tulosten ja
haastattelun perusteella.
Turun Seudun Työttömät TST ry (vuodesta 2014 lähtien Turun Seudun TST ry)
on tuhannen jäsenen yhdistys, joka pyrkii
edistämään työttömien lisäksi myös eläkeläisten, opiskelijoiden sekä muiden vähäosaisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhdistys sijoittui kolmanneksi Vuoden Turkulainen -äänestyksessä. Yhdistyksen uutena kohderyhmänä tavoitellaan vähän tai ei
lainkaan liikkuvien huonossa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä, nuoria sekä
seniorikansalaisia. Yhdistys pääsi kesäkuussa 2013 rakentamaan omaa liikuntasaliaan. Liiku-avustuksella hankittiin monipuolisesti liikuntasalin välineistö ja tarpeistoa. Yhdistyksellä on vuositasolla noin
15.000 osallistumiskertaa liikunnassa. Toiminta liikuntasalissa alkaa täydellä volyymillä vuonna 2014. Liikuntasalia tullaa
käyttämään vuosittain myös Liiku-hankkeen jälkeen.
TVY ry:lle on tullut kyselyjä liikuntaavustuksen tarpeesta myös hakuaikamme
jälkeen. Hallitus harkitsee loppuavustuksen jakamisen aikaistamista alkukesään,
että uudet halukkaat pääsevät aloittamaan
heti elokuun alussa toimintansa.

Lea Karjalainen
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 Joensuu
Puh. (013) 313 930, 050 553 9563
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi
Alavuden Seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 Alavus
Puh. 040 573 2053
astry@pp.inet.fi
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 Kokkola
Puh. 040 543 3759, 044 309 6464
elainhoitolakotipesa@gmail.com
elainhoitolakotipesa.fi/kotipesa/
Etelä-Kymen Työttömät ry
Maariankatu 18,49400 Hamina
Puh. (05) 354 1181, 05 749 3268
ekyt.ry@kymp.net, sirkka-liisa.huovila@kymp.net
www.ekyt.net
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät
ry
Hakakuja 4, 86600 Haapavesi
Puh. (08) 450 224
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 Vantaa
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&sobi2Task=
sobi2Details&catid=3&sobi2Id=372&
Itemid=7
Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 A 4, 29200 Harjavalta
Puh. (02) 674 0881
Haukiputaan Työnhakijat ry
Kauppakuja 2, 90830 Haukipudas
Puh. 040 704 6731, 040 528 7419
ulla.heino3@luukku.com
haukiputaantyonhakijat.com
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Nokiantie 2–4, 00510 Helsinki
Puh. 045 874 8467, 045 874 8467
hety@hety.fi
www.hety.fi
Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 Lahti
Puh. 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 Iisalmi
Puh. (017) 817 344
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi
Ilmajoen Työttömät ry
Asemtie 5, 60800 Ilmajoki
Puh. 045 261 2552
info@ilmajoentyottomat.fi
Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 Imatra
Puh. 050 304 7946, 050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat

Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys
ry
Vasantie 3, 99800 Ivalo
Puh. 046 883 6830, 046 613 7055
ivalonseuduntyottomat@hotmail.
com
Jalasjärven Työnhakijat ry
Keskustie 33, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 458 0211, 044 280 7024
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.ry
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 Juankoski
Puh. 040 553 4691, 040 553 5266
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/juankoskentyottomat/
Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 Juva
Puh. 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
Puh. 0400 642 442
usko.hintikka@jklkl.fi
www.jklkl.fi
Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 Jyväskylä
Puh. 040 740 9888, 045 260 3211
matti.ihalainen1@luukku.com,
kaija@suuronen.org
www.uusiotuote.fi
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 3. krs., 40100 Jyväskylä
Puh. 040 821 1987, 040 595 6504
toimisto2@jstry.fi,
eija.tuohimaa@jstry.fi
www.jstry.fi
Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 Kaarina
Puh. 0400 980805, 010 279 6200
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 Kaavi
Puh. 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com/
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 Kajaani
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/
Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 Kangasala
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.
fi
www.kangasalantyottomat.fi
Kangasniemen Työttömät ry
Teollisuustie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 096 1125, 044 066 4703
kangasniemen.tyottomat@gmail.
com, arja.kuparinen@hotmail.fi
www.kangasniementyottomat.fi

Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as. 11,
38700 Kankaanpää
Puh. (02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/tyonhak/Index.
htm
Kauhavan Työnhakijat ry
Kauppatie 129 A, 62200 Kauhava
Puh. (06) 434 1964, 040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 Kemijärvi
Puh. 045 2642683
kemijarventyonhakijat@gmail.com
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 Kihniö
Puh. (03) 448 4933, 045 104 0413
risto.virtanen@ippnet.fi
Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 Kiuruvesi
Puh. 046 661 9403
kiuruveden.tyottomat@gmail.com
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta
Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 Helsinki
Puh. (09) 347 1577, 050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 Sieppijärvi
Puh. 046 902 7171, 040 560 1561
kolarintyottomat@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
kolarin-tyottomat-ryn-kierratys/
Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 24, 81100 Kontiolahti
Puh. 045 888 1255, 050 571 9643
kontiolahden.tyottomat@gmail.com,
pktt@saunalahti.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi
Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 Vantaa
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
korsontyottomat@rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 2. krs., 45100 Kouvola
Puh. (05) 371 1741, 040 173 6422
kstry2014@gmail.com
kouvolanseuduntyottomat.weebly.
com/
Kouvolan Työnhakijat ry,
c/o Matti Nygrén
Päätie 13, 46900 Inkeroinen
Puh. 046 895 4144, 050 465 5646
anjalankirppis@gmail.com
www.kouvolantyonhakijat.weebly.
com

Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 Kuhmoinen
Puh. 040 718 1266, 050 300 3909
tyovoimareservi@gmail.com
tyovoimareservi.kotisivukone.com
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Puh. (08) 652 0320, 050 328 0339
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.
tyottomat/
Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 Kuopio
Puh. 050 440 0900, 050 440 8401
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 Kurikka
Puh. 040 527 3802, 06 450 1866
kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kth
Kymijoen Tukipuu ry (ent. Anjalankosken Työttömät ry)
Kenraalintie 6, 46800 Myllykoski
Puh. 044 322 1768
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
Puh. 040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Lahden Seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 Lahti
Puh. (03) 782 2830, 045 652 0517
inga-maija.hyppola@lahty.fi
www.lahty.fi
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2. krs., 15210
Lahti
Puh. 041 464 3846, 044 756 7123
latypa92@phnet.fi
Laitilan Tyättömät ry
Sairaalantie 6, 23800 Laitila
Puh. (02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 as. 8, 73100 Lapinlahti
Puh. 040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat
ry
Meijerinkatu 1, 53500 Lappeenranta
Puh. 040 026 9262, 040 026 9206
toimisto@lprsth.fi, marja.pylkko@
lprsth.fi,sami_hongisto@hotmail.
com
www.lprsth.fi
Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 Lapua
Puh. 050 464 6798, 06 438 4307
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net

Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Sotavallantie 17, 37500 Lempäälä
Puh. 040 3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
kierratyskeskusvarikko.weebly.com
Lohjan Seudun Työttömät ry
Sairaalatie 4, 08200 Lohja
Puh. (019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
www.lohjanseuduntyottomat.fi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 Loimaa
Puh. 046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 Merikarvia
Puh. 050 372 2114, 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat.1@gmail.com
www.facebook.com/
groups/379945522031738/
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 2. krs.,
00960 Helsinki
Puh. (09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 212 333, 015 151 602
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Moniosaajat ry
Liljanlaaksonkatu 10,
23500 Uusikaupunki
Puh. (02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat

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

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

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

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

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 Pello
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 Pihtipudas
Puh. 040 7370 656
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi
Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 Pori
Puh. (02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37, 06100 Porvoo
Puh. (019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi, ulla.
tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 Puolanka
Puh. (08) 6155 4531, 040 575 1087
pty1993@gmail.com
jarjestot.kainuu.fi/index.
asp?id=583#open
Rajaseudun Työttömät ry / Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 Värtsilä
Puh. 050 412 0386
raakkeli1@hotmail.com

Mynämäen Seudun Työttömät
Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
Puh. (02) 437 6729
mynamaentyottomat@gmail.com

Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 Rantasalmi
Puh. (015) 440 816, 040 729 0777
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
www.rantasalmentyottomat.com

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

Rautavaaran Työraitti ry
Kirkkotie 2, 73900 Rautavaara
Puh. 040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com

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

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

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

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

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

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

Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 Suonenjoki
Puh. 040 048 3416, 040 811 0366
annmarie.korhonen@gmail.com,
tehdaanitsesuonenjoki@gmail.com
tehdaanitse.nettisivu.org
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30, 33540Tampere
Puh. 010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info
Toijalan Seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 Akaa
Puh. 040 356 8989, 040 745 5296
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 Helsinki
Puh. (09) 340 4684, 040 544 8403
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/
index.php/muut-yhdistykset-mainmenu-248/toimintakeskus-sampolamainmenu-259
Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Puh. 044 700 7421, 044 700 7422
info@tstry.com
www.tstry.com
Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajantie 10, 57230 Savonlinna
Puh. (015) 555 0179, 044 337 2725
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net
Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 044 082 2130, 044 082 2138
pty@dnainternet.net
www.puty.fi/

Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 Urjala
Puh. 040 162 1961
urjalanty.ry@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
urjalan-tyottomien-yhdistys-rynkierratyskeskus/
Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa
Puh. 040 771 8640, 09 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
www.van-tyo.fi/
Varissuon Työttömät Vt ry
Hintsankuja 4, 20610 Turku
Puh. 040 755 4036
eva-maria.fagerstrom@vtry.fi
www.vtry.fi
Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 Akaa
Puh. 040 704 7054
wiialansentteri.ry@gmail.com
Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 Virrat
Puh. (03) 485 1329
terttu.luodes@virrat.fi
Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 Ylitornio
Puh. 040-128 4110, 040-719 3053
yty.toimisto@co.inet.fi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Valtakatu 11 B 19, 84100 Ylivieska
Puh. 040 725 6108
Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Puh. 08 713 023, 050 524 2645
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat
Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 348 4234, 044 048 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.tyottomat.ry
YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 Oulu
Puh. 040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net

Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 Kivijärvi
Puh. 040 837 3541, 040 866 9274
suoris@suoris.fi
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4, 3.krs., 00510 Helsinki
Puh. (09) 7746 830, (09) 7746 8332,
050 639 89
p.kyckling@suomi24.fi
Ura Ovi ry
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski
Puh. 044 740 6336
info@uraoviry.fi
www.uraoviry.fi

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

Kesäpäivät 20.–22.8.2014
Paikka: Lapiosalmen Erämatkailukeskus / Eräsaukko
Oy, Lapiosalmi, Posio (www.lapiosalmi.fi)

Ohjelma

(käytännön järjestelyt: Kajaani ja Kuhmo)
19.8.2014: Hallituskokous
20.8.2014:
Tervetuloa Posiolla
Lapiosalmen ja päivien ohjelman esittely
Lapin kansanedustajien tapaaminen:
mm. Markku Mustajärvi
Millä Posio elää? Posion kunnan elinkeinoasiamies
Olavi Lehtiniemi
Projektiklinikka. Konsultti Eija Leinonen,
Koulutusavain Oy

Kaikki varaavat itse majoituksensa suoraan
Lapiosalmesta.
Huom! Omat liinavaatteet. Paikalla liinavaatevuokra 10€/
setti (lakana, pussilakana, tyynyliina sekä iso pyyhe).

21.8.2014:
Aamunavaus, Posion seurakunnan kappalainen
Luontoäidin ihmeet: Korouoma
Työttömien Olympialaiset
(Kajaanin työvoimayhdistys ry)
22.8.2014 (Ylimääräinen vuorokausi halukkaille):
Aamupala Lapiosalmessa
Tutustuminen Pentikin mäkeen

Mökkimajoitukset
Aimola (240 € /huoneisto/yö)
8 hengen mökki: 4 x 2 hengen huoneet
WC, suihku, keittiö, astiat.
Koppelo (150 € /huoneisto/yö)
Varattu Kajaanin ja Kuhmon ohjelmanjärjestäjille
5–6 hengen mökki: Neljän hengen huone, jossa 2
kerrossänkyä, tuvassa levitettävä sohva.
WC, suihku, keittiö, astiat.
Korotalo (150 € /huoneisto/yö)
Varattu Kajaanin ja Kuhmon ohjelmanjärjestäjille
4–5 hengen talo: 2 x 2 hlön huoneet, toisessa
kerrossänky. Lisäksi tuvassa mahdollisuus erottaa
sermillä lisämakuutila.
Sauna, WC, suihku, suuri oleskelutupa + keittiö,
astiat.

Yhteismajoitukset

Alla olevat yhteismajoitukset 25 € /henkilö/yö
(Lapiosalmitalossa minimi 15 henkilöä)
Kuljettaja sekä matkanvetäjä (2 hlöä) majoittuvat
sovitusti veloituksetta.
Pirtin kamarit (2 x 6 hengen huoneet, molemmissa
3 kerrossänkyä, petipaikkoja yht. 12 kpl)
Erilliset WC:t miehille ja naisille käytävällä sekä
yhteinen suihku.

Pikku Kuulea (120 € /huoneisto/yö)
Varattu TVY ry:n hallitukselle
4 hengen mökki: 2 x 2 hlön huoneet, joista toisessa
levitettävä sohva. Sauna yhteiskäytössä Ison
Kuulean kanssa, suihku, WC, keittiö, astiat.
Iso Kuulea (180 € /huoneisto/yö)
Varattu TVY ry:n hallitukselle
6 hengen mökki: 3 x 2 hlön huoneet, joissa yhdessä
levitettävä sohva. Sauna yhteiskäytössä Pikku
Kuulean kanssa, suihku, WC, keittiö, astiat.
Metsäpirtti (60 € /mökki/yö)
4 hengen perusmökki.
Ei mukavuuksia, yleiset suihku- ja WC-tilat.
Marttala & Maijala (50 € /mökki/yö)
2 hengen perusmökit.
Ei mukavuuksia, yleiset suihku- ja WC-tilat.
Lapiosalmitalo (1 x 3-hh, 1 x 4-hh, 4 x 6-hh, 2 x 8
hengen huoneet)
Yhteensä 8 tilavaa huonetta. Petipaikkoja on
kerrossängyissä yhteensä 47, joista alapetien
määrä on 24. Käytävällä on erilliset saniteettitilat
(WC ja suihku) miehille ja naisille. Alakerrasta
löytyvät ruokailutilat n. 50–60 henkilölle.

Muu majoitus

Lisäksi vuokrapaikkoja matkailuautoille (10 € /yö) sekä telttoille (8 € /yö), joihin sisältyy WC ja suihkutilojen
käyttö.

Ateriat

Ateriapaketin hinta 88 € /henkilö/ateriat
20.08.2014: lounas, päiväkahvi, päivällinen
21.08.2014: aamiainen, lounas, päiväkahvi,
päivällinen
22.08.2014: aamiainen, lounas, päiväkahvi

Lisämaksusta (yht. 27 € /hlö) niille, jotka haluavat
jäädä ylimääräiseksi päiväksi:
22.08.2014: lisäpäivällinen, iltapala
23.08.2014 aamupala

