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TVY ajaa Suomeen täystyöllisyyttä
ja puolustaa työttömien
taloudellista, sosiaalista ja fyysistä
oikeutta yhdenvertaiseen
kansalaisuuteen.
TVY vaikuttaa lainsäädäntöön
neuvottelemalla ja tekemällä
yhteistyötä eduskunnassa
kansanedustajien sekä työ- ja
tasa-arvo-, sosiaali- ja terveysja tulevaisuusvaliokuntien,
ministeriöiden ja Ay-liikkeen kanssa
ja erilaisten työryhmien kautta.
TVY on työttömien valtakunnallinen
edunvalvontajärjestö, jolla on noin
100 jäsenjärjestöä, joissa on
6000 jäsentä.
Jos sinä olet työtön tai työttömyysuhan alla, katso lehden viimeinen
aukeama, onko omalla alueellasi
toimintaa tai perusta uusi yhdistys.
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Pääkirjoitus

Palkkatukilaki, Pohjoiskalotti ja
Juha Sipilän hallituspohja

T

TEM:n tilastojen mukaan Suomessa
oli tämän vuoden huhtikuussa
338 600 työtöntä, joista kolmannes
oli pitkäaikaistyttömiä. Edelliseen
vuoteen verrattuna työttömiä
oli 31 300 enemmän, kun taas
pitkäaikaistyöttömyys kasvoi 17 299
hengellä. Työttömyys lisääntyi
nuorissa ja ikääntyneissä, kaikissa
ammattiryhmissä.

Kulttuuri on perusoikeus, jota edistämään on lanseerattu pilottihankkeella Kaikukortti. Kortti on käytössä tänä
vuonna Espoossa ja se on tarkoitus laajentaa vähittäin valtakunnalliseksi. Seuraava kohdealue on Kainuu.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt
pääsivät sopimukseen eläkepaketista,
jossa yhtenä kohtana parannettiin 58
vuotta täyttäneiden työntekijöiden työnsaantimahdollisuuksia. Laki on vielä lausuntoa vaille, mutta sen olisi tarkoitus
tulla voimaan kesällä 2015.
TVY keräsi loppukeväästä avoimen
sähköisen kyselyn avulla kokemuksia
työttömyydestä. TV Y:n hankkeistaja
Minna Honkanen referoi saatuja vastauksia.
TVYtterin uusi palsta, Medianurkka,
tarkastelee median näkökulmaa työllisyyteen. TV:ssä on ruodittu viime aikoina muun muassa Euroopassa työtä tekeviä eläkeläisiä, kuurojen työllisyyttä sekä
tuhat työhakemusta tehneen työttömän
näkökulmaa.
TyöKaapeli-hankkeessa yhytettiin
työttömiä ja yritysten rekrytoijia yhteen.
Hanke ei aivan täysin saavuttanut sitä,
mitä haettiin. Sen sijaan pointti ei ehkä
enää olekaan työssä ja sen puutteessa,
vaan mielekkäässä, päämääräisessä toiminnassa, itsensä kehittämisessä.
Jäsenyhdistysten toiminnasta TVYtter esittelee Kouvolassa kokeiltua Green
Care -toimintaa ja sen vaikutusta aktivoituihin työttömiin.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM)
on ollut sisäisessä käytössään työkalu nimeltään Ammattibarometri. Barometrissä TE-toimistot arvioivat kunkin ammatin työmarkkinanäkymiä tulevan puolen
vuoden todennäköisyydellä. Nyt Ammattibarometrin kevennetty versio on
kaikkien käytettävissä sähköisenä palveluna.

Juha Keränen
TVY:n talous- ja järjestösihteeri

Kuva: Sari Siimes

Aktivointiasteeseen laskettavien
palvelujen piirissä oli 700 henkeä
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vähennys maaliskuuhun verrattuna
oli 400 henkeä. Kuntouttavassa
työtoiminnassa olevien määrä lisääntyi
4 300 hengellä.

VYtter tarkastelee tässä numerossa palkkatukilainsäädännön
uudistuksen valmisteluprosessia. Seuraavassa numerossa varatuomari Timo Krohn jatkaa siitä, mitä
muutoksia lakiin lopulta tuli.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen avaa
uutta lakia yrittäjien näkökulmasta. Arvo-yrityksen Kimmo Lipponen kysyy,
onko yhteiskunnallinen yritys mahdollinen ratkaisu aikamme ongelmiin.
Jyvässeudun Työllistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa
avaa palkkatukilaista aiheutuvia vaikeuksia järjestöjen näkökulmasta.
Tuomme lehdessä esiin Pohjoiskalotin työssäkäyntimahdollisuuksia Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa. Olisiko siitä
helpotusta Pohjois-Suomen työttömyyteen?
TVY:n Kesäpäiville 2015 Tallukkaan
saapuva Tarja Filatov, työministeriössäkin työskennellyt kansanedustaja, muistuttaa, että työllisyyden edistämisessä ei
pidä unohtaa pitkäaikaistyöttömiä. Samalla kannalla on TEM:n neuvotteleva
virkamies Pekka Tiainen.
Suomen pääministeriksi valittu Juha
Sipilä esitti hallitustunnusteluissaan
kaikille puolueille viisitoista kysymystä,
joissa kukin arvioi omaa poliittista kantaansa Sipilän mielestä tärkeisiin pääkohtiin. Kristian Sundman kävi vastaukset läpi ja muodosti niistä työllisyyteen liittyvän taulukon sekä avasi kunkin osa-alueen merkitystä.
TE-toimistojen työntekijät ovat sidottuja lakeihin ja asetuksiin. Heidän
asiakasystävällisyytensä on koetuksilla,
kun yhdellä virkailijalla saattaa olla jatkuvasti vastuullaan yli tuhat asiakasta.
Tässä numerossa eräs TE-toimiston virkailija kertoo, miten TE-toimistojen roolia tulisi hänen mielestään uudistaa.
Vaalien alla TVY järjesti jäsenyhdistystensä kanssa Valtakunnallinen Työllisyyden Edistämisen Päivät 11.4.2015 Helsingissä Kansalaistorilla sekä paikallisesti ympäri Suomea.
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Puheenjohtajan palsta

Demokratia on jälleen kerran
puhunut Suomessa ja äänestäjät
ovat saaneet mitä ovat tilanneet.
Keskustan Juha Sipilän johtama hallitus
on ottanut tehtäväkseen kantaa
talousvastuuta erittäin haasteellisessa
taloustilanteessa. Hallitus on valmis
tekemään kovia leikkauspäätöksiä n.
10 miljardin euron ”kestävyysvajeen”
taittamiseksi vuoteen 2021 mennessä.
Suomen talous on ollut pitkään
ylivelkainen ja hallitus on tarttunut tätä
härkää sarvista. Toivotan onnea uudelle
hallitukselle! Toivottavasti hallituksen
yritysvetoinen ohjelma puree talouteen,
jotta yrityksiin työllistyminen lisääntyy.

S
Kuva: Satu Ylävaara

”

Tilanne on nyt se, että
palkkatukimäärärahat
ovat pääosin sidottuna
koko vuodelle. Hallituksen
tulee välittömästi nostaa
palkkatukimäärärahoja, jotta
julkinen valta voi toteuttaa
perustuslaillista tehtäväänsä.
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uurimmat leikkaukset kohdistuvat sosiaalietuuksiin, koulutukseen sekä kehitysyhteistyövaroihin. Työttömien kohdalla hallitusohjelmassa on kirjattuna ansioturvan
200 miljoonan euron vuosittainen leikkaus, indeksijäädytykset työttömyysetuuksiin vuodelle 2016 sekä alhaiset 0,4
prosentin indeksikorotuskatot jatkossa.
Työttömille perheille nämä leikkaukset
yhdistettyinä lapsilisien leikkauksiin,
subjektiivisen päivähoidon rajaamiseen
sekä haittaverojen (esim. sähkövero) korotuksiin lupaavat lisää kustannuksia ja
mahdollisesti haasteita arjessa selviytymiseen.
Työttömiin kohdistuvia sosiaalietuuksien leikkauksia oli enemmänkin
pöydällä ennen hallitusohjelman lukkoon lyömistä. Lopputulos on siitä huolimatta kestämätön. Valtion esittämät
säästöt tulevat näkymään kuntien sosiaalitoimessa lisääntyneinä kustannuksina tavalla tai toisella. Työttömäksi jääneiden tilanne tulee kurjistumaan.

Sipilän hallitusohjelma
tavoittelee Tanskan mallia
Työllisyysmäärärahoja
leikataan
Passiivisen sosiaaliturvan lisäksi työllisyysmäärärahoista leikataan. Näin vähennetään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työpaikkoja.
Työllisyysmäärärahat tarjoavat työmarkkinoille tarvittavaa joustoa, jotta voidaan tarjota kohdistetusti töitä henkilöille, jotka eivät ole saaneet töitä avoimilta markkinoilta.
Työllisyyteen panostaminen on Perustuslain 18 § mukainen velvoite: ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä
ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus
työhön.” Käytännössä tietysti työn tekeminen on, ja sen tulee aina olla, parempaa sosiaaliturvaa kuin työttömänä olo.
Siksi aktiiviseen työvoimapolitiikkaan
on investoitava – ja yhä enemmän, niin
kauan kuin toimimme markkinavetoisessa yhteiskunnassa, olosuhteissa, joissa työttömyyttä on paljon ja se lisääntyy.
Samaan aikaan on tietysti luotava parhaat edellytykset sille, että teetetty työ
on yhteiskunnan ja työntekijän kannalta mielekästä.
Aktiivisen työvoimapolitiikan roolin
merkitystä korostaa se, että EU:n, EKP:n
ja Maailmankauppajärjestön jäsenenä
Suomella ei ole kovin paljon muita keinoja suoraan vaikuttaa työllisyyteen.
Tilanne on nyt se, että palkkatukimäärärahat ovat pääosin sidottuna koko
vuodelle. Hallituksen tulee välittömästi
nostaa palkkatukimäärärahoja, jotta julkinen valta voi toteuttaa perustuslaillista
tehtäväänsä.

Pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen kuntien
vastuulle?
Hallitusohjelmassa viitataan Tanskan
malliin. Tanskan mallilla tarkoitetaan
sitä, että työnantajien on helppo rekrytoida ja irtisanoa työntekijöitä, mutta
työttömillä työnhakijoilla on korkea sosiaaliturva ja aktiivisella työvoimapolitiikalla puututaan nopeasti pitkittyneeseen työttömyyteen. Tanskan malli on
tavoittelemisen arvoinen yhteiskunnal-

linen tila, koska siinä yhdistyvät tehokas siirtyminen työpaikasta toiseen ja
korkea sosiaaliturva työttömyyden ajaksi. Tanskassa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan panostetaan OECD:n arvioiden
mukaan yli kaksinkertaisesti Suomeen
verrattuna. Myös sosiaaliturvan taso on
Tanskassa korkeampi.
Tanskan mallissa kuntien rooli työllisyyden hoidossa on suuri. Hallitusohjelmaan on kirjattuna, että selvitetään
kuntien rooli työllisyydenhoidossa vaikeimmin työllistyvien kohdalla, työllisyysalueittain Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu yhdistetään siten, että kuntien on kannattavaa työllistää.
Tämä yllä kuvattu viitekehys tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita.
Alkuperäinen perustelu vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistämisvastuun siirtämiseen kuntien vastuulle on ollut se, että kuntien vastuulla ovat myös terveys- ja sosiaalipalvelut.
Miten käy työllisyyspalveluiden, jos sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kunnilta SOTE-yksiköille?

Osallistavan sosiaaliturvan
jalostaminen
Osallistava sosiaaliturva on myös kirjattuna hallitusohjelmaan. Kantavana ajatuksena on, että ”Hallitus luo osallistavan sosiaaliturvamallin, jonka tavoitteena on palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä irtisanotun työntekijän
parempi tukeminen heti työttömyyden
kohdatessa.” Äkkiseltään tämä tuo mieleen sovitellun päivärahan tyyppiset ratkaisut, joilla pyritään tekemään taloudellisesti järkeväksi ottaa vastaan lyhytaikaista keikkatyötä. Sovitellun päivärahan käyttö lisääntyi 59 % vuoden sisällä
(joulukuu 2013 – joulukuu 2014), kun se
otettiin käyttöön.
Kataisen hallituksen Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon perustama
osallistavan sosiaaliturvan ryhmä päätyi tukemaan syyperusteista sosiaaliturvaa ja työllistymistä edistäviä palveluita.
Lisäksi piloteissa todettiin, että ”työttömille tarkoitetulle matalan kynnyksen toi-

minnalle ja ohjatulle ryhmätoiminnalle
on tarvetta. Matalan kynnyksen toiminta on edullinen tapa ehkäistä syrjäytymistä, ja siihen kannattaa panostaa erityisesti korkean työttömyyden aikana.” Nyt on
tärkeää hyödyntää tämä tieto ja turvata
mm. järjestöjen mahdollisuudet järjestää
matalan kynnyksen toimintaa.
Sovitellun päivärahan korottamisesta keskusteltiin jonkin verran ministeri
Risikon osallistavan sosiaaliturvan työryhmässä. Taloustieteellisissä simulointimallissa tuloksena todettiin, että vaarana sovitellun päivärahan suojaosuuden
nostamisessa on, että osa-aikatyöstä tulee liian kannattavaa suhteessa kokoaikatyöhön. Voi olla, että tämä on käytännön elämässä liioteltu riski, koska ihmisten päätöksiin valita työtehtävät vaikuttavat muutkin kuin taloudelliset seikat.
Hallitusohjelmaan on kirjattu myös
perustulokokeilu. Ehkäpä osallistavan
sosiaaliturvan ja perustulon yhteensovittaminen, yhdistettynä TE-palveluiden
tukeen, on se, mitä hallitusohjelmassa
haetaan. Perustulokokeilu on tosin filosofisesti kovin eri linjoilla suhteessa hallitusohjelman linjavetoon, jossa korostetaan työn vastaanottovelvollisuuden
tiukentamista sekä velvoitetta osallistua
aktiivitoimenpiteisiin. Perustulossa ideana on tarjota kansalaiselle täydellinen
vapaus ja itsemääräämisoikeus suhteestaan työhön ja toimeentuloon. Aktiivitoimenpiteiden järjestämiseen tarvitaan
rahaa, mutta näitä rahoja nyt supistetaan.
Avoin kysymys on myös, miten työn
vastaanottovelvollisuutta voidaan yhä
laajentaa? Työssäkäyntialueet tarkistettiin viime hallituskaudella - suuria muutoksia ei tehty. Ansioturvan supistaminen vaikuttanee työn vastaanottoon
mikäli on taloustietelijöitä uskominen.
Mutta kun niitä työhakemuksia rustaa
satoja per vuosi, usko työmarkkinoiden
imuun helposti hiipuu.

Jukka Haapakoski
TVY:n puheenjohtaja
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Kolumni: Tarja Filatov

Köyhyydellä on ihmisen nimi
Hallitusohjelmassa ei juurikaan ole
työntekijää ilahduttavia mainintoja
työelämän kehittämisestä.
Kilpailukykyyn hallitus panostaa, mutta
keinovalikoimana korostuu palkan
alennukset ja työsuhteen turvan
heikennykset.
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atkossa esimerkiksi määräaikaisen työsopimuksen saa solmia ilman perusteluja määräaikaisuudelle ja koeaikaa pidennetään. Lisäksi työttömyysturvaan on tulossa rajut
leikkaukset.
Sosialidemokraattien näkökulmasta
tarvitaan keinoja, joilla lisätään oikeudenmukaisuutta ja turvaa työelämässä.
Tarvitaan lisää tavallisen ihmisen työpaikkoja.
Valtion ja kuntien on järkevää korjata
ja rakentaa asioita, jotka joka tapauksessa on tehtävä. Vaikka velkarahalla, koska korot ovat miinusmerkkiset ja työstä
on pulaa. Huonokuntoisia teitä, homeisia kouluja ja liikenneväylien ja asumisen yhteensovittavia rakennustarpeita
on vaikka kuinka. Niitä ei kannata jättää
nousukauteen.
Valtio ei voi käskeä työpaikkoja syntymään, mutta se voi edesauttaa työn
syntymistä. Maltillinen pitkäkestoinen
palkkaratkaisu on yksi keino lisätä kilpailukykyä vientiteollisuudessa.
Tarvitsemme viennin vahvistamista,
investointien edistämistä ja kotimarkkinoiden kasvun tukea. Nyt kotimarkkinoiden työllisyys on vaarassa, kun hallituksen säästöt leikkaavat pienituloisten
toimeentuloa kovalla kädellä. Pienituloisilla ei ole vaihtoehtoja, mihin rahansa
käyttävät. Ne menevät ruokaan ja muihin elämisen perusasioihin.
Kilpailukykyä on parannettava kaikilla osa-alueilla, jotta työtä syntyy lisää.
Kyse on kustannuksista, tuottavuudesta,
osaamisesta ja tuotevalikoimista.
Viennin pohjaa on myös laajennettava uusiin maihin ja tuotannon jalostusarvoa on nostettava, kehitettävä tuotteita pidemmälle.
Elämäntapamme uhkaa maapallomme kestokykyä. Erikoistumalla ja suuntaamalla voimavaroja vaikeiden globaalien haasteiden ratkaisuun, voimme saada
lisää työpaikkoja ja pelastaa elinolosuhteitamme.
Ilmastonmuutoksen hillintä, energiatehokkuus, uusiutuva energia, jätehuolto, puhdas ilma ja vesi voivat olla tulevaisuuden nokioita. Osin ovat jo.

Työpaikkojen synnyttämisen ohella
on pidettävä huolta työttömistä. Tästä
näkökulmasta on typerää tehdä massiivisia leikkauksia työttömyysturvaan. Se
teettää lisää työtä kelalla ja kuntien sosiaalitoimistoissa. Kannattavampaa olisi etsiä sujuvampia malleja yhdistää sosiaaliturvaa ja satunnaista ja pienipalkkaistakin työtä.
Tästä näkökulmasta 300 euron vapaaosa työttömän tuloihin on hyvä alku,
mutta se ei saa olla muutosten loppu.
Pitkään työttömänä olleiden kohdalla sosialidemokraatit haluavat etsiä kestävämpää kumppanuutta yhdistysten ja
työttömien työllistämisen välillä.
Välityömarkkinoiden kehittäminen
palvelee yhteistä hyvää ja työttömän toimeentuloa. Nyt tukijaksot ovat liian lyhyitä, palkkataso liian alhainen ja yhdistysten oma varainhankinta tehty liian
vaikeaksi. Rahoitus ylipäätään liian pirstaleista.
Kilpailukyky on tärkeää, mutta kilpailuyhteiskunta, joka tuhoaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset,
typerää.
Suomi on täynnä tarpeellista tekemätöntä työtä. Työttömyysturvaa pitää
voida käyttää nykyistä joustavammin
osana palkkaa, siten että työtön saa työehtosopimuksen mukaisen palkan ja
työnantaja helpotusta palkkauskustannuksiin.
Työttömän haaveena on
työ avoimelta sektorilta.
Työ, josta saatavalla palkalla tulee toimeen.
Kaikki eivät yllä tähän ilman apua.
Kyse on rahallisesta
avusta, mutta kyse
on myös terveyspalveluista, sosiaalityöstä, koulutuksesta. Toiset tarvitsevat palkkatukea,
jotta ylipäätään voivat
haaveilla työstä.

Suuri huolenaihe on se, että työvoimapolitiikan toimiin kohdistuu lähes
20 prosentin leikkaus. Rahat ovat loppu
jo nyt, vaikka ollaan vasta kesän alussa.
Työttömien määrä kasvaa ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Työllistämisrahoihin suunnatut säästöt tulevat kalliiksi. Menetämme työvoimaa ja syrjäytämme ihmisiä. Tähän virheeseen Suomella ei ole varaa.
Köyhyydellä on ihmisen kasvot. Se ei
ole vain makrotaloudellisista kestävyysvajetta ja euroja budjettikirjan riveillä.
Köyhyys on eläviä yksilöllisiä ihmisiä.

Tarja Filatov

Pohjoiskalotti

Pohjoiskalotin työpaikkoja
yli valtakunnan rajojen
Pohjois-Norjan ja -Ruotsin
investointibuumin realisoituminen
työpaikoiksi Oulun alueen osaajille
ja Oulun kaupungin toimenpiteet
työvoiman pohjoisen liikkuvuuden
edistämiseksi.

P

ohjois-Norjan ja -Ruotsin mittavista investoinneista puhutaan ja
uutisoidaan paljon. Investoinnit
ovat jo käynnistyneet ja kaukaisimmat suunnitelmat ulottuvat ainakin
vuoteen 2030 asti.
Nämä yhteismäärissä miljardiluokan investoinnit ovat suuri mahdollisuus
suomalaisille yrityksille ja yksittäisille
työnhakijoille vuosikymmeniksi eteenpäin. Investointien on arvioitu avaavan
tuhansia uusia työpaikkoja pohjoisille
alueille.
Kuinka nämä investoinnit ja eri yhteyksissä esitellyt miljarditaulukot muuttuvat konkreettisiksi urakoiksi yksittäisille yrittäjille ja avoimiksi työpaikoiksi
yksittäisille työnhakijoille? Miten työnhakijat pääsevät kiinni näiden investointien tuomiin uusiin työpaikkoihin?

Oulun Draivia rekryyn -hanke
Runsas uutisointi on herättänyt työnhakijoiden mielenkiinnon uusia työmahdollisuuksia kohtaan ja näkynyt esimerkiksi Oulun kaupungin toimijoille useina yhteydenottoina ja kyselyinä.
Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa toimivassa Draivia rekryyn -hankkeessa tehty ”Selvitys Oulun kaupungin
työvoiman liikkuvuuspotentiaalista” -raportti tukee havaintoa, että alueen opiskelijoilta ja työttömiltä työnhakijoilta
löytyy kiinnostusta liikkua työn perässä
pohjoisille alueille. Heidän osaamisensa
vastaa verrattain hyvin Pohjois-Norjan ja
-Ruotsin osaamistarpeisiin.

Työllisyys kohtaa investoinnit

”Selvitys Oulun kaupungin työvoiman liikkuvuuspotentiaalista” -raportti ja siihen liittyvät prosessikuvaukset Norjassa, Ruotsissa ja rajan
yli työskentelyyn löytyvät hankkeen
kotisivuilta:
http://www.ouka.fi/oulu/tyo-jaelinkeinot/tyovoiman-pohjoisenliikkuvuuden-oppaat-ja-selvitystyo.
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Oulun alueen haastava työllisyystilanne,
pohjoisten investointien tuomat mahdollisuudet ja alueen työnhakijoiden liikkuvuushalukkuus sekä soveltuva osaaminen ovat vahvoja perusteita Oulun kaupungissa aloitetulle työvoiman pohjoisen
liikkuvuuden edistämiselle.
Draivia rekryyn -hankkeessa on toteutettu laajalla yhteistyöverkostolla
useita toimenpidekokonaisuuksia, joilla
työvoiman liikkuvuutta Pohjois-Norjaan
ja -Ruotsiin on pyritty edistämään.

Edellä mainitun ”Selvitys Oulun kaupungin työvoiman liikkuvuuspotentiaalista” -raportin tulokset antoivat perustetta sille, että työvoiman liikkuvuutta
pohjoisille alueille kannattaa ylipäätään
alkaa edistämään.

Yhteistyöverkosto
Yhteistyöverkoston luominen liikkuvuuden kannalta olennaisten viranomais- ja
muiden toimijoiden kanssa paikallisesti sekä Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa ja
Suomessa Lapin läänissä on ollut olennainen osa hankkeen toimintaa. Työvoiman liikkuvuuden edistäminen vaatii
luontaisesti toimivaa paikallista ja rajat
ylittävää verkostotyötä.
Hankkeessa on toteutettu myös useita konkreettisia Matchmaking -tapahtumia, joissa Pohjois-Norjan ja -Ruotsin
työnantajat ja Oulun alueen työnhakijat
ovat kohdanneet. Näitä tapahtumia on
järjestetty niin Norjassa, Ruotsissa kuin
Suomessakin sekä kaikille työnhakijoille
suunnattuna että toimialakeskittyneesti.

Yhteistyön haasteet
Pohjoisten alueiden investointien tuomiin työmahdollisuuksiin kiinni pääseminen ja työvoiman liikkuvuus ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka investointien on arvioitu tuovan tuhansia
uusia työpaikkoja, eivät suomalaiset ja
oululaiset työnhakijat ole ainoita, jotka
ovat pyrkimässä näille työmarkkinoille.
Työnhaku Pohjois-Norjassa ja -Ruotsin vaatii yksittäiseltä työnhakijalta vahvaa aktiivisuutta ja työnhakua, yrityksen
tarpeita vastaavaa osaamista ja erottautumista muista työnhakijoista, aivan samalla tavalla kuin Suomenkin työmarkkinoilla. Lisäksi työpaikat avautuvat vähitellen ja hyvin monenlaisten rekrytointikanavien kautta.
Iso osa avautuvista työpaikoista ei
myöskään tule hakuun minkään julkisen
kanavan kautta. Tämä vaikeuttaa työpaikkojen löytämistä sekä niihin hakeutumista.

Hammerfest

Tromssa

Alta

Narvik

Kaaresuvanto

Evenes
Kiiruna

Pajala

Kolari
Rovaniemi

Tornio
Kuvassa vain osa yhteyksistä
Lento
Juna
Bussi

Luulaja

Ranua

Haaparanta

Oulu

Finnavialla on Arctic Airlinkin lentoja linjalla Oulu–Luulaja–Tromssa. Reittiä lennetään
viitenä päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin.
Lentoaika Oulusta Luulajaan on 40 minuuttia ja Luulajasta Tromssaan 1 tunti 20 minuuttia.

Eskelisen bussi kulkee mm. linjalla Oulu–
Tromssa.

https://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2015/oulu-luulaja-ja-tromssa-nytlentomatkan-paassa-toisistaan/

Työvoiman liikkuvuus laajempana ilmiönä sisältää myös monia henkilökohtaisia asioita, jotka eivät liity työhön.
Suurimpina esteinä liikkuvuudelle nähdään aiemmin mainitun selvityksen mukaan perhesiteet ja asumiseen liittyvät
asiat.

Työnhaun vaateet
Työnhaku vaatii aina yksittäisen työnhakijan aktiivisuutta. Jos työvoiman pohjoista liikkuvuutta halutaan kuitenkin
edistää laajamittaisesti, vaatii se myös
viranomaisten panostusta. Tiedottamista ja palvelua mm. eri rekrytointikanavista ja rajan yli muuttamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista tulee tehostaa ja
selkeyttää entisestään.

Lisäksi liikkuvuuden edistäminen
vaatii rajat ylittävää verkostoyhteistyötä,
suomalaisen osaamisen esilletuomisesta näissä verkostoissa, valmiutta vastata
Pohjois-Norjan ja -Ruotsin yritysten rekrytointitarpeisiin sekä yritysten ja työnhakijoiden kohtaamisen mahdollistavia
rekrytointitapahtumia ja toimialakohtaisia tapaamisia.
Edellä mainitun toiminnan kautta
saadaan konkretisoitua pohjoisten alueiden työmahdollisuuksia ja helpotettua työnhakijoiden hakeutumista töihin Pohjois-Norjaan ja -Ruotsiin. Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden edistäminen Oulun kaupungissa tulee jatkumaan
strategisten linjausten mukaisesti tulevina vuosina.

Toiminnan painopiste on konkreettisissa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistavissa tapahtumissa
sekä uusien verkostojen avaamisessa.

Mika Vierimaa
projektipäällikkö
Draivia rekryyn -hanke, 1.1.2015 alkaen
Oulun kaupunki / työllisyyspalvelut
Sanna Kangosjärvi
projektipäällikkö
Draivia rekryyn -hanke,
1.10.2013–31.12.2014
Oulun kaupunki / työllisyyspalvelut
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Pohjoiskalotti

Pohjois-Ruotsin ja -Norjan alue tarjoaa
runsaasti erilaisia työmahdollisuuksia
monen eri alan osaajalle. Esimerkiksi
Luulajan alueelle Pohjois-Ruotsiin
työllistetään tällä hetkellä paljon
rakennus- ja IT-alan ammattilaisia.

P

ohjois-Norjassa suurimmat rekr ytointiongelmat esimerkiksi
Tromssan alueella ovat tällä hetkellä puolestaan IT-, logistiikka-,
rahoitus- ja vakuutus- sekä hotelli- ja ravintola-aloilla. Osaajia tarvitaan tulevaisuudessa lisää myös maatalouteen, metsänhoitoon, kalastukseen ja teollisuuteen.

Työkokemusta kansainvälisessä ympäristössä
Pohjoisen alueen työmarkkinat tarjoavat
nyt hyvän mahdollisuuden hankkia työkokemusta ja suhteita ulkomailla, jota
suomalaiset työnantajat arvostavat mahdollisen Suomeen paluun jälkeen.
– Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Business
Oulu tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta
työnhakumahdollisuudet ja liikkuminen
työn perässä pohjoisen alueelle lisääntyisivät. Kohdealueeksi ovat nousseet lähinaapurit siitä syystä, että Ruotsissa ja
Norjassa työvoimaa tarvitaan nyt paljon.
Lisäksi työskentelyä naapurimaissa helpottaa jo koulussa opittu ruotsin kieli
sekä osin yhteinen historia ja kulttuuri,
toteaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö Jouni Korhonen.

Kukka-Maaria Berg
viestinnän asiantuntija
Marjo Soppela
kansainvälisen työvälityksen asiantuntija

Linkkejä työnhakijalle:
www.te-palvelut.fi, www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa ja eures.
europa.eu.
Linkkejä työnantajalle:
www.businessoulu.com ja
www.partnerbook.fi/.
Europass-palvelu: www.europass.fi
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– Ongelmana on, että esimerkiksi
Tromssan alueella yksinään ei aina riitä
tarpeeksi tasokkaita työnhakijoita avoimena oleviin työpaikkoihin. Tämä antaa
suomalaisille osaajille hyvän mahdollisuuden työnhakuun ja työllistymiseen.
Muistettava toki on, että oman alan lupa-asiat, kuten vaikkapa rakennusalalla
vaadittavat työturvallisuussertifikaatit,
tulee olla suoritettuna ennen työskentelyn aloittamista, jatkaa Korhonen.

Yrityksille myös urakointi- ja
työmahdollisuuksia
Pohjoisen alueilla on jatkuvasti urakkatarjouspyyntöjä erilaisten rakennus- ja
muiden kohteiden toteuttamiseksi. Pohjois-Ruotsin alueelle on julkaistu tarjouspyyntöjä alkavien tuulivoimalaprojektien alkusuunnittelusta ja perusinfrasta aina niiden rakentamiseen saakka.
Urakoita on tarjolla myös maanteiden
ja erilaisten teollisten kohteiden, kuten
pumppuasemien, ilmanvaihtoputkistojen ja telttahallien rakentamisessa. Erilaiset urakat tarjoavat työllistymismahdollisuuksia myös alan työnhakijoille.
Pohjois-Norjassa urakoita on avoinna erittäin isojen tieurakoiden toteutukseen, erilaisten erikoisrakennusten rakentamiseen, pienten satamien parannusparannukseen ja erilaisiin teollisuuden alojen projekteihin. Lisäksi urakointimahdollisuuksia on öljy- ja kaasuteollisuuden toiminnoissa.

Kuvat: ELY-keskus/TE-toimisto

Pohjois-Ruotsin ja -Norjan
työmahdollisuuksia

– Kohteiden toteuttamiseen löytyy
Pohjois-Pohjanmaan alueelta osaamista.
Myös sisällöllisesti kattavien ja riittävien
urakkatarjousten laatimiseen on yleensä
saatavilla asiantuntevaa neuvontaa esimerkiksi oman alueen kehittämisyhtiöissä ja -organisaatioissa, kertoo Korhonen.
Lisätietoa urakointimahdollisuuksista löytyy muun muassa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Urakat-sivulta sekä
alueellisten kehittämisyhtiöiden verkkopalveluista. Esimerkiksi BusinessOulun
vientiverkostoja käsittelevällä verkkosivulla avataan aihetta. Pohjoisen alueen
tarjouspyyntöjä löytyy myös Partnerbook-palvelusta.

Tietoa Pohjoiskalotin
työpaikoista
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto edistää osaajien liikkuvuutta erityisesti eurooppalaisen työnvälityspalvelun (Eures) kautta. Palvelut tarjoavat neuvontaa ja ohjausta oman alan työpaikkojen
löytämiseen toisesta EU- tai ETA-maasta. Sen kautta välitetään myös työnantajien avoimia työpaikkailmoituksia EU- ja
ETA-alueilta.

– Eures-palvelut löytyvät verkosta
osoitteesta eures.europa.eu. Palvelussa
on tällä hetkellä yhteensä yli 1,6 miljoonaa avointa työpaikkaa, joista esimerkiksi Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueella noin 670, kertoo Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimiston Eures-asiantuntija Tina
Sundqvist.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto osallistuu myös aktiivisesti erilaisiin
rekrytointitapahtumiin.
– Rekrytointitapahtumissa esitellään
työnhakijoille Pohjois-Ruotsin ja -Norjan
työssäkäyntialuetta ja avoimia työpaikkoja tai tuodaan suoraan näiden maiden
asiantuntijoita kertomaan avoimista työpaikoistaan ja aloista, joille tarvitaan uusia osaajia, toteaa Sundqvist.
– Olemme myös käynnistäneet yrityskäynnit Norjassa ja osallistumme erilaisiin työnantajatapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Näiden tarkoituksena
on selvittää erityisesti piilotyöpaikkoja ja tuoda niitä näkyviin työnhakijoille
verkkosivustomme (www.te-palvelut.fi)
Avoimet työpaikat -palveluun. Näin helpotamme työpaikkojen ja osaajien kohtaamista ja lisäämme osaltamme työnhakijoiden ammatillista liikkuvuutta
pohjoisella alueella, kertoo kansainvälisen työnvälityksen asiantuntija Marjo Soppela Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Vinkkejä työnhakuun
Pohjoiskalotin maihin
Ulkomaille suuntautuva työnhaku vaatii
aina omaehtoista tiedonhakua ja omien
valmiuksien jäsentämistä. Pohdi työnhakijana siis vastaukset seuraaviin:
• Minkälaista työtä etsit?
• Mistä maasta haluat työtä etsiä?
• Mikä on ammatillinen ja kielellinen
pätevyytesi ko. tehtäviin?
Jos kysymyksiin vastaamisen jälkeen
edelleen kaipaat tietoja työskentelystä
Ruotsissa ja Norjassa, lisätietoja saa:
• TE-toimiston verkkopalvelusta osoitteesta www.te-palvelut.fi
• Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
Töihin Ruotsiin ja Töihin Norjaan -sivuilta osoitteesta www.te-palvelut.fi/
pohjois-pohjanmaa
• valtakunnallisesta puhelinpalvelu
Työlinjalta
• oman TE-toimiston Eures-asiantuntijalta
Työnhaku hoidetaan yleensä aina kohdemaan kielellä, eikä suomeksi. Ruotsin ja
Norjan työnhakua varten työhakemus ja
CV tulee päivittää ruotsin- tai norjankieliseksi. Mallia ja vinkkejä saa esimerkiksi
Europass-palvelusta.
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Palkkatukiuudistus vuonna 2015, osa 1

Palkkatukilainsäädännön
uudistukseen vaikuttavat tahot
Palkkatukilainsäädäntö on muuttunut
olennaisesti vuoden 2015 alusta lukien.
Tarkoitukseni on käsitellä lainsäädännön
muutoksen taustoja ja lähtökohtia sekä
eri eturyhmien kannanottoja.

J

y rk i Kataisen hallitus tek i
29.8.2013 rakennepoliittisen päätöksen, jossa käsiteltiin toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi.
Päätöksen mukaan valmistellaan muutokset palkkatuen haku- ja maksatusmenettelyihin, jotta sitä voidaan suunnata
nykyistä joustavammin myös työttömien
työllistämiseksi yrityksiin. Lisäksi päätettiin, että valmistellaan pitkäkestoinen
työllistämistuki ikääntyneille pitkään
työttömänä olleille ja laaditaan järjestelmä, jossa luodaan puitteet vaikeasti työllistyvien käyttöön julkisissa hankinnoissa. Valmistelutyöstä vastuullisina ministeriöinä mainittiin työ- ja elinkeino-, sosiaali- ja terveys- ja valtiovarainministeriö.
Hallituksen päätöstä arvosteltiin
tuoreeltaan myös omissa joukoissa. Vihreiden Osmo Soininvaara kirjoitti, että
hallituksen päätös työttömien nopean
työllistymisen osalta vaikuttaa ihan liirum laarumilta. Ainoana positiivisena,
konkreettisena asiana Soininvaara nosti
esiin pitkäkestoisen työllistämistuen pitkään työttöminä olleille.
Toukokuuhun 2014 mennessä oli
palkkatukilainsäädännön osalta konkretisoitunut kolme päätavoitetta: palkkatukijärjestelmän yksinkertaistaminen,
rakennetyöttömyyden vähentäminen
sekä työnantajien ja työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen.
Lisäksi hallituksen päätösten mukaisesti
pitkään työttömänä olleille ikääntyneille
valmistellaan pitkäkestoinen palkkatuki
ja kuntien aluevelvoite työllistämisessä
poistetaan.

Kuva: Mahmoud Afshartous

Luonnos lakimuutoksesta

Kirjoittaja on koulutukseltaan
varatuomari ja merkonomi. Hän
on tällä hetkellä työharjoittelussa
Helsingin Työttömät – HeTy ry:ssä.
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Työ- ja elinkeinoministeriössä oli valmisteltu virkatyönä luonnos lakimuutoksista ja se lähetettiin toukokuussa 2014
lausuntopyynnölle sosiaali- ja terveysministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön, valtiovarainministeriöön, Suomen Kuntaliittoon, Akavaan, SAK:hon,
STTK:hon, Elinkeinoelämän keskusliittoon, Suomen Yrittäjiin, TVY:hyn, SOSTE ry:hyn, Valtakunnalliseen työpajayhdistykseen, verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikköön sekä kaikkiin
ELY-keskuksiin ja TE-toimistoihin.

TEM pyysi ELY-keskuksia ja TE-toimistoja erityisesti ottamaan kantaa luonnoksen taloudellisiin, viranomaisten toimintaan ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Muilta lausunnonantajia TEM pyysi
ottamaan erityisesti kantaa vain esityksen taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
vaikutuksiin. Lausuntoa eivät antaneet
valtiovarainministeriö, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset eivätkä Etelä-Pohjanmaan, KaakkoisSuomen, Pohjois-Pohjanmaan, PohjoisSavon ja Uudenmaan TE-toimistot.
Ulkopuolisen huomiota kiinnittää se,
ettei Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan hallintoalueilta antaneet lausuntoaan kumpikaan viranomainen; ei
ELY-keskus eikä TE-toimisto. ELY-keskusten ja TE-toimistojen lausunnot vaihtelivat sisällöltään ja myös yksityiskohtaisuudeltaan. Sisällöltään lyhyin lausunto on Hämeen ELY-keskukselta. Ainoana muutosta kaipaavana kohtana Hämeen ELY-keskus mainitsee ikääntyneille pitkään työttömänä olleille mainitun
ikärajan 60 vuotta. Keskuksen mielestä
ikäraja voisi olla alempi.

Muutosehdotus
Satakunnan TE-toimiston palvelujohtaja Pauli Pohjola esittää lausunnossaan
mielenkiintoisen ja perustellun muutosesityksen. Hän kirjoittaa seuraavasti:
”Kuitenkin käytännön päivittäisessä työssä on kaikkein keskeisin hankaluus esityksen 3 §:n ehto, joka on luonnoksessa säilynyt entisellään. Sen mukaan palkkatukea ei myönnetä, mikäli
työ on alkanut ennen tuen myöntämistä. Tämä tiukka rajaus on hankala sekä
työnantaja-taholle että työllistettävälle henkilölle. Kun henkilön suunnitelmassa on maininta, että hänen työllistymistään luvataan tukea palkkatuella,
tulisi se olla kaiken lähtökohta. Esim.
työnantajan edellytysten täyttyminen
varmistetaan ennen päätöksen tekoa.
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Työnantajan puolella vaikeutta aiheuttaa mm. nykyajan lyhyehköt, usein
määräaikaiset projektiluonteiset työt,
työnantaja/tilitoimisto/kirjanpito-kuviossa tapahtuva tiedonkulun ongelmat,
jne. Mikäli olisi lähtökohtana se, että
tuki on hakijan suunnitelmassa todettu ja työnantajan olisi jätettävä hakemus esim. kuukauden sisällä työn alkamisesta, ei mitään ongelmatilanteita syntyisi. Ensimmäinen tilitys maksetaan vasta kun päätös on tehty ja sen
yhteydessä on tarkistettu eri osapuolten edellytykset tuen maksamiselle.
Tämä joustavoittaisi päätöksentekoa ja
parantaisi TE-toimiston kuvaa työllistämisprosessissa ja antaisi työnantajille ja
työnhakijoille myönteisemmän palvelukokemuksen.”
Hallituksen esityksessä ei kommentoida
tätä ehdotusta millään tavalla. Ehkä se
oli liian radikaali eikä sopinut ministeriön näkemyksiin.

Palkkatuen porrastus
Virkatyönä tehdyssä lakiluonnoksessa
lähdettiin siitä, että vamman tai sairauden perusteella myönnettäisiin palkkatukea 30, 40 tai 50 % tuottavuuden alentuman perusteella. Useat ELY-keskukset
ja TE-toimistot ja muut lausunnon antajat kritisoivat tätä kohtaa. Sitä pidettiin
erittäin vaikeana asiana arvioida ja toisaalta se lisäisi palkkatuen myöntämiseen liittyvää byrokratiaa. Lisäksi viranomaiset toivat esiin huolensa erilaisten
arviointikäytäntöjen muodostumisesta
eri alueille, mikä merkitsisi työttömien
eriarvoista kohtelua.
Kritiikki kannatti, sillä esitystä muutettiin. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä vamman tai sairauden aiheuttaman tuottavuuden alentuman perusteella myönnettävä palkkatuki olisi aina 50 % palkkauskustannuksista.

Jos Hämeen ELY-keskuksen lausunto oli lyhyt, vielä lyhyempi oli Akavan
lausunto 4.7.2014. Akava kiitti mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja totesi,
ettei sillä ole huomautettavaa TEM:n tekemästä luonnoksesta. STTK piti esitettyjä muutoksia oikeansuuntaisina, mutta
riittämättöminä. Ammattijärjestö jakoi
myös monen muun huolen palkkatuen
porrastamisen 30, 40 ja 50 % tueksi tuottavuuden alentuman perusteella. STTK
tiivisti näkemyksensä seuraavasti:
”Olennaista on kuitenkin samalla huomata, että järjestelmän merkittävyys
yleisesti ottaen on riippuvainen määrärahojen suuruudesta. Lisämäärärahojen turvin voitaisiin palkkatuella puuttua voimakkaammin kasvavaan rakennetyöttömyyteen. Esitetyt muutokset ovat vaikutuksiltaan marginaalisia,
vaikkakin oikeansuuntaisia, ilman lisämäärärahoja.”

Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK piti muutosta prosenttipohjaiseen
palkkatukeen siirtymisestä pääsääntöisesti kannatettavana. Ammattijärjestö
piti uutta järjestelmää aikaisempaa selkeämpänä, vaikka aivan yksinkertaiseksi
ei uutta prosenttipohjaista järjestelmää
voi sanoa. Heikoimpana kohtana SAK
mainitsi työajan seurannasta luopumisen. Ammattijärjestö piti tärkeänä, että
palkkatukea myönnetään edelleen pääsääntöisesti työsuhteisiin, joissa työaika
on vähintään 85 % alan säännöllisestä
työajasta.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle kommentoitiin SAK:oon esittämää
kritiikkiä. Hallituksen esityksessä todetaan, että voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole edellytetty, että palkkatuetun työn työajan tulisi olla vähintään
85 % alan säännöllisestä työajasta. Työaikavaatimus on koskenut pelkästään
tapauksia, joissa palkkatuki on myönnetty täysimääräisenä. Palkkatukea on
voitu myöntää vähennettynä myös alle
85 % työaikaan. Hallituksen esityksen
mukaan prosenttiperusteinen palkkatuki itsessään suhteuttaa palkkatuen määrän palkkauskustannuksiin ja sen vuoksi

laissa ei ole tarvetta säätää työajasta samalla tavalla kuin vanhassa laissa.
SAK narisee lausuntonsa lopussa
muutoksen valmistelusta. Ammattijärjestön mukaan palkkatukilainsäädännössä on kysymys työllistymisestä ja siihen liittyvistä etuisuuksista ja sen vuoksi valmistelu olisi SAK:n näkemyksen
mukaan pitänyt toteuttaa kolmikantaisesti.

Elinkeinoelämän keskusliitto
EK painotti lausunnossaan, ettei työllistämisen tukeminen saa koskaan syrjäyttää normaalia työllistämistä. Palkkatuen painotuksen tulee olla EK:n mielestä
vastikkeellisuudessa ja tukijärjestelmän
vaikuttavuudessa. Lisäksi työllistämisen
tukemisen tulee olla selkeästi rajattua ja
kilpailuneutraalia. EK kannatti pitkäkestoista palkkatukea ikääntyneille pitkään
työttöminä olleille.
Erityisesti EK otti esille sen, että valtion virastolle ja laitokselle tuella palkattavan palkkauskustannukset voidaan
kattaa kokonaisuudessaan, mutta muulle työnantajalle palkkatukea voidaan
myöntää enintään 50 % palkkauskustannuksista. EK piti tätä huonona asiana kilpailuneutraliteetin kannalta eikä
se myöskään edistä tukijärjestelmän vaikuttavuutta.

Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjien mielestä oli perusteltua hakea paremmin toimivaa mallia sille taloudellisille tuelle, jolla yhteiskunta
pyrkii edistämään työttömien työllistymistä. Järjestö kannatti prosenttiperusteiseen tukeen siirtymistä. Kuitenkaan
uusi lainsäädäntö ei Suomen Yrittäjien
ymmärryksen mukaan vähennä tukea
hakevien ja käyttävien yritysten hallintovelvoitteita. Tämä aiheuttaa järjestön
mukaan väistämättä yhden pidäkkeen
palkkatuella työllistymiselle.
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Suomen Yrittäjät piti tärkeänä muutosta, jonka mukaan palkkatukipäätös
tuen jatkotilanteessa voidaan tehdä uuden jatkotyön alkamisen jälkeen, kunhan hakemus on tehty ennen edellisen
jakson päättymistä. Järjestön mielestä
sääntelyä tulisi vielä kehittää edelleen
siihen suuntaan, etteivät tukihakemuksen määräajat olisi ehdottomia, kun on
kysymys pysyväksi tarkoitetun palkkatuen jatkohakemuksesta. Yrittäjät olivat
siis vähän samanlaisella linjalla kuin Satakunnan TE-toimisto, mutta eivät ulottaneet ehdotustaan koskemaan kaikkia
palkkatukipäätöksiä.

Suomen kuntaliitto
Suomen kuntaliitto piti uudistusta järjestelmän selkeyttämisen näkökulmasta oikean suuntaisena. Kuitenkin luonnoksessa esitetty tukitaso on niin matala, ettei se Kuntaliiton näkemyksen mukaan edistä pitkään työttömänä olleiden
henkilöiden työllistymistä palkkatuella millään työnantajasektorilla. Kuntaliitto katsoi, että toteutuessaan esitys lisää työllistämisen yksikkökustannuksia
kunnissa ja vähentää selvästi työllistämisvolyymeja kuntien nykyisillä resursseilla tai vaihtoehtoisesti lisää merkittävästi kuntien kustannuksia.
Kuntaliitto esitti lausuntonsa lopussa seuraavaa:
”Palkkatuen uudistamisen yhteydessä
tulee huolehtia kuntien ja kolmannen
sektorin mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja katkaista pitkittynyttä työttömyyttä. Työttömyyden kasaantuminen samoille henkilöille ei tue yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä.
Järjestöille tulee mahdollistaa pitkään
työttömänä olleiden henkilöiden palkkaus-kustannusten täysimääräinen kattaminen vähintään 80 prosentin työaikaan asti. Kunnat tulee rinnastaa pitkäaikaistyöttömien palkkatuen osalta ”ei
elinkeinotoimintaa harjoittaviin” toimijoihin, sillä kyseisen kohderyhmän osalta kunnat ovat työllisyydenhoidon toimijan ja palvelun tuottajan roolissa eikä
kyse siis ole normaalista työnantajarooliin kuuluvasta rekrytoinnista.
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Kuntaliiton alustavien selvitysten mukaan palkkatukijärjestelmän muuttaminen nyt esitetyllä kompensaatiotasolla
aiheuttaisi kunnille noin 25 miljoonan
euron lisäkustannukset, mikäli kunnat
pyrkisivät ylläpitämään edes nykyisen
palkkatukityöllistämisen volyymin. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluista kustannusvaikutuslaskelmat puuttuvat täysin.
Kuntaliitto esittää, että esitystä täydennetään järjestöjen ja kuntien työllistämistä koskevilla kustannuslaskelmilla.
Lisäksi Kuntaliitto esittää, että tukitasot
määritellään kunnissa ja järjestöissä tapahtuvan pitkäaikaistyöttömien työllistämisen osalta siten, että ne vastaavat
sekä työllistetyn henkilön saaman palkkatulon että työllistämisen kokonaiskustannusten kattavuuden osalta vähintään nykytasoa 80 % työajalla.”
Selkokielellä sanottuna Suomen Kuntaliitto ennusti lainmuutoksen aiheuttavan palkkatuetun työllistymisen vähentymistä.

Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE kannatti lakiuudistuksen tavoitteita palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamisesta, selkeyttämisestä ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Järjestö piti
myös myönteisenä luonnoksen tavoitetta
palkata palkkatuella enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. SOSTE katsoi, ettei ehdotetuilla muutoksilla
helpoteta osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä.
Y hdistyksen tekemät laskelmat
osoittivat, että uudistus nostaisi suurempia palkkoja maksavien työnantajien tukia, kun pieniä palkkoja maksavat työnantajat häviäisivät. Koska uudistuksesta
hyötyisivät työnantajat, jotka maksavat
yli 2.500 – 2.600 euron palkkoja, suuntautuisi tukea oletettavasti työttömiin,
joiden työttömyys on lyhyempi kestoista ja työelämävalmiudet ovat parempia.
Tämä olisi ristiriidassa esityksen tavoitteen kanssa, jonka mukaan palkkatuella
palkattaisiin jatkossa enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

SOSTE esitti, ettei uudistuksella saa
vaikeuttaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä eikä
myöskään heikentää osatyökykyisten
palkkatuen tasoa.

Valtakunnallinen
Työpajayhdistys ry
TPY oli samoilla linjoilla SOSTEn kanssa.
TPY:n mukaan esitys pienentää erityisesti matalapalkkaisiin tehtäviin kohdentuvaa tukea. Koska esityksen tavoitteena on erityisesti lisätä yritysten osuutta
palkkatuetun työn tarjoajana, kysyi TPY:
tapahtuuko se kuntien ja järjestöjen kustannuksella?
TPY kannatti esityksen linjausta pyrkiä suuntaamaan palkkatukea voimakkaammin osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyvien työllistymiseen. Yhdistys kritisoi esitystä siitä, ettei
siitä käy selvästi ilmi palkkatuen maksimikeston lyhentäminen 10 kuukaudesta
6 kuukauteen. TPY peräänkuulutti perusteiden esittämistä tälle lyhentämiselle sekä arviota siitä, miten lyhentäminen
vaikuttaa palkkatuen käyttämiseen.
Järjestö kannatti esityksen tuensaajaa koskevaa linjausta, jonka mukaan
palkkatuki ulotetaan kaikkiin työttömiin. Tämä lisää osaltaan työttömien
yhdenvertaisuutta. TPY piti erinomaisena ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien
pidempikestoista palkkatukea.

Sananen jatkosta
TVY ry esitti myös lausunnossaan kovaa
kritiikkiä esitystä kohtaan. Koska tämän
lehden palstoilla on aiemmin selostettu yksityiskohtaisesti järjestön kannanottoja, en käsittele niitä tässä enemmälti. Tarkoitukseni on lehden seuraavassa
numerossa selostaa, mitä muutoksia lakiluonnokseen tuli kuulemiskierroksen
jälkeen ja mitä tapahtui eduskuntakäsittelyssä.

Timo Krohn

Palkkatukiuudistus

Palkkatukisysteemille
nauraa jo aidan seipäätkin!
Vaikka vuoden vaihteen
palkkatukiuudistusta osattiin
odottaa kauhunsekaisin tuntein,
pääsi se silti yllättämään niin meidät
työllistävät tahot kuin työllistymistään
odottavat työttömätkin. Vastaavaa
vuodenvaihdetta saa tässä sirkuksessa
hakea.

L

akiuudistus valmisteltiin ennennäkemättömällä kiireellä ja hallituksen esitys nuijittiin pöytään
vain kuukautta ennen lain voimaantuloa. Kuin ihmeen kaupalla juuri
tästä laista jäivät puuttumaan niin siirtymäaika kuin siirtymäsäädöskin.
Uudistuksen toimeenpanoon oli niukasti aikaa, minkä takia epätietoisuudelta ei voitu välttyä TE-toimistoissa eikä
työllistäjienkään taholla.
Alkuvuonna työllistäminen takkusi,
kun tukipäätöksiä ei saatu uusien sääntöjen ja ohjeiden opettelun vuoksi. Nyt
niitä ei saada, kun määrärahat loppuvat
jälleen yllättäen (?) kesken vuoden.
Kun TE-toimiston asiakaspalvelija
käyttää harkintaansa päättäen palkkatuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti – arvioiden mm. työttömän mahdollisen osaamisen vajeen, voi palkkatuen saantiesteeksi muodostua esimerkiksi
hygieniaosaajapassi.
Lisäksi alueellisten TE-toimistojen
omat linjaukset rajoittavat ja vaikeuttavat vähien palkkatukimäärärahojen
käyttöä entisestään. Kokonaisuus ruuhkautti TE-toimistot: 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneita ei löydetä, palkkatukipäätöksiä ei
saada ja osin jo saatuja virheellisiä päätöksiä korjaillaan. Myös yllättävän monelta pitkäaikaistyöttömältä puuttuu
tyystin lakisääteinen työllistymissuunnitelma tai sen päivittämiseen työllistymistä tukevaksi suunnitelmaksi ei vaan
löydy viranomaisaikaa. Ja lopputulemana työpaikka vilahtaa sivu suun.

Edes työllistämisen ammattilaiset
eivät pysy perässä, saati sitten se työtön
itse, joka haluaisi vain töitä ja toimeentuloa itsensä ja perheensä elättämiseksi.
Kelvottomasta lakiuudistuksesta linjauksineen on nähtävissä, ettei sen seurauksia ole kyetty arvioimaan realistisesti: koko palvelujärjestelmä on saatettu
naurunalaiseksi, niin toimijoiden, työttömien kuin avointen työmarkkinoiden
työnanatajienkin silmissä. Uudistusten
myötä tukityöllistäminen on miltei mahdotonta.
Toisaalta, niin tootiskoa ihmistä ei
tämä maa päällään kanna, ettei se ymmärtäisi, että mönkään meni ja rankasti
tämä hutiloimalla tehty uudistus.
Artikkelissaan (HS 11.5.2015) Kuusi
&Palm palauttivat median huulille termin: tempputyöllistäminen. Pakko vaan
todeta, että tässä alkaa jo notkeammankin työllistäjämamman nivelet vinkua,
kun joutuu temppuilemaan työllistämistä ohjaavassa lakisirkuksessa.
Sipilän hallitusohjelman mukaan
työllistämistoiminta vaikeimmin työllistettävien osalta ollaan siirtämässä kuntien ja muiden työttömien osalta yksityisten työnvälittäjien tehtäväksi. TEtoimistojen osuudeksi on kirjattu enenevässä määrin keskittyminen työnvälitykseen. Kysymykseni kuuluukin, että
kenen työllistäminen?
Onhan meillä toki hienoja TE-lasipalatseja, joissa on huoneissa vain valot.
Siellä ei saa asioida kasvokkain, vaikka
se olisi välttämätöntä monen työttömän
kohdalla. Mielestäni TE-toimistot joutaisi lakkauttaa kokonaan – ja silti niille
riittäsi töitä vielä kolmeksi kymmeneksi
vuodeksi…
Hallitusohjelmassa on lisäksi esitetty
tuntuvia leikkauksia vähävaraisten etuisuuksiin. Ihan kuin työllisyys kohenisi
kepittämällä tilanteessa, jossa avoimilla työmarkkinoilla ei vaan ole riittävästi
tarjolla työpaikkoja ja lakiuudistuksella
tukityöllistäminen on tulpattu.
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Ja uskaltakoonpa Kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriö (lue: TEM)
myöntää tutkimusmiljoonia lakiuudistuksen vaikutusten mittarointiin ja analysointiin! Tulokset voitte kysyä meiltä
ihan ilmaiseksi.
Työllistämispolitiikassa ollaan nyt
pohjamudissa ja ei kait tämä tästä voi
enään huonommaksi mennä? Vai voiko?
Toisaalta – pohjalta on vain yksi
suunta ja se on ylöspäin. Ja tässä muutama esimerkki miten asia tulee hoitaa:
1. Sipilän hallituksen on viipymättä valmisteltava työllisyydenhoidon lisäbudjetti palkkatukityöllistämiseen, ilman lisälinjauksia.
2. Kuntien maksamista KELA:n passiivitukimaksujen maksuosuuksista tulee perustaa rahasto, josta kustannetaan välityömarkkinoiden työllisyydenhoidon
palveluntarjonta.
3. Jos TE-toimistot jäävät henkiin, niin kyllä niillekin voisi jonkun sanktiomaksun
asettaa, jos eivät ole aktivoineet työtöntä työnhakijaa ennen kuin maksuvelvollisuus siirtyy kuntien kontolle.
4. Inhimillistä olisi myös saattaa täysin
työkyvyttömät, ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät asian mukaisesti eläkkeelle.
Hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa,
perheensä ja läheistensä elämää.”
Todellisuudessa vähävaraiset ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat kokevat, että heidän elämänsä on
muiden käsissä, eikä heillä itsellään ole
siihen vaikuttamismahdollisuuksia.
Itsestäni taas tuntuu välillä laulun
sanoin: Ois kai siistii antaa periksi. Toteais vain kylmästi: "Ei tästä mitään tuu."
Lähtis kävelemään. Painais oven kiinni
perässään...
72 prosentin työllisyysastetta vartoen:
Tempputyöllistäjä Nelli Nuudelipää

Eija Tuohimaa,
toiminnanjohtaja JST ry
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Kolumni: Marjo Kolehmainen

Syrjäyttävä palkkatuki hyödyttää
vain julkista sektoria
Viimeisimmän selvityksemme mukaan
yritysten kannalta merkittävämpänä
tukimuotona koettiin työntekijän
palkkatuki. Kun työllistämisen
suurimmat esteet tällä hetkellä ovat
epävarmojen näkymien lisäksi itse
työllistämisen hintaan ja riskiin liittyvät
kysymykset, helpottaa palkkatuki
työllistämisen käyntiin lähtöä. Jos
sopiva henkilö on löytynyt työttömien
joukosta, on harkinnanvaraisesti
voinut tukea saada hetkenkin aikaa
työttömänä olleen palkkaamiseen.

N

yt elinkeinoministeriö on muuttanut ohjeistustaan ja korvamerkinnyt määrärahat siten, että
palkkatuki on pääsääntöisesti
julkisen sektorin herkku. Uuden ohjeen
mukaan iso osa palkkatuista pitää ohjata
työttömille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää. Kun tätä ennen
työnhakija on mahdollisesti saanut myös
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
voi tukikelpoisuus alkaa vasta kun työttömänä on ollut yli 800 päivää.
Tilanne on järkyttävä! Odottelu ja
tuen siirtäminen näin kauas työttömyyden alusta voi pahimmillaan vain lisätä
pitkäaikaistyöttömien määrää ja toisaalta vähentää roimasti yritysten mahdollisuuksia palkata ihmisiä, jotka eivät ole
vielä etääntyneet liikaa työelämästä.
Näyttää siltä, että palkkatuki halutaan ohjata suurelta osin vain julkisen
sektorin ja erityisesti kuntien käyttöön,
jotta nämä voivat koettaa välttyä työllistämisvelvoitteensa laiminlyönnistä aiheutuvilta ”kelasakoilta”.
Tutkimukset osoittavat että 70 %
työttömistä työllistyy ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen
haastekerroin saada töitä kasvaa merkittävästi. Toisaalta motivaatio, itseluottamus, osaaminen ja välillä asennekin valitettavasti heikkenevät samaa tahtia työttömyyden keston aikana. Siksi olisi tärkeää saada osaavat ihmiset mahdollisimman nopeasti töihin. Tukea pitäisi edelleen myöntää merkittävässä määrin juuri
työttömyyden alkuvaiheeseen eli neljännen työttömyyskuukauden jälkeen.
En vähättele pitkäaikaistyöttömien avuntarvetta. Mielestäni vain pitkäaikaistyöttömyyttä pitäisi alkaa ehkäistä heti työttömyyden alussa eikä vasta
300 tai 800 päivän jälkeen. Ministeriön
ohjeistus korvamerkitä työllisyysmäärärahat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin
syrjäyttää entistä enemmän ja vain lisää
vaikeasti työllistettävien määrää.

Jos halutaan, että julkisen sektorin
sijaan yritykset työllistävät, pitää harkinnanvaraisuutta ja palkkatukea ehdottomasti kohdentaa voimakkaasti työttömyyden alkupäähän.
Yksi voittajataho kuitenkin löytyy
julkisen sektorin lisäksi ja niitä ovat voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja
säätiöt. Työttömien yhdistykset ja asukasyhdistykset toki tekevät tärkeää työtä vaikeasti työllistyvien palkkaamiseksi, mutta missä on työnantajien välinen
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, jos yhdistyksessä saa 100 prosentin palkkatuen
työhön, jota tehdään 65% viikossa. Tuki
voi enimmillään olla 2000 euroa kuussa.
Tässä on kyse varsinaisesta tempputyöllistämisestä, jolla kenen tahansa ihmisen motivaatiota olla töissä tavallisissa
yrityksissä koetellaan. Yrityksissä palkkatuki voi olla enintään 30–50 % kustannuksista.
Viime vuodet lähestulkoon kaikki
uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Nyt kasvu näyttää taittuvan työ- ja
elinkeinoministeriön ennusteissa myös
pienissä yrityksissä. Uudet palkkatukikäytännöt vain valitettavasti tulevat entisestään nopeuttamaan tätä hiipumista.
Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on sikäli synkistynyt, että määrärahat on loppuvuodeksi sidottu ja yhtään uutta palkkatukipäätöstä ei enää tehdä.

Marjo Kolehmainen

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo
Kolehmainen. Teksti on julkaistu
aikaisemmin Kalevan blogissa
31.3.2015 ja tässä lehdessä
kirjoittajan luvalla.
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Kolumni: Pekka Tiainen

Palkkatuki ja
työaikauudistus
Investointien rahoitusta, uutta
teknologiaa, koulutukseen satsaamista
ja paljon muuta tarvitaan, että talous
ja työllisyys saadaan kuntoon. Ja
tämä kaikki on välttämätöntä, muttei
riitä, kun tavoitellaan noin 100 000
lisätyöpaikkaa lähivuosina ja 200 000
työpaikan lisäystä 8–10 vuoden aikana
täystyöllisyyden saavuttamiseksi.

Palkkatukimäärärahojen
riittämättömyys

Kuva: Juha Keränen

Työllisyyden hoidon tilanne meni taas
vaikeaksi. Työhallinnon niin sanotulla pitkällä momentilla 32.30.51 on kroonisesti liian vähän rahaa. Palkkatukityöllistäminen on vain puolet siitä, mitä
1990-luvun laman aikana.
Määrärahojen riittämättömyydestä
seuraa monia hankalia ongelmia. Vuoden 2015 alussa käynnistyi kolme tärkeää uudistusta. Palkkatuki oli aiemmin sidottu työmarkkinatukeen. Nyt se
on 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksesta työttömyyden kestosta riippuen.
Kahden vuoden työttömyys oikeuttaa
kolmannen sektorin järjestöt ja säätiöt
100 %:nkin tukeen palkkauskustannuksesta.
Toinen uudistus oli, että kunnat osarahoittavat puoliksi 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatuen.
Kun 300 päivää työmarkkinatukea saanut työtön työllistetään tai saa muuten
työtä, kunta säästää 350 euroa kuukaudessa työllistynyttä kohden. Kunta saa lisäksi verotuloa enemmän, koska työssä
maksetaan veroa enemmän kuin työttömänä ja lisäksi toimeentulotuet ja muut
sosiaaliset kustannukset säästyvät, kun
palkka tulee tilalle. Näistä kunta hyötyy toiset liki 350 euroa kuukaudessa eli
työmarkkinatukisäästön kanssa 700 euroa kuukaudessa. Kunnan rahoitusosuus
työmarkkinatuesta on 70 % tuhannen
päivän työmarkkinatuen jälkeen ja hyöty
vastaavasti suurempi.

Pekka Tiainen TVY:n Kesäpäivillä 2012
Kaarinassa.
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Palkkatukityöllistetyt 4/2015
sis. myös starttituen saajat
Valtio
675
Kunta ja kuntayhtymät
7 438
Muut		
Yksityinen, yhdistykset
6 794
Yritys
12 494
Kotitalous
5 004
Kuntayhtymä-liitto
329
Tuntematon
3
Yhteensä
32 737   
Lähde: TEM, työnvälitystilasto

Pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen kunnissa
Kunnan kannattaa siksi maksaa työmarkkinatuella vähintään 300 päivää olleiden työllistämiseen kuntalisää esim.
300–500 euroa kuukaudessa ja kunta voi
laskea, ettei siitä aiheudu lisäkustannusta, kun hyöty otetaan huomioon. Asia on
kuitenkin päinvastoin.
Järjestelmä toteutettiin juuri siksi,
että saataisiin paikallistasolle kannustin työllistää. Palkkatukityö kartuttaa
työssäoloehtoa, jolloin kuuden kuukauden yhtäjaksoisen tai pätkissä tapahtuvan työn jälkeen työmarkkinatuella ollut työtön, joka on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, tulee oikeutetuksi ansiopäivärahaan.
Kunnissa kannattaa tehdä työllistämis- ja kuntalisäesityksiä ja valtuustoaloitteita. Monissa kunnissa asiassa on
lähdetty liikkeelle.
Ongelma tässä on nyt valtion budjettirahoituksen riittämättömyys. Monin paikoin viime vuoden ja alkuvuoden päätöksillä määrärahat on jo sidottu,
eikä TE-toimistoissa pysytä tekemään
uusia työllistämispäätöksiä tai työllistämistä on jouduttu rajaamaan.
Tämä ei ole ollut 300 päivää työmarkkinatuella olevien työllistämistä koskevan uudistuksen tarkoitus. Tarkoitus on
ollut työllistää muitakin samalla, kun
hoidetaan, etteivät pitkään työmarkkinatuella olevat jää laiminlyödyiksi, vaan
heidän tilannettaan parannetaan. Vaikka työllistäminen on määräaikaista,
työllistäminen voidaan uusia, jos työttömyys uusiutuu ja jatkuu, ja ainakin osalla
ansiopäivärahan saaminen kohentaa tulotasoa edes jonkin verran.
Valtion budjettirahoitusta olisi saatava enemmän lisäbudjetilla ja korottamalla varsinaisen budjetin määrärahoja
kroonisen vajauksen korjaamiseksi. Kun
sen lisäksi maksetaan kuntalisää palk-

Vuosibudjetti
27 750 000,00 €
69 650 000,00 €
153 650 000,00 €
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251 050 000,00 €
Lähde: Talousarvioesitys 2015

katukeen, saadaan työllistämiseen lisävauhtia. Kuitenkaan valtion lisärahasta ei ole varmuutta, mutta kuntalisää
kannattaa käyttää siitä huolimatta. Kun
kunta maksaa kuntalisää, yksityisen sektorin on helpompi palkata pitkäaikaistyöttömiä ja näin saadaan myös yksityistä rahaa palkkaukseen.
Valtion lisärahoitusta vaikeuttavat
säästötavoitteet. On kuitenkin tärkeä
ymmärtää, että kun palkkauskustannus
on esim. 26 000 euroa vuodessa, julkinen sektori saa siitä 20 000 euroa lisääntyneinä verotuloina ja säästönä työttömyysturvassa, kun palkka tulee työttömyysturvan tilalle.
Hallitusohjelmassa on Tanskan mallia koskeva kirjaus, joka tarkoittaa paikallistason mahdollisuuksien parantamista. Sitä ja onnistumista tukee, kun
valtion määrärahaa lisätään käytettäväksi paikallistasolla.

Pitkäaikaistyöttömyyden
nollaaminen
Kun työmarkkinatuella olevat pitkäaikaistyöttömät saavat töitä edes määräaikaisesti ja sitten uudestaan, se on tärkeä osa pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemista. Kun saataisiin ratkaistua tämä
osa pitkittyvän työttömyyden ongelmaa,
avautuu mahdollisuus pitkäaikaistyöttömyyden nollaamiseen ajan myötä. Se
puolestaan on ratkaisevaa sen kannalta, että joskus saataisiin työttömyys painettua täystyöllisyyden tasolle jonnekin
kolmeen prosentin alle ja työttömyys olisi kestoltaan lyhytaikaista.
Tämä ratkaisee sen ongelman, joka
on esityksissä lyhentää ansiopäivärahan
kestoa säädöksillä. Kun ansiopäivärahan
menettäjät eivät saa työtä, tuloksena on
vain heikolla työttömyysturvalla olevien
määrän lisääntyminen.
On myös esityksiä siitä, että työmarkkinatuella olevien toimeentuloa pa-

rannetaan jakamalla työttömyysturvana
maksettavia varoja uudelleen. Se merkitsee käytännössä ansiopäivärahalla olevien työttömyysturvan heikentymistä.
Tällaisten mallien ongelmat vältetään, kun pitkittyvää työmarkkinatuella olevien työttömyyttä ratkaistaan työllistämällä ja siinä on nykyaikaisena keinona käyttökelpoinen malli palkkatuen
käytön lisääminen.
Täystyöllisyystavoite edellyttää lisää työpaikkoja ja sen oheella pitkäaikaistyöttömyyden nollaamista ja työttömyyden painamista alas. Onnistuminen
edellyttää edellä selvitetyn lisäksi sitä,
että useammat tekevät kokoaikaista lyhempää työaikaa. Se ei edellytä yleisen
työajan lyhentämistä. Onnistuminen
edellyttää, että mallit rakennetaan niin,
että se tapahtuu ihmisten omien valintojen ja tarpeen pohjalta.
Koko kansantalouden kannalta se
merkitsee työn jakamista useammille
niin, että suurempi osa ihmisiä on työelämässä ja työttömyys on alhaista ja lyhytkestoista. On työaikareformin tarve,
jossa työaikamalleja uudistetaan turvaamalla samalla työntekijän suoja sekä ylipitkiä työaikoja vastaan että sitä vastaan,
että työtä on liian vähän tai sitä ei ole.
Nuorisotakuu ja nuorisotyöttömyyden katkaisu ja pitkäaikaistyöttömyyden
nollaaminen eivät ole vaihtoehtoisia tavoitteita vaan rinnakkaisia. Yhdessä ne
ovat keskeinen osa täystyöllisyyteen tähtäävää politiikkaa.
Työttömien keskuudessa ja työttömien järjestöissä on tärkeää asiantuntemusta näissä asioissa työttömien kannalta. Onnistumisen tärkeä edellytys on,
että tätä asiantuntemusta kuullaan ja se
otetaan painavalla tavalla huomioon.

Pekka Tiainen
Valtiotieteen tohtori (taloustiede)
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
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Mielipide Sipilän työllisyyskysymykseen

Vähemmän on enemmän myös
hallitusta muodostettaessa
Hallitusmuodostus aloitettiin tänä
vuonna ns. Sipilän kysymyksillä.
Seuraavassa arvioin lyhyesti puolueiden
vastauksia työllisyys- ja työttömyysaiheeseen pisteyttämällä vastauksista
poimimani muuttujat.

Y

leisesti ottaen voidaan todeta,
että puolueiden vastaukset ovat
usein varsin abstrakteja. Näin
on nähtävästi pyritty kattamaan
kaikki maan ja taivaan väliltä. Voidaan
perustellusti kysyä, olisiko vähemmän
enemmän?
Yhteisiä nimittäjiä, joita löyty y
useimmista vastauksista, ovat mm. säätelyn purku, bio- ja cleantech, uusiutuva
energia, perustulokokeilu, digitalisaatio
ja välityömarkkinat. Lisäksi mainitaan
usein ALV-raja, omaishoitajat, osatyökykyiset, oppisopimusjärjestelyt nuorille.
Keynesmäisin puolueista on vasemmistoliitto, mutta samantapaisia painotuksia on löydettävissä myös vihreiden,
perussuomalaisten ja keskustan vastauksista, kuten myös muista puolueista.
Työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuvat myönteisimmin vihreät, kokoomus
ja rkp.

Sipilän työllisyyskysymys

Keynesiläinen taloustiede on
taloustieteen haara, jonka mukaan
valtion tulee lisätä kysyntää
tasoittaakseen suhdannevaihtelua
ja saadakseen talouden uudelleen
käyntiin.
John Maynard Keynes esitti
teoriansa perusteet vuonna 1936
julkaistussa teoksessa The General
Theory of Employment, Intrest and
Money.
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Mitkä ovat konkreettiset keinot uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden
kasvu-uralle saattamiseksi?
Olen tehnyt taulukossa näkyvän pisteytyksen sen mukaan, millainen vaikutelma itselleni välittyy puolueiden vastauksista Sipilän esittämiin kysymyksiin 3,
4, 8, 9, 10 ja 11. Vertailu on siis subjektiivinen, ja lisäksi on todettava, että oheiseen
taulukkoon poimitut muuttujat eroavat
työllisyysvaikuttavuudeltaan.
Täten jonkun puolueen korkea tai
matala pistemäärä ei suoranaisesti todista työllisyysmyönteisyyttä suuntaan
tai toiseen. Myös puolueiden tapa esittää
ja välittää viesti vaikuttaa. Esimerkiksi
vihreät ja perussuomalaiset esittävät tässä suhteessa asiansa edukseen. Sinänsä
mielenkiintoista, että kirjallisen esittämisen ja visualisoinnin osalta on toivomisen varaa useimpien puolueiden kohdalla.

Vähemmän on enemmän
Otsikolla halutaan painottaa sitä, että
hallitusmuodostukseen liittyen on toivomisen varaa sekä kysyjän ja vastaajien suoriutumiseen liittyen. Ehkä kaikki
osapuolet olisivat saaneet enemmän irti
harjoituksesta, mikäli kysyjä olisi rajannut vastaukset suppeampiin vaihtoehtoihin, esimerkiksi oheisen taulukon mukaisesti, mihin vastaaja sitten pisteyttämällä olisi vastannut. Jonkinlainen lyhyehkö määrämittainen verbaalinen selostus oltaisiin myös voitu sallia.

Työllisyyspolitiikkaa
työttömän näkökulmasta
Seuraavassa on omia näkemyksiäni siitä, millaista työllisyyspolitiikkaa tässä
maassa tulisi toteuttaa.
Vastaavanlaisen ohjelman laatimista
voisi toivoa myös puolueilta, mielellään
hyvissä ajoin ennen vaaleja.
Mallia työllisyyspolitiikkaan voisi ottaa vaikka Itävallasta, eurooppalaisesta valtiosta, jonka työttömyysluvut ovat
Euroopan alhaisimpia, huolimatta esimerkiksi jäykistä työmarkkinoista. Katso linkki, ”Talouden yllättävä mallimaa”.
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1376105969278
?jako=288f0109df7ae03e1a99ab49d3a42067
&ref=tw-share

Vaihtoehto nykyiselle
työllisyyspolitiikalle
Valtio–kuntasektorielvytys
Valtion tulisi nostaa lainaa ja osittain uudelleen suunata nykyistä budjettia n. 1–2
mrd. verran. Kyseinen summa lainattaisiin riskittömästi edelleen pitkällä lainaajalla kuntasektorille ”nollakorolla” osittain vipuvaikutuksia hyödyntäen. Kuntasektori voisi näin välittömästi käynnistää peruskorjaus- ja infrahankkeita
tasapuolisesti ympäri maata, ilman rakennussektorin paikallista ylikuumenemisriskiä.

Keynes
Robotiikka
Kaupallistamispanostukset
Yritystuki
järkeistys
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Välityömarkkinat

0

Kaikki yht.
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Perussuomalaiset

Kokoomus

SDP
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Kristilliset

Taulukossa subjektiivinen poiminta kuudesta kirjoittajan painottamasta keskeistä työllisyysmuuttujasta.
Pisteytysskaalassa puolue ei painota muuttujaa ollenkaan (arvo 0) ja puolue painottaa muuttujaa vahvasti (arvo 2).

Perustetaan ”Suomi-Finland”
-yksityisrahoitteinen pääomarahasto
Suomessa makaa yksityishenkilöiden
pääomaa pankkitileillä n. 80 mrd. euron edestä tällä hetkellä 0 %:n – negatiivisella korolla. Voitaisiin perustaa pääomaturvattu rahasto, jonka kautta yksityishenkilöt voisivat sijoittaa kotimaisiin, julkisiin infrastruktuurihankkeisiin, suomalaisiin pörssiyhtiöosakkeisiin
sekä hajautettuna myös monikansallisiin
vakiintuneisiin pörssiyhtiöihin. Lisäksi marginaalisempi osuus rahaston pääomista suunnattaisiin kotimaisten start
up -yhtiöiden rahoittamiseen.
Palkkatuki
Palkkatuki porrastettuna välityömarkkinoiden subjektiiviseksi oikeudeksi pitkäaikaistyöttömille ja osatyökuntoisille.
Koulutussetelijärjestelmän pilotointi
Työttömän oikeus ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen ”vapailta markkinoilta”.
Työmarkkinatuen 20 % tuloverotus
Työmarkkinatuen 20% tuloverotus yhtenäistettävä vastaavankokoisen palkkatuloverotuksen mukaiseksi. Nykyinen verokohtelu on syrjivä ja perustuslain henkeä loukkaava. Todettakoon, että tuloverotuksen yhtenäistämisellä saavutettaisiin myös huomattavat säästöt toimeentulotukien käsittelyiden hallintokuluissa, koska tukipäätösten käsittely vähenisi.

Perustulokokeilun pilotointi
Perustulokokeilun pilotointi tulee toteuttaa.
TE-toimistot
TE-toimistojen toimintatapoja on aidosti
kehitettävä, mutta toimintaa ei saa ”kiihkouskovaiseen” tapaan ulkoistaa yksityiselle ”rekrytointiteollisuudelle”. Perustellusti voidaan kysyä, kuka tarvitsee
TE-toimistojen nykyisenkaltaista työnvälitystoimintaa enemmän? Nykyinen
virkakoneisto, yksityinen ”rekrytointiteollisuus” vai työtön työnhakija, joka kokee palvelun pääasiassa elämänhallintaa
hankaloittavana tekijänä.
Työnhakulogistiikka
Työnhakulogistiikkaa on yksinkertaistettava työnhakijan näkökulmasta, esimerkiksi ”pika-CV-hakemuksella”. Näin
varsinkin siksi, että ns. sanktiopuolta ei
painotettaisi yksipuolisesti.
Niin sanottuun kohtaantokeskusteluun liittyen on todettava, että hyvin vähän on sellaisia työpaikkailmoituksia,
joihin ei työnhakijoita riittäisi. Kohtaantokysymyksen asettelu on hankala, koska minkäänlaista objektiivista mittaristoa vapaiden työpaikkojen täyttöajoista
ei ole.
Työttömyysturvalaki
Työttömyysturvalain tarkoitus on turvata työttömien toimeentulo, eikä heidän taloutensa, terveytensä ja työkyvyn
tuhoaminen. Työelämä- ja työttömyysturvalainsäädäntöön liittyvät ihmisar-

voa loukkaavat osiot on korjattava ja toimeentuloloukut tulee poistaa. Jos näin ei
toimita, niin silloin säästöjen ja sanktioiden inhimillinen hinta nousee liian korkeaksi. Katso HS artikkeli ”Säästöt tappavat, ei lama”;
http://www.hs.fi/tiede/a1386565241336.

Ennen uutta alkua
Työttömän työ ei ole hakea päättömänä
töitä, ei varsinkaan työ- ja elinkeinoministeriön tarjoamia ”työtarjouksia”. Mikäli katteettomat työtarjoukset ovat ainoa palvelu, jota TE-ministeriön virkamiesjohto pystyy tuottamaan, niin silloin on parempi lopettaa koko julkisrahoitteinen työnvälitys kokonaan.
Työttömän tärkein työ on ylläpitää
työkykyään ja kehittää ammattitaitoaan.
Valtion ei kuulu toimillaan tuhota ja hallita, vaan kannustaa, purkaa sanktioita
ja kehittää työnhakulogistiikkaa työttömän ehdoilla.
Albert Einstein on todennut, että
”Typeryyden määritelmä on se, että toistetaan asioita samalla tavalla ja toivotaan eri tulosta”. Mitä tällaisesta määritelmästä voi muuta todeta kuin sen, että
taitaa olla hieman sukua erään insinöörin harrastamalle iteroinnille?

Kristian Sundman
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Kolumni: Kimmo J. Lipponen

Yhteiskunnallinen yritys:

Yksi ratkaisuko aikamme ongelmiin?
Tämän päivän yhteiskunnalliset
haasteet ovat moninaisempia kuin
kenties koskaan elinaikanamme:
lastensuojelu huutaa lisää resursseja,
suuri osa nuorista on vaarassa jäädä
työelämän ulkopuolelle suoraan koulun
penkiltä, moni keski-ikäinen on ajanut
itsensä henkisesti ja fyysisesti loppuun,
aikuisiän diabetes uhkaa kasvaa
kansantaudiksi, vanhukset elävät
yhä useammin yksin, omaishoitajat
ovat uupumassa työtaakkansa alla,
vaikeavammaisten perusoikeuksista
tai mielenterveyspotilaiden ja
pitkäaikaistyöttömien kuntouttamisesta
puhumattakaan.

S

amalla kun julkinen sektorimme
kamppailee oman rahoituksensa
riittävyyden kanssa, kuuluu kaduilta ja kabineteista myös hyviä
uutisia. Eettinen johtaminen ja vastuullisuus alkavat olla perusvaatimuksia lähes
kaikessa yritystoiminnassa. Toisaalta innovatiivinen kolmas sektori osaa yhdistää perinteisesti vahvan järjestötoimintamme uusiin rahoitus- ja palvelutuotantomalleihin.
Parhaana toimijana yhteiskuntamme
viheliäisimpien ongelmien ratkaisemiseksi esitetään milloin julkista sektoria,
milloin järjestöjä, milloin yrityksiä. Ratkaisijat eivät kuitenkaan löydy mistään
yksittäisestä sektorista, kuten eivät mistään yksittäisestä poliittisesta ideologiastaankaan. Vallitseva toimiala- ja sektorivetoinen ajattelutapa ei valitettavasti kohtaa yksittäistä ihmistä arjen ongelmissa parhaalla mahdollisella tavalla.
Vaikka yhteiskuntamme on pelottavan
lokeroitunut, esimerkkejä perinteiset
sektorirajat ylittävistä malleistakin onneksi löytyy.
Yksi tällainen toimintamalli on yhteiskunnallinen yritys, joka yhdistää uudella tavalla liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Yhteiskunnalliset yritykset tekevät bisnestä, jonka perimmäisenä tavoitteena on rakentaa hyvää elämää kaikille.
Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa
muista yrityksistä sen ensisijainen päämäärä: liiketoimintaa ja voittoa tehdään
ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen
päämäärän vuoksi.
Omistajien määrittelemä yhteiskunnallinen päämäärä on tärkeä inspiraation
ja motivaation lähde yhteiskunnalliselle yrittäjälle. Näitä päämääriä voivat olla
esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen,
pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen, erityisryhmien kuntoutus, kierrätystoiminta
tai jokin muu yhteiskunnallinen/ympäristöllinen tavoite.

Toinen erotteleva tekijä löytyy liiketoimintamallista. Yhteiskunnallinen yritys yhdistää erittäin mielenkiintoisella,
ja haastavallakin, tavalla perinteisten
voittoa tavoittelevien yritysten ja vaikuttavuutta tavoittelevien järjestöjen
toimintatavat. Koska yhä suurempi osa
asiakkaistakin painottaa valinnoissaan
tuotteen tai palvelun tuottajan yhteiskuntavastuuta, yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli voi tuoda toimintaan
aivan uudenlaista kilpailuetua.
Kolmas yhteiskunnallisen yrityksen
erityispiirre liittyy voitonjakoon. Toiminta ei perustu lyhytnäköiseen taloudellisen voiton maksimointiin, vaan yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan taloudellisesta tuloksestaan
liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen
päämäärän edistämiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa, kouluttamalla
henkilöstöään tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
Läpinäkyvyys on yhteiskunnallisen
yrityksen neljäs toimintaperiaate. Eettiset pelisäännöt ja niiden vieminen käytäntöön ovat olennainen osa yhteiskunnallisen yrityksen vastuullista johtamista. Esimerkiksi Arvon eli yhteiskunnallisten yritysten liiton jäsenet noudattavat
yhteisesti sovittuja eettisiä sääntöjä, jotka kirittävät eteenpäin kaikessa päivittäisessä toiminnassa.
Aikamme Arvo-yritys ratkaisee yhteiskunnallisia haasteita, tekee liiketoimintaansa tuloksekkaasti ja tuottaa näin
yhteiskunnalle sekä taloudellista arvoa
että sellaista arvoa, jota on rahalla mahdoton mitata. Se on poikkeuksellisen
hieno toimintaperiaate.

Kimmo J. Lipponen
ARVO
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Kuva: Juha Keränen

Valtakunnallisten
Työllisyyden Edistämisen
Päivien kuulumiset

V

altakunnalliset Työllisy yden
Edistämisen Päivät saivat Helsingissä nimen ”Pilkkihaalaripaneeli”. Paneeli järjestettiin
Kansalaistorilla 11.4.2015 klo 12–16.
Paneelin lisäksi paikalla oli järjestötori (Helsingin Työttömät – HeTy ry, Korson Työttömät ry, Vantaan Työttömät ry
sekä Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin). Tapahtumaa tukivat myös Helsingin Kierrätyskeskus sekä Kirkko Helsingissä.
Tapahtumassa tarjoiltiin ilmaista
soppaa sekä omakustanteisesti kahvia,
pullaa, räiskäleitä ja makkaraa. Musiikista vastasi Fetus Maximus. HeTy ry:n
työntekijä Mahmoud Afshartous toimi
sisäänheittäjätiskijukkana torin laidalla ja työrobotit (ks. kansi) houkuttelivat

ohikulkijoita kauempaa tapahtumapaikalle.
Paneelin ensimmäistä osaa juonsi Jouni Kylmälä HDL:n Työkaapelista. Paneeliin oli ilmoittautunut edustajia
pienpuolueista: Tapani Karvinen (Piraattipuolue), J.P. Väisänen (SKP), Jari
Leino (Muutos 2011 rp.), Antti Pesonen (Itsenäisyyspuolue), Juhani Tanski (STP), Terttu Savola (Köyhien asialla)
sekä Rauno Lintunen (Kommunistinen
Työväenpuolue).
Paneelin toista osaa juonsi Jussi Ahokas Sostesta. Paneeliin osallistui: Juhana Vartiainen (Kokoomus), Jape Lovén
(SDP), René Hursti (Perussuomalaiset),
Paula Lehtomäki (Keskusta), Kalle
Hyötynen (Vasemmisto), Outi AlankoKahiluoto (Vihreät), Björn Månsson
(RKP) ja Jouko Jääskeläinen (KD). Tapahtumaan osallistui noin 75 henkilöä.

Keski-Suomi

Kuva: Kaakkois-Suomen työttömät yhdistykset

Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry järjesti vastaavan tapahtuman Jyväskylän Sepänkeskuksessa samana päivänä.
Alpo Pulkkanen ja Kari Otollinen olivat juontajina paneelissa, johon osallistuivat Jukka Hämäläinen (SDP), Anne
Kalmari (Keskusta), Toini Kankaanniemi (Perussuomalaiset), Katja Minkkinen (Vasemmisto), Marjo Pakka (Kokoomus), Heikki Susiluoma (Vihreät),
Riitta Tynjä (SKP).
Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä.
Tarjolla oli kahvia ja hernekeittoa.

https://www.suomenuutiset.fi/kankaanniemi-suomi-ei-tarvitse-tyoperaistamaahanmuuttoa-2/
Kaakkois-Suomi: Vasemmistoliiton edustaja
Timo Mykrä soppateltassa.
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Kaakkois-Suomi
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
järjesti yhdessä Imatran Työnhakijat ry:n
ja Kouvolan Työnhakijat ry:n kanssa Lappeenrannan torilla samana päivänä vastaavan tapahtuman.
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry:n puheenjohtaja Sami Hongisto
keitti minestronekeittoa jaettavaksi vapaaehtoisella maksulla. Soppaa sai ostaa myös mukaan. Imatran yhdistys myi
arpoja ja käsitöitä. Kutsutuista eduskuntavaaliehdokkaista paikalle saapui vain
muutama.
Ilma suosi tapahtumaa, ja keitto kävi
laiskasti kaupaksi. Ihmisiä liikkui vähänlaisesti torilla, koska satamassa oli
samanaikaisesti muuta tapahtumaa.
SDP:n Anneli Kiljunen tarjosi lähellä mehua ja jakoi Annelin sinappia
sekä kävi tarinoimassa työttömien teltalla. Vihreiden Kimmo Klemola piipahti vastaamassa kirjallisiin kysymyksiin.
Matti Nygren ja Irma Mattero haastelivat Kokoomuksen Tuomas Telkkään
kanssa. Vasemmistoliiton Timo Mykrä, joka on Imatran yhdistyksen puheenjohtaja, piipahti paikalla. Kokoomuksen
Marita Toikka käväisi myöskin teltalla.

Varsinais-Suomi
Kaarinan Työttömät ry, Varissuomen
Työttömät VT ry sekä Turun Seudun TST
ry järjestivät maanantaina 13.4. klo 11–13
Turun Kauppatorilla vastaavan tapahtuman teemalla ”Työttömyyden hinta?”.

..

Kuva: Mika Rinne

Kuva: Kaakkois-Suomen työttömät yhdistykset

..

TA
O
VAI
TY
Lupauksia?

Kaakkois-Suomi: Esittelyteltta Lappeenrannan torilla.

Paikalla olivat puhumassa Outi Rannikko (SAK) työttömyydestä ja työllisyysmäärärahoista ja Pentti Kallio
(Kaarinan Työttömät ry) yhdistysten näkökulmasta mm. työllisyysmäärärahojen
käyttämättömyydestä. Tapahtumassa
tarjottiin hernekeittoa. Paikalla oli reilut
pari sataa kuulijaa.

Kotka
Kohti työtä ry ja Kotkan korttelikoti -yhdistys järjestivät 11.4. klo 10–13 oman tapahtumansa Karhulan torin vieressä olevassa seurakunnan antamassa tilassa.

Keski-Suomi: Panelistit ja vetäjät: Heikki Susiluoma, Toimi
Kankaanniemi, Kari Otollinen, Katja Minkkinen, Jukka Hämäläinen,
Riitta Tynjä, Anne Kalmari, Alpo Pulkkanen ja Marjo Pakka.

Tarjolla oli 80 litraa hernerokkaa, ja
pieni kahvio tarjosi edullisesti kahvia ja
pullaa. Kaikki tarjottavat saatiin lahjoituksina paikallisilta yrityksiltä. Tapahtumaan osallistui noin 200 henkilöä ja 20
työntekijää. Paikalla olivat Joona Mielonen (Vasemmisto), Annika Aalto-Partenen (Vihreät), Marika Kirjavainen
(Kokoomus), Sirpa Paatero (SDP), Ninni Taavitsainen (SDP) ja Tarja Bohm
(Vasemmisto). Kotka–Karhulan seurakuntayhtymä on kiinnostunut järjestämään Kohti työtä ry:n kanssa vastaavia
tapahtuma tulevinakin vuosina.

Ivalo
Ivalon Seudun Työttömien Y hdistys ry yhdessä SAK:n kanssa järjestivät tapahtuman 11.4. torilla, S-Marketin edessä. Tarjolla oli makkaraa,

kahvia, mehua, karkkia ja muuta vastaavaa lahjoituksina saatua naposteltavaa. Paikalla kävi noin kuusi edustajaa ja kävijöitä noin 100 henkilöä.

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa kokoonnuttiin 11.4.
samoilla tiimoilla. Alueen yhdistykset
toivat omaa toimintaansa esille.

Salla
Sallan Menokkaat ry järjesti hyvinvointi-illan naisille maanantaina 20.4. Osanottajina oli kahdeksan työtöntä naista.
Tiistaina 21.4. yhdistys järjesti omalla
toimitalollaan brunssin sallalaisille työttömille ja heidän perheenjäsenilleen. Kävijöitä oli nelisenkymmentä. Yhdistys
keräsi päättäjille viestejä siitä, miten parantaa asioita työttömien näkökulmasta.
Viestejä tuli parikymmentä.

Helsinki: Pienpuolueet Pilkkihaalari-paneelissa.
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Kolumni: Eija Tuohimaa

Työttömyyden syy voi löytyä
myös työnantajasta
Valitettavan usein työtä vailla oleminen
nähdään työttömän omana syynä.
Kohdattu työttömyys lyö ihmisen
otsaan leiman ja usein työttömän
kohdalla mietitään, mikä ihme ihmisessä
on vikana, kun hän ei ole töissä. Yleisesti
vieläkin ajatellaan että: ” ihminen ei ole
minkään arvoinen, ellei tee työtä”.

T

yöttömyys on kuitenkin hyvin
harvoin kenenkään oma syy, eikä
siitä tarvitse tuntea syyllisyyttä
eikä huonommuutta.
Äärimmäisen harvoin, tuskin koskaan tiedostetaan, että työttömyyden
syy voi löytyä myös työnantajasta. Tässä
hieman arkirealismia suomalaisesta työelämän ”ihanuudesta”:

Kiinteistövälittäjä

Rakennusmies

Työpäivät tai -yöt venyvät usein 12- jopa
16-tuntisiksi. Palkkasi muodostuu ajetuista asiakaskyydeistä saaduista prosenttiosuuksista.
Eräs taksirenki oli laskenut oman
tuntipalkkansa kuluneen kahden työvuoden osalta ja se oli arkipäiviltä kaksi euroa ja viikonlopuilta viisi euroa tunnissa. Jos kyytitilauksia ei ole, ei palkkaakaan tule. Sosiaalisina tiloina toimii
kulkupelisi, hyvän sään sattuessa joskus
myös ulkoilma. Taksiautoilijoilla on toki
omat edunvalvontaliittonsa, mutta taksirengeillä ei.

Työllistämislupauksesta ilahtuneena,
kirjallinen työsopimus jää solmimatta, sillä suullisesti solmittu sopimushan
on lainsäädännöllisesti ihan yhtä sitova.
Noh, grynderi vain teettää raskasta työtä urakalla, ilman sovittua työaikaa tai
palkkatietoja. Tauoista ei luonnollisesti ole tietoakaan, edes vessaan ei pääse.
Kun uuvut tämän taakan alla ja lopetat
työn, saat palkaksi tietenkin karenssin.

Elintarvikemyyjä
Saatat joutua työnantajan pakottamana
raaputtelemaan vanhoja päiväyksiä elintarvikkeista ja vaihtamaan niihin ”tuoreet” päiväykset. Usein jäät ilman työehtosopimuksen mukaisia lisiä eikä etenkään yksin työskennellessä ole mahdollista pitää edes lakisääteisiä taukoja.
Härskeimmillään työnantaja voi myös
velvoittaa sinut tekemään osan työstä
”pimeänä”, jotta hän ”säästäsi” työnantajakuluissa. Ja jos et suostu – saat palkaksi potkut.

Hoitotyö
Paikkakunnalla, jossa vallitsee suuri
työttömyys, vanhusten palveluyksikön
johtaja käyttäytyy epäasiallisesti työntekijöitänsä kohtaan. Huonon kohtelun
vuoksi työntekijät joutuvat itkemään
esimerkiksi liinavaatevarastossa, etteivät vanhukset näkisi heidän tuskaansa.
Kun työntekijä sitten uskaltautuu antamaan palautetta huonosta kohtelusta,
heikentyneistä työoloista ja -ilmapiiristä, johtaja toteaa:” Irtisanoutukaa vaan,
ette te kuitenkaan mihinkään muuallekaan pääse töihin ja tilalle tulijoita kyllä riittää”.

Kokki
Ammattitaitoisena kokkina ilmoittaudut vapaaehtoisesti henkilöstöpalvelufirmaan, toiveenasi osaamistasi vastaavat kokin tehtävät. Sinua heitellään keikkahommiin ravintoloiden ammattikeittiöille, mutta vain tiskaajan hommin ja
näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen.
Kun laitat stopin tälle osaamisesi aliarvioinnille ja heittopusseilulle on tuloksena työttömyys ja pahimmillaan myös
karenssi.

Puhelinmarkkinoija
Voit joutua vastoin omia arvojasi, epäeettisesti tyrkyttämään, jopa pakkomyymään ihmisille turhuustuotteita, joita
he eivät tarvitse eivätkä halua. Palkkasi
koostuu yksinomaan toteutuneista kaupoista kertyvistä provisioista.
Ja tältä alalta löytyy TE-toimiston
mukaan – yllätys, yllätys, myös pahin
työvoimapula! Eikä ihme.
Kyllä olisi aluehallintoviraston (lue:
ent. työsuojelupiirin) työsuojelutarkastajille töitä, mutta ai niin, nehän on valtion tuottavuusohjelman myötä irtisanottu… joten siinä lisäosoitus siitä, että
joskus työttömyyden syy voi löytyä myös
työnantajasta!

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja
Jyvässeudun
työllistämisyhdistys – JST ry
Kuva: Iida Liimatainen

Kiinteistönvälittäjänä saat olla tunnetusti ”katiska auki” vuorokauden ja vuoden
ympäri, seitsemänä päivänä viikossa, sillä provisiopalkkasi muodostuu vain toteutuneista kaupoista. Arkipäivät päivystät toimistolla, illat ja viikonloput
notkut asuntoesittelyissä. Vain ani harvoista kehkeytyy alan ”Kiinteistökuninkaita” tai ”-kuningattaria”.
Pahimmillaan maksat viikoittaiset
asuntomyynti-ilmoitukset omasta pussista, rylläät omalla autollasi renkaat soikeana pitkin maakuntia ja lopulta jäät
nuolemaan näppejäsi ilman palkkaa.
Käytännössä siis maksat siitä, että saat
olla aina töissä ja tavoitettavissa. Kiinteistöalalla työskennellään täysin lainsuojattomana, ilman minkäänlaista työehtosopimusta.

Taksirenki
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TE-toimisto

TE-toimistojen rooli
kaipaa uudistusta
Olen työssäni työhallinnon
virkamiehenä päässyt tutustumaan
Suomen työllisyyspolitiikkaan
käytännön tasolta. Työ- ja
elinkeinotoimistoilla on mielestäni
erikoinen kaksoisrooli sekä työttömien
auttajina että kontrolloijina. Toisaalta
TE-toimistoissa yritetään auttaa
ihmisiä löytämään töitä, toisaalta
taas vahditaan, ettei työtön opiskele,
harjoita yritystoimintaa tai jopa tee
vapaaehtoistyötä yli sallittujen rajojen.

Kuva: TE-toimisto

T

yöttömy ysturvan lähtökohtana on edelleen, että ihminen on
joko työtön, opiskelija, yrittäjä tai
työssäkäyvä, vaikka nämä roolit sekoittuvat nykyään yhä useammin.
Valitettavasti Suomen monimutkainen
sosiaaliturvajärjestelmä tekee työttömyysturvan kehittämisestä lainsäätäjälle hankalaa, eikä TE-toimistoissa voida
muuta kuin noudattaa ja soveltaa vanhentuneen tuntuista lainsäädäntöä.
Yksi hyvä esimerkki vanhanaikaisesta kontrollipolitiikasta ovat työtarjoukset. Työtarjoukset ovat postitse lähetettäviä ilmoituksia työpaikoista, joita työtön on velvoitettu hakemaan ja TE-toimiston virkailija tarjoamaan. Mikäli työtön ei hae tarjottua työtä, hän yleensä
menettää työttömyysetuutensa määräajaksi ”työvoimapoliittisesti moitittavan
käytöksen” vuoksi.
Työtarjouskäytäntö perustuu selvästi ennakko-oletukseen, jonka mukaan
työttömät itse eivät kykene tai halua hakea itselleen sopivia työpaikkoja. Voin
kuitenkin kokemuksesta sanoa, että valtaosa työttömistä haluaa töitä ja hakee
töitä aktiivisesti. Harvoin TE-toimiston
virkailija kykenee tekemään työtarjouk-

sen, joka on kaikilta osin työnhakijalle sopiva tai jota työtön ei muutoin olisi
hakenut. Vielä harvemmin työtarjous todella johtaa työhön.
Velvoittavissa työtarjouksissa voisi
olla jotain järkeä tilanteessa, jossa työnantajat eivät onnistu saamaan työvoimaa, koska työttömät henkilöt haluavat mieluummin elää työttömyysetuuksien varassa. Tilanne on kuitenkin käytännössä päinvastainen. Lisäksi on kyseenalaista, haluaako työnantaja palkata
työntekijän, jonka motivaationa työpaikan hakemisessa on ”työkkäri käski hakemaan”.
TE-toimiston virkailijat ovat nykyään
pääosin ”kaikkien alojen asiantuntijoita”,
kun ammattialakohtaisista erikoistumisista on luovuttu. Yksittäisen TE-toimiston virkailijan tulisi siis tuntea kaikki
alat ja niiden erityispiirteet aina hitsaajien hitsausprosessien eroista korkeasti
koulutettujen IT-alan ammattilaisten eri
ohjelmointikieliin – ja kaikki mahdollinen siltä väliltä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimiston virkailijalla on usein hyvin pintapuolinen tietämys
eri ammateista, mikä tietenkin heikentää valmiuksia asiakkaan yksilölliseen
ohjaukseen. Yksilöllisen ohjauksen edellytykset alkavat tosin muutenkin olla
huonot, kun yksittäisellä TE-toimiston
virkailijalla saattaa olla jatkuvasti vastuullaan yli tuhat asiakasta.
Toivoisin, että TE-toimistoissa voitaisiin jatkossa keskittyä enemmän asiakkaiden tilanteen eteenpäin viemiseen kuin kontrollointiin. Työttömyys on
usein ihmisen elämässä iso kriisi tai ainakin jatkuvaa huolta aiheuttava tekijä.
On tärkeää, että työttömät voivat saada
apua ja tukea tilanteeseensa sopivalla tavalla. Kun TE-toimistojen resursseja jatkuvasti pienennetään, on kyseenalaista,
pystyvätkö TE-toimistot pian enää edes
hoitamaan lakisääteisiä velvoitteitaan,
puhumattakaan todellisesta työnhakijoiden auttamisesta. Myös TE-toimiston
työntekijän kannalta työn suola on siinä, kun saa huomata voineensa edistää
työnhakijan tilannetta eteenpäin, ja kun
voi onnitella asiakasta uudesta työpaikasta.

TE-toimiston virkailija
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Kulttuuria kaikille: Kaikukortti

Pienituloisille maksuttomia
pääsylippuja Kaikukortilla
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry
ylläpitää Kulttuuria Kaikille -palvelua,
joka edistää osallistumiselle avoimia
ja monenlaisia yleisöjä huomioivia
kulttuuripalveluja. Palvelu tarjoaa
tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden
saavuttavuuden ja moninaisuuden
edistämiseen alan tekijöille. Yhdistyksen
taustalla on kaksitoista kulttuurialan
kattojärjestöä.

K

ulttuuria Kaikille -palvelun yksi
projekteista on Kulttuuripassipilottihanke, joka aloitettiin Espoossa 2015. Nimikilpailun jälkeen kortin nimeksi valittiin Kaikukortti. Projekti etsii uusia alueita ja sen tarkoitus on laajeta vähitellen valtakunnalliseksi. Espoon kaupunkikokeilun jälkeen palvelun on tarkoitus laajeta haastaville syrjäseuduille, kuten Kainuuseen.

Kulttuurielämyksiä
muualla Suomessa

Lisätietoja:
Aura Linnapuomi, Kulttuuripassin
pilotointihankkeen ja Kulttuuripassin
jatkohankkeen hankejohtaja
Kulttuuria kaikille -palvelu, aura.linnapuomi@cultureforall.fi, puh: 040 931
0576
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Kuva: Juha Keränen

www.facebook.com/kaikukortti

Tampereella on käytössä samantapainen Aktiivipassi-niminen palvelu. Passi on tarkoitettu pitkäaikaistyttömille ja
se ladataan Tampereen joukkoliikenteen
matkakorttiin. Sillä voi kulkea kaupungin joukkoliikenteen busseilla ja maksaa
kaupungin uimahalli- ja kuntosalikäynnit. Lisäksi kortilla pääsee ilmiseksi kaupungin museoihin.
Espoossa on käytössä Espoon kulttuurikaverit-toiminta. Se perustuu Jyväskylässä kymmenen vuotta sitten käynnistyneeseen Kulttuuriluotsiin. Kaikki
Espoon pilottikohteet ovat myös kulttuurikaveri-kohteita.
Muistiliitolla on vapaaehtoispohjalta toimiva Muisti-KaVeRi-toiminta. Siinä vapaaehtoinen henkilö lähtee muistisairaan ihmisen kanssa kala-, kirppari-,
teatteri- tanssi-, kauppa- tai urheilukaveriksi.

Mitä Kaikukortti on?
Kaikukortti on alennuskortti, jolla voi
hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin. Liput hankitaan kulttuurikohteiden omien lipunmyyntikanavien kautta.
Kaikukortti on tarkoitettu sosiaali- ja
terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka
kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa
tilanteessa. Kortin haltijan tulee olla vähintään 16-vuotias. Alle 16-vuotiaat lapset pääsevät maksutta esityksiin osallistuessaan yhdessä Kaikukortin haltijan
kanssa. Lapsimäärää ei ole rajoitettu.
Kaikukortin saa myös sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen työntekijät, joka voi
hankkia sillä pienryhmäkäyntejä Kaikukortin omaaville asiakkaille. Tavoitteena
on madaltaa kortin käyttöön ja osallistumiseen liittyviä esteitä.

Kuka on taloudellisesti
tiukassa tilanteessa oleva?
Asiakkaan oma arvio tilanteesta on riittävä tae kortin haltijuuteen. Kortin saamisen yhteydessä ei tuloja tarkasteta,
eikä siinä ole tiettyä tulorajaa.

Kaikukortti-verkostossa mukana olevat
yhteisöt vuonna 2015: Eteläinen aikuissosiaalityö, Espoon Kipinä, Espoon
Klubitalo, Espoon työvoiman palvelukeskus, Espoon maahanmuuttajapalvelut,
Maahanmuuttajapalvelut in Espoo ja
Asukastila Kivenkolo, Nepperssin huoltokoti, Olarinluoman vastaanottokoti
ja palvelu- sekä tukiasunnot, Pohjoinen
aikuissosiaalityö, Sepänkylän tukiasuntola, Soukan työkeskus, Talous- ja velkaneuvonta, Työhänvalmennuskeskus ja
Valtakunnallinen Verso ry.
Huhti- ja toukokuun alkupuolella Kaikukortteja oli jaettu yhteensä 368 kapaletta.
Kaikukortti-kokeilun kulttuuritarjonta:
April Jazz –festivaali, Espoon Kaupunginteatteri, Gallen-Kallelan Museo,
Lasten ja nuorten teatteri Unga Teatern, PianoEspoo-festivaali, Sellosali,
Tanssiteatteri Glims & Gloms ja Tapiolan
Sinfonietta.
Huhti- ja toukouun alkupuolella pääsylippuja oli jaettu yhteensä 69 Kaikukortilla.
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Sosiaalibarometri 2015

Sosiaalibaromenterikatsaus
vuodelle 2015
Sosiaalibarometri analysoi
hyvinvoinnin ja sitä tukevan julkisen
pavelujärjestelmän ajankohtaista
tilannetta sekä ennakoituja
kehityssuuntia. Tutkimus perustuu
loppuvuodesta 2014 kerättyihin
asiantuntija-arvioihin. Vastaajina ovat
kuntien sosiaali- ja terveystoimien, Kelan
toimistojen ja TE-toimistojen johto.
Tänä vuonna 25 vuotta täyttävää
Sosiaalibarometria julkaisee SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE
on valtakunnallinen kattojärjestö,
joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja
terveysjärjestöä sekä useita kymmeniä
muita toimijoita. SOSTE on yhdessä
jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea
vaikuttaja ja asiantuntija. Sijoitukset
hyvinvointiin ja terveyteen ovat
pitkäjännitteisiä yhteisiä päätöksiä,
joiden toteuttamisessa järjestöillä on
vahva rooli.

Hyvinvointi edellyttää
riittävää perusturvaa
Sosiaalibarometrin vastaajaryhmästä
valtaosa pitää hyvinvoinnin kokonaistilannetta alueellaan melko hyvänä. Vuodesta 1997 lähtien väestön hyvinvointi
on kohentunut tasaisesti, mutta vuoden
2013 jälkeen näkemykset ovat kääntyneet
loivaan laskuun.
Samalla eriarvoisuus on kasvanut
koko maassa. Kolme neljäsosaa arvioi
hallituksen epäonnistuneen köyhyyden,
syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämistavoitteessaan. TE-toimistojen johtajista 40 % ei korottaisi työttömyysturvaa lainkaan. Kelan toimistojen johtajista lähes kaikki korottaisivat vähintään
yhtä etuutta.
Korotukset kohdistuisivat sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin, työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen, ei niinkään ansiosidonnaisiin etuuksiin, asumis- tai toimeentulotukeen. Keskimäärin riittäväksi vähimmäistuloksi katsottiin 1 100 euroa.
Hyvinvointia heikentää yleisimmin
työttömyys. Vastaajat uskovat työttömyyden vaikuttavan lähivuosinakin eniten väestön hyvinvointiin.
Keskeinen syy laman ja huonon työllisyyskehityksen ohella on valtioneuvoston ongelmallinen johtaminen. Yhtenä
säästökeinona on esitetty sosiaaliturvaindeksien jäädyttämistä jopa kokonaiseksi vaalikaudeksi. Tämä johtaisi kasvavaan toimeentulotukiriippuvuuteen ja
vaikeuttaisi työllistymistä entisestään;
toimeentulotuki on kaikista vähiten työhön kannustava etuus.

TE-toimistojen rooli

Juha Keränen
TVY:n talous- ja järjestösihteeri
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TE-toimistojen johto pitää pitkäaikaistyöttömyyttä vakavana ongelmana. Sen
mukaan pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat henkilökohtaista palvelua. Tällainen
palvelu on kuitenkin heikentynyt selvästi vuoden 2013 alun TE-palvelujen uudistuksessa.
TE-toimistojen työntekijämäärä on
vähentynyt viime vuosina. TE-palveluuudistus paransi tulosten perusteella nimenomaan yritysyhteistyötä ja -palvelua
sekä toimipisteiden välistä yhteistyötä.
TE-toimistojen mukaan vaikeasti
työllistyvien työllistymistä estävät ko-

kopäivätyön puute, työnhakijoiden haluttomuus hakeutua työhön asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle, valtion ja kuntien liian vähäinen työllistäminen sekä
yritysten haluttomuus palkata vaikeasti
työllistyviä taloudellisista ja asennesyistä. Järjestöissä ei sen sijaan nähdä asenne-esteitä palkkaamiselle. Niitä pidetäänkin tärkeinä osatyökykyisten työllistäjinä.
Vuoden alusta voimaan tulleista pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskeinoista eniten odotetaan palkkatuen uudistukselta. Kriittisemmin arvioidaan
sitä, miten kuntien roolin ja vastuun lisääntyminen ja monialaisen yhteispalvelun ulottaminen koko maahan vaikuttavat pitkäaikaistyöttömyyteen. Monialaisen yhteispalvelun ongelmaksi nähdään
muun muassa resurssien riittämättömyys.
Työttömyys on kasvanut voimakkaasti vuoden 2012 jälkeen. Työttömyyden kasvun tärkeimpänä syynä pidetään
työpaikkojen määrän eikä työn tarjonnan vähenemistä.
Kysyntälaman torjunnassa tarvitaan
ennen kaikkea elvyttävää raha- ja finanssipolitiikkaa. Samalla kuitenkin pidettiin tärkeänä sosiaaliturvan muuttamista kannustavammaksi sekä työttömyysturvan vastikkeellisuuden lisäämistä.
Näillä keinoilla ei kuitenkaan voida ratkaista työpaikkojen puutetta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut;
heitä on jo yli 100 000. Tämä kasvattaa
palvelutarpeita, joihin ei ole TE-palveluita uudistamalla kyetty vastaamaan. Pitkäaikaistyöttömille ei juuri synny polkuja, jotka johtaisivat työllistymiseen avoimelle sektorille.
Ongelma koskee myös järjestöissä
tehtävää, muuten hyvää työtä vaikeasti työllistyvien työllistämisessä. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan yhtä aikaa talouspoliittisia, sosiaali- ja terveyspoliittisia
sekä työllisyyspoliittisia toimia: työpaikkojen määrän kasvua on lisättävä elvyttävällä talouspolitiikalla.
Työkykyä vähentävien ongelmien
monialainen kartoitus ja hoito, sosiaalija terveystoimen ja TE-toimistojen sekä
Kelan tiivistyvä yhteistyö ja toimintakykyä lisäävien palvelujen jatkaminen vielä
työllistymisen jälkeen ovat keinoja, joilla
työllistymisen edellytyksiä parannetaan.

Kolumni: Timo Krohn

Iäkkäiden työttömyysturva ja
edunmaksajien tiedonsaantioikeus
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt
pääsivät sopimukseen eläkepaketista
viime vuoden syyskuussa. Yhtenä
kohtana sopimuksessa oli parannus
työttömyysturvaan 58 vuotta
täyttäneiden työntekijöiden osalta.
Vielä nykyisin voimassaolevassa
järjestelmässä 58 vuotta täyttänyt
henkilö, joka oli ottanut vastaan
työtä aikaisempaa huonommalla
palkalla, saattoi saada alempaa
työttömyyspäivärahaa joutuessaan
uudestaan työttömäksi.

K

eskusjärjestöjen sopimuksen
mukaan työttömyysturva määritetään 58 vuotta täyttäneille uudelleen työllistyville vanhan palkan perusteella, jos uusi palkka on vanhaa palkkaa pienempi. Hallitus on antanut asiasta esityksen toukokuussa 2015
eduskunnalle. Eduskunta on lähettänyt
19.5.2015 hallituksen esityksen lausunnolle sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,
jonka pitää asiassa pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta.
Tasavallan Presidentti vahvistaa lainmuutoksen normaalilla tavalla. Laki on
tarkoitus saada voimaan heinäkuun 2015
alusta lukien, joten kiirettä pitää lainsäädäntötyössä.

Konkreettinen esimerkki
työttömyysturvasta

Kuva: Mahmoud Afshartous

Työntekijä on saanut ansiopäivärahaa
1.465 euroa, mikä vastaa työttömyyttä edeltävää 2.500 euron bruttopalkkaa.
Hän ottaa vastaan työtä 2.000 euron
kuukausipalkalla ja jää työttömäksi tästä
työstä 1.8.2015.
Ansiopäiväraha 2.000 euron palkasta
on 1.249 euroa. Jos työntekijä on 58-vuotias, hänen ansiopäivärahansa on 1.465
euroa, mikä vastaa 2.500 euron bruttopalkkaa. Työttömyysturvan laskentaperusteena ei käytetä 2.000 euron palkkaa
vaan aikaisempaa korkeampaa palkkaa.
Jos työntekijä on 56-vuotias saa hän ansiopäivärahaa 1.249 euroa. Esimerkissä
olen hyödyntänyt Työttömyyskassojen

suomen supersankarit
suomen
talous nousuun
pidemmillä
työajoilla!

entä
pitkäaikaistyöttömät?

Yhteisjärjestö ry:n julkaisemia taulukoita ansioturvasta.

Kelan ja työttömyyskassojen
tiedonsaantioikeus

Hallituksen esityksessä on toisena pääkohtana Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen tiedonsaantioikeuden laajentaminen. Nykyinen tilanne on lainsäädännöllisesti epäselvä, sillä työttömyysturvalakia voidaan tulkita siten,
että tiedonsaantioikeus koskee vain yksittäisiä tapauksia eikä tietojen massasiirtoja. Lainsäädännössä halutaan selventää tilannetta ja antaa Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille oikeus
saada tiedot Verohallinnolta massasiirtoina.
Tämä toteutetaan siten, että lakiin lisätään asianomaiseen pykälään uusi momentti, jonka mukaan Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassoilla on oikeus
saada Verohallinnolta tiedot, jotka ovat
tarpeen työttömyysturvaetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää työttömyysetuuksien
väärinkäyttöä vertailemalla maksettuja työttömyysetuuksia ja etuudensaajien
tulotietoja.
Hallituksen esityksessä todetaan, ettei esityksellä arvioida olevan vaikutuksia valtion menoihin. Tämä perustuu
siihen, että valtio rahoittaa ansioturvaa
vain peruspäivärahan suuruiselta osalta.

Timo Krohn

lähetämme
pohjoiskalottiin.

työajot

pitenee ja
vienti
pelaa!

Työttömyyskysely

Miltä työttömyys tuntuu?
TVY keräsi loppukeväästä kokemuksia
työttömyydestä sähköisen kyselyn
avulla. Kyselyllä selvitettiin, millaisena
työttömyysaika on koettu, miten
työttömyys on vaikuttanut vastaajien
elämään, miten muut ihmiset ovat
suhtautuneet vastaajien työttömyyteen
sekä millaista tukea nämä ovat jääneet
kaipaamaan. Taustatietoina kysyttiin
vastaajan ikä, sukupuoli, työttömyysajan
pituus sekä koulutustausta.

V

astauspyyntöjä lähetettiin sosiaalisessa mediassa ja TVY:n jäsenyhdistysten kautta. Vastauksia saatiin lyhyessä ajassa kasaan
n. 60. Vastaajat olivat iältään 25–63-vuotiaita ja yli kaksi kolmasosaa vastaajista
oli naisia. Koulutustausta vaihteli peruskoulusta aina tohtorin tutkintoon saakka ja työttömyysaika viikoista useampaan vuoteen.

Turhautumista ja
tulevaisuuden valottomuutta
Suuri osa vastaajista kertoi kokeneensa
työttömyysajan turhauttavana ja masentavana. Moni kertoi hakeneensa todella paljon töitä, mutta tuloksetta. Osa oli
kokenut nöyryytyksen, ulkopuolisuuden
ja huonommuuden tunteita. Osaa ahdisti yksinkertaisesti tylsyys ja tekemisen
puute. Useampi kertoi kaipaavansa arkipäiviin rytmiä.

,,
,,
,,

Masennusta, toisen maan
kansalainen, eriarvoinen,
köyhä…” (M, 62 v., kaupallinen koulutus)
Työttömyys raastaa hermoja, aamulla miettii miten
tämänkin päivän rakentaisi.
Ajattelen että töissä olin 8 tuntia
päivässä 5 päivää viikossa, työttömänä olen 7 vrk viikossa.” (M, 44 v.,
ammattikoulu)
Työn ja levon vaihtelu jää
pois, elämä tylsää harmaata
’ei mitään’!” (N, 52 v., yomerkonomi)
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,,
,,

Työttömyyden takia myös tulevaisuus
saatettiin nähdä valottomana ja epävarmana. Työttömänä on vaikeaa suunnitella elämää eteenpäin.

…on jatkuva huoli siitä, että
elämä menee ohi.” (N, 34 v.,
KM)

Kokonaisuutena elämä
tuntuu olevan tauolla ja pysyvyyttä/ennustettavuutta
ei ole. Alkaa hiipimään pelko siitä,
että tilasta tulee pysyvä ja unelmat
ovat alkaneet kadota.” (M, 33 v.,
lisensiaatti)
Työttömyysaikaa kuvaavat
parhaimmin ahdistus tulevaisuuden valottomuudesta,
elämän epävarmuudesta & seisahtuneisuudesta ja kykenemättömyys
suunnitella mitään sellaisia asioita,
joita nuoren aikuisen elämään saattaisi kuulua.” (N, 26 v., YTM)

,,

Myös työttömyyden yhteiskunnallinen
näkökulma nostettiin esiin muutamassa
vastauksessa.

Itselleni työttömyys ei ole
henkilökohtaisesti suuri
ongelma, mutta yhteiskunnan kannalta koen sen järjettömäksi,
koska olen työkykyinen ja minulla
on paljon osaamista ja tekisin mielelläni vaikka osapäivätyötä. Samaan
aikaan on paljon ihmisiä, jotka uupuvat työtaakan alle…” (N, 33 v., Amk)

Ikä työllistymisen esteenä

,,

Yli 45-vuotiaiden henkilöiden vastauksissa oli toistuvana teemana vaikeus
työllistyä iän vuoksi. Moni varttuneempi piti työllistymisnäkymiään varsin toivottomina.

Ikääntyneenä on vaikeampi
työllistyä. Vaikka pääsisi
haastatteluihin saakka, ottavat nuoremman. Kokemuksella ei
ole painoarvoa. ’Kelpaamattomuus’
ei kohenna itsetuntoa...” (N, 49 v.,
maisteri)

,,
,,

Tämän työttömyyden aikana
on kyllä selkeästi jo tullut
esiin se, että ei tämän ikäisiä
enää töihin oteta.” (M, 54 v., ammattikoulu)
Toisaalta työttömäksi jäämisessä vanhemmalla iällä nähtiin myös lohdullinen
puoli.

Olen ymmärtänyt, miten
kiitollinen saan olla hurjan
pitkästä ja monipuolisesta
työurastani. Minua on ”pyydetty
töihin” ja olen aina saanut haluamani
työtehtävän. Nyt on vain annettava
tilaa nuoremmille ja toivottava, että
mahdollisimman moni suomalainen
ammattiin valmistuva nuori saisi
töitä. Minun ikäpolvelleni työ/työn
saanti oli itsestäänselvyys.” (N, 61 v.,
opistotason peruskoulutus + ammatillinen lisäkoulutus)

Rahan puute rajoittaa
Valtaosa vastanneista toi esiin rahan vähyyden ja siitä aiheutuvat lieveilmiöt.
Jotkut vastanneista ovat joutuneet laskemaan rahansa hyvin tarkasti, jotta ne
riittävät ruokaan ja laskuihin. Harrastuksiin, matkoihin ja illanviettoihin ei
ole varaa niin kuin ennen, mikä on vaikeuttanut sosiaalisen verkoston ylläpitämistä. Myös terveyspalveluiden heikentymistä työssäkäyvään verrattuna harmiteltiin.

,,

Aiheuttanut eristäytyneisyyttä. Ja kun ansiosidonnainen loppui ja aloin saada
KELAn työmarkkinatukea
niin erakoituminen sen kuin
kasvoi. Sillä KELA:n rahalla
kun ei edes pysty ostaman
ruokaa kunnolla.” (N, 58 v.,
yo-merkonomi)

,,

Se on vähentänyt sosiaalisia
kontakteja, ryhmään kuulumisen tunnetta, ihmisarvoa,
rahaa ja rahan käyttöä, mahdollisuuksia osallistua mihinkään tai käydä missään. Joudun yhä/taas ottamaan rahaa vastaan vanhemmiltani,
en voi auttaa lapsiani heidän tiukassa
rahatilanteessa, joudun pyytämään
ystäviltäni bensarahaa jos kuljetan
heitä jonnekin, en voi harrastaa
mitään maksullista. Välillä jätän
hankkimatta lääkkeitä tai käymättä
hammaslääkärissä tai vaihtamatta
silmälasit, kun ei vaan ole varaa.
Puhumattakaan kampaajista, hieronnoista, vaatteista ym. ”turhasta”.
(N, 56 v., FL)

Jotain hyvääkin
Osa vastaajista suhtautui työttömyyteen
hieman myötämielisemmin. Työttömyyden myötä oli tullut enemmän aikaa harrastuksille ja lapsille. Jotkut vastaajista kertoivat, että työttömyys on antanut myös aikaa hankkiutua eroon aiemman työn aiheuttamasta väsymyksestä ja
pohtia tulevaisuuden suuntia.

,,

Olen kokenut siinä [työttömyydessä] kaiken mahdollisen. Häpeää, elämästä
sivuun jäämistä, pelkoa jne. Mutta
myös mahdollisuuden tehdä inventaariota, uudistua, kyseenalaistaa
kaikki. Mahdollisuus palautua väsymyksestä ja hakea uutta. Työttömyys voi antaa paljon hyvää. Kaikki
riippuu henkilön elämäntilanteesta
ja asenteista. Asiat voi nähdä monin
eri tavoin.” (N, 49 v., graafinen suunnittelija)

Ympäriltä ymmärrystä ja
ymmärtämättömyyttä
Ilahduttavan suuri osa vastaajista koki,
että muiden ihmisten suhtautuminen
työttömyyteen on ollut ymmärtäväistä. Monilla alueilla työttömyys on ollut niin yleistä, että sitä ei ole hämmästelty. Useilla oli entisiä työkavereita tai

,,

muita ystäviä samassa veneessä. Erityisen hyvin tilanteen ovat vastaajien mukaan ymmärtäneet ne henkilöt, joilla on
itsellään tai lähipiirissä kokemusta työttömyydestä.

Tosi ymmärtäväisesti.
Sukulaisia ja ystäviä lomautetaan tai osa-aikaistetaan
kokoajan. Ei tämä tilanne koske vain
minua. Tosin työssäkäyvät tuttavat
eivät ymmärrä miksen vietä vapaaaikaani ”lomaillen” tai miksen voi
lähteä juhlimaan. Harvalla on kokemusta tilanteesta, jossa kaikki raha
menee kädestä suuhun.” (N, 25 v.,
medianomi/Amk)

,,

Toisaalta kävi myös ilmi, että moni on
kohdannut ihmisiä, jotka tuntuvat pitävän työttömyyttä tavalla tai toisella työttömän omana syynä.

On se joukko, jota työttömyys ei ole koskettanut
henkilökohtaisesti tai sivunnut läheltä, kuten perheenjäsenen
tai ystävän työttömyys. Tämä joukko
ajattelee kaikkein herkimmin, että
työttömyys on työttömän oma valinta ja oma syy. Vain työtön itsessään
on syyllinen tilanteeseensa. Tekevällehän töitä löytyy jne.” (N, 26 v.,
YTM)

Monenlaista tukea kaivataan
Kun kysyttiin, millaista tukea työttömät
ovat jääneet kaipaamaan, vastauksia tuli
laidasta laitaan. Jotkut kaipasivat uraohjausta, jotkut parempaa rahallista turvaa. Moni kaipasi yhteisöllisyyttä ja sosiaalista tukea.

,,
,,

Yksinäisyys on tosi iso juttu.
Että olisi ystävä, jos vaikka
tartteis apua. Vois itsekin
sitten auttaa vuorollaan ja voimien
mukaan.” (N, 56 v., yo-merkonomi)
Sosiaalisia kontakteja ja
kanssakäymistä. Työttömän
elämä ei ole vain työnhakua,
sisältöä on oltava muutakin, mutta
sitä voi olla vaikea hakea tai keksiä.”
(N, 28 v., korkeakoulu)

Myös kevyempää byrokratiaa ja parempaa suhtautumista työttömiä kohtaan
kaivattiin. Eräs vastaajista kertoi, että
olisi tarvinnut kriisiapua työttömyyden
osuessa omalle kohdalle. Myös työterveyshuollon kaltaista palvelua kaivattiin.

,,

Työttömät tarvitsisivat jotain
työterveyshuollon kaltaista
palvelua. On odotettavissa,
että työttömyys masentaa. Jos ei
ole kokenut masennusta aiemmin,
voi sitä olla vaikea tunnistaa ja hakea
apua. Olisin kaivannut myös jotain
opo-tyylistä toimintaa, kun en tiennyt mihin kouluun hakea tai pitäisikö
lähteä työkkärin koulutuksiin...
Työkkäristä on vaikea saada mitään
palvelua kun on niin kamalat jonot.”
(N, 25 v., Amk)
Toisaalta moni vastaajista ei joko osannut mainita, millaista tukea on jäänyt
kaipaamaan tai kertoi olevansa tyytyväinen esimerkiksi lähipiiriltä ja TE-toimiston virkailijalta saamaansa tukeen. Useampi vastaajista kertoi myös saaneensa
arvokasta tukea työttömien yhdistyksistä.

,,

Päinvastoin olen saanut tukea, ja henkilö, kenen kanssa
olen asioinut työvoimatoimistossa, on äärimmäisen kannustava ja kokonaistilanteen ymmärtävä.”
(N, 45 v., Amk)

Työttömyyskokemuksia esille
sosiaalisessa mediassa
TVY tahtoo tuoda työttömien äänen esille, jotta yksilölliset kokemukset ja tarpeet
eivät hukkuisi massaan. Tämän vuoksi
järjestämme sosiaalisessa mediassa elokuun aikana Työttömyys tuntuu -kampanjan. Kampanjan aikana julkaisemme
TVY:n Twitter- ja Facebook-tileillä otteita kyselyn vastauksista. Kampanjan aihetunniste on #työttömyystuntuu. Samalla
aihetunnisteella voi halutessaan julkaista omia tuntemuksiaan työttömyydestä.

Minna Honkanen
TVY:n hankkeistaja
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Medianurkka

TV-ohjelmia
työllisyysnäkökulmasta

E

uroopan eläkeläiset töissä. Esitys ma 29.12.2014, TV 1, Arbeiten bis zum Umfallen. Itävalta,
2014.
Kiinnostava ohjelma kaikenkaikkiaan, ja mikäs siinä eläkeiässä työskennellessä - varsinkin, jos työnteosta saa
ammatillista täyttymystä, kuten Rolling Stones yhtyeen jäsenet, jotka yli
70-kymppisenä innostuneesti vielä jatkavat työelämässä. Ohjelmassa tutustutaan eurooppalaisiin eläkeläisiin, jotka
edelleen toimivat työelämässä Saksassa,
Britanniassa ja Tanskassa.
Esimerkiksi Saksan kohdalla todetaan, että työeläke voi alimmissa tuloluokissa vaihdella 500–1000 euron välillä. Lisäksi tiedetään ilmoittaa, että naisten eläke on alempi. Tulevaisuuden osalta sanotaan, että ”köyhä vanhuus” on
monien kohdalla todennäköistä. Esimerkiksi Saksassa n. 40 % 55–65-vuotiaista
ovat työttöminä. Täten mistään talousihmeestä on tässä suhteessa turha puhua
Saksan kohdalla. Samaan aikaan, kun
eläköitymisikä vaihtelee 63–67 vuoden
välillä, aikaisempi eläköityminen tarkoittaa alempaa eläketasoa. Seurauksena edellä mainitusta on lisääntyvä tarve
lisätienesteille. Kierre sulkeutuu ja ainakin saksalaisten kohdalla tämä enene-

vässä määrin tarkoittaa köyhää vanhuutta.
Tanskan osalta todettiin ohjelmassa,
että tanskalaisen yhteiskunnan korkea
työllisyysaste kaikissa ikäluokissa takaa
ihmisarvoisen vanhuuden, mukaan lukien eläketason, joka on n. 78 % palkkatuloista. Osiossa todettiin, että Tanskan
korkea työllisyysaste selittyy mm. joustavista eläketyöskentelymahdollisuuksista. Joustavuus tarkoittaa; 1) joustavaa
eläkeikää, 2) pidemmästä työskentelystä seuraa korkeampi eläkekannustin, 3)
joustavat työajat, 4) joustavat työviikkotunnit, n. 20 h.
Haastatellun amerikkalaisprofessori James W. Vaupelin mukaan meidän
kuuluisi pidentyneestä elinajasta johtuen työskennellä vähemmän työtunteja
viikkoa kohden, jakaa töitä keskenämme
ja siirtyä eläkkeelle myöhemmin. Töitä
on tietenkin erilaisia, mutta n. 80–90%
töistä voitaisiin professorin mukaan jakaa useamman henkilön kesken. Hänen
mukaansa työn jakamisesta hyötyisivät
kaikki ikäluokat, kun työllisyysaste pysyisi korkeana.

Kuvat: YLE

Kuluneen kevään aikana Ylen kanavilla
on esitetty useita mielenkiintoisia
ohjelmia työllisyysaiheeseen liittyen.
Kuvailen seuraavassa lyhyesti kolmen
ohjelman sisältöä ja pohdiskelen hieman
myös asioiden hoitoa yleisesti ottaen.
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Lopuksi ennen uutta alkua

K

uuroille korville. Esitys Silminnäkijä to 30.4.2015 ja Kansan Uutiset 28.8.2011.
Suomessa on tällä hetkellä n.
200 000 liikunta, näkö- ja kuulorajoitteista henkilöä. Heistä työelämässä on
työskennellyt noin kolmannes. Silminnäkijä ohjelman Kuuroille korville -jakso
käsitteli kuurojen ja kuurosokeiden työllisyys- ja opiskelutilannetta. Kuurojen tilanne on hankala; kuuluvatko he kielivähemmistöön vai ovatko he kuulovammaisia?
Lähtökohtaisesti kuuroilla ja kuurosokeilla pitäisi olla samat oikeudet opiskella ja osallistua työelämään kuin muillakin. Tilanne Suomessa eroaa kuitenkin
oleellisesti muista Pohjoismaista. Täällä
on oltava joko sataprosenttisesti töissä
tai ei ollenkaan. Esimerkiksi vammaisille työtä on vähän. Jotta työllisyysastetta
yhteiskunnassa yleisesti ottaen voitaisiin
nostaa, tulisi työtehtävät räätälöidä ihmisten mukaan riippumatta siitä, onko
kyseessä eläkeiässä oleva terve työntekijä vai vammainen henkilö.
Myös Kelan toimintatapojen osalta
todettiin, että toivomisen varaa on paljon, esimerkiksi viittomakielen tulkin tai
viittomakielisten psykoterapeuttien saatavuuden osalta. Haastatellun henkilön
mukaan Kela ei nähtävästi viranomaisena ymmärrä kuurojen ja kuurosokeiden
erityistarpeita.
Todettakoon tässä, että suuri määrä eduskuntavaaliehdokkaista ilmoitti
vaalien alla puolustavansa hyvinvointivaltiota. Valittaen täytyy todeta, että näköjään hyvinvointivaltion puolustaminen tarkoittaa koneiston puolustamista
”pientä” ihmistä vastaan.

T

uhat t yöha kemusta. Esitys Silminnäkijä to 2.4.2015.
Ohjelmassa Tuhat työhakemusta
kuvataan yksilöitä, jotka yrittävät selviytyä järjestelmän rattaissa. Haluan esittää kunnioitukseni henkilöille,
jotka esiintyivät ohjelmassa. Toivottavasti muutoksen siemen on TV-ohjelman
myötä kylvetty suomalaiseen yhteiskuntaan.
Lyhykäisyydessään ohjelma kuvaili
suomalaista työnhakukulttuuria maassa, joka on kärsinyt tulevasta työvoimapulasta jo 1970-luvun alkuvuosista lähtien. Perustellusti jotkut haastatelluista
kyseenalaistivat työnhakumenetelmät,
jotka pahimmassa tapauksessa murtavat
ihmismieliä.
Eräs haastatelluista oli hakenut tuhatta, toinen useampaa tuhatta työpaikkaa. Jotenkin voisi ehkä odottaa, että kun
kilpailukyky- ja kustannustehokkuuskysymyksiä muutoin tässä yhteiskunnassa
jatkuvasti pidetään keskusteluissa esillä, myös työnhaun logistisiin epäkohtiin
kiinnitettäisiin huomiota työttömien näkökulmasta.
Vai ollaanko todellakin sitä mieltä,
että elämän tarkoitus on työn hakeminen sieltä, mistä sitä pätevyydellä ja ammattitaidolla ei saa? Faktahan on se, että
nykyisenkaltaisesta työnhaullisesta paperinpyöritystilanteesta hyötyvät sekä
yksityinen- että julkinen rekrytointiteollisuus työttömien ja heidän lähipiirinsä kustannuksella.
Eräs ohjelman haastatelluista totesi
vuosia jatkuneen työhakukiirastulen jälkeen: ”Raha on pelkkä väline, ja asema ei
ole ihmisen mitta. Tärkein kirkastuu: ne
ovat perhe ja ystävät”.

Mielestäni Euroopassa on kaksi Onnenmaata, kun mittariksi otetaan korkea
työllisyysaste ja siitä seuraava yleinen
hyvä yhteiskunnassa. Nämä kaksi maata
ovat Tanska ja Itävalta. Käsittääkseni reseptit korkeaan työllisyysasteeseen eroavat kyseisten maiden välillä.
Tanska painottaa dynaamisia työmarkkinoita ja joustavia eläkejärjestelyjä, kun taas Itävallan resepti korkeaan
työllisyysasteeseen on perinteisempi,
mutta koeteltu ja toimiva keynesiläinen
elvytysinvestointipolitiikka, joka matalasuhdanteissa takaa alemman työttömyyden ja kysyntäostovoimaa talouteen.
Lisäksi n. 40 % peruskoulun päättäneistä nuorista on kisällioppisopimustöissä
muutaman sadan euron kuukausipalkalla, osittain Itävallan valtion kustantamana.
Mikäli suomalaista yhteiskuntaa johdettaisiin älykkäästi, niin tietenkin asiat silloin hoidettaisiin kuten Tanskassa ja Itävallassa, mielellään molempia
menestymismalleja yhdistellen. Mutta
kun Suomen johtamiskulttuuria tarkastellaan, niin hölmöläisten touhultahan
tämä näyttää, oli sitten kyse Nokia Oyj
tai Oy Suomi-Finland Ab. Kruununjalokiviä syrjäytetään työelämästä ja hölmöläiset johtaa, kun karavaani kulkee.

Kristian Sundman
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TyöKaapeli-hanke

Erään projektin loppusanoiksi
Liekö kukaan laskenut tai muuten
arvioinut, kuinka monta hanketta pyörii
kirjavan kolmannen sektorin kentillä
tavoitteena työn tarjonnan lisääminen ja
työllisyyden edistäminen.

T

yön tarjonnan lisääminen on hieman epäselvä poliittisen arjen
käsite. Tarjoan työtäni – työvoimatavaraasi, korjaisi Marx – työmarkkinoille. Toisaalta toivon, että joku
olisi kiinnostunut tavarastani ja tarjoaisi
minulle työtä, työpaikan. Puhutaan siis
kahdesta asiasta samalla termillä.
Työvoiman tarjonnan lisääminen on
jo tarkempaa puhetta. Sadat hankkeet
pyrkivät siihen myös välityömarkkinoilla: kuntoutusta, koulutusta, työelämätaitoja, valmennusta ja goutsausta, tyylin tuunausta… Kaikki kynnelle kykenevät työvoimaksi! Ponnistukset eivät
useinkaan tuota aitoa ostotarjousta, vain
tilapäisen palkkatukikeikan tms. verorahoilla, jos sitäkään.

TyöKaapeli-hanke
Ajattelimme Helsingin Diakonissalaitoksen TyöKaapeli-hankkeessa (ks. CABLE, Kaapeli), että jos HDL:n yhteistyöyritysten rekrytoijat ja työttömät kohtaisivat edes muutaman tunnin yhteisövalmennusprosessissa, huomattaisiin kuinka hyviä tyyppejä työttömien joukossa
on. Pieniä pilkahduksia havahtumisesta
saatiinkin, mutta yrityksillä ei ole resurssia/kiinnostusta moiseen satsaukseen.
Kuvat: Juha Keränen

Hanke on nyt päättynyt, loppuraportti kirjoitettu ja ohjausryhmää kiitelty. Miten kävi? Vain harva pitkäaikaistyötön työllistyi hankkeen kahden
vuoden aikana. Muutamat kyllä mutta
ei suoraan hankkeen vuoksi. Toki moni
koki tormistuvansa, kun sai jakaa kohtaloaan ja miettiä tulevaa porukalla. Sitten
jaksoi jatkaa ”tarjousten” tekemistäkin.
Yhteisöllinen, sosiaalinen tuki ja solidaarisuus koettiinkin tärkeäksi. Sitä ei juuri
löydy yksilöityneissä ja yhä ohuemmiksi
käyvissä sosiaali- ja työvoimapalveluissa.
Jotta tällä sosiaalisella linjalla olisi
jatkuvuutta, tarvitaan tiloja ja olotiloja
yhteisöllisen voimaantumisen tyyssijoina. Työttömien – niin kuin muidenkin
ryhmien – segregoiminen omiin saarekkeisiinsa on jopa vaarallista. Nämä olotilat ovat pahimmillaan vieraantumisen ja
syrjäytymisen koloja.
Mm. työttömien yhdistykset ovat
tässä haasteiden edessä. Savupiipputeollisuuden raunioille 1990-luvulla syntyneet yhdistykset joutuvat nyt kohtaamaan jälkimodernin yhteiskunnan kriisien keskellä jo valmiiksi prekarisoituneita, verkoissa sosiaalisensa luovia x-,
y- ja z-sukupolvien työttömiä. Pointti
ei ehkä enää olekaan vain työssä ja sen
puutteessa, vaan mielekkäässä, päämääräisessä toiminnassa. Silloin työttömyyspäivärahan voi nähdä vaikka kansalaispalkkana. Voisiko työttömyys tarjota utooppisen ”oikeuden laiskuuteen”,
ja vielä luovaan sellaiseen, kuten Marxin
vävy Paul Lafargue aikoinaan kirjoitti?

Jouni Kylmälä
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Kurikan Äijämessut

Kurikan Äijämessut fokusoituivat
terveysriskitekijöihin

M

essujen avaussanat lausunut
sairaanhoitaja Harri Teräväinen varoitti ihmisiä vaipumasta välinpitämättömyyteen oman terveytensä suhteen. Hän
pyysi kuulijoita miettimään, miksi kasvatamme riskiä sairastumiseen. Työssään Teräväinen on kohdannut lukuisia
tilanteita, joissa ihmisen hyvinvointi on
romahtanut pelkästään siksi, että ollaan
oltu välinpitämättömiä itseä kohtaan.

Rasteilta tietoa ja mittauksia

”Äijämittari”-lomake täyttyi kuljettaessa
rastilta toiselle.

Messutapahtumaan osallistui lähes sata
työtöntä, joille aluksi jaettiin äijämittari-lomake täytettäväksi. Äijiltä testattiin
tasapainoa, puristusvoimaa, jalkojen lihasvoimaa sekä mitattiin verenpaine, verensokeri, häkä sekä kehon koostumus.
Tietoiskurasteilla jaettiin tietoa ravinnosta, hampaiden hoidosta, alkoholista sekä kartoitettiin liikunnan merkitystä terveyteen. Lomakkeelle kertyneet
tiedot käytiin lopuksi läpi työttömien
terveydenhoitajan sekä fysioterapeutin
kanssa. Jokainen sai henkilökohtaisen
arvion tämänhetkisestä terveystilanteestaan sekä eväät hoitaa terveyttään
tulevaisuudessa.
JIK ky:n oman henkilöstön lisäksi rasteja oli järjestämässä fysioterapiaopiskelijoita Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta, lähihoitajaopiskelijoita Koulutuskeskus Sedusta sekä terveydenhoidon
ammattilaisia Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Terveydenedistämisyksiköstä Aksilasta.
Kurikan kaupungin vapaa-aikatoimen kahdella rastilla pääsi kokeilemaan
tarkkuutta pallonheitossa sekä puhallustikassa, aikuissosiaalityön pisteellä
jaettiin tietoa aktivointisuunnitelmista sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.
Kurikan palokunta oli paikalla järjestämässä alkusammutusharjoituksia, eikä
sovi unohtaa fysioterapiaopiskelijoiden
järjestämiä jumppatuokioita ja niskahierontaa.

Ideasta tapahtumaksi
Messujen äideiksi voidaan nimetä terveyden edistämisen koordinaattori Tiina Leikas sekä sosiaaliohjaaja Helena
Hankaniemi JIK ky:stä. Pienestä ideankipinästä syttyi liekki, jota Leikas ja
Hankaniemi lietsoivat.
He kartoittivat, millä tavalla parhaiten saisi työttömille tietoa oman terveytensä tarkkailuun ja päätyivät lopulta
messutapahtumaan. Tilaisuutta varten
kerättiin eri terveydenaloilta yhteistyökumppaneita, joiden kanssa rakennettiin lopullinen kokonaisuus.
Äijämessujen pitopaikka Perinneverstas Talonpoika on JIK ky:n alainen
työpaja, joka työllistää Kurikan alueen
nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. Verstas
purkaa rakennuksia, tekee kodin remontointi- ja purkupalveluja, entisöi huonekaluja sekä valmistaa erilaisia tuotteita
asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Heidän erikoisalansa on sisustustuotteet.
Verstaan myymälässä myydään omavalmisteisia tuotteita huonekaluista koriste-esineisiin ja myymälän tuotto käytetään kokonaisuudessaan kurikkalaisten työttömien hyväksi. Verstaalla työskentelee n. 70 henkilöä, joista n. 50 on
kuntouttavassa työtoiminnassa ja loput
palkkatuella.

Äijämäisen rento tunnelma
Messupäivä kului äijämäisen rennosti.
Vaikka teema oli vakava, siitä osattiin
keskustella keveästi, mutta asiallisesti. Haastatteluissa moni työtön tunnusti
ajattelevansa liian vähän omaa terveyttään ja otti tosissaan vastaan päivästä
saamansa informaation. Kurikan kaupunki ruokki messuväen soppatykillisellä jauhelihakeittoa.
Kurikan Työnhakijat ry osallistui
messuille omalla osastollaan, jossa esiteltiin yhdistyksen käsitöitä sekä tauotta pyörineellä diaesityksellä yhdistystä.
Päivän avaussanojen jälkeen yhdistyksen
toiminnanohjaaja Sirpa Uusimäki piti
esitelmän yhdistyksen toiminnasta.

Veikko Virtanen
Veren sokeri on syytä mitata säännöllisesti,
vaikka ei itseään sairaaksi tuntisikaan,
korosti Tiina Leikas omalla rastillaan.
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Kuvat: Kurikan Työnhakijat ry

Kurikan kaupunki ja Jalasjärven Ilmajoen
Kurikan kuntayhtymä JIK ky järjesti
Äijämessut työttömille työnhakijoille
Perinneverstas Talonpojan tiloissa
Kurikassa 23.4. Messuilla keskityttiin
oman terveydentilan huolenpitoon
ja elintapojen merkitykseen
hyvinvoinnissa.

Ylipalomies Reijo Alanko-Luopa Kurikan
palokunnasta antoi äijien leikkiä tulella
ja neuvoi, miten se sammutetaan.
Kurikan Työnhakijat ry:n toiminnanohjaaja Sirpa Uusimäki esitteli
messuväelle yhdistyksen toimintaa.

Lukijan nurkka

E

ivätkös ne ole kansanedustajat,
jotka sanovat työttömille, että
menkää töihin. Voi kysyä, että
mihin töihin, jos sopivaa työpaikkaa ei löydy. Hakemuksiin olisi
kiva saada edes vastaus.
Eikö valtion pitäisi jopa järjestää
niitä työpaikkoja työttömille? Niinhän
se saatiin tämä maa nousuun sodan jälkeen, että valtio perusti valtionyhtiöitä
ja isoisoisämme ja isoisämme nostivat
tämän maan pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Eikö tällaista sotaveteraanien muistoa enää kunnioiteta valtionhallinnossa?

Toni Luoma
Keski-Pohjanmaa

Valtionkin pitäisi haluta olla osa
yhteiskuntaa ja työelämää ja etsiä toimintamalleja ja yritysideoita. Yrityksiä
voitaisiin perustaa ja palkata sekä kouluttaa työttömiä niihin töihin. Miksi
isoisämme antoivat valtiolle vapauden
olla olemassa, jos se ei edes kunnioita
kansalaisiaan sen vertaa, että perustaisi yrityksiä, joissa kansalaiset saisivat
olla töissä?
Työttömienkö niitä yrityksiä tulisi
perustaa? Eiväthän he saa edes työtä,
niin miten voi kuvitella, että he pystyisivät perustamaan yrityksiä. Taluttaako tässä sokea rampaa vai miten?

Valtio luottaa sokeasti yrityselämän
kykyyn luoda työtä ja sikiöasennossa
odottaa, että jos niitä vaikka syntyisi.
Eiköhän valtionkin tulisi kasvaa isoksi
ja ottaa itse se kynä käteen. Tässä olisi
sellainen agenda, jonka puolesta työttömienkin kannattaisi kampanjoida.
Mitä voisikaan tehdä, jos Suomen valtio tulisi esiin ja alkaisi luoda työtä?
Mitäpä, jos ottaisitte ja menisitte
valtaamaan TE-toimistot ympäri maata. Sinne vaan makuualustan ja eväiden
kanssa viettämään pari yötä TE-toimiston tiloihin. Lehtimiehille kerrottaisiin
hiukan agendaa ja vaadittaisiin valtiolta palkankorotusta eli korotusta työmarkkinatukeen niin kuin muutkin
työmarkkinaryhmät. Sitten sanottaisiin, että me ruvetaan hillumaan, jos ei
saada.
Voihan niitä muitakin valtion rakennuksia vallata, mutta ajattelin, että
TE-toimistot olisivat oiva kohde. Sellainen rauhanomainen mielenosoitus. Kai
me työttömät sellaiseen saadaan aktivoitua. Mehän olemme se Suomen voimavara, jonka avulla Suomen saisi nousuun, kun vaan joku näyttäisi mitä pitää tehdä bruttokansantuotteen lisäämiseksi.
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Kotieläinpiha työllistää
ja tuo iloa
Taustatyöllä
toiminnan alkuun
Toivotassu-hanketta edelsi vuoden mittainen esiselvitysvaihe, jossa tutkittiin
mm. kotieläinpihan työllistävää vaikutusta sekä eläinten ja puutarhanhoidon
merkitystä ihmisen sosiaalisuuteen sekä
fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Samalla selviteltiin mahdollista paikkaa
kotieläinpihalle, kustannuksia sekä lupa-asioita. Myös mahdollisia yhteistyökumppaneita ja eri rahoitusmahdollisuuksia kartoitettiin. Esiselvitysvaiheeseen osallistui Kouvolan Seudun Työttömien ry:n lisäksi Pohjois-Kymen Kasvu
ry.
Rahoitus Toivotassun projektipäällikön ja projektiohjaajien palkkaamiseen
on saatu ELY-keskukselta. Osa Kouvolan kaupungin järjestöavustuksesta kohdistetaan kotieläinpihan kuluihin ja erilaisia materiaalilahjoituksia Toivotassun toimintaan on saatu alueen yrityksiltä. Tänä vuonna saatiin lisäksi Jaalan,
Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiöltä apuraha aitojen ja suojien rakentamiseen. Muut kulut rahoittaa Kouvolan
Seudun Työttömät ry.

Tuumasta toimeen
Kotieläinpihalla työskenteli ensimmäisellä toimintakaudella (16.5.–30.9.2014)
projektipäällikön lisäksi 21 henkilöä,
joista 16 oli työssä palkkatuella, 3 työkokeilussa ja 2 työssäoppimisjaksolla.
Kotieläinpihan valmisteluvaiheeseen
kuului mm. rakennus- ja puutarhatöitä
sekä markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista. Kotieläinpihaa valmisteltiin
työllistettyjen kanssa toukokuun puolivälistä lähtien ja se avattiin yleisölle heinäkuun puolivälissä.
Eläimet kotieläinpihalle saatiin lainaksi läheisiltä maatiloilta. Eläinten
joukko koostui lampaista, vuohista, sioista, kanoista, kukosta, kaneista ja vasikoista. Myös kissoja ja koiria vieraili kotieläinpihalla.
Kotieläinpiha oli avoinna pari kuukautta. Siinä ajassa tilalla ehti vierailla
noin 1500 henkeä. Työllistettyjen tehtäviin kuului tuona aikana mm. kahvion
pitäminen, eläinten hoito sekä asiakaspalvelua ja opastusta.
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Tutkitusti hyvä menetelmä
Yhteiskuntatieteiden maisteri Erja Mehtälä teki kotieläinpihan ensimmäisen
kesän toimintaan ja tuloksiin liittyvän
pro gradu -tutkielman Itä-Suomen yliopistoon. Gradu liittyi sosiaalityön oppiaineeseen ja tarkoituksena oli tutkia
luontolähtöiseen (Green Care) työhön
kuntouttavaan toimintaan osallistuneiden kokemuksia osallisuudesta heidän elämäntilanteessaan. Creen Care
-toiminnassa keskeisiä elementtejä ovat
luonto, toiminta ja yhteisöllisyys.
Mehtälä haastatteli tutkimustaan
varten viittä Toivotassuun työllistettyä
ja yhtä toiseen Creen Care -hankkeeseen
työllistettyä henkilöä.
Tutkimustulosten mukaan Toivotassussa työskentely oli lisännyt ja vahvistanut toimintaan osallistuneiden osallisuuden kokemuksia. Kaikki haastateltavat pitivät työyhteisön merkitystä suurena. Työilmapiiri oli koettu hyväksi ja turvalliseksi, ja työntekijät kokivat olleensa
keskenään tasavertaisia. Lisäksi luontoympäristö koettiin rauhoittavana, voimaannuttavana ja turvallisena toimintaympäristönä, joka tarjosi elämyksellisyyttä. Kaikkien vastaajien kohdalla itseluottamus ja oman osaamisen arvostus
oli kohentunut tekemisen, toiminnan ja
uuden oppimisen myötä.

Kotieläinpiha Toivotassu
Uutelankuja 11, 47200 Elimäki
Avoinna 11–17 (perjantaisin suljettu)
http://toivotassu.weebly.com
facebook.com/toivotassu
Lahjoittajat
JEV - Jaalan, Elimäen ja Valkealan
kehittämissäätiö (2015)
Sisustusliike Dreams, Kouvola (2014)
Design Kellari, Kouvola (2014)
Kouvolan Saha Oy (2014)
Kymenlaakson kattokeskus Oy,
Kouvola (2014)
Hintakaari, Kouvola (2014)
RTV-yhtymä Oy, Kouvola (2014)
Väriuitto Oy, Kouvola 2014

Kuvat: Toivotassu -projekti

Kouvolan Seudun Työttömät ry
käynnisti viime vuonna Toivotassunimisen työllistämishankkeen, jonka
myötä työttömät ovat päässeet
työskentelemään erilaisissa
työtehtävissä palkkatuella ja
työkokeilussa. Hankkeen kohderyhmää
ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti
työllistyvät työnhakijat. Yksi iso osa
työllistämishanketta on ollut Elimäellä
sijaitseva kotieläinpiha, jonka toimintaa
osa työllistetyistä pyörittää nyt toista
kesää.

Minna Honkanen
TVY:n hankkeistaja

Toinen kierros
Tänä vuonna Toivotassu avasi kotieläinpihan yleisölle toukokuun lopussa. Tilalla työskentelee tällä hetkellä 23 henkilöä
palkkatuella, yksi työkokeilija sekä projektiohjaaja ja -päällikkö.
Keväällä kotieläinpihan valmisteluvaiheessa työntekijöistä muodostettiin
markkinointi-, eläin-, kahvio-, tuote- ja
puutarharyhmät. Kotieläinpihalle tehtiin myös uusia aitauksia, aitoja ja rakennelmia. Nyt, toiminnan käynnistyttyä,
työvuorot on tehty kahvio-, rakennus-,
eläintenhoito- ja vartiointi/kiinteistötöihin.
Pihalla voi ihastella lampaita, vuohia, minipossuja, kaneja, kissoja, kanoja
ja kukkoa. Myös poni, hevoset ja koirat
vierailevat pihalla silloin tällöin.
Kotieläinpihalla ei ole varsinaisia sisätiloja, joten toimintaa jatketaan niin
pitkälle loppukesään kuin säät sallivat.
Pihaa voidaan luultavasti pitää auki elokuun loppuun saakka.

Työntekijät ja asiakkaat
tyytyväisiä
Toivotassu-hankkeen projektipäällikkö
Hilkka Tiihosen mukaan työllistettävät ovat viihtyneet kotieläinpihan töissä hyvin. He ovat olleet iloisia siitä, että
on töitä ja että työympäristö on ollut niin
miellyttävä. Työ on vaihtelevaa ja erilaista verrattuna siihen, mitä työllistettävät
ovat ennen tehneet.
Myös asiakkailta on saatu hyvää palautetta. Kotieläinpihaa on kiitelty erityisesti siitä, että lapset pääsevät näkemään eläimiä ja saavat koskea niihin. Lisäksi miljöötä on kehuttu kaikin puolin
ihanaksi.
Projektipäällikön näkökulmasta palkitsevinta on ollut se, että ideasta todella tuli totta ja työn tulokset ovat nähtävissä.
– Kahden ja puolen vuoden aikana
olen tutustunut mielettömän ihaniin ihmisiin ja nähnyt mitä taitoja ja tietoja ihmisillä on ”piilossa”. On pystytty työllistämään ja ideoimaan erilaisia työtehtäviä, ja saatu ihmisten pitkäaikaistyöttömyyteen tauko ja joissakin tapauksissa
koulutus- tai työpaikka tämän jälkeen,
Tiihonen iloitsee.

Uusia hankkeita
suunnitteilla TVY:ssä
TVY lähetti Raha-automaatti
yhdistykselle tänä keväänä kaksi
avustushakemusta. Toisella
hakemuksella haettiin rahoitusta
hankkeelle, jonka tavoitteena on
ylläpitää työttömien hyvinvointia
yhteisöllisyyden keinoin. Toinen
hakemus liittyy hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on tuottaa
dokumenttielokuva työttömyydestä.

R

aha-automaattiyhdistys julkistaa avustuspäätökset joulukuussa. Mikäli hankkeille myönnetään avustukset, niiden toiminta
käynnistetään ensi vuoden alussa.

Buusti – työttömien
innovatiiviset ja
tavoitteelliset toimintatavat
TVY on suunnitellut kolmivuotista, valtakunnallista Buusti-hanketta, jonka tavoitteena on ylläpitää työttömien terveyttä ja hyvinvointia yhteisöllistä toimintaa vahvistamalla.
Hankesuunnittelua varten toteutettiin nopealla aikataululla kysely työttömyyskokemuksista ja moni vastaajista
kertoi, että työttömyyden myötä sosiaalinen verkosto oli kaventunut ja yhteisöllisyys vähentynyt. Buustilla halutaan
vastata tähän ongelmaan.
Hankkeen puitteissa järjestettäisiin
ympäri Suomen yhteisövalmennuksia,
joihin osallistuisi työttömiä ja myös halukkaita työttömien yhdistysten aktiiveja opettelemaan yhteisövalmennusta
työkaluna. Näin ollen yhteisövalmennuksen toivottaisiin leviävän ja vakiintuvan yhdistyksiin yhtenä toimintamuotona.

Yhteisövalmennuksen tavoitteena on
voimaannuttaa yksilöitä, tukea yhteisöjen syntymistä ja saada yhteisöt pyrkimään kohti yhteisiä tavoitteita ja mielekästä tekemistä.
Kasvokkaisen yhteisövalmennuksen
lisäksi pilotoitaisiin verkkopohjainen yhteisövalmennus, jolla voidaan tavoittaa
työttömät ympäri Suomen ja muodostaa
valtakunnallinen työttömien yhteisö.
Projektissa tulisi toimimaan kaksi
työntekijää: yhteisöpedagogi ja projektipäällikkö.

TVYmedia
TVYmedia olisi vuoden mittainen hanke, jossa kaksi RAY:n Paikka auki -avustusohjelman kautta palkattua nuorta
tekisi nykyaikaisin menetelmin dokumenttielokuvan työttömyydestä. Paikka
auki -ohjelman tarkoituksena on edistää
alle 30-vuotiaiden, vaikeasti työllistyvien nuorten työllistymistä.
Hankkeen puitteissa luotavan dokumentin tarkoituksena olisi lisätä yleistä
tietoisuutta työttömistä, työttömyydestä ilmiönä, työllistymismahdollisuuksista sekä työttömiä palkkaavista yhdistyksistä.
Paikka auki -avustuksen voimin palkattavat nuoret työskentelisivät toimittajan ja media-assistentin nimikkeillä.

Minna Honkanen
TVY:n hankkeistaja
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TVY:n jäsenyhdistysten toimintaa

Vantaan Työttömät ry:n
Arjen Ilo -hanke
Hankkeen tavoitteena on työllistää
pitkäaikaistyöttömiä tai muuten
vaikeasti työllistyviä henkilöitä
palkkatuella tai työkokeiluun mm.
toiminta-avustajiksi ikääntyneiden
kotona annettavaan apuun sekä
keittiötyöhön, kirpputorille, ompelijaksi
ja vahtimestarin työtehtäviin.
Hankkeessa pyritään lisäämään
työllistettyjen työmarkkinapotentiaalia,
ohjaamaan sijoittumista koulutukseen
tai pysyvään työpaikkaan sekä samalla
parantamaan työttömän työnhakijan
ammattitaitoa. Vuoden alusta
tullut palkkatukiuudistus asettaa
osaltaan haasteita toiminnallemme
ja hankkeellemme, sillä eripituiset
palkkatukijaksot vaikuttavat hankkeen
piiriin kuuluvien asiakkaidenkin
tilanteeseen.

T

avoitteenamme on myös kehittää työttömien neuvonta- ja ohjauspalvelua vastataksemme tämän päivän muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin mm. palkkatukityöllistettyjen osaamisen ja ammattitaidon
kehittämiseksi. Toimintakoordinaattorin tehtävään olemme saaneet raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua Ak1rahoitusta matalan kynnyksen toimintaan vuodelle 2015. On tärkeää huomioida sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky, jotta toimintamme
palvelisi ihmistä kokonaisuutena.

Hankkeen käynnistys
Vantaan Työttömät ry käynnisti Arjen Ilo
-hankkeen vuonna 2013. Rahoitus hankkeeseen on tullut Uudenmaan ELY-keskukselta, nykyisin KEHA-keskukselta ja
hanke on kestoltaan kolme vuotta. Nyt
onkin siis menossa hankkeen kolmas ja
viimeinen vuosi.

Hankkeen palaute

Toimintakoordinaattori Marjaana
Honkanen (vas.), toiminta-avustaja Mirja
Rämänen, toiminnanohjaaja Tuula Lahti ja
hanketyöntekijä Maris Palu.

Ilmaisen leivän jako.

Toiminta-avustajat Anne Hassinen (vas.) ja
Mirja Rämänen sekä toiminnanohjaaja Tuula
Lahti ja hanketyöntekijä Maris Palu.
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Hankkeen tavoitteena on työllistää
pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatuella toiminta-avustajiksi kotona asuville
ikääntyneille. Yhdistys rekrytoi ja palkkaa työntekijät ja toimii heidän työnantajanaan koko työsuhteen ajan. Suurimpia yhteistyökumppaneita asiakashankinnan suhteen on ollut Vantaan kaupungin kotihoito. Muutamat asiakkaat
ovat tulleet hankkeeseen sosiaalitoimen
kautta ja jotkut omalla asiakashankinnallamme.
Hankkeen asiakkaat ovat vantaalaisia kotona asuvia ikääntyneitä. Asiakkaiden luona tehtäviä töitä ovat kartoituskäynnillä sovitut pienimuotoiset arkiaskareet ja asiakkaan kanssa seurustelu ja
ulkoilu. Lisäksi olemme ottaneet hankkeeseen mukaan pienimuotoista viriketoimintaa. Asiakkaat ja toiminta-avustajat ovat yhdessä pelanneet erilaisia pelejä, visailleet, lukeneet lehtiä ja jumpanneet. Työtehtäviin eivät kuulu hoitotoimenpiteet, lääkehoitoon liittyvät asiat
tai suursiivoukset.
Moni asiakkaamme on kertonut kokevansa yksinäisyyttä. Usein puolison
kuoleman myötä ja oman terveyden heikentyessä monen elämä voi rajoittua
usein vain omaan kotiin. Ainoita säännöllisiä sosiaalisia kohtaamisia ovat kotihoidon, ruokapalvelun tms. käynnit.

Hankkeen asiakkailta saamamme palaute on ollut positiivista. Koska asiakkaamme ovat iäkkäitä, suurin osa heistä ei
enää pysty tai uskalla lähteä yksin ulos.
Yhdessä ulkoilu onkin koettu tärkeäksi
ja turvalliseksi, kun on joku joka kulkee
vierellä. Moni on kertonut, että toiminta-avustajien käynnit ovat odotettuja ja
suurin ilo on ollut se, että joku käy heidän luonaan säännöllisesti. On tärkeää,
että saa jutella ja että on joku, joka kuuntelee ja on läsnä.

Toiminnanohjaaja Tuula Lahti
Hanketyöntekijä Maris Palu

Pilkkihaalaripaneelin tarjontaa 11.4.2015.

Vantaan Työttömät ry
Järjestämme ilmaisia tietotekniikan alkeis- ja jatkokursseja,
sillä olemme saaneet käytöstä poistettuja hyviä tietokoneita
toiselta työttömien yhdistykseltä ja yhdistyksessämme toimii asiantunteva atk-avustaja palkkatuella.
Osallistumme seminaareihin ja kokouksiin, ja pidämme ovet
auki kaikille toiminnastamme kiinnostuneille. Verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ensiarvoisen
tärkeää.
Toivomme myös saavamme toimintaamme mukaan uusia,
erityisesti nuoria työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia
ihmisiä. Tilastojemme mukaan käyntimäärät toimitilassamme ovat lisääntyneet.

Yhdistyksemme on ollut mukana syksyllä 2014 alkaen Vantaan kaupungin projektikokeilussa ”Yhteinen pöytä”, jossa
koulujen ylijäämäruokaa jaetaan ilmaiseksi toimitilassa
kävijöille. Jatkamme projektissa kokeilun jo päätyttyä sen
suuren tarpeen ja kysynnän ansiosta.
Yhdistykselle asetettuihin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää myös ammattitaitoa ja kiinnostusta uusien asioiden
oppimiseen sekä yhdistyksen vetäjiltä että hankkeessa työskenteleviltä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa.
Julkisen rahoituksen myötä myös yhdistyksen toiminnan
ja hankkeen on oltava laadukasta, kriteerit täyttävää toimintaa. Vantaan Työttömät ry:n toimintaa toteutetaan ja
kehitetään yhdessä sen hallituksen kanssa laaditun toimintasuunnitelman mukaan ja sen valvonnassa.

TVYtter 2/2015 43

Missä työpaikat?
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
4.5.2015 julkaisemassa lyhyen
aikavälin työmarkkinaennusteessa
arvioidaan, että työttömyyden kasvu
pysähtyy. Palvelualoilla työpaikkojen
määrä lisääntyy. Teollisuudessa ja
rakennusalalla työpaikat vähenevät.
Tämän vuoden talouskasvu ei vielä riitä
kasvattamaan työllisyyttä.

n
n
n
n
n

Paljon pulaa hakijoista
Pulaa hakijoista
Tasapaino
Liikaa hakijoita
Paljon liikaa hakijoita

2261. Hammaslääkärit

5321. Lähihoitajat

T

ämän vuoden työllisyysaste nousee 68,8 prosenttiin, mutta ei paremman työvoiman kysynnän
vaan supistuvan työikäisen väestön vuoksi. Työttömyysaste nousee
8,9 prosenttiin. Työttömyysasteen nousu puolestaan selittyy osaltaan sillä, että
työvoiman tarjonta hieman kasvaa.
TEM:n ennusteen mukaan työllisyysasteen odotetaan ensi vuonna hieman
nousevan, mutta työttömyysasteen laskevan vain yhden prosenttikymmenyksen verran. Tänä vuonna pitkäaikaistyöttömiä on noin 106 000 ja ensi vuonna 119 000. Myös työttömien työnhakijoiden määrä nousee tänä ja ensi vuonna hieman alle 350 000:n, joka on myös
2000-luvun ennätystaso.

5223. Myyjät

3221. Sairaanhoitajat ym.

353. Sosiaaliturvaetuuksien
käsittelijät

http://ammattibarometri.fi
Yleisimmät työvoimapula-ammatit

Yleisimmät ylitarjonta-ammatit

Puhelin- ja asiakaspalvelukesk. myyjät
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
Hammaslääkärit
Myyntiedustajat
Yleislääkärit
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Sairaanhoitajat ym.
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Erityisopettajat
Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Yleissihteerit *
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit *
Johdon sihteerit ja osastosihteerit *
Mainonnan ja markk. erit.asiant. *
Elektr.- ja autom. laitteiden asentajat
Graafiset multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät
Konepuusepät
Käytön tukihenkilöt
Tieto- ja viestintäteknol. asentajat

Ammatit, joissa on pulaa työvoimasta ja joissa on työvoiman ylitarjontaa.
* Ammateissa on suurta ylitarjontaa
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Ennusteessa ei ole huomioitu tulevan
hallitusohjelman mahdollisia vaikutuksia talouden ja työllisyyden kehitykseen.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 19 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli heidän mukaansa
67,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden
huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 280 000, mikä oli 39
000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta
aiemmin.
TEM:llä on ollut sisäisessä käytössä
ammattibarometri. Nyt siitä on julkaistu kevennetty versio yleiseen käyttöön.
Ammattien työmarkkinanäkymien arvio
tehdään TE -toimistoissa. TE -toimiston
virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.
Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm.
barometrien ja seurantajärjestelmien
tietoihin. Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista
ja edistämään ammatillista ja alueellista
liikkuvuutta.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kehitystä eri ammateissa kartoitetaan
helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa.
Viimeisin ammattikartoitus on tämän vuoden helmikuulta. Sen mukaan
Suomessa on tällä hetkellä 13 alaa, joilla
on pulaa työntekijöistä. Lähes 40 prosenttia tarkastelluista 200 ammatista
sen sijaan määriteltiin ylitarjonta-ammateiksi, joissa on liikaa työnhakijoita
työvoiman kysyntään nähden.
Taulukossa tulee huomioida, että eri
ammattikuntien välillä on alueellisia
eroja. Esimerkiksi hammaslääkäreistä
ei ole pulaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Sairaanhoitajista sen sijaan
on yleisesti pulaa lähes kaikkialla paitsi
Keski-Suomessa.
Lähteet: TEM:n tiedotteet

TVYtterin lyhyet
TVY ry:n tapahtumakalenteri
TVY ry:n Kesäpäivät 2015
Tallukka, Asikkala 19.–21.8.
TVY ry:n Edunvalvontaviikko 2015
Helsingissä viikolla 38.
TVY ry:n Laivakoulutus 2015
Tallinna 18.–20.11.

ja hallintoa koskevia kysymyksiä. Päivät tarjoavat tietoa ja tukea järjestötoimijoille ja mahdollistavat talous- ja
hallintoasioiden äärellä työskentelevien keskinäistä verkostoitumista.
TVYtterin lyhyet
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko

Muut tapahtumat
Ks. myös http://tvyry.blogspot.fi
Katse korvien väliin ja ohjat omiin
käsiin 1.–5.7. ja 13.–17.7. Joutsa
Lähde oppimaan islanninhevosten
kanssa! Pollesta potkua ry järjestää aikuisille kursseja Joutsassa 1.-5.7. (kaikille avoin, 300 e) ja 13.-17.7. (työttömille,
100 e). Tarkoitettu työuupumusta, kiusaamista, elämänhallinnan vaikeuksia
yms. kokeneille. Kurssiohjelmassa on
elämänhallinnan taitoja, kuten hiljentymistä, omien tavoitteiden asettamista
ja omista voimavaroista kiinni pitämistä. Myös hevostoimintaa, jonka aikana
hoidetaan islanninhevosia ja vähän
ratsastetaan omien taitojen mukaan.
Aiempaa ratsastustaustaa ei tarvita.
Kyseessä on sosiaalipedagoginen koulutus, ei terapia. Majoitus on vanhalla
kansakoululla, ja opiskelua on päivittäin klo 9–16. Lisätietoa www.pollestapotkua.net ja lähetä vapaamuotoinen
hakemus ulla@pollestapotkua.net
Somali Studies Congress 19.8.–23.8.
Helsinki. Free entrance/vapaa pääsy.
The congress pays close attention to
the complex and multidimensional
nature of Somali identity and its presentation both in Somalia and in the
diaspora communities.
Syventävä parikurssi 31.8.–5.9.
Levi. Järj. Mielenterveyden keskus
liitto.
Keinoja omaan kuntoutumiseen
Summasaari (liikuntapainotteinen)
7.9.–11.9., Imatra 5.10.–10.10., Nuorille
aikuisille (liikuntapainotteinen) 5.10.–
9.10. Järj. Mielenterveyden keskusliitto.
Työhyvinvointikortti-koulutus
Turku 22.9. Järj. Työterveyslaitos.
SAK-päivät 2015
Jyväskylän Paviljongi 3.–4.10.
Innomarkkinat 2015, Helsinki 19.11.
Terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille,
ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi. www.innokyla.fi
Talous- ja hallintofoorumi 25.–26.11.,
Helsinki
Valtakunnallisessa ajankohtaisseminaarissa käsitellään järjestöjen taloutta

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa
kehitetään kumppanuusohjelmalla,
jolla tuetaan läpi sektorirajojen yhteistyötä sekä autetaan alueita ja ihmisiä
erilaistumaan omien vahvuuksiensa ja
tarpeidensa mukaisesti.
Haastetaan erilaiset järjestöt, yhteisöt,
työpaikat, koulut ja oppilaitokset, kyläkunnat ja muut kiinnostuneet ryhmät
rakentamaan oma tulevaisuudenkuvansa.
Huolehditaan siitä, että Suomessa on
maailman paras koulutusjärjestelmä.
Koulutuksella on merkittävä rooli työllistymisen edistäjänä ja syrjäytymisen
ehkäisijänä. Jatkuva muutos ja elinikäinen oppiminen haastavat erityisesti
jatko- ja täydennyskoulutuksen.

Valtioneuvoston v. 2013 tulevaisuusselonteon loppuraportti julkistiin
3.10.2014.
Tulevaisuusvaliokunnan poliittiset suositukset seuraavalle hallituskaudelle:
Työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen pitää nostaa hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi.

Suomalainen koulutus tarvitsee uudistamista. Tutkintokeskeisyyden sijaan
koulutuksen tulee tuottaa osaamista.
Opintojen sujuvoittamiseksi pitää
luoda kannustavampi opintotukijärjestelmä, joka mahdollistaa täysipäiväisen
opiskelun. Tämä nopeuttaa valmistumista, siirtymistä työelämään ja pidentää työuria.
Yhteistyö työelämän kanssa tulisi vahvistaa. Elinikäinen oppiminen ja työurien pidentäminen edellyttävät myös
täydennyskoulutukseen panostamista.
ViestintäVerstas

Työllistämistä ja työllistymistä tulee
uudistaa yrittäjyyden edistämisellä,
osatyökyvyn hyödyntämisellä sekä
perustulon/kansalaispalkan ja osallistavan/osallistuvan sosiaaliturvan
selvityksellä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun on
puututtava koulutuksesta, kuntoutuksesta sekä erilaisia työntekijälle ja
työnantajalle suunnattuja kannustimia
lisäämällä, kuten palkkatuella ja osallistumispalkkiolla.
Palvelut tulee saada asiointia helpottavasti yhdeltä luukulta.
Työuria pidennetään alkupäästä. Nuorisotakuuta tulee kehittää panostamalla oppilaan ohjaukseen, työharjoitteluun ja muuhun opintojen aikaiseen
työhön. Mallina voisi käyttää mestarikisälliperiaatetta.
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä ja toimenpiteisiin
on varattava riittävät resurssit.

TVY:n toimistolla kokoontui viisi kertaa vuoden 2014 syksyllä työttömistä
koostuva ViestintäVerstas, joka järjesti
työttömille puhdetta: radio-ohjelmaa,
lehden ja ruoan tekoa. Viestintäverstaspilotin kertomus:
http://issuu.com/viekas/docs/pilottikertomuskoko
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Eläinhoitola Kotipesä ry
Puh. 040 543 3759, 044 309 6464

Aktiiviset Työtähakevat ry
Puh. (013) 313 930, 050 553 9563

Pohjois-Karjala

Satakunta

Ilmajoen Työttömät ry
Puh. 045 261 2552

Kokkolan Työttömät ry
Puh. (06) 831 5514

Juuan Työttömät ry

Kankaanpään Toimitupa ry
Puh. (02) 572 3842

Jalasjärven Työnhakijat ry
Puh. (06) 458 0211, 044 280 7024

Keski-Suomi

Alavuden Seudun Työttömät ry
Puh. 040 573 2053

Kauhavan Työnhakijat ry
Puh. 040 736 2414
Kurikan Työnhakijat ry
Puh. 040 527 3802, 06 450 1866
Lapuan Työnhakijat ry
Puh. 050 464 6798, 06 438 4307

Etelä-Savo

Juvan Työllistettävät ry
Puh. 050 558 8501
Kangasniemen Työttömät ry
Puh. 040 096 1125, 044 066 4703
Mikkelin Työttömät ry
Puh. 044 7220 502
Mäntyharjun Työttömät ry
Puh. 044 055 7233, 040 590 5238
Rantasalmen Työttömät ry
Puh. (015) 440 816, 040 729 0777
Työpajayhdistys Teko ry
Puh. (015) 555 0179, 044 337 2725

Kaakkois-Suomi

Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry
Puh. (05) 354 1181, 05 749 3268

Jyväskylän Katulähetys ry
Puh. 0400 656613
Jyväskylän Uusiotuote ry
Puh. 040 740 9888, 045 260 3211
Jyvässeudun
Työllistämisyhdistys – JST ry
Puh. 040 821 1987, 040 595 6504
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Puh. 040 718 1266, 050 300 3909
Pihtiputaan Työttömät ry
Puh. 040 7370 656
Saarijärven Työttömät ry
Puh. 040 198 0884, 040 547 8894
Suolahden Työttömät ry
Puh. (014) 542 092, 040 568 9137
Työttömien Kukkopilli ry
Puh. 040 837 3541, 040 866 9274

Lappi

Ivalon Seudun Työttömien
Yhdistys ry. Puh. 046 613 7055
Kemijärven Työnhakijat ry
Puh. 045 2642683
Kolarin Työttömät ry

Imatran Työnhakijat ry
Puh. 050 304 7946, 050 461 6390

Pellon Työttömät ry
Puh. 040 567 8635

Kohti Työtä ry. Puh. 040 931 3717

Sallan Menokkaat ry
Puh. 040 521 0494

Kouvolan Seudun Työttömät ry
Puh. (05) 371 1741, 040 173 6422
Kouvolan Työnhakijat ry, c/o Matti
Nygrén. Puh. 050 465 5646
Kymijoen Tukipuu ry
Puh. , 044 322 1678
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat
ry. Puh. 040 026 9262, 040 026 9206
Parikkalan Työnhakijat ry
Puh. 050 528 8318

Kainuu

Ylitornion Työttömät ry
Puh. 040 128 4110, 040 719 3053

Tohmajärven Nurkka ry
Puh. 040 361 7073

Pohjois-Pohjanmaa
Haapaveden Uhanalaiset
Työttömät ry

Haukiputaan Työnhakijat ry
Puh. 040 704 6731, 040 528 7419
Työpetari ry
Puh. 044 082 2130, 044 082 2138
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Puh. 040 725 6108
YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry
Puh. 040 773 3235

Pohjois-Savo

Iisalmen Työttömät ry
Puh. (017) 817 344
Kaavin Työnhakijat ry
Puh. 040 770 2049
Kiuruveden Työttömät ry
Puh. 046 661 9403
Kuopion Työttömät ry
Puh. 050 440 0900, 050 440 8401
Lapinlahden Työttömien Tuki ry

Uusimaa

Hakunila–Länsimäki Työttömät ry
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Puh. 045 874 8467, 045 874 8467
Karkkilan Aktiiviset Työnhakijat ry
Puh. 040 847 7176
Koillis-Helsingin Työ ja
Toiminta Ko-Ty ry
Puh. (09) 347 1577, 050 408 1592
Korson Työttömät ry
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
Lohjan Seudun Työttömät ry
Puh. (019) 369 1221
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Puh. (09) 341 6291
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Puh. (019) 524 3411
Sipoon Työttömät ry
Puh. (09) 239 1548
Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry
Puh. 046 908 9750
Toimintakeskus Sampola ry
Puh. (09) 340 4684, 040 544 8403

Kangasalan Työttömät ry
Puh. (03) 377 3906

Suonenjoen Tehdäänitse ry
Puh. 040 048 3416, 040 811 0366

Vantaan Työttömät ry
Puh. 040 771 8640, 09 857 1896

Kihniön Työttömät ry
Puh. 045 104 0413

Varsinais-Suomi

Häme

Loimaan Seudun Työttömät ry
Puh. 046 661 9674

Kärkölän Työttömät ry
Puh. 040 308 6210

Moniosaajat ry. Puh. (02) 841 8648

Lahden Seudun Työttömät ry
Puh. (03) 782 2830, 045 652 0517

Pirkanmaa

Kyrön Eloisat ry. Puh. , 040 763 7912
Lempäälän–Vesilahden
Työttömät ry. Puh. 040 3505 231

Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Puh. (08) 652 0320, 040 849 9015

Tampereen Seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Puh. 010 231 2360

Kaarinan Työttömät ry
Puh. 0400 980805, 010 279 6200

Mynämäen Seudun Työttömät
Työnhakijat ry. Puh. (02) 437 6729
Salon Alueen Työttömät ry
Puh. (02) 733 3375, 0400 631 426

Toijalan Seudun Työttömät ry
Puh. 040 356 8989

Turun Seudun TST ry
Puh. 044 700 7421, 044 700 7422

Ura Ovi ry. Puh. 044 740 6336

Varissuon Työttömät VT ry
Puh. 040 755 4036

Virtain Työttömät ry
Puh. (03) 485 1329
Wiialan Sentteri ry
Ylöjärven Voimavara ry
Puh. (03) 348 4234, 044 048 4234

46 TVYtter 2/2015

Rajaseudun Työttömät ry /
Raili Kallio. Puh. 050 412 0386

Porin Seudun Työttömät ry
Puh. (02) 641 4695

Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Puh. (09) 7746 830,
(09) 7746 8332, 050 639 89

Nokian Työttömät ry
Puh. (03) 341 1301

Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Puh. 08 713 023, 050 524 2645

Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Puh. (013) 480 110, 040 715 1963

Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Puh. 044 551 0124

Rautavaaran Työraitti ry
Puh. 040 752 8712

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098

Puolangan Työvoimayhdistys ry
Puh. (08) 6155 4531, 040 575 1087

Kontiolahden Työttömät ry
Puh. 045 888 1255, 050 571 9643

Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Puh. (02) 674 0881

Hollolan Työttömät ry
Puh. 040 517 6852

Lahden Työpaja 92 ry
Puh. 041 464 3846, 044 756 7123
Nastolan Työttömät ry
Puh. (03) 762 5100, 044 344 4086
Orimattilan Työnhakijat ry
Puh. (03) 777 1431

TVY:n aluevastaavat 2015
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 HKI
Puh. 040 547 7090
toimisto@tvy.fi
www.tvy.fi
Puheenjohtaja
Jukka Haapakoski
Puh. 050 577 2580
jukka.haapakoski@tvy.fi
TVY ry

Lappi
Arto Valo
Puh. 040 762 9788
arto.valo@hallitus.tvy.fi
Ivalon Seudun
Työttömät ry

Pohjanmaa
Anton Meriläinen
Puh. 040 549 0671
anton.merilainen@
hallitus.tvy.fi
Kokkolan Työttömät
ry

Pohjois-Savo
Erkki Hakkarainen
Puh. 050 379 0007
erkki.hakkarainen@
hallitus.tvy.fi
Kuopion Työttömät
ry

Keski-Suomi
Mira Pitkäniemi
Puh. 040 718 1266
mira.pitkaniemi@
kuhmoinen.fi
Kuhmoisten
Työvoimareservi
ry

Pohjois-Karjala
Lea Vallius
Puh. 050 571 9643
lea.vallius@hallitus.tvy.fi
Kontiolahden
Työttömät ry

Etelä-Pohjanmaa
Sirpa Uusimäki
Puh. 040 527 3802
sirpa.uusimaki@
hallitus.tvy.fi
Kurikan Työnhakijat
ry

Varsinais-Suomi
Jonna Lindroos
Puh. 044 516 6016
jonna.lindroos@
hallitus.tvy.fi
Varissuon Työttömät ry

Kainuu
Lauri Niiranen
Puh. 040 823 5796
lauri.niiranen@
hallitus.tvy.fi
Kajaanin
Työvoimayhdistys
ry

Etelä-Savo
Arja Kuparinen
Puh. 044 0664 703
arja.kuparinen@
hallitus.tvy.fi
Kangasniemen
Työttömät ry

Uusimaa
Anna-Maria Kantola
Puh. 044 982 0820
anna-maria.kantola@
hallitus.tvy.fi
Helsingin Työttömät –
HeTy ry

Häme
Markku Laitinen
Puh. 040 - 5801 079
markku.laitinen@lahty.fi
Lahden Seudun
Työttömät ry

Kaakkois-Suomi
Sami Hongisto
Puh. 040 033 0272
sami.hongisto@
hallitus.tvy.fi
Lappeenrannan Seudun
Työnhakijat ry

TVY:n
Kesäpäivät 2015
Tallukka, Asikkala

Suolahuone

Kota

Ohjelma
Keskiviikko 19.8.2015
Omakustanteinen lounas (9,80€/klo 15 saakka), keittiö
auki (klo 21 saakka), Koti Pizza
klo 18 Avajaiset: Kalevi Gran ja Jukka Haapakoski
klo 19 Sauna ja makkaranpaistoa, kahvi, salaatti
klo 21 Illanviettoa, karaoke
Torstai 20.8.2015
klo 6.30 Aamiainen
klo 10 Olympialaiset
klo 12 Lounas
klo 13 Ulkoilua, patikointia, pelejä
klo 16.30 Kahvi
klo 17 Workshop: Tarja Filatov
klo 19 Illallinen
klo 21 Illanviettoa
Perjantai 21.8.2015
klo 6.30 Aamiainen
klo 10.30 TVY:n tulevat tapahtumat
klo 12 Lounas (omakustanteinen/9,80€)

Ruokailupaketti
Varataan ilmoittautumisen yhteydessä: www.tvy.fi
Torstain ruokailut (lounas, kahvi ja illallinen) 15€

Majoitus
Varataan ja maksetaan Tallukkaan:
Hotelli Tallukka
Tallukantie 1, 17200 Vääksy
Puh. (03) 88 881
Fax (03) 766 1529
sales@tallukka.fi
tallukka.fi

Hinnat/yö

50€/1hh | 70€/2hh
99€/3hh
124€/4hh

