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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 terveys- ja
tulevaisuusvaliokuntien, ministeriöiden
ja Ay-liikkeen kanssa ja erilaisten
työryhmien kautta.
TVY on työttömien valtakunnallinen
edunvalvontajärjestö, jolla on noin
sata jäsenjärjestöä, joissa on noin
kuutisentuhatta jäsentä.
Jos sinä olet työtön tai työttömyys-uhan
alla, katso lehden viimeinen aukeama,
onko omalla alueellasi toimintaa tai
perusta uusi yhdistys.
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Puheenjohtajan tervehdys

Nuoret tarvitsevat työpaikkoja ja
työelämä tulevaisuuden tekijöitä - oria!
nu
Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä
työnhakijoita oli syyskuussa
41 000! Suuri luku kertoo
suomalaisen yhteiskunnan
ja politiikan rakenteellisesta
välinpitämättömyydestä nuoria
kohtaan. Erityisesti nuorten työllisyys
on suhdanneherkkää ja työttömyysriski
suurempi kuin aikuisväestöllä.
Talouden puristuksessa yritykset
lopettavat rekrytoinnit ja vähentävät
määräaikaisia työntekijöitä ja sijaisia,
mikä vaikuttaa erityisesti nuoriin.
Nuoret itse pitävät ensimmäisen
työpaikan saamista kaikkein
vaikeimpana, sillä työnantajat
haluavat ottaa töihin niitä, joilla on jo
työkokemusta.

Yhteystiedot:
Soita, tekstaa: 0440-905546
Kirjoita:
satu.taavitsainen@eduskunta.fi
Lähetä kirjepostia:
Nimi, 00102 Eduskunta
Tutustu:
www.satutaavitsainen.com
FACEBOOK www.facebook.com/
satutaavitsaine
TWITTER @SatuTaavitsaine
INSTAGRAM Satutaavitsaine

K

aupungit ja kunnat ovat suuressa
roolissa kesätyöntekijöiden palkkaajina. Nuorisolain mukaan
nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toivon,
että valtuustot lisäävät talousarvioihinsa vuodelle 2017 määrärahoja 15-25 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesätöihin. Erityisesti ensi vuosi on henkisesti
tärkeä vuosi, kun juhlimme 100-vuotiasta Suomea. Juuri ensi vuonna nuoret tarvitsevat superannoksen positiivista erityiskohtelua.
Päättäjien tulee ymmärtää, että pelkät huolestuneet puheet eivät auta nuoria. Sanan pitää muuttua lihaksi, rahaksi. Rakenteellinen välinpitämättömyys
syvenee, jos toimitaan vain talouden ehdoilla ja liike-elämän logiikan pohjalta.
Nuoret kokevat työpaikan saamisen
olevan kulttuurisesti hyväksyttävän elämän ehto ja työllistyminen on saavutus kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä.
Nuorten elämä on tässä ja nyt. Heitä ei
voi vaatia odottamaan viittä vuotta aikojen parantumista.
Jokaisella suomalaisella on perustuslaillinen oikeus työhön. Tämä edellyttää
julkiselta vallalta toimenpiteitä ihan joka
tasolla. Kuntien ja kaupunkien on oltava aktiivisia, sillä ne tarvitsevat nuorten
rohkeutta, näkemyksellisyyttä ja uudistusvoimaa.
Kunnissa on paljon erilaisia tehtäviä,
joihin kesätyöntekijöitä tarvitaan. On
puistojen ja alueiden hoitoon liittyvää ulkona tapahtuvaa työtä ja ihmisten kanssa tehtävää työtä päiväkodeissa, vanhusten ja vammaisten palveluasunnoissa

sekä vaikka mitä muuta järkevää tekemistä. Nuoret toivovat kesätyöpaikoilta
palkan lisäksi perehdyttämistä ja ohjausta. Työyhteisöjen vastuulla on näyttää
nuorille esimerkkiä, kuinka tehdään töitä ahkerasti ja palkkansa eteen. Nuorilta
ei saa karista usko työelämän pelisääntöihin ja johdonmukaisuuteen.
Maankuulu, edesmennyt mikkeliläinen sotaveteraani Hannes Hynönen sanoi viisaasti: ”Ihmisellä pitää olla työ. Jos
joutuu joutilaana olemaan, tulee kaikki
muu ilkeys mieleen. Siinä menee ihmisnuoret harhaan ja erehtyy tekemään virheitä, joita eivät muuten tekisi.”
Nämä Hanneksen osuvat sanat haluan oman kotikaupunkini muistavan.
Nuorten työ nuorentaa Mikkelin!
Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy; / Sinne saattaa löytää, vaikka
paikallansa pysyy. / Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa, / Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa.
Joulumaa on muutakin kuin tunturi
ja lunta. / Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. / Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä, / Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä!
Joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista, / Kuinka toiveet toteutuu ja on
niin satumaista.
Voi, jos jostain saada voisin suuren
puurokauhan, / Sillä antaa tahtoisin mä
maailmalle rauhan!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 2017!
Satu Taavitsainen

Edunvalvonta

Unelmana Työ -valmennusten
kautta työelämään
Talentree Oy on vuonna 2010 perustettu
yritysvalmennus- ja konsulttitoimisto.
Yrityksen toimipisteet sijaitsevat
Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä
ja yritys työllistää 16 henkilöä.
Työvoimapoliittisia valmennuksia
on järjestetty vuodesta 2015 asti
yhteistyössä ELY-keskusten ja TEtoimistojen kanssa.
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Pilotista säännöllisiin
koulutuksiin
Talentreen konsultti Sampsa Wulff on
ollut kuluneena syksynä käynnistämässä Joensuussa ensimmäistä kertaa Unelmana Työ -valmennusta. Valmennus on
suunnattu korkeakoulutetuille työttömille sekä työttömyysuhan alla oleville.
Valmennus on järjestetty Kuopiossa jo
kolme kertaa, ja se on luonteeltaan työvoimapoliittista koulutusta.
”ELY-keskus otti yhteyttä vuonna 2015 ja kysyi voisiko Talentree pohtia, kuinka työnhakijat ja työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa. Vahvuutenamme on, että tunnemme pk-yrityskentän hyvin ja meidät tunnetaan Pohjois-Savossa”, kertoo Wulff.
Tulokset Kuopion pilottikokeilusta
olivat hyvät: 12 osallistujasta kymmenen
työllistyi pian kurssin jälkeen. Pilottikokeilun jälkeen ELY-keskus kilpailutti vielä yrityksillä kurssin. Talentree voitti kilpailutuksen ja on järjestänyt tähän mennessä kolme kurssia Kuopiossa ja nyt ensimmäistä Joensuussa. Kurssit ovat olleet

suosittuja: Kuopion kursseille hakijoita
on ollut 50–100 ja Joensuun pilottiin haki
60 henkilöä. Valinnoissa keskeisintä on
hakijan motivaatio, jota arvioidaan motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.

Harjoittelujaksoilla jalka
yritysten oven väliin
Valmennukseen kuuluu seitsemän lähiopetuspäivää, henkilökohtaisia valmennuskeskusteluita, itsenäistä työskentelyä ja kolmen kuukauden yritysjakso.
Valmennuksen aikana pohditaan oman
osaamisen tuotteistamista ja kaupallistamista, päivitetään tiedot työelämän
uusista muodoista ja kartoitetaan paljon
puhuttuja piilotyöpaikkoja.
Koulutukseen kuuluu harjoittelujakso yrityksessä, jolla kurssille osallistujan
on mahdollista päästä näyttämään osaamistaan. Talentreen koulutukseen mukaan lähteneitä yrityksiä on laidasta laitaan: parin hengen yrityksistä suuryrityksiin, asiantuntijayrityksiä ja myyntiyrityksiä. Pk-yritykset haluavat joustoa ja
riskien minimoimista ja harjoittelujakso

mahdollistaa yrityksille pidemmän koeajan. Talentree ei kuitenkaan vain anna
ihmisiä yritykselle ilmaiseen harjoitteluun. ”Yrityksessä tulee olla aito tarve
työllistämiselle” korostaa Wulff.
”Talentree ei halua pallotella työttömiä vaan nähdä heissä piilevän osaamisen. Koulutusten kautta tahdomme kantaa yhteiskuntavastuuta. Lisäksi kannamme vastuuta yrityksille. Tahdomme
etsiä yrityksille oikeita osaajia töihin”
jatkaa Wulff.

haluaa, mutta kontaktit puuttuvat. Mentorointi on koettu erityisen tärkeäksi.
Ryhmiin on tarkoituksella haluttu
erilaisia ihmisiä. ”Tahdomme ristiin pöllyyttää osaamista ja kokemusta”, kertoo
Wulff. Kurssilla saatu vertaistuki muilta
osallistujilta ja kouluttajilta on ollut tärkeää. Osallistujat ovat saaneet purkaa
työttömyyden herättämiä tuntemuksia ja
saanut muilta kannustusta mennä eteenpäin. Kokemukset ja palaute on ollut positiivista. Edellisen vuoden kurssilaiset
järjestävät edelleen alumnitapaamisia.

Ryhmäytymistä ja
itsetutkiskelua

Katkaisu työttömyyteen

Talentreen ryhmät ovat pieniä ja niissä
voidaan keskittyä antamaan henkilökohtaista ohjausta. Talentree pitää ryhmäytymistä erittäin tärkeänä. Keskiössä on
luottamus ryhmän sisällä, jossa aina aloitetaan arvojen määrittelemisellä.
Osalla saattaa olla suunta ja omat
vahvuudet hukassa, osa taas tietää mitä

Joensuulainen Anssi Kekkonen, 29,
haki Talentreen Unelmana Työ-kurssille
Joensuuhun ja tuli valituksi. Yhteiskuntatieteiden maisteri ja koti-isä on kokenut kurssin hyödylliseksi jo pelkästään
sen takia, että se katkaisee pitkän työttömyysjakson. Kurssi on ollut itsetutkiskelun paikka.

”Kurssilla olen joutunut pohtimaan,
mitä haluan todella tehdä. Siellä itselleni on myös avautunut, ettei tutkintoni
määrittele mitä teen. Olen oppinut näkemään laajemmin eri mahdollisuuksia”
kertoo Kekkonen.
Kurssiin kuuluva harjoittelujakso on
hyvä mahdollisuus päästä työelämään
ja osoittaa taitonsa. ”Pk-yritykset ovat
hyvä kohderyhmä, sillä ne eivät rekrytoi
samalla tavalla kuin isommat yritykset.
Sieltä on myös mahdollista löytää piilotyöpaikkoja” uskoo Kekkonen.
Ennen harjoittelujakson aloitusta
Kekkonen sai iloisen viestin: viimeinkin
työnhaku tuotti tulosta ja töitä on tiedossa. Harjoittelujakso jäi tällä kertaa
väliin, mutta kurssin oppeja voi hyödyntää myöhemmin.

Kaisa Heikkilä
TVY Media
yhteyskoordinaatori

Näkökulma
Yksityiset yritykset ovat viime vuosina
ottaneet enenevässä määrin jalansijaa
työttömyydenhoidosta. Erilaisia kursseja ja valmennuksia järjestetään laajalti. Työnhakijan voi olla ongelmallistakin
löytää itselleen sopiva ja hyödyllinen
kurssi. Työnhaun lisäksi hakeminen

erilaisiin koulutuksiin ja odottaminen
pääseekö niihin saattavat turhauttaa
entisestään.
Yksityisiä yrityksiä on toisinaan syyllistetty siitä, että he ottavat hoitaakseen
vain helposti työllistyvät. Talentreessa
luotetaan julkiseen hallintoon ja heidän

osaamiseen ohjata oikeat tahot hoitamaan kutakin kohderyhmää. Kaikki
apu työttömälle tulee tarpeeseen, oli
avuntarjoaja yksityinen yritys tai yhdistys. Viranomaisilla tulee kuitenkin olla
jatkossakin riittävät resurssit koordinoida ja vastata kokonaisuudesta.
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Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset
velkamessut järjestettiin 6.9.
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
Jyväskylässä. Messut toteutettiin
Jyvässeudun Työllistämisyhdistyksen
Sirpakka-hankkeen, Takuusäätiön
ja Jyväskylän Katulähetyksen
yhteistyönä. Näytteilleasettajia oli
mukana myös Kuluttajaliitosta, KeskiSuomen Kuluttajat ry:stä, Jyväskylän
talous- ja velkaneuvonnasta, Suomen
Perintätoimistosta, Keski-Suomen
Ulosottovirastosta, A-killasta ja
Rahattomat ry:stä. Paikan päällä oli
lisäksi mahdollista tavata talous- ja
velkaongelmissa auttavia vapaaehtoisia
tukihenkilöitä.

T

ilaisuus kohdennettiin erityisesti velkaongelmaisille, heidän läheisilleen ja velkaongelmaisten
kanssa työskenteleville. Tapahtuman keskeisenä tavoitteena oli madaltaa ihmisten kynnystä hakeutua asiantuntija-avun piiriin talousvaikeuksissaan. Kohderyhmä ja tavoite saavutettiin
hyvin, ja päivän mittaan messuilla vieraili noin 100 henkilöä.
Vastaanotto oli innostunut. Sekä
näytteilleasettajat että messuvieraat olivat tyytyväisiä päivän antiin. Messujen
aihetta kiiteltiin erittäin tarpeelliseksi ja
ajankohtaiseksi.
– Taloudelliset ongelmat ja kyky selviytyä on monella arkea. Monet toimijat
tuotu helposti lähestyttävästi lähelle ihmistä, eräs messuosallistuja luonnehti.

Velkamessujen synty
Idea velkamessuista lähti liikkeelle noin
kolme vuotta sitten Takuusäätiön järjestämässä talous- ja velkatukihenkilökoulutuksessa. Sirpa Nieminen ja Tuija Öystilä osallistuivat tuolloin koulutukseen ja

innostuivat Takuusäätiön kouluttajana
toimivan Sari Lehtosen ajatuksesta koota velalliset ja heidän asioitaan hoitavat
tahot samaan tapahtumaan, jotta yhteydenotot puolin ja toisin helpottuisivat.
Takuusäätiön sisäisten muutosten
vuoksi asian eteenpäin vieminen venyi,
mutta se otettiin myöhemmin uudelleen
esille. Talous- ja velkatukihenkilöinä toimivat vapaaehtoiset ja heidän taustaorganisaatioidensa edustajat ovat ottaneet
Jyväskylässä tavaksi kokoontua kuukausittain yhteisiin palavereihin, jotka toimivat tukihenkilöiden ohjauspalavereina. Palaverit ovat myös antaneet mahdollisuuden edistää messuasiaa.
Vastaavanlaisesta toiminnasta muilla paikkakunnilla ei ole tietoa. Kajaanissa on kuitenkin aiemmin järjestetty pienimuotoisempi tapahtuma talous- ja velka-asioista. Velkamessujen järjestäjät näkevät, että messuille olisi tilausta myös
muualla.
– Suosittelen, että kaikki työttömien yhdistykset toteuttaisivat vastaavanlaisia messuja omilla paikkakunnillaan.
Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä Ta-

Kuvat: Harri Asikainen

Ulosottomies sai kasvot
Jyväskylän velkamessuilla

kuusäätiön aluekoordinaattoreihin Paula Paloheimoon tai Taina Rajaseen, Sirpakka-hankkeen vetäjä Sirpa Nieminen
kannustaa.

Tukihenkilö auttaa
mutta ei tee puolesta
Jyväskylässä on jo onnistuttu luomaan
toimiva talous- ja velkatukihenkilöverkosto. Vapaaehtoisena tukihenkilönä
toimiva Tuija Öystilä on kokenut toiminnan palkitsevana, mutta haasteitakin on.
Vapaaehtoisen roolina ei ole tehdä asioita toisen puolesta eikä tarjota valmiita
ratkaisuja, vaan kannustaa ihmistä itseään tarttumaan aktiivisesti ongelmiinsa.
Tämän kynnyksen ylittäminen on mo-

nelle vaikeaa mutta onnistuessaan palkitsevaa.
– Olen saanut ihmisiä hoitamaan asioitaan olemalla esim. puhelutilanteissa
heidän tukenaan. Siitä tulee hyvä mieli, kun on osannut olla toiselle ihmiselle
hyödyksi ja avuksi, Tuija Öystilä kertoo.

Myös maksukyvytön voi
päästä velkajärjestelyyn
Messuvieraat olivat erityisen tyytyväisiä
esittelijöihin, joita kuvailtiin asiantunteviksi, helposti lähestyttäviksi ja ulosanniltaan selkeiksi. Viranomaiset saivat tilaisuudessa kasvot, jolloin heidän pelottavuutensa lieveni velallisten silmissä.
Moni koki myös saaneensa tilaisuudessa

paljon hyödyllistä uutta tietoa talous- ja
velka-asioiden hoidosta.
Monelle osallistujalle tuli uutena asiana tieto, että myös pitkäaikaistyötön
voi päästä nykyään velkajärjestelyyn ns.
nollasopimuksella. Jos velallisella ei ole
lainkaan maksuvaraa ja tilanteeseen ei
ole näkyvissä muutosta, velat voidaan
tietyin edellytyksin antaa kokonaan anteeksi, jolloin ne poistuvat noin viidessä
vuodessa. Maksujärjestelyn aikana ei saa
kuitenkaan velkaantua lisää ja oman talouden on oltava hallinnassa.
Viranomaiset ja muut näytteilleasettajat kiittelivät saatuaan messuilla tilaisuuden verkostoitua toisten alan toimijoiden kanssa. He myös ilahtuivat runsaasta asiakasvirrasta, josta suurin osa
oli toivottua kohderyhmää.

Lisää velkamessuja!
Yhteinen tahtotila oli, että messuja järjestettäisiin jatkossa suuremmissa tiloissa ja isommalla porukalla kerran tai pari
vuodessa. Lisäksi toivottiin asiantuntijaluentoja, tietoiskuja ja tiedon jakamista myös velallisen psyykkistä ja fyysistä
hyvinvointia lisäävistä asioista. Osa messuvieraista kaipasi rauhallista tilaa, jossa olisi mahdollista keskustella omasta
taloustilanteesta asiantuntijan tai tukihenkilön kanssa.
Haasteena nähtiin tiedottaminen ja
ihmisten tietoisuuden lisääminen siitä,
että maksutonta apua talousongelmiin
on saatavana ja sitä kannattaa hakea
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Satu Kortelainen, Sirpakka-assistentti
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Laivakoulutus 2016

Timo Nerkko

Hannu Isotalo

Laivakoulutus 2016 Tallinna
TVY:n Laivakoulutus 2016 vietettiin jo
toista kertaa Tallinnassa. Ajankohta oli
jälleen sama marraskuinen loppuviikko.
Lunta oli tullut sekeana ennen
koulutusta, mutta se suli pois ennen
tapahtumaa.
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Anne Huotari
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V Y:n toiminnanjohtaja Jukka
Haapakoski avasi päivät 16.11.
Koulutuksen ensimmäinen päivä
vietettiin Sörnäisissä TVY:n toimistoa vastapäätä Talpan Saldo-auditoriossa.
Ensimmäisen päivän ohjelman aloitti Päivi Mattila-Wiro (STM) ja Patrik
Tötterman (TEM) hallituksen kärkihankkeella Osatyökykyisille tie työelämään.
Anne Huotari, joka ei ollut saanut työajallaan lähteä luennoimaan, otti
luentonsa jälkeen rennosti ja lähti mukaan Tallinnaan. Ei sillä, hän oli ohjelmassa mukana esittämässä toisille luennoitsijoille tiukkoja kysymyksiä. Hänen
aiheensa käsitteli työllisyyden hyviä käytäntöjä, Pohjois-Suomen näkökulmasta. Ja asiaa oli niin paljon, ettei tahtonut
malttaa lopettaa.

Lounaan jälkeen Jarno Karjalainen
THL:stä esitteli sosiaalipalvelun nykysanastoa sekä mihin suuntaan sosiaalinen
kuntoutus on kehittymässä ja miksi.
Ehyt ry:n Timo Nerkko ei heristellyt
sormaan, vaikka puhuikin päihdeohjelman rakentamisesta. Nerkolla oli kassillinen oheismateriaalia ja se menikin hyvin yleisöön.
TST ry:n Hannu Isotalo oli saanut
kaikkein epäkiitollisimman vuoron olla
ensimmäisen päivän viimeinen puhuja.
Ihmiset odottivat laivalle pääsyä, mutta
antoivat Hannulle mahdollisuuden puhua yhdistyslähtöisen kuntouttavan työtoiminnan palvelupaketin konseptoinnista.

Tallink Silja Linen laiva lähti Länsisatamasta puoli kahdeksalta. Laivaan nousi yhteensä 61 matkustajaa, mukanaan
mm. Anne Huotari sekä Päivi Pihlajisto. Päivi tunnetaan paremmin Kermisen
nimellä, mutta hän on mennyt naimisiin
ja vaihtanut sukunimeään.
Päivi Pihlajiston rautaisannos avattiin seuraavana päivänä siitä, miten asiat muuttuvat ensi vuoden alusta sekä viimeistään vuonna 2019, kun TE-toimistot
lakkautetaan ja maakuntauudistus astuu
voimaan.
Kuntouttava työtoiminta siirtyy maakunnille, työllisyyteen ei saada korvamerkittyä rahaa ja Typo-avustukset
jäänevät historiaan.

Esityksen mukaan palkkatuen maksimääräksi asettaneen 1400 euroon kuukaudessa. Palkkatukea tulevat saamaan
pitkäaikaistyöttömien lisäksi työttömät,
joilla on pitkäaikaistyöttömyyden riski.
Riski analysoidaan profilointityökalulla, joka on ollut käytössä TE-toimistoissa
jo pitkään. Työkalun on todettu antavan
80 %:n varmuuden asiasta.
Lyhytaikainen työkokeilu, josta on ollut paljon polemiikkia mediassa, on ristitty uudelleen rekrytointikokeiluksi. Siitä
ei makseta korvausta, mutta se on työttömille vapaaehtoinen.
Sen sijaan osoitetusta työstä ei voi
enää kieltäytyä kolmen kuukauden ammattisuojan jälkeen.

Päivin patteriston jälkeen Terveydeksi-hanke esittäytyi läsnäolijoille. Hankkeesta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.
Muutaman tunnin vapaa-ajanvieton
jälkeen koulutusväki kokoontui Tallinnan keskustaan Spot-ravintolaan viettämään yhteistä illallista. Illallisen jälkeen
kukin suuntasi tahoilleen ja ihmiset ryhmittyivät Tallinnan yöhön.
Laivakoulutusjärjestelyt ovat saaneet
pelkästään positiivista palautetta. Vaikka
toisen päivän seminaari oli samassa tilassa kuin edellisenä vuonna, oli majoitus ja
illallinen valittu tänä vuonna toisin kuin
aikaisemmin.
Laivakoulutuksen diat ja Päivi Pihlajiston esitys videona löytyvät TVY:n verkkosivuilta valikosta Diat.

Juha Keränen
TVY:n järjestösihteeri

Terveydeksi-hanke

Tietoa työttömien
terveystarkastuksista
Kuva: Kaisa Heikkilä

Terveydeksi-hanke aloitti elokuussa
2016 valtakunnallisen kolmivuotisen
toimintansa. Hanke on TVY ry:n ja
EHYT ry:n yhteinen. Hanke on lähtenyt
tarpeesta tiedottaa työttömiä heidän
lakisääteisestä oikeudestaan ilmaiseen
terveystarkastukseen. Tavoitteena
on ohjata työttömiä sosiaali- ja
terveyspalveluiden piiriin ja lisätä eri
yhdistysten, kuntien ja TE-palveluiden
yhteistyötä. Hanketta rahoittavat
Sosiaali- ja terveysministeriö
ESR-rahoituksella sekä Rahaautomaattiyhdistys.

M
Lisätietoja
Nina Vuorinen
sosiaalipalveluohjaaja
puh.045 698 6761
nina.vuorinen@tvy.fi
Ulla-Maija Kopra
terveyspalveluohjaaja
puh. 045 699 5393
ulla-maija.kopra@tvy.fi
Soile Huumonen
hankepäällikkö
puh. 045 699 4234
soile.huumonen@tvy.fi
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itä Terveydeksi tarjoaa? Terveydeksi toimii työttömien
yhdistysten ja EHYTin Elokoloissa ja kohtaamispaikoissa, joissa jaetaan EU-ruoka-apua tai
muuta ruokaa. Sosiaalipalveluohjaaja ja
terveyspalveluohjaaja tapaavat työttömiä näissä kohtaamispaikoissa. Heiltä
saa tarvittaessa yksilöllistä palveluneuvontaa esimerkiksi terveyteen tai sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä.
Hanke myös kouluttaa yhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia, hankkeen toimintatapa mallinnetaan ja siitä julkaistaan käsikirja.
Hanke on käynnistynyt vauhdikkaasti ja on jalkautunut jo Turkuun, Porvooseen, Kajaaniin, Kouvolaan ja Pirkkalaan. Tavoitteena on pyrkiä tapaamaan
työttömiä kolmessa kunnassa kuukaudessa. Työvälineenä tapaamisissa hyödynnetään Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyä asiakkaan työkyvyn kartoit-

tamiseksi. Kyselyn vastausten perusteella asiakasta ohjataan ottamaan tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi omalle terveysasemalle.
Tähänastisten kokemuksien perusteella työttömien terveystarkastuksia
järjestetään näillä paikkakunnilla vaihtelevasti. Tietoa terveystarkastuksista löytyy mm. kaupunkien omilta nettisivuilta. Kuitenkin käynneillä todettiin, että suurimmalla osalla asiakkaista
ei ollut tietoa näistä heille tarkoitetuista
terveystarkastuksista.Tämän lyhyen kokemuksen perusteella näyttää siltä, että
tieto ei ole täysin tavoittanut työttömiä.
Tiedottamisessa on siis parannettavaa.
Hanke suunnittelee ensi vuoden aikatauluja ja tulemme mielellämme käymään TVY:n ja EHYTin kohtaamispaikassa, jos teillä on EU-ruoka-avun tai
muun ruoka-avun jakelua työttömille.
Ota yhteyttä, niin sovitaan käynti.
Nähdään!

Kolumni: Työterveyslaitos

Miten meidän nuorilla menee?
Nuorten ongelmista, yksinäisyydestä,
työttömyydestä ja koulutukseen
pääsemisen vaikeudesta puhutaan
paljon. Harvemmin sen sijaan nostetaan
esiin onnistumistarinoita tai sitä,
millainen oikeastaan on nuorten työja toimintakyvyn tila. Mitä nuorten
työkyvystä voi ylipäätään sanoa, jos ei
ole oikein koskaan vielä päässyt työn
syrjään kiinni?

Anne Salmi, vanhempi asiantuntija,
Solmu-ESR-koordinaatiohanke,
Työterveyslaitos
Arja Väisänen, hankevastaava,
TyöApaja–ESR-hanke, Savonlinnan
kaupunki
www.savonlinna.fi/tyollisyyspalvelut

T

yöterveyslaitos on kehittänyt Kykyviisari-verkkomenetelmää,
jonka avulla voi arvioida työ- ja
toimintakykyään, www.ttl.fi/kykyviisari. Kykyviisaria on kehitetty yhteistyössä ESR-hankkeiden ja työelämän
ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa.
Menetelmä tarjoaakin luotettavan ja anonyymin tavan arvioida työ- ja toimintakykyä. Savonlinnan kaupungin TyöApaja-hanke on yksi projekteista, joissa Kykyviisaria hyödynnetään erityistä tukea
tarvitsevien nuorten (ja myös muiden
ikäryhmien asiakkaiden) tilanteen selvittämiseen. Vuoden 2017 loppuun kestävässä TyöApaja–hankkeessa on tällä hetkellä yhteensä 60 asiakasta kirjoilla, joista 23 on alle 30-vuotiaita nuoria. Suurin
osa nuorista on suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon, mutta ei ole löytänyt sitä ensimmäistä työpaikkaansa.
Savonlinnan nuorilla näyttäisi olevan
sama tilanne kuin tyypillisillä rakennetyöttömyyden alueilla yleensäkin. Työllistyminen näyttää karkaavan yhä useammin tavoittamattomiin. Vaikka nuorella olisikin suoritettuna jokin ammatillinen perustutkinto, sopivia työpaikkoja
ei vain ole tarjolla. Työttömyyden pitkittyessä osaaminenkin vanhentuu. Selkeää
ristiriitaa on havaittavissa nuorten omien
ajatusten suhteen omasta osaamisestaan
verrattuna työelämän odotuksiin ja haasteisiin. Kykyviisaria voi hyödyntää tässäkin tilanteessa puheeksi ottamisen välineenä.
Kykyviisarin haastattelutilanteessa saattaa tulla esiin myös nuoren huoli
omasta sosiaalisesta tilanteestaan, yksinäisyydestä ja sen mukanaan tuomasta
masentuneisuudesta. Näihin viesteihin
pyritään vastaamaan TyöApaja-hankkeessa esimerkiksi yksilöohjauksella ja
erilaisilla ryhmätoiminnoilla, joissa nuori pääsee kokemaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikuntaryhmät ovat olleet
suosittuja ja erityisesti hyviä kokemuksia on saatu Gym42sen ja Terveyspalvelu Mielekästä Toimintaa kanssa järjestetyistä Mieli & Liike -ryhmistä, joissa kahden asiantuntijan avulla rakennetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia
kuntosaliympäristössä. Työelämään tutustumisen kynnys puolestaan madaltuu, kun nuori voi saada työvalmentajan

mukaansa esimerkiksi työkokeilun alkuvaiheessa.
On tärkeää, että nuorilla on oikea
kuva haaveiden ammattialan asettamista vaatimuksista opiskelu- ja työkyvylle
sekä omista mahdollisuuksista vaikuttaa työkyvyn kehittymiseen. Realistinen
kuva vaikuttaa omaan hyvinvointiin tukien nuorta toimimaan terveyttä ja työkykyä edistävällä tavalla. Lisäksi luottamus ja osallisuuden kokemus ovat tärkeitä nuorten hyvinvoinnin ja pystyvyyden
kannalta.
Tutkimuksista tiedetään, että nuoret kaipaavat työkykyyn liittyvissä asioissa konkreettisuutta (Palmgren ym.
2007). Nuoret eivät myöskään pidä yleistä terveysneuvontaa ajankohtaisena, eivätkä motivoivana, vaikka se periaatteessa olisikin heistä hyödyllistä. Kykyviisari
onkin yksi menetelmä, jonka avulla työja toimintakyvyn eri osa-alueet voi konkretisoida. Kun tietää missä mennään, on
helpompaa tavoitella muutostakin.
TyöApaja–hankkeessa Kykyviisarin
”täyttämisen” aikaiset keskustelut on
koettu hyviksi solmujen avaamishetkiksi, sillä tuolloin nousevat esille aratkin
asiat esimerkiksi nuoren omaan terveydentilaan tai työ- ja toimintakykyyn liittyen. Samalla käydään keskusteluja vaikkapa unelma-ammatin haasteista ja vaateista työntekijälle sekä siitä, miten unelma-ammatti olisi saavutettavissa.
Kykyviisari on tukenut TyöApaja–
hankkeen asiakkaiden työllistymispolkujen rakentumista ja asiakkaan kokonaistilanteen näkyväksi tekemistä. Tuen
tarve toki vaihtelee asiakkaista riippuen. Jonkun kohdalla kyse on vain oikean
työpaikan löytämisestä (siitä työnantajan ja työntekijän ”mätsäämisestä”) ja toisen kohdalla tarvitaan pitkäkestoisempaa mukana kulkemista. Jos työllistymisen esteenä ei ole vain työpaikan puute,
vaan siihen vaikuttaa myös nuoren opiskelu- tai työkyvyn muutokset ja tuen tarve, niin Kykyviisaria voi käyttää apuna
sen tarkasteluun olisiko nuorella mahdollisuuksia myös pitkäaikaisempaan Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Kelan
ammatillisen kuntoutuksen kriteereinä
ovat muun muassa tuen tarve opiskelussa
tai työllistymisessä. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada yksilötasolla suuria
aikaiseksi. Nuorissamme on tulevaisuus.
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Yhteiskunta ja talous

Työttömyysturva heikkenee
Hallitus antoi kesäkuun lopussa 2016
esityksen, jossa esitettiin merkittäviä
heikennyksiä työttömyysturvaan
(HE 113/2016). Esitys on osa
pääministeri Juha Sipilän hallituksen
hallitusohjelman kärkihanketta,
jonka yhtenä toimenpiteenä on
työttömyysturvan uudistaminen.
Työttömyysturvaan tehtävillä
muutoksilla tavoitellaan 200
miljoonan euron vuosittaista säästöä
ansioturvamenoissa.
Eduskunta hyväksyi muutokset
16.11.2016 ja ne tulevat voimaan 1.1.2017.

Ansiopäivärahan
kesto lyhenee
Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500
päivää, jos henkilö on 58 -vuotias täyttäessään ansiopäivärahan työssäoloehdon ja
hänellä on vähintään viiden vuoden työhistoria viimeisen 20 vuoden aikana. Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voi henkilö saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea.

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt
työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen. Tiedot lisäpäivistä löytyvät Kelan
sivulta osoitteesta: http://www.kela.fi/
ikaantyvien-tuet_lisapaivat-ikaantyneille
Ansiopäivärahan kesto on 400 päivää,
jos henkilöllä on yli kolmen vuoden työhistoria. Ansiopäivärahan enimmäiskesto on
300 päivää, jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria. Kun edellä mainitut määräajat täyttyvät, on henkilöllä mahdollisuus saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea.

Omavastuuajan kesto
Omavastuuaika määrätään työttömyyden
alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan
edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy
uudelleen ja enimmäisaika alkaa alusta.
Omavastuuajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on tällä hetkellä viiden päivän
mittainen. Lakimuutoksessa omavastuuaika pitenee seitsemään päivään.
Omavastuuaikaa koskeva muutos vaikuttaisi kaikkiin työttömiin. Vaikutus on
suurempi lomautettujen ja muiden osittain työllistyneiden osalta. Näille henkilöille voidaan asettaa omavastuuaika kerran vuodessa, sillä työssäoloehto täyttyy
osittaisen työskentelyn johdosta jatkuvasti uudelleen.

Kuva: Mahmoud Afshartous

Päivärahojen taso

Kirjoittaja Timo Krohn on
koulutukseltaan varatuomari ja
merkonomi. Hän toimii TVY:n
lakimiehenä.
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Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta.
Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa
maksetaan kahdella eri perusteella: pitkän
työuran päätyttyä ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Hallituksen esityksen
mukaisesti pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansioosasta luovutaan. Vuonna 2017 korkeampaa etuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.
Korotetun ansio-osan laskentasääntöä muutetaan siten, että korotetun ansio-osan määrä alenee. Korotettu ansioosa on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa
on suurempi kuin 95-kertainen perusosa,
ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päi-

väpalkan osalta 35 prosenttia. Esityksessä
ehdotetaan, että korotettu ansio-osa olisi 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan
erotuksesta. Kun palkka on suurempi kuin
95-kertainen perusosa, ansio-osa olisi tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia.
Alennus merkitsee 2.000 euroa kuukaudessa ansaitsevan kohdalla 36 euron
vähennystä kuukaudessa ja 3.000 euroa
kuukaudessa ansaitsevan kohdalla 65 euron vähennystä kuukaudessa.

Etujärjestöjen kuuleminen
esitystä valmisteltaessa
Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen
Yrittäjät ja Kuntaliitto pitivät esitystä kokonaisuutena ottaen kannatettavana ja oikeansuuntaisena. Sen katsottiin lisäävän
työttömyysturvan kannustavuutta ja tuovan säästöjä, jotka parantavat työttömyysturvan rahoituksen kestävyyttä.
Työntekijäjärjestöt suhtautuivat kielteisesti ehdotettuihin työttömyysturvan
heikennyksiin ja katsoivat niiden pelkästään heikentävän työttömien toimeentuloa. Leikkausten ei myöskään katsottu
edistävän työllistymistä.
Työntekijäjärjestöt esittivät myös, että
lain voimaantuloon liittyviä siirtymäsäännöksiä tulisi muuttaa niin, että osa muutoksista tulisi ehdotettua hitaammin voimaan. Kaikki järjestöt esittivät, että työttömyyspäivärahan keston lyhentämisen
ei tulisi koskea niitä, jotka ovat täyttäneet
työssäoloehdon ennen lain voimaantuloa.
Myös korotusosan maksamisen jatkamista nykyisen suuruisena esitettiin niissä tapauksissa, joissa korotusosan maksaminen
on alkanut jo ennen ehdotettujen muutosten voimaantuloa.

Työelämä- ja tasaarvovaliokunnan enemmistö
Eduskunnassa asia lähetettiin ensin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, joka antoi asiasta 13.10.2016 lausunnon sosiaali- ja
terveysvaliokunnalle.
Hallituspuolueiden kansanedustajat
korostivat esityksen merkitystä osana julkisen talouden säästötavoitteiden toteuttamista ja talouden tasapainottamista. An-

sioturvan keston lyhentämisen ansiosta
voidaan välttää työttömyysvakuutusmaksujen uudet palkkauskustannuksia nostavat korotukset, millä on myönteinen vaikutus Suomen kilpailukyvyn turvaamiseen.
Hallituksen esityksessä ehdotetut
muutokset työttömyysturvaan olivat valiokunnan mielestä oikean suuntaisia, mutta riittämättömiä. Työnteon taloudellinen
houkuttelevuus ei ole uudistuksen jälkeenkään riittävällä tasolla. Valiokunta piti tärkeänä, että kannustinloukkujen purkamista jatketaan ja työnteon taloudellista houkuttelevuutta edelleen lisätään.
Valiokunta piti esityksen puutteena
sitä, ettei se huomioi kannustinloukkuja,
jotka syntyvät henkilöiden pudotessa ansioturvalta perusturvan varaan.
Valiokunta piti edelleen tärkeänä, että
työvoima- ja yrityspalveluissa toteutettavien muutosten vaikutuksista sekä työllisyys- ja sosiaalipoliittisten muutosten kokonaisvaikutuksista tehdään kokonaisarviointi.
Valiokunta korosti tarvetta uudistaa
työttömyysturvajärjestelmää kokonaisuudessaan esimerkiksi parlamentaarisen komiteatyön keinoin, niin että hyödynnetään
parasta tutkijaosaamista ja sovitetaan työttömyysturva muihin kannustinloukkuja koskeviin uudistuspyrkimyksiin kuten
alustavan keskustelun kohteena olevaan
perustuloon.
Valiokunnan kannan muodostivat kansanedustajat Pertti Hakanen (kesk), Teuvo Hakkarainen (ps), Hannakaisa Heikkinen (kesk), Reijo Hongisto (ps), Niilo
Keränen (kesk), Jaana Laitinen-Pesola (kok), Leena Meri (ps), Eero Suutari
(kok), Martti Talja (kesk) ja Juhana Vartiainen (kok).

Vähemmistö esitti
esityksen hylkäämistä
Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja
Vihreiden kansanedustajat katsoivat, ettei
hallituksen esitystä voida hyväksyä. Heidän mukaan hallituksen esityksen työllisyys- ja säästötavoitteet eivät ole tasapainossa muutosten todennäköisten haittojen
kanssa. Valiokunnan kuulemien asiantuntija-arvioiden mukaan esityksen työllisyysvaikutukset jäävät verraten vähäiseksi, eri-

tyisesti lyhyellä aikavälillä. Samaan aikaan
lakimuutos lisää kansalaisten toimeentulovaikeuksia ja yhteiskunnassa eriarvoisuus
kasvaa.
Vähemmistön mukaan hallituksen esitys on huonosti valmisteltu ja esityksestä
puuttuvat kattavat vaikutusten arvioinnit.
Hallitus hakee 200 miljoonan euron leikkauksia, mutta ei ota huomioon kokonaistaloudellisia seurauksia. Valiokunnassa
kuultavana olleet asiantuntijat totesivat,
että leikkauksella on negatiivisia kompensoimattomia vaikutuksia kuntatalouteen,
se luo uusia toimeentuloloukkuja ja lisää
köyhyyttä ja syrjäytymistä. Myös byrokratia lisääntyy hallinnon monimutkaistumisen seurauksena.
Vähemmistön mielestä hallituksen esityksen työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset.
Hallituksen leikkaus kohdistuu kaikista heikko-osaisimpiin ja lisää toimeentulotuen riippuvuutta ja köyhyyttä. Esitys
työntää ihmistä uusiin kannustinloukkuihin eikä ota huomioon pitkäkestoisen köyhyyden hankaloittavan työhön paluuta.
Hallituksen esityksen hylkäämistä esittivät kansanedustajat Ilmari Nurminen
(sd), Merja Mäkisalo-Ropponen (sd),
Tarja Filatov (sd), Anna Kontula (vas) ja
Heli Järvinen (vihr).

Kaksi muuta eriävää
mielipidettä
Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (r) ei
esittänyt hallituksen esityksen hylkäämistä. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulisi kehittää kannustavampaan suuntaan
nostamalla päivärahan määrää ja samalla
lyhentämällä tuen enimmäisaikaa. Tanskassa kokemukset tällaisesta mallista ovat
hyvät.
Kansanedustaja Antero Laukkanen
(kd) esitti eriävässä mielipiteessään, että
ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämisen sijasta työtön pystyisi
käyttämään voimassa olevasta työttömyyspäivärahakaudesta viimeiset 100 päivää
palkkatukeen tai starttirahaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi asiassa mietinnön 27.10.2016. Enemmistö katsoi, että kokonaisuutena hallituksen tavoite uudistaa työttömyysturvaa nykyistä
kannustavammaksi ja pyrkimykset lyhentää työttömyysjaksoja ovat kannatettavia.
Valiokunnan mielestä työhistorian pituuteen ja työnhakijan ikään perustuva keston
porrastaminen on muun muassa työllistymismahdollisuuksien näkökulmasta perusteltu.
Valiokunnan mietinnön mukaan hallituksen esityksen perusteluissa arvioidaan,
että työttömyysturvan enimmäiskeston
esitetty lyhentäminen saa aikaan työttömyysjaksojen lyhentymisen kahdella viikolla ja lisää työllisyyttä noin 7 500 henkilötyövuodella. Hallituksen esityksessä viitataan valtiovarainministeriön selvitykseen, jonka mukaan työttömyysturvan enimmäiskeston lyhentäminen nostaa
työllistymis-todennäköisyyttä jo ennen
enimmäiskestoajan täyttymistä. Keston lyhentämisen ja ansioturvan tasoon ehdotettujen muutosten yhteisvaikutuksesta työllisyyden arvioidaan lisääntyvän noin 9 000
henkilötyövuodella.
Mikäli ansioihin perustuvaa päivärahaa saava työtön työnhakija ei työllisty
ennen päivärahakauden päättymistä, hän
siirtyy työmarkkinatuen saajaksi nykyistä aikaisemmin. Näin ollen on oletettavaa,
että toimeentulotuen käyttö uudistuksen
johdosta lisääntyy. Myös omavastuuajan
pidentäminen 7 päivään lisää työttömyyden alkuaikana tarvetta hakea toimeentulotukea.

Tässä artikkelissa on hyödynnetty
seuraavia sivustoja:
https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/
default.aspx
http://www.tyj.fi/fin/
ajankohtaista/?2016-6-Tyottomyysturvan-tiukennukset-eduskunnankasittelyyn&nid=446
http://www.kela.fi/ikaantyvientuet_lisapaivat-ikaantyneille
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Yhteiskunta ja talous

Toimeentulotuen käytön lisääntyminen osaltaan pienentää työttömyysturvassa syntyviä säästöjä ja toisaalta vähentää
työnteon houkuttelevuutta. Tilastojen valossa näyttää siltä, että henkilöiden pudotessa ansioturvalta toimeentulotuen varaan työllistymisen todennäköisyys laskee. Pienten työtulojen ja sosiaaliturvan
yhteensovittamisen ongelmat synnyttävät
helposti kannustinloukkuja, koska pienituloisilla katkokset etuuksien saamisessa
johtavat nopeasti toimeentulo-ongelmiin.
Sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan esiin tuomaan näkemykseen, että joissakin tilanteissa etuuksiin liittyvät byrokratialoukut
voivat olla merkittävä este työn vastaanottamiselle, mistä syystä myös byrokratialoukkujen vähentäminen tulee olla työllisyyden lisäämisen keinovalikoimassa.
Valiokunta korosti, että työttömyysturvaan nyt esitettyjen muutosten työllisyystavoitteiden toteutumista on syytä tukea panostamalla työllistymistä edistävän
palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä
köyhyyden ja syrjäytymisen lisääntymistä
ja pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Työttömän työnhakijan pitäisi päästä palvelujen piiriin heti työttömyyden alussa, koska
työttömyyden venyessä yli puolen vuoden
mittaiseksi työllistymisen todennäköisyys
nopeasti vähenee.
Valiokunta totesi vielä, että ansioihin
perustuviin etuuksiin samoin kuin perusturvaetuuksiin on esitetty samanaikaisesti
tehtäväksi useita muutoksia. Tämän vuoksi
olisi tarpeen tehdä kokonaisarviointi muutosten vaikutuksista eri väestöryhmien toimeentuloon.
Valiokunnan enemmistön muodostivat puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen
(kesk), Arja Juvonen (ps), Niilo Keränen
(kesk), Anne Louhelainen (ps), Sari Raassina (kok), Vesa-Matti Saarakkala (ps),
Sari Sarkomaa (kok) ja Martti Talja (kesk).

Sosiaalidemokraattien
vastalause
Vähemmistöön jääneet kansanedustajat
Tuula Haatainen, Anneli Kiljunen ja Eeva-Johanna Eloranta, kaikki sosiaalidemokraatteja, olivat sitä mieltä, että lakiesitys pitää hylätä. Vastalauseen antajien mielestä esityksen perustelut ovat hatarat.
Asiantuntija-arvioiden mukaan esityksen työllisyysvaikutukset jäävät verraten vähäiseksi, erityisesti lyhyellä aikavälillä. Esityksessä on arvioitu, että ehdotetut muutokset voisivat lisätä työllisyyttä
9000 henkilötyövuodella. Arviossa on kyse
aiemmassa taloustieteellisessä tutkimuk-
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sessa estimoitujen vaikutusten soveltamisesta, ja tulokset ovat hyvin epävarmoja ja
suuntaa-antavia. Leikkaus ei lisää työn kysyntää, joten työttömyyden aleneminen
jäänee arvioitua vähäisemmäksi.
Selvää näyttöä siitä, että työttömyysturvan heikentäminen parantaisi työllistymistä, ei siis ole. Sen sijaan on olemassa näyttöä siitä, että ensisijaisten etuuksien heikentäminen ajaa ihmisiä pienituloisuuteen ja köyhyyteen. Leikkaus tarkoittaa
myös, että aiempaa suurempi vastuu työttömyysturvan rahoituksesta siirtyy työnantajilta veronmaksajille. Kuntien osalta leikkaukset saattavat kasvattaa julkisia
menoja, kun ihmisiä siirtyy ansiosidonnaiselta tuelta työmarkkinatuen ja toimeentulotuen piiriin. Kun toimeentulotukea käytetään ensisijaisten etuuksien matalan tason paikkaamiseen pitkäaikaisena tukena,
myös työllistymiskynnys kasvaa.
Vähemmistö totesi, ettei työttömyysturvan leikkaaminen luo työpaikkoja vaan
lisää pienituloisuutta
Hallituksen esittämät työttömyysturvan heikennykset eivät ole tässä tilanteessa oikea keino vaikuttaa työllisyyteen. Työmarkkinoiden suurin ongelma on tällä hetkellä työn kysynnän puute, minkä seurauksena työttömyys on kasvanut ja työttömyys
on pitkittynyt. Tällöin työttömien taloudellisen aseman heikentäminen tai ylimääräinen töihin patistelu ovat vääriä toimenpiteitä, sillä työttömyys ei johdu työttömien työhaluttomuudesta. Työttömyysetuuksien alentaminen johtaa ihmisten taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ja eriarvoisuuden kasvuun.
Leikkaukset tulevat näkymään sekä
kotimaisessa kulutuskysynnässä että työttömien arjen vaikeutumisessa. Pahimmillaan leikkaukset ajavat ihmisiä pienituloisuuteen ja pitkäaikaisesti toimeentulotuen
asiakkaaksi.
Vähemmistön mielestä tarvitaan vaikuttavampia keinoja työllistymisen tueksi
Työttömyysturvan leikkausten sijaan
tarvitaan toimenpiteitä, joilla työttömyysturvaa voidaan nykyistä paremmin käyttää työllistymiseen ja kouluttautumiseen.
Työttömyysturvan varassa tapahtuvan
omaehtoisen koulutukseen pääsyn kriteereitä tulee helpottaa ja työttömyysturvaa
pitää voida käyttää automaattisena työllistymissetelinä. Setelin suuruus olisi sitä
suurempi, mitä vaikeampi henkilön työttömyystilanne on. Tuen tasoa työmarkkinatuesta korottaisi mm. työllistymistä vaikeuttava ikä, vajaakuntoisuus ja työttömyyden kesto.
Työttömyysturvan kehittäminen on
välttämätöntä. Toimiva ja arjen toimeentulon turvaa lisäävä ansioturva voi parantaa työsuhteiden laatua ja siten tuottavuutta. Turvallinen ja riittävän toimeen-

tulon takaava työttömyysetuus mahdollistaa tehokkaan työnhaun. Työttömyysetuuden riittävän tason lisäksi on vähennettävä
työttömyysturvan sanktioita, kehitettävä
suojaosaa ja vähennettävä edelleen byrokratiaa.
Vastalause päättyi vaatimukseen, jonka mukaan työttömyysturvan silmitön
leikkaaminen on lopetettava.

Rinnakkainen lakialoite ja
toinen vastalause
Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajat olivat tehneet 10.11.2015 lakialoitteen,
jossa he esittivät ansiosidonnaisen ja peruspäivän enimmäiskestoksi 350 päivää.
Lakialoitteessa viitataan Tanskaan, jossa
on saatu hyviä kokemuksia
korottamalla
...jatkuu
sivulla 5
hieman ansiosidonnaista päivärahaa ja lyhentämällä samalla maksatuskautta.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Veronica Rehn-Kivi (r) jätti vastalauseen,
jonka mukaan ansiosidonnaista päivärahakautta muutetaan kannustavammaksi siten, että tukea maksetaan lyhyemmän
ajan, mutta tuen määrää nostetaan ensimmäisenä 100 päivänä.

TVY:n kannanotto
TVY:ltä ei pyydetty lausuntoa hallituksen
esitykseen 113/2016, vaan TVY esitti näkemyksensä kommentoidessaan valtion talousarviota vuodelle 2017.
TVY pitää hallituksen esitystä leikata
ansiosidonnaista työttömyysturvaa 100:lla
päivällä vastuuttomana. Ansiosidonnaisen
työttömyysturvan leikkaus toteutetaan tilanteessa, jossa pitkäaikaistyöttömyys on
ennätyksiä rikkovalla korkeudella. Työn
tarjontaa työmarkkinoille on riittävästi,
mutta työllisyyspalveluihin tulee panostaa
nykyistä enemmän kohtaanto-ongelman
selättämiseksi.
T V Y:n mielestä ansiosidonnaisen
enimmäiskeston lyhentäminen ei ole työllisyyden edistämisen näkökulmasta järkevää. Jäsenyhdistysten pääasiallinen viesti on, että työnhakijat ovat motivoituneita
työnhakijoita. Ansiosidonnaisen leikkaaminen on ennen kaikkea säästötoimenpide
passiivikustannuksiin, ei työllisyyttä lisäävä toimenpide.
TVY:n lausunto on luettavissa osoittessa : http://www.tvy.fi/lausunnot/
Timo Krohn
TVY:n lakimies

Palkkatuki

Palkkatuki mahdollisuutena
Sain Sektorin kautta osa-aikaisen
palkkatukipaikan syksyllä 2016. Ennen
typaikkaa olin ollut pitkään työttömänä,
eikä käytännön työelämäkokemusta
ollut nimeksikään pitkien kotiäiti
vuosien ja opiskeluaikojen jälkeen.
Viimeinen kausityöntekijänä
toimiminen oli ollut vuonna miekka ja
vasara.

T

öitä ei tuntunut löytyvän valmistumiseni jälkeen, vaikka hain
nirsoilematta monenlaista laidasta laitaan. Se oli itsetunnolle kolaus ja taloudellisestikin huoletti.
Olenhan jo lähempänä neljääkymmentä
kuin kolmeakymmentä vuotta. Uutena
espoolaisena minulta puuttuivat myös
verkostot. Aloin pelätä, olenko luisumassa Kelan kuntoutustuella opiskelleesta
työttömyyden jälkeen vielä alaspäin.

Ahdistus tulevaisuudesta
vaihtui iloksi ja valoksi

Mikä EJY?
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY
ry yhdistää kansalaiset ja järjestöt. Tunnistamme yhteiskunnan
puutteet ja toimimme niiden
korjaamiseksi. Toimintamme ytimessä on kansalaisten ja yhteisöjen
saattaminen yhteen ja toimimaan
kuntalaisten paremman arjen puolesta ja tekemään rohkeita tekoja,
jotka muuttavat ihmisten elämää
pysyvästi.
EJY erottautuu edukseen rohkealla
asenteellaan ja käytännöllisellä
toiminnallaan. Hankkeet, Sektori
(työllisyys) Jalkautuva talousohjaus
(talous) ja Voimanpesä (asuminen),
antavat yhteistyössä kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea apua
tarvitsevalle elämän kipeimmissä
vaiheissa ja olosuhteissa.
Toimintamme ei jää suunnittelupalavereihin, vaan ulottuu konkreettisesti apua kaipaavien ihmisten
arkeen. Emme pelkää haastaa
totuttuja toimintatapoja tai päättäjien näkemyksiä. Tärkeintä on saada
todellisia muutoksia aikaan.

Kävin mielessäni kamppailuja siitä,
haenko eläkkeelle ja onko minusta työelämässä mihinkään. Pohdin, osaanko
mitään? Minulla on kaksi pitkäaikaissairautta, joista keuhkosairaus vaikuttaa
siihen, millainen työympäristö voi olla.
Mielenterveysongelma vaikuttaa jaksoittain omaan jaksamiseeni. Välillä on yläja toisinaan alamäkiä. Koin Sektoriin hakiessani, että minulla on kaksi vaihtoehtoa. Minun täytyy yrittää saada itseni
mukaan työelämään ja saadessani työsopimuksen hypin ilosta.
Silta työelämään löytyi. En ole kumminkaan työelämävalmennettava. Minulla on pitkät koulutukset takana, joista
molemmat ovat hieman sellaisia, mistä
on vaikea tietää, kuinka niitä voi työelämässä hyödyntää. Käsittämätöntä kyllä
esimieheni ovat pystyneet yhdessä minun kanssani luomaan minulle työnkuvan, joka vastaa osaamisalueitani.
Yllätyin, kuinka töitä saadessani ja
töissä ollessani mielialani koheni. Se elämäni osa-alue, jossa oli suuri puute alkoi täyttyä. Aloin huomata työskennellessäni Sektori-hankkeessa, että osaankin ja minulle on voitu rakentaa työnkuva, mikä vastaa omaa osaamisaluettani.
Olen osallinen ja osa yhteisöä. Itsetuntoni, joka on saanut elämäni varrella paljon
kolauksia, alkoi nousta jo kahdessa viikossa kohisten. Kaikki tämä on vaikuttanut hyvinvointia lisäävästi perhe-elämääni, parisuhteeseen ja luonut uskoa
tulevaisuuteen. Enkä aio eläkkeelle enää
edes ajatuksen tasolla hakea.
– Nimetön palaute, Sektori-hankkeen kautta työskennellyt vuonna 2016.

Kokonaisvaltaista
ohjausta ja tukea
Sektori on Espoon Järjestöjen Yhteisö
EJY ry:n koordinoima työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan
TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Hanke tarjoaa työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua työtä sekä neuvottelee oppisopimuspaikkoja espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Paikkoja
on yrityksissä ja yhdistyksissä.
Hankkeessa asiakas saa kokonaisvaltaista ohjausta ja tavoitteena on, että asiakas sijoittuu avoimille työmarkkinoille
tai ammatilliseen koulutukseen. Asiakasmäärä on 140–160 henkilöä vuodessa
ja hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kolme ohjaajaa.

Yhteistyötä yli sektorirajojen
Hanke suuntaa vuonna 2017 toimintaansa vahvasti yrityssektorille, kehittää yritystyöllistämismalleja ja lisää näin asiakkaiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työkokeilujen määrää lisätään
ja yrityksissä toteutettujen työkokeilujen
jatkoksi neuvotellaan palkkatukityötä
tai oppisopimuspaikkoja. Järjestötyöllistämisen osalta laajennetaan entisestään
yhteistyötä eri järjestösektorien kanssa.
Hanke pystyy tarjoamaan monipuolisia tehtäviä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin avoimien työmarkkinoiden tehtäviä ja hyödyttävät näin asiakkaiden jatkosijoittumista. Työsuhteen
päättyessä annetaan todistus työssä
osaamisesta.
Asiakkaiden pidemmällä ”poluttamisella” työkokeilun kautta oppisopimukseen tai palkkatukityöhön sekä yhdistämällä koulutus entistä tiiviimmin ja systemaattisimmin asiakkaiden jatkosuunnitelmiin, lisätään erityisesti enemmän
tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Sektori

www.ejy.fi

TVYtter 4/2016 15

TVY:n Vuosikokous
1.4.2017
Sokos Hotel Vaakuna
Porrassalmenkatu 9

Mikkeli

Ohjelma
Esityksiä vuosikokoukselle
voi tehdä jäsenyhdistys, sen
yksityinen jäsen ja TVY:n hallitus.
Esitykset on toimitettava TVY:n
hallitukselle viimeistään 1.3.2017
mennessä: toimisto@tvy.fi.
Ilmoittautuminen
vuosikokoukseen avataan
tammikuussa 2017.
Majoituksia voi alkaa jo varata
majoituskiintiöstä.
Varaaminen
Varaukset majoituskiintiöstä
tulee tehdä 31.1.2017 mennessä
tunnuksella BTVY170330.
Varaukset ja tiedustelut
puh. 029 123 9600
huonevaraukset tai
sales.suur-savo@sok.fi
Pyydämme huomioimaan,
ettei varauksia voi tehdä
nettivarausjärjestelmän kautta.
Huonehinta (Standard-luokka)
104 € / vrk / huone yhdelle
114 € / vrk / huone kahdelle
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