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Luin Hesarista 28.4.2010 asumistu-
keen tulevista muutoksista. Lain 
valmistelusta on valmistunut asu-

mistukityöryhmän raportti 16.6.2010. 
Lakia on käsitykseni mukaan valmisteltu 
kaikessa hiljaisuudessa sosiaali- ja ter-
veysministeriössä. Mikäli olen ymmär-
tänyt oikein, valmisteluvaiheessa ovat 
olleet mukana kaikki muut paitsi asumis-
tuen saajien edustajat. Olisin olettanut, 
että edes niitä edunvalvontajärjestöjä olisi 
kuultu, joiden ihmisiä tämä muutos kos-
kee eniten. Asumistukilain uudistaminen 
lähti liikkeelle alkuvuodesta SATA -ko-
mitean esityksen pohjalta. 

Hesari kirjoitti: ”Iso ongelma uudessa 
mallissa on se, että hyväksyttävää enim-
mäisvuokraa aiotaan pudottaa selvästi ny-
kyisestä. Esimerkiksi yhden lapsen yksin-
huoltajan vuokrakatto laskisi Helsingissä 
555 euroon, kun se nyt on 641 euroa. Kos-
ka tukea saisi 80 prosenttia asumiskuluis-
ta, kyseisen yksinhuoltajan tuki pienenisi 
69 euroa. Hän joutuisi todennäköisesti 
hakemaan erotuksen toimeentulotuesta. 
Yksinasuvan kattovuokra olisi Helsingis-
sä 370 euroa, Espoossa ja Vantaalla 365. 
Viime vuonna uuden asunnon hyväksyttä-
vä enimmäisvuokra oli 427 euroa”.

Pyynnöstäni kansanedustaja Marjaana 
Koskinen alkoi metsästää uutta esitystä ja 
löytyihän se. TVY ry:n hallituksen edus-
tajana Pirjo Lehtonen tapasi valmistele-
van virkamiehen Eduskunnassa Marjaana 
Koskisen 19.5 järjestämässä tilaisuudessa. 
Pirjon antaman raportin mukaan tapaami-
sessa selvisi se, että ainakin suoja-aikaa 
ehdotetaan poistettavaksi. Asumistuessa 
on nyt kolmen kuukauden suoja siten, 
että asumistukea ei lasketa uudelleen kun 
ottaa vastaan palkkatyön. Tämä on ollut 
varsinkin määräaikaisissa palkkatuki-
työsuhteissa ollut ihmisille iso asia, kun 

kysymyksessä on pitkänkin työttömyyden 
jälkeen edes vähän paremmat tulot. Työt-
tömien näkökulmasta katsottuna, olemme 
TVY ry:n työttömien edunvalvonnassa 
vaatineet koko palkkatukiajalta asumis-
tuen suoja-aikaa. Uudelleenlaskenta mie-
lestämme tulisi tehdä vasta sitten, kun 
kysymyksessä on normaalipalkkainen 
pitkäaikaisempi työ. 

Työttömyysturvalla elävien näkökulmas-
ta suuri heikennys on myös se, että kuu-
lemamme mukaan hyväksyttävää enim-
mäisvuokraa esitetään pudotettavaksi. 
Sain kuulla ”metsästysreissullani”, että 
komiteassa ja sen jaostoissa SAK:laiset 
urputtivat juuri tästä asiasta. Mutta hal-
lituksen (VM:n?) vastaus oli kuulemma 
koko ajan se, että uudistus täytyy tehdä 
lähes kustannusneutraalisti eli lisää ra-
haa ei juurikaan luvattu. SAK:n edustajat 
esittivät koko ajan, että köyhyyden vä-
hentämiseksi pitäisi nimenomaan satsata 
asumistuen parantamiseen ja työmarkki-
natuen epäkohtien korjaamiseen. 

Hallituksen edustajat torppasivat asu-
mistuen tason nostamisen myös sillä pe-
rusteella, että asumistuen parantaminen 
valuu vuokriin. Tämä merkitsee sitä, että 
vuokrat nousevat sitä mukaa, kun tukea 
parannetaan! Valtiovarainministeriön 
vastauksessa vedottiin myös tuoreeseen 
VATT:N tutkimukseen. Jos käsityksem-
me lakiehdotuksesta, joka näillä näkymin 
tulee esityskierrokselle eduskuntaan jo tä-
män vuoden syyskaudella, on edellä mai-
nittuja vaikutuksia työttömien ihmisten 
toimeentuloon, niin asiassa pitää laittaa 
vaihde vitonen päälle. Sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan jäsenten kanssa on kes-
kusteltava asiasta. Ministereitä on myös 
tavattava ja tehtävä mitä tehtävissä on. 

Asumistukiuudistuksen jälkeen tilanne 

jatkuu ja pahenee edelleen mm. suurissa 
kaupungeissa, joissa vuokrat ovat korkei-
ta. Muutosten seurauksena asumistuen 
saajat joutuvat hakemaan osan vuokrara-
hoistaan toimeentulotuen piiristä. Uudis-
tuksia tapahtuu myös työttömyysturvan 
hakemisessa. Kaikilla työttömyyskassoil-
la taitaa olla jo työttömyysturvan hake-
muslomakkeet omilla verkkosivuillaan. 
Kelan asiakkaina olevat työttömyystur-
van hakijat voivat täyttää työmarkkina-
tukihakemuksen Kelan verkkosivuilla. Ja 
mikä tärkeintä, enää ihmisten ei tarvitse 
kirjoittaa työttömyysturvahakemukseen; 
työtön, työtön, työtön. Ohjelma tekee sen 
automaattisesti hakijan merkittyä lomak-
keeseen rastin työtön -kohtaan. 

Itse olen erityisen ilahtunut työttömyys-
turvan saamisen nopeutumisesta tilan-
teissa, joissa on jo aiemmin myönnetty 
työttömyysturvaa. Palveluihin mennään 
omilla pankkitunnuksilla ja tiedostoihin 
näppäillään sotu. Toiminto näytti hyvin 
helpolta, kun asiaa esiteltiin työttömien 
edustajille KELA:n työttömyysturvan 
asiakasraadissa. Palaamme asiaan laajem-
min syksyn numerossa. Toivon mukaan 
saamme siihen mennessä myös koulu-
tukset aiheen tiimoilta pyörimään alueilla 
siten, että meidän toiminatakeskustemme 
ihmiset osaavat neuvoa heitä, joilla ei ole 
omia tietokoneita kotona. 

Käsittelimme vuoden ensimmäisessä leh-
dessä kuntouttavan työtoiminnan asiak-
kaiden työmarkkinatuen ongelmia. Asia 

Puheenjohtajan palsta

Syksyn edunvalvonnan
painopisteet
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on palautunut ”rooteliin”. Työmarkkina-
tuen saajille olisi ainakin pitänyt Kelan 
toimistojen itse oikaista väärin tulkitun 
työttömyysturvalain virheet. Maksamatta 
jätetyt työmarkkinatuet olisi siis alkuvuo-
delta pitänyt maksaa takautuvasti tukeen 
oikeutetuille. Jos näin ei ole tapahtunut, 
niin tehkääpä asiasta oikaisupyyntö.

Köyhyyttä on teemoitettu ihan EU:n ta-
solta meillä täällä Suomessa, ja kysymyk-
seni kuuluukin; olemmeko me maassam-
me puhuneet tämän vuoden aikana asiasta 
työttömien näkökulmasta eri tapahtumis-
sa? Olemmeko me puhuneet siitä, miksi 
työmarkkinatukea ei voida nostaa, miksi 
kytköstä ansioturvaan ei voida poistaa, ja 
mitä on tapahtunut ansioturvalle Ruotsis-
sa, jossa kytkös on poistettu? 

Aina kun puhutaan työmarkkinatuen nos-
tamisesta törmäämme siihen, että sitä ei 
voida nostaa kun se nostaa myös ansio-
turvaa. Suurin osa ansioturvaa saavista 
on pienipalkkaisia, määräaikaisia ja hei-
dänkään työttömyysturva ei riitä kohtuul-
lisen elämään. Suurin osa ansioturvaakin 
saavista saa asumistukea ja heistäkin 
löytyy toimeentulotuen saajia. Nöyränä 
meidän ihmiset kerjäävät kuuden viikon 
jonoissa kunnissa toimeentulotulotukea, 
leipäjonoissa leipää ja käyvät ostamassa 
käytettyjä vaatteita UFF:in ja Fidan myy-
mälöistä. Hyvinvointi-Suomessa myy-
dään omille köyhille käytettyjä vaatteita, 
jotta järjestöt voivat auttaa vielä surkeam-
massa asemassa olevia ihmisiä tuhansien 
kilometrien päässä päiväntasaajalla maa-
pallon eri osissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 
köyhyyttä ja syrjäytymistä käsittelevän 
keskustelun Ota kantaa.fi -verkkopalve-
lussa 1.6. -23.6.2010 osoitteessa www.
otakantaa.fi. Verkkokeskustelu antaa
erityisesti kansalaisille mahdollisuuden 
kertoa, miten köyhyyttä voisi vähentää.

Keskustelua halutaan herättää erityisesti 
neljästä näkökulmasta
1. Mitä köyhyys on nyky-yhteiskunnas-
samme? Kuka on köyhä?
2. Kuinka köyhyyttä ja syrjäytymistä pys-
tyy vähentämään?
3. Miten köyhä ja/tai syrjäytynyt voi vai-
kuttaa ja osallistua yhteiskuntaan?
4. Kuinka varmistamme, että kaikilla on 
mahdollisuus työhön ja toimeentuloon?
Ihmiset! Menkää mukaan keskustelemaan 
ja ottakaa kantaa.

Puheenjohtajanne 
Lea Karjalainen

TVY ry:n tapahtumakalen-
teri 2010
 

Tiedot täsmentyvät ja täydentyvät sitä mukaa kun uutta ilmenee:

17.6.2010 Hallituksen kokous Kuntaliitossa, koulutus Tanskan mallista.

28.6 - 11.7 Toimisto kiinni.

16.8.2010 Työvaliokunta

17.8.2010 TVY ry:n hallituksen kokous, Tampereella

18.-20.8.2010 TVY ry:n Kesäpäivät. Lautsian lomakeskus

26.-27.8.2010 Kuka kuuntelee köyhää. Mukana: Jouko Karjalainen. 
Ohjelma tulee myöhemmin.

20.09.2010 Edunvalvontapäivä, Lappeenrannan Seudun Työttömät. 
Mukana: Lea Karjalainen

21.10.2010 Ihmisarvofoorumi, Global Dignity Day,
Helsingin Diakonissalaitos (Alppikatu 2),    21.10.2010, klo. 9-17.                   

Vuoden merkittävin ihmisarvotapahtuma, puheenjohtajana toimii 
Pekka Himanen
Järjestäjinä: TVY ry, KDY, HDL, DIAK, SAK, Seurakuntaopisto, 
Helsingin seurakuntayhtymä, Alppilan seurakunta.

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Ennakkoilmoittautumiset: ihmisarvofoorumi@tvy.fi. 
Ilmoittakaa yhteystietonne ja yhdistyksenne. Tämä sähköpostiosoite 
on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi 
osoitteen.  

24.-29.10.2010 TVY ry:n Lomaviikot. Kylpylähotelli Rauhalahti. Hinta 
40€/5vrk/hlö

7.-12.11.2010 Hyvän mielen aktiiviloma. Kylpylähotelli Sumassaari. 
Hinta 40€/5vrk/hlö. TVY ry:n jäsenyhdistysten toimijoille ja vastuul-
lisille. Tarkoitettu vuoden 2008 ryhmäläisille. Mukaan myös uusia vas-
tuunkantajia. 

22.-24.11.2010 Laivakoulutus  

22.-27.11.2010 Työttömien lomaviikot, Huhmari   
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Olemme TVY ry:ssä järkyttyneinä 
seuranneet kevään aikana tapahtu-

nutta työvoimapalvelulain muutosproses-
sia. Lakimuutosesitys valmisteltiin salas-
sa ja tuotiin lausuntokierrokselle aikana 
jolloin moni toimija oli vielä kesälomalla. 
Aikaa lausunnon antamiseen oli varattu 
vain muutama päivä.

Nyt jo voimaan astuneiden lakimuutos-
ten seurauksena olemme havainneet, että 
pitkäaikaistyöttömiä koskevat pykälät 
ovat vain koventuneet. Järjestösektorin 
toiminta ja palkkatukityöllistäminen on 
tehty entistä vaikeammaksi ja byrokratian 
määrää on lisätty, vaikka lakiuudistuksen 
tavoitteena oli selkeyttää toimintatapoja.

Palkkatukityön tarkoitus on valmentaa 
avoimille työmarkkinoille

Järjestösektori on rakentanut vuosien 
saatossa kattavan ja moniammatillisen 
valmennusorganisaation, jossa pitkäai-
kaistyöttömät aloittavat valmentautumi-
sen ja työelämätaitojen vahvistamisen, 
tavoitteenaan avoimille työmarkkinoille 
työllistyminen. Uusi laki kuitenkin estää 
valmentautujaa etenemästä yhdistyksen 
sisällä, jos osa yhdistyksen toiminnoista 
luetaan elinkeinon harjoittamiseksi, sillä 
silloin palkkatuki on erisuuruinen. Aiem-
min palkkatuella työllistetyn henkilön oli 
mahdollista edetä kehittymisensä mukaan 
aina vaativampiin tehtäviin ja siten saada 
sellaista työkokemusta, jonka katsottiin 
parhaiten edistävän avoimille työmarkki-
noille työllistymistä.

Työvoimaviranomaiset ”tuomareina”

Käytännön kokemukset ovat osittaneet, 
että uusien palkkatukisäännösten tulkin-
nassa keskeinen merkitys on sillä, mil-
loin työnantajan katsotaan harjoittavan 
elinkeinotoimintaa. Valitettavaa on se, 
että elinkeinotoimintaa ei ole kuitenkaan 
laissa tarkemmin määritelty, vaan arvion 
asiasta tekee paikallinen työ- ja elinkeino-
toimiston johtajisto.

Lähtökohtaisesti lain tulee taata kaikille 
toimijoille tasavertainen kohtelu huoli-
matta siitä, missä päin Suomea toimintaa 

ylläpidetään. Nyt on kuitenkin nähtävissä 
alueellisia eroja elinkeinon harjoittajan 
määrittelemisen tulkintojen suhteen. Jär-
jestösektorin toimintaa kehitetään jatku-
vasti monin eri hankkein. Pitkäntähtäimen 
suunnittelu on kuitenkin tehty lähes mah-
dottomaksi, sillä yhdistysten elinkeinon-
harjoittaja -statukset määritellään työ- ja 
elinkeinotoimiston taholta vain vuodeksi 
kerrallaan. 

Kokonaan oma kysymyksensä on se, voi-
daanko työttömien yhdistysten toimintaa 
ylipäätään pyörittää markkinatalouden 
ehdoin. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, 
että yhdistysten on kyettävä tuottamaan 
lukuisiin hankkeisiinsa ns. omarahoitus-
osuutta, jotta toimintaa pystyttäisiin edes 
ylläpitämään. Yhdistystoiminnan kulut on 
pystyttävä kattamaan kuukausittain siitä 
huolimatta, että hankkeiden maksatukset 
laahaavat yleensä noin kolme kuukautta 
jäljessä.

Palkkatukipäätös sidoksissa työllisty-
missuunnitelmaan

Jos työttömän työnhakijan työllistymis-
suunnitelmaan ei ole kirjattu palkkatuki-
oikeutta ei myöskään palkkatukipäätöstä 
voida antaa työ- ja elinkeinotoimiston 
taholta, ennen kuin asia on päivitetty 
henkilökohtaisella käynnillä työvoima-
virkailijan vastaanotolla. Valtion tuotta-
vuusohjelmalla on leikattu työ- ja elin-
keinotoimistojen henkilöstö- ja muita 
resursseja, vaikka yleinen työttömyys-
tilanne on vain lisännyt asiakasmääriä. 
Tällä hetkellä työvoimavirkailijan vas-
taanotolle on paikoittain noin kuukauden 
mittainen jono, mutta mikä tuleekaan ole-
maan tilanne kun koulut päättyvät ja opis-
kelijat siirtyvät työ- ja elinkeinotoimisto-
jen uusiksi asiakkaiksi? Tämä vaikeuttaa 
ja ennen kaikkea hidastaa palkkatuki-
työllistämistä. Huolestuttavaa on sekin, 
että työministeriön taholta valmistellut 
lomakkeet palkkatuen hakemiseksi eivät 
ole valmistuneet aikataulun mukaisesti.

Onko järjestösektoria kohdannut työ-
voimapula?

Paikoittaan jäsenjärjestömme ovat saanet 
paikallisesta työ- ja elinkeinotoimistol-
ta tiedon, että pitkäaikaistyöttömät ovat 
alueelta loppuneet. Tilastot kertovat kui-
tenkin aivan muuta karua todellisuutta, 
pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. 
Toimijoiden parissa on herännyt epäilys 
siitä, että työttömien työnhakijoiden vir-
taa järjestösektorille ohjaillaan ylemmäl-
tä taholta tai että asiakassegmentoinnilla 
kohderyhmä on siirretty työ- ja elinkei-
notoimiston ns. vähimmäispalveluiden 
piiriin, jolloin he eivät enää ohjaudu edes 
palkkatukityöhön.

Kuntien kasvavat kuluerät, mahdotto-
mat yhtälöt?

Työttömyyden odotetaan edelleen kas-
vavan ja se johtaa vääjäämättä myös sii-
hen, että kuntien tulonsiirrot ja menote-
rät lisääntyvä. Toisaalta on tiedossa, että 
kunnat ovat jo nyt leikanneet omia bud-
jettejaan, joten miten käy kun kunnille 
koituvat Kela-maksuosuudet ja toimeen-
tulotukimenot kasvavat entisestään kun 
järjestösektori pakotetaan lakkauttamaan 
työllistämispalveluitaan? Onko kunnilla 
tähän varaa?

Edellä mainituista seikoista johtuen tote-
amme, että työministeriön ennakkokäsi-
tykset siitä, että palkkatukilain muutokset 
eivät vaurioita kovinkaan paljon järjestö-
sektorin toimintaa, ovat selkeästi väärin 
ennakoidut. 

Jo nyt on havaittavissa, että työvoima-
viranomaiset vaativat yhdistyksiltämme 
veroviranomaisten asiakirjoja yhdistysten 
verotuspäätöksistä, ja näyttävät siltä, että 
tahotila yhdistysten tappamiseen on myös 
työhallinnon aluehallinnolla. 

Olemme käsittänet, että työhallinnon 
ylimmän johdon tavoitteena on lopettaa 
kaikki pitkäaikaistyöttömien palvelut 
sekä ajaa lain muutoksilla järjestösektorin 
toiminta alas. 

Helsinki 26.5.2010

Työttömien yhdistysten ja työttömien 
puolesta

Lea Karjalainen 
TVY ry:n puheenjohtaja

VÄLITYÖMARKKINOIDEN TOI-
MINTAEDELLYTYKSET UHAT-
TUINA

EDUNVALVONTA
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Kolmannen sektorin työllistä-
misedellytykset heikkenevät. 
Eivät niin paljon, kuin alun al-

kaen pelättiin, mutta heikkenevät kui-
tenkin. Työvoimapalvelulain tiuken-
nusten sanottiin olevan välttämättömiä 
Euroopan unionin kilpailu- ja valtion-
tukisäännösten vuoksi. Tänä päivänä 
perustelu tuntuu erityisen oudolta. 
Kreikka sai väärentää kansantalouden 
tunnusluvut kaikkien tieten - ja vuosi-
en ajan - kenenkään siihen puuttumat-
ta. Työttömien yhdistykset piti saada 
tarkempaan valvontaan, koska niiden 
pelättiin vääristävän valtioiden välistä 
kauppaa?!

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oi-
keilla jäljillä

Työvoimapalvelulain muutoksen suurin 
kiista käytiin siitä, milloin yhdistykset 
harjoittavat elinkeinotoimintaa. Työelä-
mä- ja tasa-arvovaliokunnassa löytyi 
paljon ymmärrystä lain mahdollisimman 
joustavalle tulkinnalle. Kun hallituksen 
esityksestä löytyi valuvikoja, sitä oli paha 
enää paikata. 

Valiokunta katsoi mietinnössään, että 
”tulkittaessa sitä, harjoittaako yhdistys tai 
säätiö elinkeinotoimintaa, tulee kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, aiheuttaako yh-
distyksen tai säätiön toiminta todellista 
kilpailuhaittaa jollekin samalla alueella 

toimivalle yrittäjälle. Tässä harkinnassa 
työ- ja elinkeinotoimisto voi tarvittaessa 
käyttää apunaan paikallisen yrittäjäjär-
jestön asiantuntemusta. Verottajan päätös 
verottaa toimintaa ei sido työ- ja elinkei-
notoimistoa, vaan sen tulee ratkaista asia 
itsenäisesti kaikki asiaan vaikuttavat sei-
kat huomioon ottaen ja kiinnittäen erityis-
tä huomiota paikallisiin kilpailuolosuhtei-
siin.”

Nyt sitten seuraamme, kuinka valiokun-
nan hyvä tahto muuttuu käytännön toi-
minnaksi työ- ja elinkeinotoimistoissa. Se 
on kuitenkin varmaa, että sosiaalisten yri-
tysten liikkumatila kapenee, sillä ne katso-
taan lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnan 
harjoittajiksi. Jos yhdistyksen toiminta ei 
millään muotoa täytä elinkeinotoiminnan 
tunnusmerkkejä, niiden kohdalla sovel-
letaan vanhoja sääntöjä. Kaikissa muissa 
tapauksissa tulkinnat ovatkin sitten enem-
män tai vähemmän epäselviä siihen asti, 
kunnes työ- ja elinkeinotoimisto tekee 
päätöksensä.

Vaihtoehtoja olisi ollut useita

Hallituksen esityksessä näkyi ylivarovai-
suus EU:n valtiontukia koskeviin ehtoi-
hin ja mahdollisiin kilpailuvääristymiin, 
vaikka sellaisesta ei saatu minkäänlaista 
näyttöä valiokunnan asiantuntijakuulemi-
sessa. 

Esityksen laatijoilla olisi ollut monta 
muuta vaihtoehtoa elinkeinotoiminnan 
määrittelyn ja siihen kytkeytyvän de mi-
nimis- ja ryhmäpoikkeusasetuksen sovel-
tamisen sijaan. Paras ratkaisu olisi ollut 
luoda sellainen palkkatukijärjestelmä, 
jossa myönnettävä tuki seuraa työttömän 
mukana ja jokainen työnantaja, joka muu-
ten täyttää tuen myöntämisen ehdot, olisi 
siihen automaattisesti oikeutettu. Tässä 
mallissa tuki ei olisi valikoivaa eikä tar-
veharkintaista, ja silloin se ei myöskään 
vääristäisi kilpailua. Tällainen malli toi-
mii jo Ruotsissa.

Suomi olisi voinut myös hakea notifioin-
tia nykyiselle tukijärjestelmälle. Osin vii-
me lamasta periytyvä syrjäytyminen, liki 
kolmensadantuhannen työttömän massa-
työttömyys ja rajusti kasvava nuorisotyöt-

Työttömien yhdistykset seurannassa - 
pankit eivät

EDUNVALVONTA
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tömyys olisivat olleet vahvoja perusteita 
jatkaa nykyistä työllistämistukijärjestel-
mää.

Tuen määrä ja kesto ongelmia

Sosiaalisten yritysten lainsäädännön va-
luviat realisoituvat nyt, kun tarvittaisiin 
kaikki mahdolliset toimijat työllistämään 
ja torjumaan syrjäytymistä. Tukijaksojen 
keston rajaaminen ja työmarkkinatoimen-
piteiden enimmäiskeston lyhentäminen 
kuuteen kuukauteen toimenpiteen jär-
jestäjää kohden vaikeuttavat entisestään 
vaikeimmin työllistyvien työttömien ti-
lannetta.

Niiden kolmannen sektorin organisaati-
oiden, jotka joutuvat noudattamaan joko 
de minimis- tai ryhmäpoikkeusasetusta, 
on aiempaa hankalampi työllistää. De 
minimis -asetuksessa tukikatto tulee kol-
men vuoden aikana vastaan pienissäkin 
yhdistyksissä, ja ryhmäpoikkeusasetus 
edellyttää liian suurta omarahoitusosuut-
ta palkkakustannuksista. Ryhmäpoikke-
usasetuksen mukaisessa kohderyhmien 
määrittelyssä ei ole käytetty hyväksi sitä 
liikkumatilaa, jonka EU-säädökset mah-
dollistaisivat.

Nuorten aseman parantaminen

Nuorisotyöttömyys kasvaa hurjaa vauh-
tia. Siksi siihen tulee panostaa erityises-
ti sekä lainsäädäntöä muuttamalla että 
resursseja kohdentamalla. Nuoret olisi 
voitu nostaa pysyvällä lakimuutoksella 
entistä selkeämmin erityistoimia tarvitse-
vaksi kohderyhmäksi. Nykyinen nuorten 
yhteiskuntatakuu ei takaa nuorille sitä 
kaikkein oleellisinta eli työpaikkaa. 

Työllistymissuunnitelman yksipuolinen 
velvoittavuus

Kahden viikon kuluessa työttömyyden 
alkamisesta laadittava työllistymissuun-
nitelma korvaa aiemmat monenkirjavat 
suunnitelmat. Perusongelma suunnitel-
massa on vieläkin yhdensuuntainen vel-
voittavuus. Työttömien on toteutettava 
kaikki se, mitä suunnitelmaan kirjataan, 
mutta viranomaista se ei velvoita vält-
tämättä mihinkään. Jotta suunnitelma 
toimisi ja olisi ennakoitava, tulisi sen si-
touttaa myös viranomainen työllistymistä 
edistäviin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Toimenpiteistä syrjäytetyt

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa on 
jo 17 000 työnhakija-asiakasta, joiden ti-
lanteen virkailija on arvioinut sellaiseksi, 

etteivät he ole enää hallinnon toimenpi-
teiden ulottuvissa. Heitä ei kuitenkaan saa 
jättää yksin. Henkilökohtaisen eläkerat-
kaisun hakeminen on parempi vaihtoehto 
kuin ihmisen roikottaminen ei kenenkään 
vastuulla. Siksi eläkeratkaisujen tekemi-
seen tulee suunnata enemmän resursseja.

Aktiivitoimiin kannustaminen

Uusi työssäkäyntialueen määrittely, 
kahdeksankymmentä kilometriä tai työ-
matkan kolmen tunnin enimmäiskesto 
kokoaikatyössä, velvoittaa työttömiä 
liikkumaan aiempaa enemmän parempi-
en kulkuyhteyksien alueilla. Pitkien etäi-
syyksien ja huonojen liikenneyhteyksien 
seutukunnissa uudet pykälät parantavat ti-
lannetta, sillä enää ei edellytetä, että työt-
tömällä olisi oma auto käytössään. 

Suuri joukko toimenpiteisiin osallistuvista 

kuitenkin menettää toimenpiteen aikaisen 
korotetun ylläpitokorvauksen. Sen on aja-
teltu kannustavan työttömiä hakeutumaan 
aktiivisesti esimerkiksi koulutukseen ja 
kattavan osan siitä aiheutuvista kustan-
nuksista. 

Työssäkäyntialueen uusi määrittely vie 
monelta tämän kannustinlisän, ja silloin 
muutos toimii aktivointitavoitetta vastaan. 
Siksi työ- ja elinkeinoministeriössä pitäi-
sikin ripeästi käynnistää valmistelu, jotta 
luotaisiin sellainen malli, joka kaikkien 
kohdalla toimisi aidon kannustavasti, eikä 
tällaisia väliinputoajaryhmiä syntyisi.

Markus Mustajärvi
kansanedustaja
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
Vasemmistoliitto
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Palkkatukisäännök-
set eivät estä 
Kolmannen sekto-
rin työllistämistä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
tämän kevään ehdottomasti mer-
kittävin ja aikaa vievin käsittely 

on koskenut julkisen työvoimapalvelu-
lain muutoksia, jossa Suomen palkkatu-
kilainsäädäntöä muokattiin vastaamaan 
paremmin EU:n komission näkemyksiä. 
Uusi laki ei kuitenkaan ole kuolinisku 
kolmannen sektorin työllistämiselle, vaan 
lakia ja ohjeita on muokattu siten, että 
mahdollisimman pitkälle voidaan jatkaa 
aikaisempaa käytäntöä. Nyt tärkeintä on 
saada tämä viesti kentälle lakia tulkitse-
vien TE-toimistojen virkailijoiden, sekä 
kuntien virkamiesten ja päättäjien tietoi-
suuteen. 

Palkkatukisäännösten muutos herätti voi-
makasta keskustelua kolmannen sekto-
rin toimijoiden keskuudessa jo syksyllä. 
Tämä keskustelu oli tarpeen, koska se 
vaikutti merkittävästi jo valmisteluvaihee-
seen. Hallituksen esitys tuli eduskuntaan 
muodossa, jossa pahimmat sudenkuopat 
oli jo tukittu. Valiokunta sai asiasta kaik-
kiaan 36 asiantuntijalausuntoa, joista 13 
tuli kolmannen sektorin toimijoilta käy-
tännön tasolta. Nämä lausunnot auttoivat 
valiokuntaa muokkaamaan mietintöä si-
ten, että siinä tuodaan suoraan esille käy-
tännön esimerkkejä. 

Palkkatukisäännöksistä puhuttaessa on 
hyvä muistaa kaksi perusasiaa. Ensinnä-
kin, jos kolmannen sektorin yhdistyksen 
saama julkinen tuki jää alle de minimis-
tuki säännösten - eli siis tuki on enintään 
200 000 euroa kolmen verovuoden aikana, 
niin tämä uudistus ei koske näitä yhdis-
tyksiä lainkaan. Toiseksi, jos tukityöllis-
täminen ei kohdistu elinkeinotoimintaan, 
niin silloin ollaan myös säännösten ulko-
puolella tukityön laajuudesta riippumatta. 

Tulkittavaksi tilanne menee siis vain 
silloin, kun toiminta ylittää de minimis-
tukirajan ja se voidaan katsoa elinkeino-
toiminnaksi. Elinkeinotoiminnan rajaa ei 
määrittele verottaja, vaan ratkaisevaa on 
se kilpaileeko kyseinen toiminta todel-
lisuudessa yritysten kanssa. Päätösvalta 
asiassa on TE-toimiston virkailijalla, joka 
voi tarvittaessa pyytää asiasta esimerkiksi 
paikallisen yrittäjäyhdistyksen lausunnon. 
Valiokunnan kanta nimenomaan on, että 

elinkeinotoiminnaksi pitää tulkita vain 
sellainen toiminta, joka selkeästi kilpailee 
paikallisen yrityksen kanssa. Se siis tar-
koittaa sitä, että tarjotaan vastaavanlaista 
palvelua ja samantasoiseen hintaan, jotta 
potentiaaliset asiakkaat ovat samat. Näis-
sä harvoissa tapauksissa työllistämismah-
dollisuudet siis heikkenevät, mutta niissä 
onkin kyse aidosti kilpailun vääristämi-
sestä. 

Helpottaakseen TE-toimistojen virkaili-
joiden päätösratkaisuja valiokunta vielä 
erikseen nosti mietintöön esimerkkejä 
tapauksista, joita ei tule tulkita elinkei-
notoiminnaksi. Näitä ovat esimerkiksi 
työttömien kahvilatoiminta, jonka pääasi-
allisia asiakkaita ovat työttömät ja joiden 
ensisijainen tehtävä on toimia työttömien 
kokoontumispaikkana, eikä toimia kil-
pailijana paikalliselle kahvilalle. Samaan 
kategoriaan kuuluu myös omakotitalkka-
ritoiminta, joka tarjoaa palveluita vähäva-
raisille vanhuksille selvästi markkinahin-
taa alempaan hintaan. Tätä ei pidä tulkita 
elinkeinotoiminnaksi, koska asiakkailla ei 

olisi varaa ostaa näitä palveluita yksityi-
siltä markkinoilta. 

Palkkatukisäännösten muutosten vaiku-
tus kolmannen sektorin työllistämismah-
dollisuuksiin jää vähäiseksi, kun vaan 
TE-toimistoissa osataan käyttää tervettä 
järkeä. Samalla kun korostetaan kolman-
nen sektorin roolia työllistäjänä, niin on 
muistettava se, että jokaisen työttömän pi-
täisi päästä juuri hänen omaa tilannettaan 
parhaiten edistävään palkkatukipaikkaan. 
Tärkeintä on rakentaa polkuja työelämään 
ja sen vuoksi kolmannen sektorin ensisi-
jainen tehtävänä on toimia välityömarkki-
noina ja auttaa työllistettävää eteenpäin. 
Niiden osalta, joille se ei enää ole mah-
dollista, roolina on työllistämisellä auttaa 
elämänhallinnassa ja jaksamisessa ja se-
kin on tärkeää. 

Arto Satonen 
Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan pu-
heenjohtaja (KOK)

EDUNVALVONTA
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– Omakohtaisesta kokemuksesta voin 
sanoa, että jatkuva tulojen epävarmuus 
ajaa pienituloisen aika lailla piippuun. 
Stressi kasvaa ja ihminen väsyy. Kun 
joutuu olemaan jatkuvissa pätkä- ja 
osa-aikatöissä, ei työnteosta tahdo jää-
dä käteen mitään. Töitä tehdään pel-
kästään hengen pitimiksi ja perheen 
elättämiseksi. Lomailuun tai muuhun 
ei riitä millään varoja ja kaikesta pitää 
nipistää.

Näin kertoo Vasemmistoliiton po-
rilainen kaupunginvaltuutettu 
Heidi Katajamäki. Hänet valittiin 

vuoden 2008 kunnallisvaaleissa ainoana 
uutena vasemmistoliittolaisena valtuus-
toon. Muut valtuutetut olivat jo ennestään 
olleet valtuuston jäseniä.

Heidi on joutunut, kuten monet muut-
kin nuoret, pätkätöiden kierteeseen. Hän 
työskentelee hoitoalalla, pääsääntöisesti 
kunnalla. Heidin mielestä tärkeää olisi se, 
että vaikkapa ennaltaehkäisevän toimeen-
tulotuen tai sosiaalisen luototuksen avulla 
voitaisiin tasoittaa pätkätöissä olevien tu-
lotasoa.

– Tulot voivat vaihdella voimakkaastikin 
kuukaudesta toiseen ja se vaikuttaa muun 
muassa erilaisiin sosiaalisiin tukiin. Esi-
merkiksi asumistuki on voitu arvioida hy-
vin menneiden työkuukausien perusteella, 
mutta kun jonain kuukautena ei töitä ole-
kaan niin kuin aiemmin, niin asumistuki 
on riittämätön, kun pitää maksaa korkeita 
vuokria.

Vuokrat pulmana

Erityisesti suuret vuokrakulut ovat pätkä-
työläisten painajainen. Heidi on kahden 
pikkutytön yksinhuoltaja ja haluaa taata 
heille rauhallisen asuinympäristön; tässä 
tapauksessa Leppäkorvessa.

– Leppäkorpi on lapsille hyvä paikka. 
Hyvä kasvuympäristö on tärkeä lapsen 
kehityksen kannalta, mutta se taas mak-
saa. Korkeaa vuokratasoa ja halua taata 
lapsille hyvä asuinympäristö ei katsota 
eduksi asumistukea määriteltäessä ja ero-
tus jääkin sitten minulle maksettavaksi. 

Se, jos mikä, vetää talouden tiukoille. 
Ongelmia tulee erityisesti silloin, kun il-
maantuu odottamattomia kulueriä.

Pätkätyöläisen on myös oltava jatkuvassa 
lähtövalmiudessa. Kutsu töihin voi tulla 
koska tahansa. Jos haluaa pysyä työn syr-
jässä kiinni, on aina lähdettävä liikentee-
seen. Tämä taas edellyttää auton käyttöä. 
Auton kustannuksiin kuluu rahaa.

Eriarvoisuus lisääntyy

Heidin mielestä taloudellinen eriarvoisuus 
on kasvanut ja näkyy entistä selkeämmin. 
Esimerkiksi koulussa lapset eroavat kes-
kenään harrastusten ja vaatteiden perus-
teella. Terveydenhoidossa pienituloinen 
ei pysty valitsemaan julkisen taikka yksi-
tyisen terveydenhoidon välillä. Terveys-
keskukseen voi saada ajan vasta parin 
viikon päästä taikka joutua odottamaan 
tuntikaupalla päivystyksen jonossa. Yksi-
tyiselle pääsee lähes heti. Yksinhuoltajia 

on enemmän ja se rassaa taloudellisesti, 
kun toinen vanhemmista ei välttämättä 
osallistu millään tavalla lasten kasvatuk-
seen.

– Pienituloiset myös leimautuvat helposti, 
jos he joutuvat hakemaan tukea toimeen-
tulotukiluukulta. Siksi olisi tärkeää, että 
toimeentulotuen perusosan maksatus siir-
rettäisiin Kelaan, kuten on esitetty. Kelas-
sa asiointi ei ole samalla tavalla leimaavaa 
kuin sossun asiakkuus, Heidi toteaa.

Teksti ja kuva Aki Nummelin

Epävarmuus ajaa pienituloisen piippuun

Toimeentulotuen haku ”sossusta” voi 
olla leimaavaa ja nöyryyttävää. Siksi 
Heidi Katajamäen mielestä toimeentulo-
tuen perusosan hakeminen pitäisi siirtää 
Kelan kontolle. Tällöin myös valtio ottai-
si enemmän vastuuta köyhyyden vähen-
tämisestä.
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Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeis-
ti vasta toukokuussa jo vuoden 
ensimmäisenä päivänä voimaan 

astuneen lain sisällöstä TE-toimistoja, 
työvoimapalvelukeskuksia ja ELY-kes-
kuksia. Linjaukset koskevat juuri pitkään 
työttömänä olleita, muidenkin kuin kun-
touttavan työtoiminnan asiakkaiden oi-
keudesta työmarkkinatukeen. Harmillista 
lainlinjausten tiukkuuden tulkinnoissa on 
se, että kysymys on juuri niistä ihmisistä, 
joiden pääsy tai paluu elättämään itseään 
on juuri kaikkein vaikein. Alle 25-vuo-
tiaiden nuorten työharjoitteluun, ja yli 
25-vuotiaiden työelämävalmennuksen 
osalta myönnettyyn työmarkkinatukeen, 
on ryhdytty soveltamaan harjoitteluajois-
sa kuuden kuukauden enimmäisaikaa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että työharjoittelua 
tai työelämävalmennusta voi saman työn-
antajan palveluksessa jatkaa maksimis-
saan kuuden kuukauden ajan.

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen väki 
kertoi, että myös tässä tulkinnassa paikal-
liset TE- toimistot ovat jo alkaneet sovel-
taa uutta sääntöä toisistaan poikkeavilla 
tavoilla ja tulkinnoilla, mikä aiheuttaa 
myös toimijoiden keskuudessa suurta 
hämmennystä.

Työmarkkinatuella tapahtuvan työhar-
joittelun ja työelämävalmennuksen koko-
nais-enimmäisaika on lyhentynyt aikai-
semmasta 18 kuukaudesta 12 kuukauteen. 
Tämä puolestaan tarkoittaa käytännössä 
sitä, että varsinkin kuntien työpajoissa ja 
työttömien yhdistyksissä luodut valmen-
nuksen polut ja jatkoväylät ovat vakavas-
ti vaarantumassa ja, että nuoret joutuvat 
entistä nopeammin takaisin työttömiksi 
työnhakijoiksi odottamaan uutta kelpoi-
suutta toimenpiteeseen. Odotusaika toi-
menpiteiden välillä on 1 vuosi. Usein jat-
koharjoittelu on johtanut palkkatuettuun 
työpaikkaan tai parhaimmassa tapaukses-
sa oppisopimuskoulutuspaikkaan avoi-
mille työmarkkinoille. Tämä on erittäin 
tärkeä asia etenkin niille 6000 nuorelle, 
jotka eivät saa opiskelupaikka peruskou-
lun jälkeen. 

Uudessa työmarkkinatuen keston tulkin-
nassa kunta tai yhdistys katsotaan (eri toi-
mipisteet) yhdeksi työnantajaksi ja näin 
ollen nuorten sijoittuminen jatkoharjoit-
telupaikkoihin kunnan taikka yhdistyksen 

sisällä puolen vuoden jälkeen on täysin 
mahdotonta. Myös Kuntaliiton taholta 
asia on herättänyt hämmennystä ja vaka-
vaa pohdintaa, mikä tällä lain tulkinnalla 
on ollut tarkoituksena.

Yksistään suomalaiset työttömät eivät 
ole näissä työmarkkinatuen tulkinnoissa 
menettäjiä. Maahamme otetaan tänäkin 
vuonna vastaan kiintiöpakolaisina noin 
750 ihmistä. Ja maammehan on ottanut 
vastaan ihmisiä turvaan eri maista jo 
useita vuosikymmeniä. Suhtaudun kriit-
tisesti Suomen pakolaisten kotouttamis-
ohjelmiin ja mielestäni ihmisten kohtelu 
ei aina ole ollut ihmisarvon mukaista ai-
nakaan kaikkien kansanryhmien kohdal-
la. Kaksikymmentä vuotta maassamme 
olleet ihmiset eivät edelleenkään pysty 
asioimaan ilman tulkkia viranomaisten 
luona ja omat lapset toimivat tulkkeina 
vanhemmilleen (lue äideilleen) lääkä-
rissäkin. Sukupuolten välinen epätasa- 
arvo on räikeää; Miehet puhuvat jo suo-
mea, mutta naiset eivät osaa kirjoittaa 
vieläkään edes juuri nimeään.

Työttömät eivät ole ainoa ryhmä, jota 
tässä maassa muilutetaan. Myös maa-
hanmuuttajiin tämä uuden lain sovel-
taminen kolahtaa. Olen seurannut suh-
teellisen läheltä Jyvässeudun Työttömät 
ry:n järjestämää mahanmuuttajanaisten 
ryhmää ja tapasin heidät jälleen viime 
viikolla. Mitä kuusi kuukautta työhar-
joittelua antaa ihmisille, jotka eivät tul-
lessaan osaa sanoa päivää kielellämme? 
Siinä ajassa luodaan luottamuksellinen 
suhde ohjaajien ja valmentajien kanssa 
ja naiset uskaltavat ilman saattoapua 
saapua harjoittelupaikkaan. Me emme 
edes käsitä heidän elämäntilannettaan. 
He ovat saapuneet maahamme sotaa 
käyvistä maista ja pakolaisleireiltä vie-
raiden maiden kautta. Pelkästään sekin 
on hirvittävä kokemus lukutaidottomille 
ihmisille, että kaikki viestinä tapahtuu 
toisten ihmisten välityksellä. Kotimaa-
han on jäänyt mahdollisesti miehen 
hauta ja lukematon määrä sukulaisten 
hautoja. Vastaanottajamaahan saavutaan 
mahdollisesti ison lapsikatraan kanssa ja 
uusin lapsi on kohdussa. Tälle porukalle 
harjoitteluajan pituus pitäisi katsoa yksi-
löidysti ja ainakin näin alhaiset toimen-
pideajat pitäisi välittömästi muuttaa. 
kaipaamme laissa joustavuutta erityis-

ryhmien tarpeet huomioiden.

Lakia muuttavat virkamiehet, joilla ei ole 
hitusenkaan käsitystä siitä miten tässä 
maassa asuvat ihmiset jaksavat. Edus-
kunnan valiokunta keskusteli lakia sää-
täessään juuri näistä ongelmista, mutta 
hallituspuolueiden tahdon mukaisesti laki 
säädettiin suurin piirtein virkamiesten 
esityksen mukaisesti. Meidän energiam-
me kului tämän vuoden lainvalmistelun 
osalta pelkästään palkkatukikuvioon. Jäl-
kijunassa ymmärsimme kuntouttavan työ-
toiminnan lain puutteet ja nyt tämä. Työt-
tömyysturvalaki kirjoitettiin TEM:issä ja 
kuntouttavan muutos STM:n vakuutus-
osastolla.

STM:n tiedote kertoo, että viimeisten kah-
denkymmenen vuoden ajan kansalaisten 
hyvinvoinnin kehitys on ollut kaksijakoi-
nen. Suurten väestöryhmien hyvinvointi 
on kohentunut, mutta vaikeista sosiaali-
sista ongelmista kärsivien asema on suh-
teellisesti heikentynyt. Heikoimmaksi hy-
vinvointi on jäänyt pitkäaikaistyöttömillä 
sekä päihde- ja mielenterveysongelmista 
kärsivillä. Mielestäni tästä luettelosta on 
jätetty yksi tärkeä ryhmä pois, ja he ovat 
vuosien saatossa meille tulleet pakolaiset. 
Kyllä heidät tarkastetaan tulovaiheessa, 
mutta kuka hoitaa heidän terveysasiat sii-
tä eteenpäin. Luuloni mukaan: ei kukaan.

Hyvän kesän toivotuksin 

”Valoa on enemmän kuin miltä ikkuna 
näyttää”.

Lea 

Vuoden 2010 uusien lakien 
ongelmat laajenevat
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Aikaisemmin vastakkain olivat 
kapitalisti ja työläinen ja nyt ra-
kennemuutoksen myötä olemme 

tilanteessa, jossa vastatusten ovat pieni-
tuloinen, usein työelämän ulkopuolella 
oleva henkilö, ja virkamieshallinto, eri-
tyisesti ruohonjuuritason virkamiehet. 
Heistä liian useat ovat löytäneet suuren 
onnen ja huvituksen eli aseman lukuisten 
vähäosaisten yläpuolella olevina auktori-
teetteina. Liian usein työtehtävän luonne 
on ymmärretty väärin, ollako pikku-hitler 
vai yleisönpalvelija. Monet heistä suo-
rittavat tehtävänsä aivan asiallisesti. Jär-
jestelmä takaa molempien suuntausten 
kannattajille vapaat kädet. Jäykäksi ja te-
hottomaksi kehittynyt hallinto takaa sen, 
että soraäänet tukahdutetaan, sillä ihmistä 
lähellä olevia vaikutuskanavia ei ole. Lii-
an moni meistä vähäosaisista on kokenut 
tilanteita, joissa olemme pakotettuja käyt-
tämään julkisia palveluita, sillä varat eivät 
riitä yksityisen sektorin tasokkaampina 
pidettyjen palveluiden käyttämiseen.

Vähävaraisen virastokäynnit eivät liian 
usein johda toivottuun lopputulokseen, 
vaan pahimmassa tapauksessa elämämme 
päättyy ketjun ensimmäisenä olevan vir-
kamiehen välinpitämättömään lausahduk-
seen, sillä vähäosaisen virastokäynti ei ai-
heuta virkamiehelle välttämättä erityisiä 
suoriutumispaineita.

Tässä maassa tällaisista ikävistä asioista ei 
saisi puhua, kun se on niin epäkohteliasta 
ja tietysti hakemuksetkin saattavat ruveta 
vahingossa katoamaan käsittelyissä, jos 
kritiikkiä esitetään. Uskotaan, että ihmis-
oikeusloukkauksia tapahtuu vain muualla, 
kaukana tasa-arvon Suomesta. Kuitenkin 
köyhän nöyryyttäminen ja välinpitämät-
tömyys on valitettavan totta täällä koto-
Suomessakin. Miksi? No tietenkin siksi, 
että yhteiskunnan palkkalistoilla oleva 
huonoa itsetuntoa poteva pikkuvirkamies 
saisi kokea sadistista ylemmyyttä voides-
saan päättää siitä, että saammeko elää vai 
pitääkö meidän kuolla.

Hallinto-orientoitunut julkishallinto ja 

valvonnan puute luovat oivan 
maaperän pikku-hitlereiden tar-
peille: harkinnanvaraisuus muut-
tuu kostoksi ja laiminlyöty hoito 
pakkohoidoksi, pakkopaitaa vat-
sahaavaan ja adolfien ja evojen 
palkka juoksee. Köyhien pitäisi 
nousta barrikadeille. Sorrosta on 
tehtävä loppu. Uusien työpaik-
kojen luominen vähentää köyhyyttä, sil-
lä juuri työttömäksi jääminen on suurin 
köyhyydelle altistava tekijä. Vain yhdessä 
köyhät pystyvät vaikuttamaan.

Kokemusta tällaisesta kohtelusta on mi-
nullakin enemmän kuin tarpeeksi: Eli-
mistöni rupesi reistailemaan vielä työelä-
mässä ollessani 90-luvun alussa. Tilanne 
paheni vuosi vuodelta. Veren sokeri laski 
usein ja liikkuminen rupesi tuntumaan 
raskaalta. Nenästä valui verikokkarei-
ta. Tilanne paheni vuosi vuodelta ja jäin 
auttamattomasti työelämän ulkopuolelle. 
Terveyskeskuksessa tilanne määriteltiin 
psyykkiseksi ongelmaksi ja tutkimusten 
jälkeen todettiin, etten ole masentunut. 
Minulle kerrottiin, että työkokeilussa 
pääsee työharjoitteluun ja on mahdolli-
suus työllistyä. Hakeuduin siis kokeiluun 
ja siellä kerrottiin, että työharjoittelumah-
dollisuutta ei ole. Olin näreissäni ja jou-
duin täysin työnohjaajan simputtamaksi. 
Hän totesi loppulausunnossa, etten ky-
kene henkiseen, erityisesti en myynti- ja 
markkinointityöhön ja minulle suositel-
laan suojatyöhön siirtymistä. Minulle 
naurettiin kun kerroin oireistani. Minulle 
vakuutettiin, että kyseessä on puhtaas-
ti psyykkinen sairaus. Kokeilun jälkeen 
hakeuduin leikkikalukauppaan määräai-
kaiseen työsuhteeseen. Kaikki sujui erin-
omaisesti ja sain pyytämättä kiitettävän 
työtodistuksen. Tämän jälkeen suoritin 
loppuun keskenjääneet valtiotieteen opin-
toni.

Herää kysymys, että onko myyjän työ 
ja yliopistotyö suojatyöhön rinnastet-
tavissa olevia tehtäviä? Mitä minä sain 
tästä kokeilusta? Mitä yhteiskunta sai? 
Minulle selvisi ainakin, että työttömän 

sanaan ei uskota. Tämän jälkeen oireeni 
pahenivat ja sain terveyskeskuksesta taas 
masennuslääkkeet. Paino nousi nopeasti 
25 kiloa, pääni muuttui punaiseksi, verta 
tuli nenästä virtanaan, enkä oikein enää 
pystynyt nousemaan sängystä. Kävelles-
säni rupesin saamaan outoja kohtauksia. 
Hakeuduin terveyskeskukseen ja pyysin 
päästä vatsatutkimuksiin. Lääkäri vastasi, 
että minun paikkani on mielenterveystoi-
mistossa. Silloin huusin ja vaadin päästä 
tutkimuksiin. Sanoin, että jos mitään ei 
löydetä, niin silloin menen MTT:oon. 
Tutkimuksissa  lääkäri sanoi heti, että vat-
sassani on iso kasvain ja se leikattiinkin 
pian. Leikkauksen jälkeisinä kuukausina 
sairastuin uudelleen ja menin näyttämään 
itseäni terveyskeskukseen. Kerroin vatsan 
turvotuksesta ja repivästä kivusta. Sain 
taas masennuslääkkeet. Olin vähän väliä 
poliklinikalla ja lopulta sain lähetteen tut-
kimuksiin. Sattui vielä niin, että terveys-
keskus oli unohtanut toimittaa lähetteen 
tutkimusyksikköön. Lopulta pääsin tähys-
tykseen ja vatsasta löytyi ties mitä. Kau-
panpäällisiksi hoitamattoman ja pitkään 
jatkuneen sairauden takia olin saanut lu-
kuisia muita sairauksia, jotka yhä vielä 
vaikeuttavat elämääni. Loppu hyvin kui-
tenkin; apteekin hyvien neuvojen ansiosta 
vaarallisimmat sairauksistani paranivat. 
Toimin nykyään freelance-toimittajana ja 
toivon saavani lisää töitä alalta.

Tuula Kuusisto
Köyhyydestään kuuluisa

TYÖTTÖMÄTKÖ
ONGELMAJÄTETTÄ?
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THL:n vähimmäisturvayksikkö on 
selvittänyt toimeentulotuen saaji-
en yli sukupolvista periytymistä. 

Toimeentulotukea saaneiden perheiden 
lapsilla on nuorina aikuisina noin kaksin-
kertainen todennäköisyys tulla toimeen-
tulotuen asiakkaiksi verrattuna muihin 
samanikäisiin. Vuoden 2005 aikana toi-
meentulotukea sai 26 prosenttia niistä 18 
– 32 -vuotiaista, joiden lapsuudenaikaisil-
le perheille oli myönnetty toimeentulotu-
kea. Muista samanikäisistä toimeentulo-
tuen saajia oli 11 prosenttia.

Toimeentulotuen ylisukupolvisuutta on 
nyt selvitetty ensimmäistä kertaa katta-
valla rekisteriaineistolla. Tiedot lapsuu-
den aikaisesta toimeentulotuesta olivat 
vuodelta 1990.

Toimeentulotuen periytyminen heikkenee 
iän myötä. Voimakkainta se näyttää ole-
van noin kahdenkymmenen vuoden iässä, 
jolloin nuoret muuttavat lapsuudenkodis-
ta omaan talouteen, ja elämää leimaavat 
opiskelu ja pätkätyöt. Tässä elämänvai-
heessa vanhempien kyvyllä auttaa talou-
dellisesti lapsiaan on suurempi merkitys 
kuin nuoren myöhemmässä elämässä. 
Kolmeakymmentä ikävuotta lähestyttä-
essä kiinnittyminen työmarkkinoille on 
tapahtunut, oma talous vakiintunut ja 
toimeentulotuen saamisen periytyminen 
heikompaa.
Toimeentulotuen saamisen periytyminen 
näyttää olevan vahvempaa pojilla kuin ty-
töillä. Tämä vastaa aiempia tutkimuksia, 
joiden mukaan vanhempien sosioekono-
minen asema ennustaa enemmän poiki-
en kuin tyttöjen tulevaa sosioekonomista 
asemaa.

Periytyykö toimeentulotuen hakemi-
nen vai pienituloisuus?

Tutkijat ovat väitelleet siitä, johtuuko 
vanhempien toimeentulotuen hakemisen 
periytyminen lapsille käyttäytymisen eli 
tuen hakemisen periytymisestä, vai onko 
yksinkertaisesti kysymyksessä pienituloi-
suuden periytyminen. Kysymykseen on 
vaikea tutkimuksella vastata, sillä tutki-
musasetelman rakentaminen on hankalaa. 
Selvää kuitenkin on se, että oikeus toi-
meentulotukeen syntyy vain silloin, kun 
tulot ovat pienet ja toimeentulon järjestä-
misessä on ongelmia.

Vanhempien sosioekonominen asema 
yhteiskunnassa ennakoi heidän lastensa 
sosioekonomista asemaa enemmän tai vä-
hemmän kaikissa tunnetuissa yhteiskun-
nissa. Paremmassa yhteiskunnallisessa 
asemassa olevat vanhemmat voivat siirtää 
enemmän varallisuutta sekä sosiaalista 
että inhimillistä pääomaa lapsilleen, jol-
loin lapset perivät hyvän sosioekonomi-
sen aseman suoraan tai saavat ainakin pa-
remmat lähtökohdat niistä kilpailtaessa.

Pienet tuloerot yhteydessä ylisukupol-
viseen sosiaaliseen liikkuvuuteen

Yhteiskunnassa tuloeroilla ja sosiaalisella 
eriarvoisuudella on tutkimusten mukaan 
selkeä yhteys siihen, kuinka voimakas 
vanhempien ja lasten sosiaalisten asemien 
yhteys on: suuret tuloerot ovat yhteydessä 
vahvempaan sosiaalisen aseman periy-
tyvyyteen. Tuloerojen kasvaessa pieni-
tuloisten vanhempien lapsilla on yhä pi-
dempi matka noustavana saavuttaakseen 
keskiluokkaisen tulotason, elämäntavan 
ja kulttuurin. Esimerkiksi Pohjoismaissa, 
joissa tuloerot ovat pienet, vanhempien 
tulotaso kertoo selvästi vähemmän heidän 
lastensa tulotasosta kuin suurten tuloero-
jen Yhdysvalloissa ja Britanniassa.
Suomessa toimeentulotuen periytyminen 
näyttää olevan samalla tasolla kuin muis-
sa Pohjoismaissa. Tämä vahvistaa teoriaa, 
jonka mukaan sosiaalisen aseman periy-
tyminen on vähäisempää pienten tuloero-
jen maissa. Suomessa on kansainvälisesti 
tarkasteltuna suhteellisen pienet tuloerot, 
ja toimeentulotuen asiakkuuden periyty-
minen on vähäisempää kuin korkeiden 
tuloerojen maissa.

Lisätietoja
Pasi Moisio yksikön päällikkö 
Vähimmäisturvayksikkö, THL
puh. 020 610 7228 

Toimeentulotuen asiakkuus 
periytyy vanhemmilta lapsille

Halukkailla oltava 
oikeus vakituiseen 
työhön

Suurin osa uusista työsuhteista on 
tilastojen mukaan pätkätöitä. Ai-
kaisemmin määräaikaiset työsuh-

teet kuuluivat etenkin työuran alkuun ja 
toimivat ponnahduslautana vakituisiin 
töihin. Nykyään yhä useampi joutuu päät-
tymättömään pätkätyökierteeseen. Pätkät 
seuraavat toisiaan ja elämän pitempiaikai-
nen suunnittelu on mahdotonta.
 
Pätkätyössä, olipa se osa-aikaista, mää-
räaikaista, toimeksiantona tehtävää tai 
vuokratyötä, ei sinänsä ole mitään pahaa. 
Erilaisilla työsuhteilla on työmarkkinoilla 
omat tehtävänsä. Sairauslomien ja van-
hempainvapaiden ajalle tarvitaan sijaisia. 
Opiskelijat ja eläkeläiset haluavat tehdä 
töitä silloin tällöin. Joustavista järjeste-
lyistä voivat kaikki hyötyä. 
Sitä en kuitenkaan hyväksy, että työnanta-
ja kiertää lakia käyttämällä määräaikaisia 
tai vuokratyöntekijöitä. Päähäni ei mah-
du, ettei isoissa kaupoissa olisi mahdol-
lista järjestää töitä niin, että kaikilla ha-
lukkailla olisi kokoaikainen, vakituinen 
työsuhde.

Pätkätöiden lisääntyminen ei johdu työn-
antajan ilkeydestä vaan siitä, että yrityk-
set hakevat kustannustehokkuutta. Kil-
pailukykyä halutaan hakea joustavasta 
työvoimasta.  Tämä pakottaa työntekijä-
puolenkin miettimään omia tavoitteitaan. 
Tärkeintä kuitenkin on, että työllä tulee 
toimeen ja työssä viihdytään. Työsuhteen 
muoto ei kuitenkaan saa asettaa mahdot-
tomia esteitä tulevaisuuden suunnittelul-
le. Pätkätyöstä täytyy olla työntekijän niin 
halutessa mahdollisuus ponnistaa vakitui-
seen ja kokoaikaiseen työhön. 

Anu-Tuija Lehto
Lakimies, SAK
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TVY ry:n 25.3. pidetyn vuosiko-
kouksen keskusteluissa nousivat 
esiin erityisesti nuorisotyöttömyys, 

eläkeiän nostoaikeet ja rasismi, joihin ko-
kous otti kantaa julkilausumassaan. Myös 
monet  edunvalvon-taan liittyvät näkö-
kohdat, kuten nopeampi työttömyyteen 
puuttuminen ja palkkatukityöoikeuden 
pidentäminen,  puhuttivat kokousväkeä.

Jyvässeudun Työttömät ry oli valmistellut 
vuosikokoukselle aloitteen, jossa vaadit-
tiin TVY:ltä reagointia hälyttävään nuo-
risotyöttömyyden lisääntymiseen. Nuoret 
ovat muita työttömiä suuremmassa vaa-
rassa syrjäytyä kokonaan työelämästä, jo-
ten heidän tilanteeseensa olisi puututtava 
3 kuukauden kuluessa työttömyyden alka-
misesta. Jyvässeudun Työttömät ry:n mie-
lestä meidän aikuisten on huolehdit-tava 
nuorista tänään, jotta heillä olisi edellytys 
huolehtia meistä huomenna. Aloitteessa 
vaadittiin myös, että nuoria on otettava 
avosylin mukaan työttömien yhdistysten 
toimintaan, koska nuorista riippuu yhdis-
tystoiminnankin tulevaisuus. Työttömien 
yhdistyksillä on niin ikään tärkeä rooli 
työttömyyteen liittyvien ennakkoluulojen 
murtamisessa.

Muutkin työttömien yhdistykset antoivat 
tukensa aloitteelle. Aloitteen sisältö nä-
kyy myös TVY ry:n vuosikokouksen jul-
kilausumassa, jossa vaaditaan työtä sekä 
nuorille että entisille nuorille. 

Työttömyys estää onnellisen elämän

TVY ry:n mielestä edellisen laman vir-
heistä on otettava opiksi, jotta ei synnytet-

täisi työelämästä kadotettua sukupolvea 
toistamiseen.  Monet 1990-laman aikaan 
aikuistuneet nuoret ovat jääneet pysyväs-
ti vaille työtä, millä on ollut monenlaisia 
vaikutuksia heidän elämänkulkuunsa. 

Julkilausumatyöryhmässä käytiin asiasta 
keskustelua, jossa todettiin, että  työttö-
myys ei merkitse vain konkreettista rahan 
puutetta, vaan työpaikan puuttuminen tar-
koittaa aina myös työelämään liittyvien 
sosiaalisten suhteiden puuttumista. Lisäksi 
pitkittynyt työttömyys vaikeuttaa suuresti 
jatkokouluttautumista ja ammattitaidon 
kehittymistä, jotka puolestaan heijastuvat 
itsetuntoon ja ovat siten tärkeä osa onnel-
lista elämää. Onnelliseen elämään kuuluu 
myös vastuun ottaminen omasta ja toisten 
elämästä, mikä on syrjäytyneelle nuorelle 
työttömälle usein mahdotonta, koska vas-
tuunottoon ei voida kasvaa ilman työtä.

Koska monissa TVY:n jäsenjärjestöissä 
kannetaan huolta rasismin lisääntymises-
tä, julkilausumassa päädyttiin toteamaan, 
että työkokemuksen puute on merkittävin 
työllistymisen este ja että työllistäminen 
iästä, sukupuolesta ja ihonväristä riippu-
matta lisää suvaitsevaisuutta ja yhteis-
ymmärrystä eri kansalaisryhmien kesken. 
Täystyöllisyystavoite on siten tärkeä jo 
kansan kahtiajaon estämisen ja rauhan 
säilymisen kannalta. 

Eläkeiän nosto ei auta heikosti työllis-
tyviä

Helsingin Työttömät ry:ssä oli kritisoi-
tu vahvasti eläkeiän nostoaikeita. Myös 
TVY:n vuosikokous tyrmäsi asian yksi-

mielisesti, koska eläkeiän nosto ei mil-
lään tavoin auta heikoimmin työllistyviä 
ihmisiä. Vuosikokouksen julkilausumassa 
vaaditaan, että se energia, joka nyt käy-
tetään eläkeiän nostoon, pitää suunnata 
työllistämiseen. Työllistäminen kannattaa 
aina, sekä yksilön itsensä että yhteisön 
kannalta. Paraneva työllisyys lisää olen-
naisesti verotuloja, jolloin myös hyvin-
vointipalvelut voidaan turvata.

TVY ry esitteli vuosikokouksessa oman 
vaihtoehtobudjettinsa, jossa esitetään 
mm. 400 miljoonan euron lisärahoitusta 
työllisyyden hoitoon heti. Palkkatukioi-
keuden tulee kertyä nykyistä nopeammin, 
koska ei ole mitään mieltä odotella kahta 
vuotta kotona tukityöoikeuden karttumis-
ta. Lisäksi tukityöjaksoa on pidennettävä 
vuodesta kolmeen vuoteen, koska työ-
hön paluu työttömyysputken jälkeen on 
haastavaa. Alle 25-vuotiaiden nuorten 
palkkatuki on kaksinkertaistettava pitkä-
aikaistyöttömien korkeimman korotetun 
palkkatuen tasolle eli noin 500 eurosta 
1000 euroon kuukaudessa, jolloin myös 
yhdistykset voivat palkata nuoria.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti 
myös ihmisen oikeudesta omaan asun-
toon. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, 
että viimesijaisen toimeentulotuen saami-
sen kriteerinä ei voi olla se, että ihminen 
joutuu yhteiskunnan tukea saadakseen 
myymään asunnon, jossa hän itse asuu.

Teksti: Satu Kortelainen
Kuva: Jukka Haapakoski

Nuorille ja entisille nuorille töitä!

VUOSIKOKOUS
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Analyysi talouden tilasta

Katsauksen mukaan talouden hy-
vän hallinnan ja halvan korkopo-
litiikan ansiosta Suomen finans-

sisektori on kestänyt hyvin finanssikriisin 
iskut, mutta maan talouden toipuminen 
on ollut hidasta. Teknologiapainotteinen 
vientiteollisuus on kokenut poikkeuksel-
lisen suuren romahduksen muihin teolli-
suusmaihin verrattuna. Syiksi hitaaseen 
toipumiseen mainitaan heikentynyt kil-
pailukyky euron arvon nousemisen vuok-
si. Lisäksi työn hintaa on ammattiliittojen 
vaikutuksesta nostettu, mikä vuorostaan 
näkyy tilastoissa heikentyneenä tuotta-
vuuden kasvuna.

OECD:n lääkkeet työllisyyden paran-
tamiseksi

OECD kantaa erityistä huolta pitkäai-
kaistyöttömyyden kasvusta. Viime laman 
virheitä ei saisi toistaa työllistämisessä. 
Työvoimapoliittisten aktiivitoimenpi-
teiden tulisi käynnistyä aikaisemmassa 
vaiheessa työttömyyttä ja julkisten työ-
voimahallinnon organisaatioiden rahoi-
tus tulisi olla turvattu, niin että resursseja 
riittäisi aktiiviseen työllistämispolitiik-
kaan. Työnhakijoiden profiloimista tulisi 
edistää niin, että ihmiset joilla on vaarana 

joutua pitkäaikaistyöttömiksi, aktivoi-
taisiin aikaisemmin. Aktiivisista työvoi-
matoimenpiteistä kieltäytyjille tulisi aina 
asettaa sanktiot.

Suomi käyttää aktiiviseen työllistämispo-
litiikkaan suhteellisen vähän resursseja, 
ja toimenpiteet käynnistyvät myöhemmin 
kuin muissa Pohjoismaissa. OECD kiittää 
tämän vuoden uudistuksia, joissa esim. 
nuorten aktivoimista on pyritty aikaista-
maan, ja että kuntouttava työtoiminta on 
nyt myös yli 25-vuotiaille aikuisille vel-
voite. Jotta ihmiset pysyvät työkykyisinä, 
pakollinen aktivoiminen tulisi tapahtua 
viimeistään 50 viikon jälkeen.

OECD:n maavertailujen mukaan Suo-
messa on antelias sosiaaliturvajärjestel-
mä. Suomalaisen suhteellisen anteliaan 
sosiaaliturvan ja myöhäisen aktivointi-
toimenpiteiden yhdistelmä on OECD:n 
mukaan huolestuttava. Se todennäköisesti 
synnyttää korkeita asteita työttömyyttä, 
passiivisuutta ja riippuvuutta sosiaalitu-
kijärjestelmistä. OECD:n mukaan Suo-
men hallituksen tulisi lähettää viestiä, 
että työttömyysturvan määrään ja kestoon 
tullaan tekemään vähennyksiä heti, kun 
talous rupeaa taas nousemaan.

Asumistukijärjestelmä aiheuttaa OECD:n 

mukaan passiivisuusloukun ja sitä tulisi 
kehittää niin, että se paremmin kohdis-
tuu köyhiin. Perusturva tulisi nivoa työl-
lisyystukipolitiikan yhteyteen. Kuntien 
tulisi ottaa kokonaan vastuulleen sekä pe-
rusturva, että työllisyystukipolitiikka.

Ansiosidonnaista OECD:n mukaan tulisi 
kehittää siihen suuntaan, että valtio hoi-
taisi kokonaan ansiosidonnaisen maksa-
tuksen. Nykyinen järjestelmä, jossa työt-
tömyyskassojen varoilla kustannetaan 
vain pieni osa ansiosidonnaisesta, kan-
nustaa tuhlailevaan käyttöön, sekä lisää 
hallinnollisia kustannuksia.

Vuoden 2007/2008 palkkaneuvottelu-
jen hajauttamisen lopputulos ei ole ollut 
OECD:n mieleen, sillä palkkataso on 
noussut liian nopeasti suhteessa taloudel-
liseen kehitykseen. Palkkoihin kaivattiin 
enemmän paikallista joustoa hajautetulla 
neuvottelumallilla, mutta nyt mallia tulisi 
tarkastella uudestaan, jotta tähän tavoit-
teiseen päästäisiin.

OECD kantaa huolta myös kokonaistyö-
voiman määrästä. Sen mukaan työssä-
oloaikaa tulisi laajentaa siten, että työelä-
mä alkaisi nykyistä aiemmin ja jatkuisi 
pidempään. Koulutuksen pituutta tulisi 
lyhentää ja koulutuksen tulisi olla mak-

OECD Taloudellinen raportti Suomi 
2010

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) julkaisi huhtikuussa taloudellisen katsauksensa Suo-
mesta. Työllisyys on raportissa keskeinen teema. OECD on toiminut yli 40 vuotta teollisuusmaiden tutkimuslaitoksena, jossa 
mm. eri maiden virkamiehet ja taloustieteilijät ovat toimineet asiantuntijoina ja vertailleet keskenään teollisuusmaiden 
markkinoiden ja demokratian toimivuutta. Suomessa virkamiehet suhtautuvat vakavasti OECD:n tutkimuksiin, joten on 
tärkeää olla perillä siitä, mitä poliittisia ehdotuksia OECD tekee päättäjillemme.
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sullista, jotta opiskelijat hakeutuisivat 
aloille, joissa on työvoimapulaa. Valtio 
voisi tukea maksullista koulutusta opin-
tolainoilla, jotka maksetaan takaisin val-
mistumisen jälkeen. Painottamalla esim. 
lukioiden päästötodistusta tai kehittä-
mällä yhteistä alemman korkeakoulun 
pääsykoetta, voisi pyrkiä vähentämään 
opiskelijoiden odotusvuosia saada kor-
keakoulutuspaikka.

OECD:n mukaan eläkkeelle hakeutumi-
sen edut ovat liian hyvät, ja kannusteet 
palata työelämään ovat liian vähäiset. 
Tämä pätee sekä niin kutsutussa eläkeput-
kessa että ansiosidonnaisessa eläkkeessä. 
Eläkkeelle tulisi päästä vasta 65-vuoti-
aana. Työelämässäoloajalle ei tulisi aset-
taa mitään rajoitusta. Mutta rajoituksen 
poistamisessa tulisi ottaa huomioon työn-
suojelulliset näkökohdat, jottei tämä vai-
kuttaisi heikentävästi ikääntyneiden työn 
saantiin.

OECD:n kannanotto tuloerojen kas-
vuun

OECD toteaa, että 1990-luvun jälkeen 
Suomessa tuloerot ovat kasvaneet siitä 
huolimatta, että työttömyys on laskenut. 
Selittävinä tekijöinä pidetään teollisuus-
maiden yleisiä ongelmia kuten teknistä 
kehitystä, globalisaation leviämistä ja 
muuttuvia demografisia tekijöitä. Suomen 
kohdalla erityissyiksi mainitaan myös ve-
rojärjestelmä, joka mahdollistaa pääoma-
verotuloille suhteettoman suuria hyötyjä. 
Tämän lisäksi alueelliset erot kehityk-
sessä näkyvät Suomessa voimakkaasti. 
Selvityksessä todetaan, että alueellisen 
kehittämisen ohjelmat eivät ole olleet ko-
vin onnistuneita, ja niiden laajentaminen 
olisi vain lisätaakka jo velkaantuvalle jul-
kiselle taloudelle. Sen sijaan työvoiman 
liikkuvuutta yli alueiden voisi kehittää ja 
tukea, mikä vähentäisi kuluja ja toisi tulo-
ja heikommin menestyneille alueille.

Kritiikki

OECD:n Suomen taloudellisen selvityk-
sen poliittisissa ehdotuksissa kiinnite-
tään huomiota keskeisiin suomalaiseen 
työllisyyteen liittyviin institutionaalisiin 
ongelmiin. Ehdotelmasta voi hakea sekä 
hyviä ja huonoja ehdotuksia. Tästä huo-
limatta selvityksen taloudellinen ja po-
liittinen näkökulma on kovin suppea. Ra-
portti korostaa tehokkaiden markkinoiden 
näkökulmaa sekä yksilön vastuuta, mutta 
millä yhteiskunnallisilla kustannuksilla? 
Missä ovat ne konkreettiset keinot, joita 
tarvitaan, jotta Suomi nousee lamasta? 
Riittääkö se, että työvoiman määrä on 

mahdollisimman suuri ja työn vastaan-
ottamiselle mahdollisimman tehokkaasti 
altistettu mm. matalammilla palkoilla 
sekä yhä kaventuneella sosiaaliturvalla? 
Mitä on se työ, jota Suomessa lähivuosina 
tehdään ja jonka päälle hyvinvointi Suo-
messa rakentuu? Voiko Suomi rakentaa 
hyvinvointinsa pelkästään kaupunkien 
palvelusektorien kasvun varaan?

Mielestäni paras ehdotus raportissa on ak-
tiivisen työllisyyspolitiikan kehittäminen 
siten, että työtä tarjotaan aikaisemmin ja, 
että aktiivista työllisyyspolitiikkaa resur-
soidaan tarpeen mukaan - ettei tule esim. 
katkoksia rahoituksessa kesken vuoden. 
Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan resurs-
sit pitäisi olla myös nopeasti hyödyn-
nettävissä, kun tulee laskusuhdanteita. 
Vuosi puhuttamattakaan 500 passiivisesta 
päivästä on aivan liian pitkä aika siihen, 
että työttömälle tarjotaan yhteiskunnal-
lista tukea työn muodossa. Ongelmilla on 
vaarana kasaantua nykyisellä odotusajal-
la - etenkin jos joutuu tulemaan toimeen 
työmarkkinatuella. Avoimille markkinoil-
le pääsy on myös jo huomattavasti epäto-
dennäköisempää.

Tärkeää on myös se, että työntekijälle 
voidaan maksaa tukitöiden avulla järke-
vää palkkaa, niin että työn vastaanotta-
minen on aina kannattavaa. Tavoiteltavaa 
on lisäksi se, että tuettuun työhön saadaan 
rakennettua hakijan kannalta sisältöä, ja 
että se on yhteiskunnallisesti merkittä-
vää. OECD:n selvitys on hämmästyttävän 
kritiikitön mainitessaan sitä edistysaske-
leeksi, että myös aikuiset pakotetaan ak-
tiiviseen työtoimintaan. Näissä työmark-
kinatoimenpiteissä palkka on niin matala, 
että toimeentulotukea tarvitaan edelleen, 
ja tämä on ehdottomasti petraamisen 
paikka aktiivisessa työllistämisessä.

En kannata sosiaaliturvan alentamista. 
Päinvastoin työmarkkinatukea tulisi nos-
taa, jotta sillä tulisi toimeen ja työnhaki-
ja välttyisi kuluttavalta ja turhauttavalta 
luukulta luukulle marssilta. Nykyinen 
toimintamalli on työttömien mielestä 
nöyryyttävä – ei kannustava. Aktiivista 
työvoimapolitiikkaa tulisi kehittää siihen 
suuntaan, että tarjottaisiin jo ensimmäinen 
aktiivityöpaikka n. 3-6 kk työttömyyden 
jälkeen. Tämä käytäntö pitäisi mielestäni 
työnhakuvauhdin sopivana. Resursseja 
työvoimaviranomaisilla pitäisi olla enem-
män, jotta kaikille työnhakijoille voidaan 
tarjota paikkakunnasta riippumatta asian-
tuntevaa palvelua.

OECD:n talouspolitiikka on kovin yksin-
kertainen. Hinnoissa pitää olla joustoa, 

jotta työntekijä ja työnantaja kohtaavat 
toisensa. Tehokkuutta korostamalla voi 
löytääkin uusia oivalluksia rakenteita ar-
vioitaessa, mutta tämä näkökulma ei istu 
hyvin Suomalaisessa poliittisessa konteks-
tissa, jossa hallitsee edelleen vaikutusval-
taiset ammattiliitot. Neuvotteluasetelman 
hajauttaminen johtaa taloutta jarruttaviin 
lakkoihin, kun erityisen hyvin asemoitu-
neet toimijat pyrkivät parantamaan omaa 
taloudellisesta asemaansa. Tätä eriarvos-
tavaa kehitystä sekä yleistä työmoraalia ja 
etiikkaa nakertavaa toimintatapaa voidaan 
paremmin hoitaa keskitetyllä neuvotte-
lumallilla. Kansainvälinen kilpailukyky 
vuorostaan riippuu paljon euron käytök-
sestä, joka on irti Suomen toimivallasta. 
Emme voi devalvoida markkaa kuten 
ennen vanhaan tehtiin metsäteollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseksi.

Mielestäni fiksumpaa poliittista vallan-
käyttöä on käyttää porkkanaa kepin si-
jaan. Esimerkkinä mainittakoon perus-
tutkimuksen ja uusien innovaatioiden 
tukeminen, mitä maamme kansainvälis-
ten mittauksien mukaan suhteellisen hy-
vin harrastaakin. Tämän lisäksi valtion 
kannattaa tehdä strategisia tilauksia niiltä 
taloudellisilta sektoreilta, joilla on poten-
tiaalia kilpailla kansainvälisillä markki-
noilla. Lyhyesti sanottuna, vanha kunnon 
Keynes tulisi muistaa nykyisessä talous-
politiikassa. Muistakaamme esimerkki lä-
hihistoriasta: Nokia ryhtyi valmistamaan 
matkapuhelimia, kun Suomen armeija 
tilasi niitä Nokialta maanpuolustuskäyt-
töön. Suomen armeijan päätös ei perustu-
nut tehokkuuteen vaan isänmaallisiin tur-
vallisuuslähtökohtiin. Sivutuotteet tästä 
strategisesta ajattelusta ovat varmaankin 
jo kaikkien tiedossa. Missä ovat Suomen 
tulevat Nokiat? Kysykää rahalla, niin ra-
halla myös vastataan. Kun uudet suuret ja 
pienemmät talousveturit löytyvät, meidän 
ei tarvitse miettiä palkkojen joustoa alas-
päin.

Teksti:
Jukka Haapakoski

Kuva:
Tuija Bergsröm

Lähde:
Economic Survey of Finland 2010
OECD: http://www.oecd.org/



TVY RY:n tuomiset 
Ruotsista

”Ruotsissa kaikki on paremmin” – No 
ehkei nyt ihan niinkään. Ruotsin val-
tio käyttää kuitenkin paljon resursse-
ja työllisyyden hoitoon. Myös tämän 
sai todeta Työttömien Valtakunnalli-
sen Yhteistoimintajärjestön, TVY ry:n 
valtuuskunta kolmipäiväisellä vierai-
lullaan Ruotsin työvoimahallinnossa, 
Tukholmassa.
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Ruotsi on vielä kansainvälisesti soli-
daarinen

Pelkästään maahanmuuttajien ko-
tiuttamisessa tilanne on aivan toista 
luokkaa kuin Suomessa tai koko 

Euroopassa. Tästä esimerkkinä mainitta-
koon Södertäljen kunta, joka vastaanotti 
viime vuonna pakolaisia Irakista enem-
män kuin USA ja Kanada yhteensä. Tä-
män mittaluokan taustaa vasten tarkastel-
tuna työllisyys- ja sosiaalipolitiikan vuon-
na 2007 aloitetut uudistukset on helpompi 
ymmärtää. Toisaalta se johtaa myös ai-
heelliseen kysymykseen siitä, miksei-
vät muut maat kanna enemmän vastuuta 
turvapaikanhakijoiden sijoittumisessa 
Eurooppaan ja maailmalle. Maahanmuut-
tajakysymyksestä, sosiaalisesta syrjimi-
sestä ja erilaisten riippuvuusrakenteiden 
taustoista kertoi paikallinen kunnallis-
poliitikko Alec Carlberg, joka on myös 
sosiaalisen yrityksen Bastan, hallituksen 
puheenjohtaja.

Ei 500 päivää vaan 300 tai 450 päivää

Kun Suomessa saavutat työttömän an-
sioturvan piirin eli ne maagiset 500 päi-

vää ansiosidonnaisella päivärahalla, voi 
palkkatyön puuttuessa hiukan huokaista. 
On sentään joku turva on joksikin aikaa 
eteenpäin - kituuttaen, mutta kuitenkin. 
Uusi laki Suomessa mahdollistaa ansio-
turvalla opiskelun. Ruotsissa ansioturvaa 
yksinäiselle A-kassan jäsenelle makse-
taan 300 päivää. Jos on lapsia ansioturva 
kestää 450 päivää. Nuorten -23 v ja maa-
hanmuuttajien aktivointitoimenpiteet al-
kavat jo sadan työttömyyspäivän jälkeen.  
Näitä toimenpiteitä ovat työharjoittelu, 
tukityöllistäminen ja opiskelu. Paikko-
ja toimenpiteille voivat tarjota yksityiset 
työnantajat, julkinen sektori sekä kolmas 
sektori. Kolmivaiheista työttömyys- ja 
toimenpidejanaa teki tutuksi ohjelma-
suunnittelija Pasi Keskikastari Ruotsin 
työvoimahallinnosta. Tunnettu tosiasia 
niin meillä kuin Ruotsissakin on se, että 
mitä enemmän työttömyys pitkittyy, sitä 
vaikeampi ihmisen on palautua työelä-
mään.

Pitkäaikaistyöttömille pitemmät työl-
listymisjaksot

Myös Ruotsissa ikärakenteeltaan suurin 
pitkäaikaistyöttömien ryhmä on  + 40 vuo-

tiaat. Ruotsissa keinoja asian ratkaisemi-
seksi on kehitetty. Yli vuoden työttömänä 
olleen alle 55 vuotiaan työllistämiseen saa 
valtiolta tukea 45 % viiden vuoden ajan ja 
yli 55 vuotiaan kymmenen vuotta. Valtion 
tuki edellyttää TES: sen mukaisen palkan 
maksamista työntekijälle. Tämän tuen 
työllistävä vaikutus on tälläkin hetkellä 
60 000 ihmistä. Ruotsissa on paikallisilla 
työvoimatoimistoilla itsenäistä harkinta-
valtaa tukiprosenteista ja toimenpiteistä 
tapauskohtaisesti neuvoteltaessa. Ikäänty-
neiden pitkäaikaistyöttömien kohdalla on 
hyvä muistaa, että Suomessa on ainakin 
vielä toistaiseksi työttömyyseläkejärjes-
telmä, jollaista Ruotsissa ei ole.

FAS 3 toimenpidejanan kolmas ja vii-
meinen vaihe

”Jatkuva yhteiskunnallisesti hyödyntävä 
työ.” – jatkaa Pasi Keskikastari ja kertoo 
tämän osion olevan vielä ”vaiheessa”.  - 
Ohjelma on niin uusi, ettei kokemusta 
ole vielä riittävästi kertynyt. Perusajatus 
on, että kun kaikki muu on jo kokeiltu ja 
vaihtoehdot ihmisen työllistymiseen suh-
danteista tai mistä tahansa syystä johtuen 
ovat lopussa, niin siirrytään kolmanteen 
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vaiheeseen.  Työnantajalle maksetaan 
225 kr / pvä (n. 22,50 €) kahden vuoden 
ajan siitä, että tarjoaa työttömälle työpai-
kan. Tässäkin työnantajana voivat toimia 
kaikki sektorit. Kun ensimmäiset kaksi 
vuotta on kulunut, tilannetta tarkastellaan 
ja toimenpidettä voidaan jatkaa vaikka 
seuraavat kaksi vuotta jne. Onko tämä 
jonkinlainen askel kohti perustuloa vai 
mikä kumma? - Vaikka asia on uusi, on 
työvoimahallinnolla jo tiedossa ja selvit-
telyn alla selkeitä väärinkäytöksiä työn-
antajataholta kertoo Keskikastari. Ajatus 
ei ole ollenkaan huono, mutta on tärkeää, 
että työntekijä saa työpanoksestaan säälli-
sen, hyvän elämän kannalta riittävän suu-
ren korvauksen. 

Sairaskassalta takaisin työelämään

Ruotsin lakimuutos palauttaa kymmenet 
tuhannet sairaskassasta toimeentulonsa 
saaneet takaisin työmarkkinoille. Se nä-
kyi selvänä piikkinä tämän vuoden tam-
mikuun työttömyystilastoissa. Tätä varten 
työvoimahallintoon ohjattiin vielä lisää 
resursseja.  Lähes 10 000 hallinnossa jo 
työskentelevän avuksi palkataan sairas-
kassalta palaavia varten mittavasti lisää 
väkeä asiaa hoitamaan. Väestön ikäänty-
minen ja eläkeiän korottaminen on koko 
ajan keskustelun keskiössä, siispä niin 
Suomesta kuin Ruotsistakaan resursseja 
työkyvyttömien eläkeselvityksien teke-
miseen ei tahdo löytyä mistään. Kysyttä-
essä asiasta Tukholman työvoimatoimis-
ton neuvoja Lea Liiri vastaa, että uusien 
työntekijöiden tehtäviin ei kuulu työky-
vyttömyyden löytäminen, vaan työkyvyn 
löytäminen. Suomessakin, niin nurinku-
riselta kuin se vaikuttaakin, on viisasta 
ilmoittautua työnhakijaksi, kun Kelan 
300 sairaspäivää on kulunut, sairasloman 
jatkuessakin - muuten putoaa kaikkien 
etuuksien piiristä.

Työssäkäyntialueena koko Ruotsi

Suomessa uusi laki muutti työssäkäyn-
tialueet. Enää ei kuljeta kuntien rajois-
sa, vaan työssä liikutaan 80 km säteellä 
kotipesästä. Myös kauemmaksi on lupa 
mennä. Ruotsissa työssäkäyntialue on 
koko maa.  Työvoimahallinnon työnet-
sijä, työvalmennus ja vakuutusasioiden 
yksikön Lars-Erik Mellilän mukaan lakia 
tulkitaan kuitenkin joustavasti niin, että 
perhesyyt tai epävarma suhdannetilanne 
tai muu vastaava voi nousta hyväksyttä-
väksi esteeksi työn vastaanottamiseen. 
Tosin julkisuuteen on noussut hurjiakin 
esimerkkejä siitä, että kaikkialla lakia ei 
tulkitakaan kovin joustavasti.

Jobbtorg ja vastikkeellinen sosiaalitur-
va

Työvoimatoimiston lisäksi työttömiä akti-
voi Tukholman alueella Jobbtorg. Työtori 
on kunnallinen organisaatio, joka on suun-
niteltu aktivoinnin tehostamiseen. Työto-
rilla kohtaavat työnhakija ja työnantaja. 
Työtori auttaa löytämään koulutusta ja 
järjestää sitä myös itse. Työtori auttaa yri-
tyksen perustamisessa, rahoituksen löytä-
misessä ja lainopillisissa tarpeissa. Työ-
torilla työskentelevät yksilönvalmentajat, 
työnohjaajat, työnetsijät, opinto-ohjaajat, 
psykologit… Tähän asti työtorilla ja esi-
merkiksi Suolahden Työttömien yhdis-
tyksellä on paljon samoja toiminnallisia 
elementtejä. Mutta saadakseen Tukhol-
man sosiaalitoimesta toimeentulotukea, 
työttömän on päivittäin ilmoittauduttava 
kellokortin tarkkuudella mukaan työto-
rin aktiviteetteihin. Koska Tukholman 
alueella on työvoimapulaa, ovat työtorin 
saavutukset jo lyhyen toimintansa jälkeen 
määrällisesti osoitettavissa.

Myös muiden kokemus opettaa – vir-
heitä ei kannata toistaa

Tässä artikkelissa on esillä vain joitain 
keskeisiä vertailuja. Matkalla käytiin vil-
kasta keskustelua Ruotsin työvoimahal-
linnon esittelijöiden kanssa. Vastaanotto 
naapurissa oli lämmin, hymyilevä ja ys-
tävällinen. Sikäläisiä asiantuntijoita oli 
helppo lähestyä erilaisilla kysymyksillä. 

Merkittävin ero Ruotsin ja Suomen keski-
näisessä vertailussa oli kuitenkin se, että 
vaikka Ruotsissakin ravistellaan raken-
teita ja siellä ollaan maahanmuuttokysy-
mysten kanssa ihan toisella linnunradalla, 
kuin meillä, niin Ruotsi panostaa työttö-
myysongelman ratkaisemiseen selvästi 
enemmän kuin Suomi. Asiaa ratkotaan 
niin valtion kuin kuntienkin hallinnossa. 
Puheiden ja poliittisten päätösten eteen-
päin viemiseen on ohjattu myös resurs-
seja. Suomessa työttömyyden kasvaessa 
supistetaan palveluja entisestään. Valtion 
tuottavuusohjelma ajaa työvoimahallin-
non resurssit alle minimin. Pelkästään 
palkkatukirahat loppuvat kesken vuotta 
monilla Suomen alueilla. Aktivointitoi-
menpiteitä tarjoavia yrityksiä, julkista 
sektoria ja kolmatta sektoria ei ole riittä-
västi ja olemassa olevienkin toimintaedel-
lytyksiä vaarannetaan toistuvasti - tänä 
keväänä mm. EU: n valtiontukisäännös-
ten voimaansaattamisella. 

Teksti:
Sirpa Martins

Kuvat:
Jukka Haapakoski
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Ajatus siitä että esimerkiksi Af-
rikan maat tukisivat joka vuosi 
miljardeilla Suomenkin elämän-

tapaa voi tuntua aluksi täysin naurettaval-
ta. Mutta kun katsotaan miten nykyinen 
talous toimii ja miten rikkaiden maiden 
yritykset hoitavat toimintaansa ja hankin-
tojaan köyhemmistä maista, nauru kuiten-
kin hyytyy - ainakin jos ajattelee miljar-
dien köyhien ihmisten asemaa maailman 
köyhemmissä maissa. 

Kenties mittavin -mutta ei läheskään 
ainoa – merkittävä tulonsiirto köyhem-
mistä maista rikkaisiin maihin tapahtuu 
köyhemmistä maista yritysten alihinnalla 
hankkimien tuotteiden kautta. Nimittäin 

eurooppalaiset tai amerikkalaiset yrityk-
set jotka ostavat esimerkiksi kahvia, puu-
villaa, sokeria tai kaakaota afrikkalaisilta, 
aasialaisilta tai eteläamerikkalaisilta tuot-
tajilta maksavat tuottajille useimmiten 
vain murto-osan siitä mitä itse aikanaan 
saavat tuotteesta myydessään sen rikkais-
sa maissa. Sama koskee useimpien maa-
taloustuotteiden ohella myös vaikkapa 
elektroniikkaa tai vaatteita, joita rikkai-
den maiden yritykset ostavat köyhemmis-
tä maista tai tekevät niitä itse siellä.

Esimerkiksi lukuisille köyhistä maista 
tärkeimpien maataloustuotteiden kohdalla 
kaikki tämä tulonsiirto on mahdollista si-
ten, että näitä tuotteita ostaessaan rikkai-

den maiden yritykset käyttävät hyväkseen 
- tahallisesti tai tahattomasti – köyhempi-
en maiden ihmisten nykyisin usein jopa 
olemattomia muita toimeentulomahdolli-
suuksia. Kun vaikkapa Keniassa tai Bo-
liviassa ei tuottajien köyhyydestä johtuen 
ole mahdollisuutta tuottaa kuin muutamia 
maataloustuotteita joita on mahdollista 
tuottaa vähäisellä pääomalla, tuottajilla 
ei ole muuta mahdollisuutta kuin myydä 
tuotteensa millä tahansa hinnalla. Tällä 
taataan yrityksille suotuisat hinnat, ja sitä 
kautta hyvät voittomahdollisuudet.

Monissa maataloustuotteista täysin riip-
puvaisissa köyhissä maissa perheiden sel-
viytyminen yhdestä satokaudesta toiseen 

riippuu siitä että edes jonkinlaisia 
tuloja on saatavilla. Ruokaa on 
pakko ostaa koska omaa maata on 
liian vähän sen tuottamiseen. Per-
heenjäsenen sairastuessa jostakin 
pitää yrittää saada rahat lääkkei-
siin, ja lasten paremman tulevai-
suuden eteen taas jostakin pitäisi 
myös saada rahat koulumaksuihin. 
Tässä tilanteessa pientuottajilla ei 
ole varaa kysyä - alueen usein ai-
noalta ostajalta - paljonko kahvis-
ta tai puuvillasta voi saada. Pitää 
ottaa se mitä ikinä on saatavilla  - 
oli kyse kuinka mitättömistä sum-
mista tahansa.

Köyhyydestä johtuva vaihtoehto-
jen puute - kun ei ole varaa laajen-
taa omaa viljelyä johonkin uuteen 
tuotteeseen, tai siirtyä huonosti 
tuottavasta viljelystä kokonaan 
pois jollekin muulle alalle - johtaa 

Siirtolaisuus etelän näkökulmasta

MAAHANMUUTTO

Lama ja yritysten joukkoirtisanomiset ovat nostaneet pintaan taas voimakkaan muukalaisvastaisuuden Suo-
messakin. Monet poliitikot, mm. valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ovat peräänkuuluttaneet ”maahanmuut-
tokriittistä ” keskustelua. Pelätään, että köyhemmiltä alueilta esimerkiksi Aasiasta, Afrikasta tai entisestä Itä-
Euroopasta tulevat siirtolaiset kuormittavat suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja vievät täällä tarvittavat 
verovarat.

Mutta kuka Suomessa olisi huolissaan siitä, että Suomen kaltaiset rikkaat maat vievät valtion tuella miljoonien 
ihmisten työpaikat köyhemmissä maissa? Tai että rikkaissa maissa saadaan yritysten kautta joka vuosi jopa 
satojen miljardien ’sosiaalituki’ köyhemmistä maista - jolla rahoitetaan sitten rikkaiden maiden taloudellisesti 
parempiosaisten ihmisten nykyinen elintaso kaupunkimaastureineen ja luksusasuntoineen? 
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siis tilanteeseen, jossa rikkaiden maiden 
ostajat voivat sanella ehtonsa kaupoille. 
Kun oma ja perheen hengissä säilyminen 
kuukaudesta toiseen on kyseessä, ehtoihin 
on suostuttava, olivat ne mitä tahansa.

Samalla ihmisten vaihtoehtoja kieltäytyä 
tarjotuista ehdoista, rajoittaa se, että maa-
talouden ulkopuoliset toimeentulomah-
dollisuudet ovat monissa köyhissä maissa 
heikot tai olemattomat. Paikalliset tuotta-
jat kun eivät yksinkertaisesti pysty kilpai-
lemaan vaikkapa eurooppalaisten kallii-
den, uudenaikaisten tehtaiden tuotteiden 
kanssa. Niinpä esimerkiksi paikallisia uu-
sia tehtaita ei synny tai jo olemassa ole-
vatkin kaatuvat, eikä työpaikkoja muualla 
kuin maataloudessa siten ole esimerkiksi 
Afrikassa usein kuin minimaalisesti. 

Kaikella tällä on myös laajemmat seura-
ukset. Tilanteesta johtuen, ihmiset köy-
hemmissä maissa Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa, Karibialla, Keski-Amerikassa 
tai Intiassa saavat koko ajan vähemmän 
ja vähemmän sadoistaan. Tämä tarkoit-
taa pakkoa siirtyä maatalousseudulta edes 
vähän paremman toimeentulon perässä 
koko ajan nopealla tahdilla kasvaviin 
kaupunkeihin.

Kaupungit eivät kuitenkaan pysty tarjo-
amaan toimeentuloa kaikille tulijoille. 
Koska työtä tarvitsevia on niin paljon 
suhteessa vähäisiin työpaikkoihin, ai-
noaksi vaihtoehdoksi jää usein erilainen 
epävirallinen työ - esimerkiksi kaupuste-
lu, satunnaiset rakennustyöt tai erilaiset 
palvelut minimaalisella korvauksella. Ja 
koska näilläkin aloilla yrittäjiä on mui-
den vaihtoehtojen puutteessa jo enemmän 
kuin tarpeeksi, loputtoman pitkät ja ras-
kaatkaan työpäivät kaupungin kaduilla 
esimerkiksi kaupustellen eivät riitä tuo-
maan riittävää toimeentuloa. 

Ja jos joissakin maissa pääseekin esi-
merkiksi länsimaihin vaatteita tuottavaan 
tehtaaseen, tilanne ei ole usein sen pa-
rempi. Hiukan paremman toimeentulon 
hintana ovat jopa 16-tuntiset työpäivät 
kuutena tai seitsemänä päivänä viikossa. 
Myös paikallisten yritysten työolot ovat 
usein kilpailun paineessa ja matalista 
voittomarginaaleista johtuen vaaralliset 

tai jopa hengenvaaralliset. Vain joinakin 
esimerkkeinä voi ottaa sen miten ihmi-
siä Bangladeshin tekstiilitehtaissa kuolee 
tehdaspaloihin, Intian tekstiilivärjäämöis-
sä menehtyy 25 vuoden iässä kemikaali-
en aiheuttamiin pysyviin sairauksiin, tai 
miten turkkilaiset farkkutehtaan työläiset 
saavat pysyviä terveyden vieviä hengitys-
elinvammoja hengittämästään puuvilla-
pölystä.

Siirtolaisuuteen ajaa pakko

Siirtolaisuudesta rikkaampiin maihin 
puhutaan esimerkiksi meillä Suomes-
sa usein köyhempien maiden ihmisten 
omana valintana. Kukaan ei kuitenkaan 
esimerkiksi lähde tuhansien kilometrien 
päähän kotoaan siirtolaiseksi huvikseen, 
jättäen kaiken itselleen tutun taakse. Ja 
jos esimerkiksi suomalainen toimeentu-
lotukijärjestelmä on välillä käsittämätön 
viidakko suomalaiselle työttömälle, se 
tuskin on sitä helpompi aivan toisenlai-

sista valtioista kuten Somaliasta tai Inti-
asta tuleville. Ihmisiä ajaakin esimerkiksi 
meille Eurooppaan pelko omasta ja per-
heen hengissäsäilymisestä - ei silmissä 
kiiluva toivo rikastumisesta eurooppalai-
sen sosiaaliturvan avulla.

Toimeentulomahdollisuuksien puute ajaa 
kuitenkin ihmisiä harkitsemaan ainoaa 
mahdollista jäljelle jäävää vaihtoehtoa 
- yritystä pyrkiä johonkin rikkaampaan 
maahan, usein jopa oman hengen uhal-
la ja laitonta maahanmuuttoa kalliilla 
korvauksella järjestävien rikollisliigojen 
armoilla. Aluksi maaseudulta on usein 
aivan pakko päästä pois, koska rikkaiden 
maiden ostajat tarjoavat koko ajan yhä 
vähemmän rahaa myytävistä tuotteista. Ja 
kun maaltamuuton seurauksena räjähdys-
mäisesti kasvavissa köyhempien maiden 
kaupungeissakaan ei riitä toimeentuloa 
kuin pienelle osalle, ei lopulta vaihtoeh-
toja maastamuutolle jää.

Ihmisten jo muutenkin hankalaa hengis-

Ahdinkoon joutuneet, yritysten 
pois laittamat ja yhä niukentuvalla 
sosiaaliturvalla elävät ihmiset eivät 
tietenkään voi joutua maksamaan 
omien valtioidensa tai oman maan 
yritysten aiheuttaman maahan-
muuton seurauksia.
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sä säilymistä köyhemmissä maissa voivat 
joissakin maissa pahentaa vielä erilaiset 
väkivaltaiset selkkaukset. Pahimmillaan 
nimittäin kaikki tämä toimeentulon puute 
on johtanut monissa köyhemmistä mais-
sa jopa erilaisiin verisiin sisällissotiin. 
Tilanteen taustoihin paneutumattomissa 
uutisoinneissa nämä konfliktit kuvataan 
usein ’etnisiksi konflikteiksi”. Tosiasiassa 
kyse on kuitenkin usein selviytymises-
tään epätoivoisten ihmisten kilpailusta 
harvoista saatavilla olevista työpaikoista 
ja toimeentulon mahdollisuuksista, ja po-
liittisesta vallasta niiden turvaamiseksi.

Ilman väkivaltaisia selkkauksia tai niiden 
kanssa, lopputulos on kuitenkin monelle 
köyhempien maiden ihmiselle yhä use-
ammin ikävä kyllä väistämätön. Nimit-
täin jos omassa maassa ei ole toimeentu-
lomahdollisuuksia, on yritettävä mennä 
muualle. Vaihtoehto on sen odottaminen 
että seuraava sato epäonnistuu, eikä ruo-
kaa riitä enää loppuvuodeksi. Tai että 
hyvänkin sadon tullessa perheenjäsenen 
paha sairastuminen voi viedä perheen 
vararikkoon. Tai sitten yksinkertaisesti 
esimerkiksi kaakaon tai sokerin laske-
nut maailmanmarkkinahinta aiheuttaa 
perheelle tulonmenetyksen, josta ei enää 
selviä.

Köyhemmät maat maksavat ”sosiaali-
turvaa” rikkaampiin maihin

Kaikessa tässä vaihtoehtojen puutteessa 
kyse ei vastoin usein esiintyvää näke-
mystä ole pelkästään siitä etteivät rikkaat 
maat tee tarpeeksi köyhempien maiden 
olojen parantamiseksi esimerkiksi kehi-
tysavulla. Kyse on myös siitä että rikkai-
den maiden toimet ovat jo pitkään heiken-
täneet oloja köyhemmissä maissa. Kaikki 
alkoi usein jo 1800-luvulla väkivaltaisina 
siirtomaiden valloituksina ja alistamisina. 
Ja tilanne jatkuu tänä päivänä paljon huo-
maamattomin ja usein tahattomin keinoin 
– rikkaiden maiden suurten yritysten yli-
valtana esimerkiksi kansainvälisillä kah-
vimarkkinoilla tai puuvillan ja kuparin 
ostajina

Todiste siitä, että köyhissä maissa saa-
daan vain pieni osa tuotteen todellisesta 
arvosta on se, että yritykset voivat maksaa 
esimerkiksi afrikkalaiselle kahvintuotta-
jalle tai puuvillantuottajalle yhä vähem-
män ja vähemmän. Samalla kuluttajilta 
voidaan kuitenkin pyytää samaa tai jopa 
entistä korkeampaa hintaa. Toisin sanoen, 
tutkimusten mukaan kuluttajien maksa-
mat hinnat ja tuottajien köyhissä maissa 

saamat hinnat 
ovat eriytyneet 
yhä enemmän ja 
enemmän. Tässä 
tilanteessa esi-
merkiksi kahvis-
ta afrikkalaiseen 
tuottajamaahan 
jää vain kymme-
nesosa lopulli-
sesta kuluttajan 
maksamasta hinnasta – ja tuottaja saa 
summasta vain yhden sadasosan.

Tavallisille kuluttajille tämä alihinnoitel-
tujen hyödykkeiden tuoma jatkuva mer-
kittävä tulonsiirto köyhemmistä maista 
rikkaampiin ei yleensä näy, sillä useim-
miten yritykset siirtävät hyödyt halvem-
pien hyödykkeiden sijasta korkeampiin 
voittomarginaaleihin. Myöskään tavalli-
set työntekijät harvoin hyötyvät yritysten 
suuremmista voitoista korkeampien palk-
kojen tai varmemman työllisyyden muo-
dossa. Niille yhteiskunnan hyväosaisille, 
joilla on varaa ostaa tuottavien yritysten 
osakkeita tai ne, jotka ovat yritysten har-
valukuisia korkeapalkkaisia ”avaintyön-
tekijöitä”, nämä tulonsiirrot köyhemmistä 
maista rahoittavat leveämpää elämänta-
paa esimerkiksi kalliimpine autoineen, ul-
komaanmatkoineen ja luksusasuntoineen.

Köyhempien maiden tuottajien voi näin 
sanoa rahoittavan - tosin vasten tahtoaan 
- elintasoa turvaavaa ”sosiaaliturvaa” rik-
kaampiin maihin. Tällä köyhempien mai-
den alihintaisten hyödykkeiden muodossa 
rahoittamalla sosiaaliturvalla mahdollis-
tetaan siten yhteiskunnan taloudellisesti 
hyväosaisille sellainen elintaso, johon 
heillä ei muuten olisi varaa.

Rikkaiden maiden muut toimet

Varojen siirron ohella rikkaiden mai-
den toimet aiheuttavat samalla suoraan 
miljoonien ihmisten työpaikkojen ja toi-
meentulon menetyksiä. Joko rikkaiden 
maiden hallitusten köyhemmille maille 
käytännössä pakottamina epäedullisina 
sopimuksina tai sitten yksityisten yritys-
ten tahattomana tai välillä jopa tahallisena 
ihmisten vaikean tilanteen hyväksikäyttö-
nä, köyhemmistä maista pakotetaan hä-
viämään miljoonien ihmisten työpaikkoja 
tai toimeentulomahdollisuuksia.

Tästä esimerkkinä rikkaiden maiden hal-
litukset ovat esimerkiksi vaatineet köy-
hempien maiden markkinoiden avaamista 
omille tuotteilleen esimerkiksi monelle 

maalle nykytilanteessa välttämättömän 
kehitysavun ehtona. Tuloksena on ollut 
lukuisten paikallisten yritysten kaatumi-
nen - ja vielä useampien mahdollisten 
uusien yritysten syntymättä jääminen. Ja 
tämä on tietysti tarkoittanut lukemattomi-
en työpaikkojen menetystä maissa, joissa 
niitä tarvittaisiin kipeästi ja joissa niitä on 
ollut tarjolla alun alkaenkin hyvin vähän.

Vaatiessaan köyhempien maiden harjoit-
taman tullisuojelun purkamista, rikkaat 
maat ovat samanaikaisesti kuitenkin 
suojelleet omia markkinoitaan köyhem-
pien maiden tuotannolta. Nimittäin vas-
tavuoroisuuden sijasta köyhempien mai-
den avatessa pakon alla markkinoitaan 
rikkaiden maiden tuotteille, köyhempien 
maiden tärkeimmiltä tuotteilta on vuosi-
kymmeniä suljettu rajat rikkaisiin maihin. 
Maataloustuotteiden tuontia Eurooppaan, 
Yhdysvaltoihin ja Japaniin on rajoitettu 
voimakkaasti - asia joka koskee kipeäs-
ti maataloustuotteiden viennistä monia 
usein jopa täysin riippuvaisia köyhempiä 
maita. Samat rajoitukset tuonnin suhteen 
köyhemmistä maista ovat koskeneet esi-
merkiksi tekstiilien ja vaatteiden markki-
noita - ja juuri nämä suhteellisen halvan 
teknologian ja työvoimavaltaisen tuotan-
non alat olisivat voineet tarjota runsaan 
työvoiman köyhemmille maille parempia 
toimeentulomahdollisuuksia.

Jos näissä tuontiesteissä köyhempien 
maiden tuotteille ei olisi vielä tarpeeksi, 
niiden rikkaiden maiden hallitukset ovat 
lisäksi myös vuosikymmenien ajan pois-
taneet omaa maataloustukien aiheutta-
maa ylituotantoaan polkumyyntihintaan 
köyhiin maihin jo vuosikymmeniä. Val-
tiot ovat näin saaneet edes osan tukikus-
tannuksista takaisin, kun ne ovat voineet 
myydä viljaa ja muita maataloustuotteita 
reilusti alle tuotantohinnan – usein jopa 
puoleen hintaan – köyhempiin maihin.

Tuettujen maataloustuotteiden myyn-
ti köyhempiin maihin ei ole tarkoittanut 
halvempaa ruokaa näihin maihin. Sen 
sijaan se on tarkoittanut toimeentulon 
menetyksiä lukemattomille viljelijöille, 
kuin maissa joissa suurin osa väestöä saa 
toimeentulonsa maataloudesta elannon 

Kuuluisiko aidosti ”maahanmuuttajakriitti-
seen” -keskusteluun viimein keskustelu myös 
niistä syistä joiden vuoksi miljoonat ihmiset 
ovat valmiita jättämään oman kotimaansa ja 
pyrkimään usein henkensä kaupalla rikkaisiin 
Euroopan maihin?
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hankkimisen mahdollisuudet on menetet-
ty valtion tukemalle tuotannolle rikkaista 
maista. 

Alle tuotantokustannusten myytyjen tuot-
teiden tulva vuosikymmenien ajan on 
monessa maassa tarkoittanut maatalous-
tuotannon näivettymistä, kun pelloilta ei 
ole ollut mahdollista saada toimeentuloa. 
Tuloksena on ollut virta kaupunkeihin, 
joissa työpaikat eivät riitä kuitenkaan 
kuin pienelle osalle tulijoista. Ja nyt, 
ruuan hinnan ollessa nousussa jo monia 
vuosia, tuloksena on myös ihmisten ky-
vyttömyys ostaa riittävästi kallistunutta 
ruokaa minimaalisilla tuloillaan – ja yh-
teiskuntien rauhaa entisestään koettelevia 
ruokamellakoita lukuisissa maissa ja mo-
nella mantereella.

Samanaikaisesti on totta, että rikkaat 
maat antavat köyhempiin maihin vuosit-
tain myös suuret summat virallista kehi-
tysapua. Tämän avun määrät kalpenevat 
kuitenkin rikkaiden maiden toimien joh-
tamien tulonmenetysten rinnalla. Ja sitä-
kään harvoin kerrotaan että annetusta ke-
hitysavusta maasta ja tilanteesta riippuen 
ainakin 30-50 prosenttia palaa takaisin 
antajamaahan - konsulttiyritysten palk-
kioiden, kehitysapuasiantuntijoiden palk-
kojen, ja yksityisten yritysten kehitysapu-
na myymien voimaloiden, traktoreiden 
tai lannoitteiden tai niiden suorittamien 
rakennusurakoiden kautta. Tämä tilanne 
on vallinnut Suomenkin kehitysavun koh-
dalla. 

Nykyinen kehitysapu ei siis nykyisellään 
millään riitä paikkaamaan rikkaiden mai-
den hallitusten ja yritysten muiden toimi-
en aiheuttamia taloudellisia menetyksiä, 
työpaikkojen häviämisiä ja suoranaista 
taloudellista tuhoa. Köyhempien maiden 
miljardit ihmiset ovat jääneet ahtaalle 
rikkaiden maiden hallitusten ja yritysten 
tehdessä kaiken niin, että niiden omat edut 
varmasti tulevat varmistetuiksi. Tämä ei 
ole ollut vaikeaa, kun vastapuolella on 
ollut neuvottelukumppaneita tai kaup-
pakumppaneita joiden on vaihtoehtojen 
puutteessa ollut pakko suostua melkein 
mihin tahansa.

Kriittistä maahanmuuttokeskustelua 
on heräteltävä

Kaikesta tästä rikkaiden maiden omas-
ta osuudesta köyhempien maiden ny-
kyiseen tilanteeseen tulisi ehkä vetää 
omat johtopäätöksensä. Nimittäin se, 
että maahanmuutto köyhemmistä maista 

rikkaisiin ei ole mikään ”luonnollinen” 
asiantila. Taustalla on sen sijaan jatkuva 
köyhempien maiden hallituksia ja kansa-
laisia köyhdyttävä varojen virta rikkaisiin 
maihin halpojen tuotteiden muodossa. 
Tätä voi verrata jatkuvaan jopa satojen 
miljardien sosiaaliturvaan rikkaampien 
maiden yrityksille. Tämän sosiaaliturvan 
kautta mahdollistetaan nykyinen vauras 
elämäntapa rikkaissa maissa, johon tosin 
enää vain osa kansalaisista pääsee kiinni, 
yritysten ja valtioiden tiukentaessa ’ta-
louskuriaan’ tavallisille rivityöntekijöille 
ja kansalaisille.

Sen sijaan, että katsoisimme rikkaiden 
maiden tällä hetkellä ”elättävän” tarpeet-
tomasti tänne tulevia maahanmuuttajia, 
meidän tulisikin ehkä kysyä elättävätkö 
kenties köyhempien maiden äärimmäi-
sessä köyhyydessä elävät ihmiset osaa 
meistä - rikkaissa maissa niitä, joilla me-
nee taloudellisesti muutenkin erityisen 
hyvin. Ja ehkä meidän tulisi kysyä myös 
sitä, onko lisääntyneen maahanmuuton 
taustalla sittenkään mikään köyhempien 
maiden asukkaiden tietämättömyys tai 
huonot valinnat, tai toivo leveämmästä 
elämästä rikkaissa maissa. Olisiko kyse 
ennemminkin heidän ajautumisensa il-
man vaihtoehtoja paljolti rikkaiden mai-
den itse harjoittamien köyhempien mai-
den talouksille ja toimeentulolle tuhoisien 
toimenpiteiden seurauksena?

Kuuluisiko, siten loppujen lopuksi aidos-
ti ”maahanmuuttajakriittiseen” -keskus-
teluun viimein keskustelu myös niistä 
syistä joiden vuoksi miljoonat ihmiset 
ovat valmiita jättämään oman kotimaan-
sa ja pyrkimään usein henkensä kaupalla 
rikkaisiin Euroopan maihin? Kuuluisiko 
rikkaiden maiden kansalaisten viimein 
tietää siitä miten heidän omien hallitus-
tensa toimet ja suuryritysten toiminta 
johtaa miljoonien ihmisten toimeentulon 
menetykseen? Ja pitäisikö asennoitumi-
nen ilman omaa syytään ahdinkoon jou-
tuneiden maahanmuutolle olla nykyistä 
suopeampaa?

Näiden kysymysten jälkeen on sitten eri 
asia kuka maahanmuuton joutuu mak-
samaan. Ahdinkoon joutuneet, yritysten 
pois laittamat ja yhä niukentuvalla sosiaa-
liturvalla elävät ihmiset eivät tietenkään 
voi joutua maksamaan omien valtioiden-
sa tai oman maan yritysten aiheuttaman 
maahanmuuton seurauksia. Mutta esi-
merkiksi usein jopa ennätysvoittoja vai-
keinakin aikoina tekevät yritykset voisi-
vat sen tehdä omista verovaroistaan. Tai 
ne voisivat alun perin ryhtyä maksamaan 
köyhempien maiden tuottajille reilumpaa 

hintaa ostamistaan tuotteista, jotta ihmis-
ten ainoaksi vaihtoehdoksi ei jäisi sitten 
täysin muutto tuntemattomaan maahan 
tuhansien kilometrien päähän kaikesta 
tutusta.

Loppujen lopuksi kun asiaa tarkastelee, 
voisi väittää että Suomeen tulevien maa-
hanmuuttajien asema ei juuri eroa täällä 
meillä esimerkiksi Suomessa hankalassa 
tilanteessa asuvien ihmisten tilanteis-
ta – paitsi tietysti ahdingon syvyydellä. 
Nimittäin sekä Suomeen tulevat maahan-
muuttajat että suomalaiset pitkäaikais-
työttömät joutuvat kärsimään siitä että 
tehdyt poliittiset päätökset yhä useammin 
– tahallisesti tai pelkästään tahattomasti 
– suosivat suurten yritysten toimintaa ja 
voitollisuutta.

Siten koko nykyinen tilanne saattaakin 
haiskahtaa ikävästi nykyisessä talous-
järjestelmässä häviävien ryhmien - köy-
hempien maiden siirtolaisiksi ajautuvien 
ihmisten ja rikkaiden maiden työttömäk-
si jääneiden ja minimipalkkatyöläisten 
– useimmiten tahattomalta yllyttäminen 
toistensa kimppuun. Siirtolaiset kun näyt-
tävät vaikeina taloudellisina aikoina hy-
viltä syntipukeilta sille miksi työpaikat 
vähenevät ja sosiaaliturva ei riitä.

Mutta jos rikkaiden maiden valtiot ja 
yritykset itse ajavat köyhempien maiden 
ihmisiä ilman toimeentuloja tilanteeseen, 
jossa ainoaksi vaihtoehdoksi jää yrittää 
päästä vaikkapa Suomen kaltaisiin rik-
kaampiin maihin. Olisiko vähintä mitä 
voimme tehdä - sallia maahanmuuttajien 
tulevan tänne? Heistä ja oman maan hei-
kossa asemassa olevista ihmisistä huoleh-
timinen kun eivät suinkaan ole toisilleen 
vastakkaisia asioita. Sen sijaan ne ovat sa-
maa vastuun kantamista niiden tilanteesta, 
joita osaa rikkaiden maiden kansalaisista 
vaurastuttava kansainvälinen talous ajaa 
yhä ahtaammalle.

Teksti ja kuvat:
Jari Lanki 

Kirjoittaja valmistelee väitöskirjaansa 
käytännöllisen filosofian laitoksella ja 
opettaa Helsingin yliopiston avoimessa 
yliopistossa kehitysmaatutkimuksen pe-
ruskursseja.
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Jyvässeudun Työttömien Cygnaeuk-
senkadun toimipisteessä käy arkisin 
vilkas puheensorina ja nauru raikaa, 

kun erimaalaiset naiset tekevät yhdessä 
käsitöitä. Jeiran Yarmoradi on ollut käsi-
työharjoittelijana muutaman kuukauden 
ja Zinat Abdi työskentelee yhdistyksessä 
ompeluohjaajana.
 
Aikaisemmin Zinat on ollut keittiötyös-
sä ja Jeiran päiväkodissa. Nyt molemmat 
toivovat, että he voisivat opetella lisää 
käsityöalaa esimerkiksi tekemällä näyt-
tötutkinnon. Naisten mielestä ammatin 
saaminen ja työnteko on tärkeää, mutta 
kieli- ja kirjoitustaidon puutteiden takia 
tavanomainen opiskelu on vaikeaa. 

-Haluaisin oppia käyttämään kaavoja ja 
leikkaamaan vaatteita niiden mukaan. Sii-

hen ei ole oikein ollut täällä aikaa, Zinat 
sanoo.

Jeirania puolestaan kiinnostaa suomalais-
ten mattojen ja poppanoiden kutominen.

- Iranissa kudoin itämaisia mattoja. Li-
säksi neuloin paljon ja kirjailin vaatteita. 
Osaan myös vähän ommella, hän kertoo.

Elämää ilman kotimaata

Zinat ja Jeiran ovat kumpikin Iranin kur-
deja, jotka ovat syntyneet Kurdistanin 
maaseudulla, mutta joutuneet pakolaislei-
rille keskelle Irakin autiomaata teini-ikäi-
sinä. Elämä pakolaisleirissä oli vaikeaa. 
Sukulaisia ja ystäviä katosi jäljettömiin 
isossa ihmisjoukossa. Monet ammuttiin.

Paitsi että elämä oli täynnä pelkoa, myös 
raha oli tiukassa. Koulua ei voinut käydä 
ilman rahaa. Tästä syystä naiset eivät osaa 
lukea eivätkä kirjoittaa äidinkielellään. 
Ansiotyötä ei ollut, mutta joka päivä oli 
siivottava autiomaan hiekkapölyn vuok-
si. Joskus avustusjärjestöt lahjoittivat 
kankaita ja lankoja, joista Jeiran valmisti 
vaatteita ja mattoja myytäväksi. Zinatin 
perhe joutui välillä myymään omaisuut-
taan.

-Tilanne oli vaikea, koska kurdeilla ei ole 
omaa maata eikä mikään valtio halua mei-
tä. Ei Turkki, ei Irak eikä Syyria, naiset 
sanovat.

Suomen oloihin naiset ovat kaiken koke-
mansa jälkeen erittäin tyytyväisiä. Miele-
käs työ tuo elämään sisältöä, mutta huoli 
Irakiin jääneistä sukulaisista painaa miel-
tä.

-Tykkään olla täällä työssä. Kotona olles-
sa tulee helposti masennus, Zinat sanoo.

Työnteko tuo väriä ja iloa elä-
mään

MAAHANMUUTTO



Karenssisanomat 2/2010        25

Monikulttuurinen Puuhapata

Naiset tutustuivat toisiinsa Suomessa nel-
jä vuotta sitten. He asuvat samassa talossa 
Jyväskylän Pupuhuhdassa ja ovat viihty-
neet siellä hyvin. Zinatilla on viisi lasta, 
joista yksi on jo muuttanut kotoa. Jeiranin 
kolme lasta asuvat vielä kotona.

Samassa talossa asuu myös suomalaisia, 
afganistanilaisia, venäläisiä, kosovolaisia 
ja bosnialaisia. Jeiranin perhe on asunut 
talossa jo kahdeksan vuotta. Zinat per-
heineen on muuttanut Jyväskylän sisällä 
muutaman kerran, ja perhe on kokeillut 
asumista Turussa.  

-Ajattelimme, että Turusta löytyisi työtä 
sekä miehelleni että minulle, mutta ei sitä 
löytynyt. Lapset ikävöivät kavereitaan, 
joten muutimme takaisin, Zinat kertoo.

Molemmat naiset ovat viime aikoina ope-
telleet tekemään perinteisiä iranilaisia ku-
donnaisia vanhempien kurdinaisten opas-
tuksella.  Monimutkaisia kuvioaiheita 
sisältävät ryijyt valmistuvat näppärin sor-
min ulkomuistista, ilman apupiirroksia. 
Näin kurdien rikas käsityöperinne jatkuu 
myös Suomen oloissa. Omasta kansalli-
sesta identiteetistä ja käsityötaidoista on 
lupa olla ylpeä.

Jeiranin, Zinatin ja muiden Jyvässeudun 
Työttömissä työskentelevien ja harjoit-
televien naisten käsitöitä voi tulla ihas-
telemaan 22.5. pidettävään Huhtasuon 
kevättapahtumaan, johon Jyvässeudun 
Työttömät osallistuu järjestönä.  Tarkoi-
tuksena on järjestää tapahtumaan vastaa-
vanlainen, reaaliaikainen kudontanäytös 
kuin TVY:n vuosikokoukseen.

Mamujemme elämään ja heidän taidok-
kaisiin käsitöihinsä voi tutustua myös 
Jyvässeudun Työttömät ry:n uudessa ma-
mublogissa osoitteessa www.jstrymamut.
blogspot.com

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme!

Teksti 
Eija Tuohimaa

kuvat:
Eija Tuohimaa
Jukka Haapakoski
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Suomessa toteutetaan parhaillaan 
suurta yhteiskunnallista murrosta. 
Valtion ja kuntien rooli palvelujen 
tuottajina vähenee, ja niistä tulee 
yhä enenevässä määrin palvelujen 
kysyjiä. Avoimien markkinoiden 
roolina on täyttää palveluaukko ja 
tuottaa valtion ja kuntien kysymiä 
palveluja. Merkittäviä huolenaiheita 
ovat, miten saadaan köyhien ihmis-
ten palvelujen kysynnälle riittävästi 
tarjontaa, ja miten saadaan turvat-
tua heikossa työmarkkina-asemassa 
oleville ihmisille työpaikkoja?

Sosiaalisen yrityksen laki astui 
voimaan vuoden 2004 alussa. 
Lailta toivottiin erityisesti sitä, 

että Suomessa saataisiin vajaakuntoi-
sia ja pitkäaikaistyöttömiä työllistettyä 
yrityksiin. Sosiaalisen yrityksen laki 
on mahdollistanut palkkatukityöllis-
tämisen ja tietyin ehdoin myös työlli-
syyspoliittisen avustuksen. Lain puit-
teissa Suomessa toimii tällä hetkellä 
vaatimattomat n. 140 rekisteröityä so-
siaalista yritystä. Nämä yritykset työl-
listävät n. 750 vaikeasti työllistettävää 
henkilöä.

Keskustelua on käyty, että mistä vä-
häinen kiinnostus sosiaaliseen yritys-
toimintaan johtuu. Selvä ongelma on 
palkkatukien ehdoissa, jotka rajoittavat 
työntekijän tuetun toiminnan ajan suh-
teellisen lyhyeksi. Kun tämän yhdistää 
sosiaalisen yrityksen vaatimukseen, 
että ainakin 30 % työntekijöistä tulee 
olla pitkäaikaistyöttömiä tai vajaakun-
toisia, yritysidea tulee rakentaa sellai-
sen työnteon varaan, jossa työntekijän 
koulutukseen ei mene paljon aikaa, 
eikä työntekijälle keräänny korvaamaton-
ta tietoa – eli sellaiseen toimintaan jossa 
työntekijät ovat helposti vaihdettavissa. 
Sosiaalinen yritys putoaa pois rekisteris-
tä, ja menettää etunsa, mikäli yrityskasvu 
jämähtää paikalleen ja se pyrkii säilyt-
tämäään työntekijänsä mahdollisimman 
pitkään omavaraisesti. 

On ollut pohdinnan paikka, että kuinka 
mielekästä tai kehittävää tämän kehikon 
puitteissa tapahtuva työ voi olla – eten-
kin aiotulle kohderyhmälle. Työnteki-
jöiden vaihtuvuudelle pitää olla alueella 
riittävästi kohderyhmistä korvaavaa työ-
voimaa. Käytännössä palkkatukityöllis-

täminen asettaa yritykselle hallinnollisia 
lisäkustannuksia sekä työnjohdollisia li-
sähaasteita työntekijöiden vaihtuvuuden 
takia. Tämä paketti pitäisi saada kilpailu-
kykyiseksi ja tuottavaksi avoimilla mark-
kinoilla.

Mitä yhteiskuntamme todella tarvitsisi, 
on yritysmalli tai malleja, jotka mahdol-
listavat pitkäkestoisen ja kannattavan toi-
mintaympäristön vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville ihmisille. Nykyisessä 
sosiaalisen yrityksen lainsäädännössä 
korostuu toiminnan lyhytaikaisuus, koska 
malli on istutettu välityömarkkinoiden lo-
giikkaan. Välityömarkkinoiden tarkoitus 
on välittää ihmisiä avoimille markkinoil-

le – ei toimia pitkäaikaisena työllistäjänä. 
Yrittäjälle sijoittuminen tähän dynaami-
seen asetelmaan luo ylimääräisiä riskejä. 
Kaiken lisäksi Euroopan Unionin val-
tiontukisäännösten soveltaminen Suomen 
lainsäädäntöön on  nakertanut sosiaalisen 
yrityksen hyötyjä niin, että käytännössä 
sosiaalinen yritys rakenteena on Suomes-
sa jo kuopattu.
 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden laista toi-
votaan uutta työkalua vaikeasti työllistet-
tävien ongelmien ratkaisemiseksi SYFO 
ja THL ovat mm. tehneet selvitystä Yh-
teinen yritys -hankkeen pohjalta, että mitä 

Sosiaalisesta yrityksestä yhteiskunnalliseksi 
yritykseksi?
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yhteiskunnallinen yrittäjyys on muualla 
Euroopassa. Maiden käytännöt vaihtele-
vat. Kaksi pääpainotusta on havaittavissa. 
Yhteiskunnallisen yrityksen päämäärä on 
joko yhteiskunnallisen hyvän kehittämi-
nen tai vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevien ihmisten tukeminen. Yhteiskun-
nallisia yrityksiä tuetaan mm. verohelpo-
tuksin, työllistämistuin, sekä julkisin tuin 
esim. kuntoutukseen, valmennukseen ja 
koulutukseen. Lisäksi toiminnan perus-
tamiseen ja kehittämiseen on saatavissa 
avustuksia ja lainoja. Euroopan Unioni 
myös tunnistaa yhteiskunnallisen yritys-
toiminnan ja esim. ESR-rahasto on ollut 
suosittu hankerahasto toiminnan käyn-
nistämiselle. Tästä huolimatta kestävää 
rahoituspohja on edelleen haaste monille 
yhteiskunnallisille yrityksille. 

Etenkin Englannissa yhteiskunnallinen 
yritystoiminta on kehittynyt viime vuosi-
na paljon. Viime vaaleissa se näkyi myös 
pääpuolueiden poliittisessa keskustelussa, 
jossa esim. konservatiivien puheenvuo-
roissa yhteiskunnallinen yritystoiminta 
näkyi jo ratkaisuna lähes kaikkiin yh-
teiskunnallisiin ongelmiin.  Englannissa 
toimii kyselyn mukaan arviolta 62 000 
yhteiskunnallista yritystä ja liikevaihto 
pyörii n. 24 biljoonan punnan vuosita-
solla.  Nämä yritykset toimivat jo lähes 
kaikilla aloilla. Englannissa yhteiskunnal-
listen yritysten tueksi on perustettu oma 
rahasto. 

Merkittävä ero yhteiskunnallisessa yrityk-
sessä tavalliseen yritystoimintaan on, että 
voitto ohjataan yhteiskunnalliseen hyvään 
tai ympäristön parantamiseksi, sen sijaan, 
että se menisi pääomasijoittajille. Suurin 
osa tuotoista tulee palveluiden tai hyö-
dykkeiden myynnistä – ei avustuksilla. 
Lisäksi yhteiskunnallisten yritysten pää-
töksentekoon kuuluu yleensä demokraat-
tisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet.

Konkreettisia kuuluisia esimerkkejä yh-
teiskunnallista yrityksistä ovat esim. 
Reilun kaupan edistämisyhdistys, joka 
sertifioi Reilun kaupan tuotteita ja Gra-
meen Bank, joka myöntää mikrolainoja 
Bangladeshissa ja Afganistanissa. Lisäksi 
yhteiskunnallisten yritysten edistämiseen 
on jo kansainvälisiä verkostoitumiseen 
erikoistuneita organisaatioita kuten esim. 
Ashoka, Skoll Foundation ja Schwab 
Foundation for Social Entrepreneurship.

Yhteiskunnallinen yritys Suomessa

Kun menestyviä yhteiskunnallisia yrityk-
siä kyetään perustamaan maailmalla, mikä 
estää tämän yritysmuodon laajemman le-

viämisen Suomessa nyt? Rahoitus on kes-
keinen haaste, sillä voittoa tavoitteleville 
pääomasijoittajille yritysmuoto ei ole 
houkutteleva. Eli rahaston perustaminen 
yksinomaan yhteiskunnallisten yritysten 
käyttöön olisi Suomessa tärkeä kehitysas-
kel. Lisäksi yritysmuodon tunnettavuutta 
pitää Suomessa vielä edistää, jotta ihmi-
set tunnistavat yhteiskunnallisten yritys-
ten potentiaalin, sekä huomioivat omassa 
kulutuksessaan yhteiskunnallisen lisäar-
von. Palkkatukilakia pitää muuttaa siihen 
suuntaan, että heikommassa työmarkkina-
asemassa olevia työntekijöitä kannattaisi 
palkata pitkäaikaisiin työsuhteisiin yhteis-
kunnallisiin yrityksiin. Vajaakuntoisille 
työntekijöille tarjottaisiin kestävää tukea 
niihin ongelmiin, mistä vajaakuntoisuus 
johtuu. Työttömien palkkaamiseen voisi 
tarjota verohelpotukset pakollisista työn-
antajamaksuista työttömyyden keston 
mukaan. Yhteiskunnallisille yrityksille 
voisi olla lisäporkkanana esim. ilmainen 
terveydenhuolto, jotta työntekijää ei jäte-
tä palkkaamatta mahdollisista terveydelli-
sistä syistä. 

Jotta yhteiskunnalliset yritykset saisivat 
näitä yllämainittuja hyötyjä, mitä veron-
maksaja saisi vastapalvelukseksi? Yhteis-
kunnalliset yritykset voitaisiin velvoittaa 
tekemään sosiaalista kirjanpitoa, jolla 
yrityksen yhteiskunnallinen hyöty teh-
dään näkyväksi. Sosiaalisen kirjanpidon 
voisi sitoa joustavasti esim. yrityksen 
päätöksentekoon siten, että tavoitteiden 
toteutumisen seuranta on keskeisenä osa-
na yrityksen päätöksentekoa. Sosiaalisen 
kirjanpidon rinnalla toimisi myös ulkoi-
nen arvioija, jonka tehtävänä on arvioida 
tiedon todenperäisyyttä yleisesti hyväk-
sytyllä menetelmällä. Sosiaalisen kirjan-
pidon avulla voitaisiin riippuen yrityksen 
luonteesta mitata mm. työntekijöiden 
voimaantumista tai ammattitaidon kehit-
tymistä ja ympäristön kuormittamista/
kehittämistä. 

Haasteena sosiaalisen kirjanpidon raken-
tamiselle on tehdä siitä mahdollisimman 
vähän kuormittava, jotta yrityksen varsi-
naiseen toimintaan pystytään kohdista-
maan suurimmat panokset. Toinen haaste 
on tuottaa vertailukelpoista sosiaalista 
kirjanpitoa, koska yritystoiminta on kirja-
vaa. Suomessa toimii ainakin yksi yritys, 
Develooppi Oy, joka on erikoistunut so-
siaalisen kirjanpitoon (Social Audit Net-
work, SAN -sertifioija) ja menetelmän 
levittämiseen.

Yhteiskunnallisten yritysten toiminnalle 
voitaisiin asettaa voittokatto, jolla taa-
taan, että yhteiskunnallisen yrityksen 

tuotto menee joko yritystoiminnan kehit-
tämiseen tai yhteiskunnalliseen hyvään. 
Tällä voittokatolla voitaisiin myös palaut-
taa menetettyjä verotuloja, jos yritykselle 
on myönnetty esim. verohelpotuksia, kun 
se on palkannut vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevia työntekijöitä. Voittokat-
toa suunnitellessa haasteena on tehdä siitä 
kannustava yritysjohdolle ja työntekijälle 
niin, että yrityskasvulle on myös varaa. 
Yhteiskunnallista hyvää on myös esim. 
se, että ihmiset saavat hyvin tehdystä 
työstään kohtuullisen korvauksen. 

Yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on 
potentiaalia uusien innovatiivisten yri-
tysmuotojen kehitykseen – etenkin tässä 
sosiaalisessa tilassa, missä valtio ja kun-
nat vetäytyvät pois palvelumarkkinoil-
ta. Konseptin menestyminen Suomessa 
riippuu paljon siitä, että mitä etua yhteis-
kunnallisen yrittäjyyden paketti tarjoaa 
suhteessa tavalliseen yritysmuotoon tai 
yhdistysmuotoon. Nämä edut pitää tasa-
painottaa mahdollisten rajoitteiden, li-
sävelvoitteiden ja kustannusten kanssa. 
Tämä paketti pitää tehdä vielä sillä tavalla 
hyväksytyksi, että yhteiskunnalliset yri-
tykset ovat periaatteessa tasavertaisessa 
asemassa tavallisiin yrityksiin nähden – 
eli yrittäjä voi valita yritysmuodon hänen 
oman toimintatapansa kannalta järkevistä 
lähtökohdista. 

Yhteiskunnallisten yritysten kaltaisille 
toimijoille on ennen kaikkea huutava pula 
muuttuvassa Suomessa. Niitä tarvitaan 
yhdistysten ja yritysten rinnalle tuotta-
maan sitä yhteiskunnallista hyvää, mikä 
muuten jäisi tekemättä ja tarjoamaan 
pehmeitä työmarkkinoita niille ihmisille, 
jotka eivät paikkaansa löydä kovasta ta-
loudenkelkasta.  

Teksti:
Jukka Haapakoski
Kuva: 
Tuija Bergström

Lyhyt lista yhteiskunnallisten yritysten 
edistämisorganisaatioista:

Ashoka (international), www.ashoka.org
The Schwab Foundation for Social Ent-
repreneurship (international), www.
schwabfound.org
Skoll Foundation (international), www.
skollfoundation.org
Social Enterprise Coalition: http://www.
socialenterprise.org.uk/
Social accounting and audit Tytti Silta-
nen, tytti.siltanen@develooppi.fi
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Kevättä kotipesässä!
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Kun vuonna 2005 Kokkolan työttömi-
en yhdistyksessä syntyi idea eläinhoi-
tolahankkeesta, moni naureskeli sen 
toteutumista. Työttömien yhdistyksen 
maatilahankkeeseen liittyvä ensimmäi-
nen toteutuskohde oli pieneläinhoitola, 
koska sellaista ei ollut lähistöllä ja sillä 
oli kysyntää. Hankkeen päätarkoitus 
oli pitkäaikaistyöttömien, vajaakun-
toisten ja syrjäytyneiden työllistäminen 
ja kuntoutus. Ajatuksena oli myös, että 
maaseudun rauhalla ja eläinten paris-
sa työskentelyllä olisi myös henkisesti 
kuntouttava vaikutus.

TE-keskuksen projektirahoi-
tuksen turvin Kokkolan 
työttömät ry aloitti hank-

keen toteuttamisen. Kokkolan kaupun-
gilta saimme vuokratuksi kauniin Han-
hinevan tilan, joka sopi ihanteellisesti 
tähän tarkoitukseen. Toiminta käynnistyi 
elokuussa 2008, ensin kissalan puolella ja 
tilojen laajentuessa myös koirat pääsivät 
hoitoon.

Marraskuussa 2009 eläinhoitola Kotipe-
sä rekisteröitiin sosiaaliseksi yritykseksi, 
joka toi uusia mahdollisuuksia työllistä-
misen suhteen.

Nyt vuona 2010 eläinhoitola toimii täy-
dellä teholla ja lisätiloja rakennetaan. 
Tällä hetkellä eläinhoitola työllistää kuusi 
palkattua henkilöä ja toistakymmentä har-
joittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää. 

On ollut mukava kuulua tähän ydinpo-
rukkaan, joka silloin rohkeasti ja avoimin 
mielin lähti tekemään työtä ja keräämään 
varoja tähän tarkoitukseen. Monenlaista 
tempausta ja keräystä on näiden vuosien 
aikana tehty toiminnan rahoittamisek-
si. Se sama porukka on vieläkin mukana 
toiminnassa ja varmasti jokainen meistä 
tuntee ylpeyttä ja iloa hankkeen onnistu-
misesta. Toivommekin, että eläinhoitola 
Kotipesä laajentuessaan tuo vielä useita 
työpaikkoja ja muutenkin mukavan ja 
viihtyisän vierailukohteen Kokkolan kau-
punkiin.

Eläinhoitola Kotipesän varsinainen toi-
minta

Eläinhoitolassa tehdään töitä kahdessa 
vuorossa klo 8.00 – 22.00 välisenä aika-
na. Vuorossa on aina ammattitaitoinen 
eläinhoitaja ja lisäksi harjoittelijoita ja 
vapaaehtoistyöntekijöitä tarpeen mukaan.
Hoitopaikkojen tarve on kasvanut kevään 
kuluessa koko ajan ja kesälomien alka-
essa meillä onkin tarjolla kymmenkunta 
uutta koirahoitopaikkaa peruskorjattuun 

navettaan. Siellä koirilla on mahdollisuus 
päästä asunnoistaan myös suoraan ulko-
tarhoihin. Päärakennuksessa on 10 hoito-
paikkaa. 

Kodinomaisuus ja huolellinen hoito ta-
kaavat hoidossa olevalle lemmikille mu-
kavat lomapäivät isännän poissa ollessa. 
Jokaista hoitoeläintä hoidetaan yksilöl-
lisesti omistajan toiveiden mukaan. Koi-
ria ulkoilutetaan vähintään kolme kertaa 
päivässä, ja tarpeen vaatiessa useaminkin 
esim. pentukoirien osalta. Viisi ulkotar-
haa ovat käytettävissä omistajan halutes-
sa pitää koiria ulkona. Hoitoon tuleville 
kissoille meillä on tarjolla 10 yksiötä. Iso 
puuhahuone tarjoaa kissoille virikkeelli-
sen ympäristön kiipeilytelineineen. Kis-
sat pääsevät vuorotellen juoksentelemaan 
joka päivä. puuhahuoneeseen, josta pää-
see myös ulkotarhaan. Eläinhoitola Koti-
pesään voit tuoda hoitoon myös muut pie-
net kotieläimet kuten kanit, marsut ym.

Kodittomat eläimet

Eläinhoitolan yhteydessä, erillisissä tilois-
sa toimii myös kodittomien eläinten koti. 
Siellä asustaa tällä hetkellä kuusi kissaa, 
yksi koira ja yksi kani. Kodittomille eläi-
mille pyritään löytämään uusi hyvä koti 
mahdollisimman nopeasti. Eläimiin voi 
tulla tutustumaan joka päivä klo 11.00 – 
18.00 välisenä aikana. Kodittomat eläimet 
elävät keräysten ja lahjoitusten turvin. 
Otamme mielellämme vastaan kaikenlai-
sia tarvikkeita kodittomien eläinten hoitoa 
varten, esim. hiekkalaatikoita, ruokakup-
peja yms. Lahjoitukset kodittomien eläin-
ten hyväksi tilille OP 516200-2167097. 
Viestiin tulee laittaa maininta: ”koditto-
mat eläimet”. Kodittomien eläinten kuvat 
päivitetään kotisivuillemme www.elain-
hoitolakotipesa.fi.

Sulo

Maaliskuun alussa meille saapui en-
simmäinen koditon koira Sulo. Sulo on 
6-vuotias bassett.
Sulo oli jo parissa viikossa hurmannut 
niin hoitajat kuin vierailijatkin. Se on hy-
vin sosiaalinen ja eri tilanteisiin sopeutuva 
koira. Se nauttii keskipisteenä olemisesta 
ja esiintymisestä. Sulo muuttaa lähiaikoi-
na puheenjohtajan luokse asumaan, mutta 
tulee osallistumaan Kotipesän toimintaan, 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin aina kun se on 
mahdollista. Otamme myös vastaan vie-
railukutsuja esim. vanhainkoteihin, päi-
väkoteihin ym. tilaisuuksiin, missä Sulo 
voi ilahduttaa ympäristöään. 

Luonnonvaraiset eläimet

Eläinhoitola Kotipesä on tarjonnut en-
siavun myös muutamalle luonnonvarai-
selle eläimelle. Erikoisimpia vieraita ovat 
ehkä olleet 2 hylkeenpoikasta, jotka saivat 
siellä ensiavun ennen Korkeasaareen vie-
mistä. Myös muutama oravanpoikanen, 
siilejä, linnunpoikasia ym. on saanut Ko-
tipesän kautta uuden elämänalun (kiitos 
asiantunteville ihmisille, jotka ovat olleet 
mukana toiminnassamme). Eläinhoito-
la Kotipesään onkin tarkoitus rakentaa 
asianmukaiset tilat myös loukkaantuneita 
luonnonvaraisia eläimiä varten.

Kevään ja kesän toiminta

Kevään kuluessa aloitetaan ulkoilurei-
tin kunnostus Hanhinevan ympäristöön, 
jonne ihmiset lemmikkeineen voivat tul-
la ulkoilemaan. Suunnitelmissa on myös 
ison koira-aitauksen rakentaminen, jossa 
koirat voivat vapaasti juoksennella sillä 
aikaa kun isännät ehkä hörppäävät kup-
posen kahvia Hanhinevan tilan kauniissa 
pihapiirissä.

Kesällä on suunnitelmissa myös eläinten 
hautausmaan perustaminen Hanhineval-
le.Metsäkirkon rakentaminen aloitetaan 
myös tänä kesänä. Sinne voi tulla hiljen-
tymään kauniin luonnon keskelle. Tiloja 
tullaan myös vuokraamaan pienimuotoi-
sien tilaisuuksien järjestämiseen.

Kodinomaisuus ja lämminhenkinen hoito 
ovat meidän tarjoamia palveluita omista-
jan matkan tai muun hoidontarpeen varal-
le. Kotipesään voi tulla tutustumaan joka 
päivä klo 11 – 18 välisenä aikana. Isom-
pien ryhmien tulosta pyydämme ilmoit-
tamaan etukäteen puh. 044-309 6464. 
Sähköposti: elainhoitolakotipesa@gmail.
com. Hoitovaraukset numeroista 050-381 
9580 tai 044-309 6732. Varaa paikkasi 
ajoissa! 

Mukavaa ja iloista kesää toivottaa 

Kotipesän väki

YHDISTYSTEN TOIMINTA
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SAK:N sosiaaliturvatavoitteita

Jouko Kajanoja kirjoitti Karenssisano-
missa 1/2010, kuinka hänen olemat-

tomatkin hiuksensa nousivat pystyyn 
työmarkkinajärjestöjen täydentävää lau-
sumaa, Sata -komitean mietintöä lukies-
saan.

Kirjoituksen pohjalta haluan selventää 
SAK:n sosiaaliturvatavoitteita. SAK 
haluaa parantaa kaikkien työttömien ti-
lannetta.  Tavoitteemme myös Sata -ko-
miteassa oli saada työttömyysturva lä-
hemmäksi Pohjoismaista tasoa. Nyt siitä 
jäädään kauaksi jälkeen.

Työttömyysturvan parantamisen lisäksi 
tarvitaan asumistuen kohentamista. Sillä 
päästäisiin Sata -komitean tavoitteeseen 
vähentää riippuvuutta toimeentulotuesta.

Toisin kuin Kajanoja antaa ymmärtää, 
SAK ei ollut sopimassa työnantajan kela-
maksun poistamisesta . Lupauksen an-
toi valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
Helsingin Sanomissa 10.1.2009 ja maan 
hallitus (Keskusta, Kokoomus, Vihreät ja 
RKP) teki siitä päätöksen. 

Sata -komiteassa käsiteltiin toimeentulo-
tukiprosessin siirtämistä Kelan alaisuu-
teen. Asia ei ole yksinkertainen eikä siirto 
välttämättä parantaisi kenenkään asemaa.  
Paljon riippuu siitä, mikä muu muuttuisi 
ja miten mahdollinen siirto toteutettai-
siin. Omana motiivinani ei ollut vastustaa 
siirtoa ”menojen kasvua peläten”, kuten 
Esko-Juhani Tennilä samassa Karenssisa-
nomien numerossa kirjoitti. Nähdäkseni 
tärkeintä on toimeentulotuen yhteys so-
siaalityöhön ja niiden yksilöllisten keino-
jen etsiminen, joilla ihminen saadaan pois 
toimeentulotukiriippuvuudesta. Komite-
assa esillä olleet Kela-siirtomallit eivät 
olisi parantaneet toimeentulotukiasiak-
kaiden asemaa, vaan mahdollisesti jopa 
huonontaneet. Esillä olleet mallit olisivat 
käytännössä tarkoittaneet toimeentulotu-
en perusosan heikentämistä.

Sata-komitean vaiheet nostivat hiuksia 
pystyyn varmasti monilta muiltakin kuin 
Jouko Kajanojalta. Esimerkkinä käy suh-
tautuminen palkansaajien sosiaaliturvan 
kehittämiseen.  Ansioperustaisen sosiaali-
turvan nähtiin olevan niin korkealla tasol-
la, ettei siihen useimpien mielestä tarvittu 
mitään parannuksia vaan mieluummin 
peräti leikkauksia.  Omituinen ajatus ”hy-
väosaisista työttömistä” tuli esiin moneen 
kertaan Sata-komitean ympärillä käydys-
sä keskustelussa.  Joissakin kannanotois-
sa ansioturvaa saavat työttömät nähtiin 

LUKIJAN PALSTA

Palkkaneuvottelujen paikka tä-
mäkin. 
 

Työttömyys on asia, joka on kosketta-
nut yhä useampaa suomalaista viime 

vuoden aikana: Liian monelle päättäjäl-
le, ay- ja järjestöaktiiville, liian monel-
le kanssaihmiselle ovat kuitenkin aivan 
tuiki tuntemattomia työttömän elämään 
liittyvät sekä taloudelliset asiat että niihin 
liittyvät velvoitteet. Harva tietää, mikä 
on peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. 
Harva tietää niiden suuruuden eli sen ra-
hamäärän, jonka pitäisi turvata kymme-
nien tuhansien työttömien toimeentulo. 
Ansiosidonnaista maksetaan 500 päivältä 
niille, jotka ovat kuuluneet työttömyys-
kassoihin ja sen jälkeen on perustoimeen-
tulo peruspäivärahan tai työmarkkinatuen 
varassa, kunnes työssäoloehto on jälleen 
täytetty.

Tänä vuonna työmarkkinatuen ja perus-
päivärahan suuruus on 25,63 euroa/ pv. 
Löysin arkistoistamme paperin, joka ker-
toi samojen tukien suuruuden olleen v. 
1994 118 mk eli vajaa 20 euroa/pv. Ko-
rotus on 16 vuoden aikana ollut huima – 
vajaa 6 euroa/pv. Se on ollut niin huima, 
ettei tänä vuonna tullut mitään korotusta. 
Korotuksia ei tullut myöskään niille, jotka 

tekevät lyhyttä työpäivää palkkatukitöis-
sä ja ansaitsevat keskimäärin n. 850 e/kk 
– verot. Kävi niin, että kun palkkatuista 
joudumme yhdistyksissä vähentämään 
mm. eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut, 
niin näiden maksujen noustessa palkoilla 
on vaara jopa vähän pienentyä. 

Palkkaneuvotteluja tämän ryhmän puo-
lesta esitän kaikille puolueille olivatpa ne 
sitten Uskon, Toivon tai Rakkauden asial-
la.  Toivottavasti löytyy sisukkaita neuvot-
telijoita ja  halua Elämänilon lisäämiseen. 
Nopeat palkkaneuvottelut tämän ryhmän 
puolesta pitää aloittaa jo tänään. Odotan 
myös rohkeutta tehdä pikaisia päätöksiä 
ihmisten elämään vaikuttavista asioista 
eduskunnan tasolla. Kymmenen vuoden 
tavoitteet voivat olla hyviä, mutta liian 
kaukana  tänään  toimeentulon rajoilla 
kärvistelevistä.  Ay-liikkeeltä odotan ko-
vasti lisää uskottavuutta  mm. liittojensa 
työttömien jäsenten etujen ajamisessa.   
 
Työttömänä on erilaisia ja eri-ikäisiä ih-
misiä. Ei ole mitään järkeä asettaa heitä 
vastakkain. Työtä tarvitsee sekä nuori 
että entinen nuori. Samoin molemmat 
tarvitsevat hyvää turvaa työttömyyden 
aikana. Kaikki tarvitsevat asianmukaista 
koulutusta ja työkokemusta. Työkoke-
muksen puute on tätä nykyä merkittävä 
työllistymisen este. Työllistäminen iästä, 
sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta 
on parasta asennemuokkausta. Se lisää 
yhteisymmärrystä ja suvaitsevaisuutta 
kaikkien kansalaisryhmien kesken. Elä-
keiän nostoaikeisiin uhrattu energia pitää 
suunnata työllisyyden hoitoon. Työllistä-
mien kannattaa aina ja se palvelee sekä 
nuoria että entisiä nuoria.  

-Raili Myllylä
Toiminnanjohtaja
Kajaanin Työttömien yhdistys ry

Työttömyyden vaikutus palkkoi-
hin ja muuhun arkeen

Yleensä pidetään työttömyyttä suure-
na suruna ja yhteiskuntaa jäytävänä 

pahana. Tosiasiassa asia ei ole alkuun-
kaan näin. 

Työttömän kannalta seurauksena on syr-
jäytyminen ja kituuttaminen tuloilla, joil-
la ei voi ”osallistua” elämään, eikä hakea 
täysipainoisesti työpaikkaa. Kaikki tämän 
tietävät. Toisaalta työnantajapuolen voi 
syystä epäillä olevan tyytyväinen koh-
tuulliseen työttömyyteen - se on suoras-
taan taloudellisesti edullista ja välttämä-

ykkösluokan eliittinä, jotka ovat syypäitä 
huonompiosaisten työmarkkinatuen al-
haisuuteen. 

Komiteatyön viimeisellä viikolla sain 
mietinnöstä pois kirjauksen ”Sosiaalitur-
vaa voidaan parantaa vain sisäisin järjes-
telyin”.  Muotoilun mukaan sosiaalitur-
vaa olisi voitu parantaa vain leikkaamalla 
toisilta sosiaaliturvaa saavilta. 

Yksi pöyristyttävimpiä ehdotuksia oli, 
että valtio olisi jatkossa rahoittanut enem-
män työssäoloehdon täyttävien, mutta 
kassoihin kuulumattomien työttömyys-
turvaa.  Työttömyyskassan jäseniä olisi 
siis valtion toimesta rangaistu siitä, että 
he ovat itse halunneet vakuuttaa itsensä 
työttömyyden varalta.

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen täyden-
tävä lausuma pyrki vastaamaan näihin 
Sata – komiteassa tehdyn työn aikana il-
menneisiin ongelmiin.

-Sinikka Näätsaari, 
sosiaaliasioiden päällikkö, SAK:n edusta-
ja Sadan -komiteassa
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Työttömille lisää ostovoimaa

Pienituloisille työttömille, bruttotulot 
alle 2000 euroa/kk, tulisi saada lisää 

ostovoimaa. 

Helpoimmin tämä onnistuisi antamalla 
työttömille tilaisuus ansaita lisätuloja nii-
den vähentämättä työttömyysetuuksia.

Maksimi lisätulo voisi olla 300 - 500 eu-
roa/kk tai 3000 euroa/vuosi. Vaatimukse-
na ennen lisäansioiden hankkimista voisi 
olla 2-3 kuukauden työttömänä olo.

Tämä malli edesauttaisi työnantajia ja 
työnhakijoita kohtaamaan toisensa. Työn-
antaja saisi apua tilapäiseen työvoiman 
tarpeeseensa ja työnhakijalla olisi mah-
dollisuus näyttää motivaationsa ja osaa-
misensa työnantajalle.

Vakituista työntekijää etsiessään saattai-
si työnantajalla jo olla sopiva työnhakija 
tiedossa.

Valtiolle ja kunnille tästä ei aiheutuisi 
kustannuksia, vaan tuloja, koska lisätulo 
olisi verotettavaa tuloa.

-Martti Savolainen

Mieleni minun tekevi…

EK painaa päälle. Niiden nettisivut 
ovat pullollaan tiedotteita ja 

dioja hyvinvointivaltion pelastamisesta, 
huoltosuhteen korjaamisesta ja sen sel-
laisesta. Aivan kuin sanomisen määrällä 
jokin erityinen tilaus nyt olisi. 

Äsken kommentoitavaksi tuotiin Leif Fa-
gernäsin kuvalla varustettu tiedote. Siinä 
huoltosuhdetta, so. työssä olevien suhdet-
ta työn ulkopuolella oleviin, oltiin kor-
jaamassa massiivisella maahanmuutolla. 
Ehdotus oli 70 000 nuppia vuosittain. Se 
pani vähän miettimään. 

Puhutaanko netto- ja bruttoluvusta? Jos 
puhutaan nettoluvusta, maahanmuuton ja 
maastamuuton positiivisesta erotuksesta, 
meillä olisi vuonna 2025 noin yli miljoo-
na maahanmuuttajaa enemmän kuin tänä 
vuonna. Näin nopeata kasvua ei ole ta-
pahtunut missään eikä koskaan. Kysees-
sä olisi siis aivan omaa luokkaansa oleva 
kasvu, maailmanennätys. 

Todennäköisesti EK puhuu kuitenkin 
bruttomaahanmuutosta. Siitä olisi siiten 
ensin vähennettävä maastamuutto, jotta 
nettovaikutus olisi arvioitavissa. Mutta 
miten suurta olisi maastamuutto, jos maa-
hanmuutto olisi 70 000? Siitä EK ei kerro 
mitään.

Ja miksi kertoisi. Laskuesimerkin tar-
koituksenahan on korjata huoltosuhde, 
vakauttaa se vuoden 2010 tasolle. Niin 
tiedotteesta voi päätellä. 

Mutta ei vieläkään täsmää.  Omat sor-
miharjoitelmani Tilastokeskuksen vä-
estötilastoilla osoittivat, että huoltosuh-
teen vakauttaminen edellyttäisi noin 30 
000 ihmisen nettomaahanmuuttoa. Siten 
maastamuuton kooksi jäisi 70 000 – 30 
000 = 40 000 ihmistä. 

Mutta mikä mekanismi takaa sen, että 
maastamuutto olisi todellakin likimain 
40 000 joka vuosi seuraavien 15 vuoden 
aikana?  Minun tiedossani ei ole mitään 
keinoa säädellä maasta- ja maahanmuut-
toa siten, että nettomaahanmuutto olisi 
EK:n toivomat 30 000 nuppia.

EU:n alueella liikkuvuus on vapaata, ei 
sitä voi säädellä. Ja EU:n ulkopuolisista 
maista meille on tullut pääasiassa pako-
laisia ja turvapaikanhakijoita, joita tulee 
ja menee tilanteen mukaan. Ei heidän va-
raansa kovin paljon voi laskea. 

Ja sitten on vielä kysymys siitä, kuinka 

töntä kilpailukyvyn ja voitonmaksukyvyn 
ylläpitäjänä. Voitonmaksukyvyn kohdalla 
tämä on erityisen tärkeää, muuten työttö-
myys täytyisi suorastaan keksiä ja kuka 
takaa, että asia ei oikeasti olisikin osittain 
näin?

Voidaan esittää kaikenlaista totaalisen 
tyhmää naama vakavana ja sitä kuunnel-
laan purskahtamatta nauruun. Näin vain 
siksi, koska työttömyys on suuri ”paha”. 
Sanotaan, että meillä olisi kyllä työpaik-
koja, mutta emme saa sopivia henkilöitä 
täyttämään niitä. Suomeksi sanottuna me 
maksamme orjapalkkaa, jonka jälkeen 
joutuu vielä käymään sosiaalitoimistos-
sa tai vähintään hakemassa vuokratukea. 
Tyypillistä on vaatia työntekijän hakuil-
moituksessa asioita, jotka ovat mahdotto-
mia, kuten muutama vuosi sitten vaadittiin 
kuuden, seitsemän vuoden ohjelmointi-
kokemusta tietokonekielestä, joka oli jul-
kaistu kolme vuotta aikaisemmin.

Kaikkien työntekijöiden on nykyvaati-
musten mukaan oltava muiden koulutta-
mia. Muutamia vuosia sitten työnantajat 
olivat valmiit sijoittamaan itse varsin 
suuria summia työntekijöidensä koulu-
tukseen.

Ainoat alat, joissa palkat ovat hyviä, ovat 
ne alat, joissa työntekijäpuoli on onnistu-
nut jotenkin estämään riittävän kotimai-
sen alalle valmistuvien koulutuksen ja 
juuri näillä aloilla työnantajat ovat val-
miita satsaamaan lisää rahaa työntekijöi-
den kouluttamiseen. 

Palkkapolitiikkaa säädellään hankkimal-
la ulkomailta ns. osaajia tekemään työtä 
johon suomessakin olisi osaamista. Näin 
luodaan Suomessa aktiivisesti työttö-
myyttä ja halukkuutta ottaa vastaan koh-
tuuttomilla työehdoilla edes jotain työtä. 
Useinkin ns. osaajat tarkoittavat ihmisiä, 
jotka eivät saa myöskään Suomessa asial-
lista palkkaa, koska jos näin olisi, kyseisiä 
ihmisiä ei olisi koskaan tuotu Suomeen 
ns. osaajiksi.

Erikseen on vielä mainittava korkeakou-
lutuksen omaavat ammattilaiset, jotka 
osaavat ammattinsa, mutta eivät osaa suo-
malaista byrokratiaa ja toimessaan aiheut-
tavat haittaa niille ihmisille joiden eduksi 
tekevät työtä. Mutta heidän todellinen tar-
koituksensa on pitää palkkoja kurissa ja 
rajoittaa koulutuspaikkojen määrää niille 
aloille, missä koulutuspaikat ovat sään-
nösteltyjä.

Sanasumu

hyvin maahanmuuttajat työllistyisivät? 
Siitäkään EK ei kerro mitään. Tilastoista 
kuitenkin näemme, että ulkomaalaisten 
työllisyysaste on noin puolet suomalais-
ten työllisyysasteesta. Pakolaisilla turva-
paikanhakijoilla osuus on vieläkin pie-
nempi. 

Tästä seuraa ongelma, johon analyysini 
päätän: vaikka nettomaahanmuutto olisi 
jatkossa EK:n toivomat 30 000, niin silti 
huoltoasteongelma säilyisi. 

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, 
että minnekä ne työttömät on unohdettu. 
Mutta mitäpä suotta.  Eivät nämä EK:n 
jutut ajattelemalla parane. 

Erkki Laukkanen 
ekonomsti, SAK
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Puheenjohtaja  Karjalainen Lea  040 547 7099  lea.karjalainen@tvy.fi  TVY ry
Varapuheenjohtaja  Heino Juhani  050 400 9443   juhaniheino@wippies.com   Ylöjärven Työttömät ry
     
Etelä-Pohjanmaa Saunamäki Kirsi 050 545 0196  kirsi.saunamaki@netikka.fi   Kurikan Työnhakijat ry
1. varajäsen  Kormano Raija  050 362 4126  raija.kormano@jippii.fi   Ilmajoen Työttömät ry
2. varajäsen  Uusimäki Sirpa  040 527 3802  sirpuusi@gmail.com   Kurikan Työnhakijat ry
 
Etelä-Savo  Kuparinen Arja  044 0664 703  arja.kuparinen@suomi24.fi   Kangasniemen Työttömät ry
1. varajäsen  Tyrväinen Pirkko  040 729 0777  pirkkotyr@hotmail.com   Rantasalmen Työttömät ry
2. varajäsen  Pyrhönen Heikki  050 4074930  toimisto@mikkelintyottomat.fi  Mikkelin Työttömät ry
 
Häme   Hyppölä Inga-Maija  040 707 6151  inga-maija.hyppola@lahty.fi  Lahden Seudun Työttömät ry
1. varajäsen  Aalto-Toivola Tiina  040 751 9699  tiina.toivola@mbnet.fi  Heinolan Työttömien Toimintajärjestö ry
2. varajäsen  Kulmalahti-Paukku Seija  044 284 8224  jelpataan@phnet.fi   Nastolan Työttömät ry
 
Kaakkois-Suomi  Nygrén Matti  050 465 5646  mattinygren@hotmail.com   Anjalankosken Työttömät ry
1. varajäsen  Karesti Maria  0400 633 320  maria.karesti@kymp.net   Etelä-Kymen Työttömät ry
2. varajäsen  Porttila Seija  0400 251 366  kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi  Kouvolan Seudun Työttömät ry
 
Kainuu   Myllylä Raili  044 513 4915  railianneli@gmail.com   Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
1. varajäsen  Kyllönen Seija  050 328 0339  kuhmon.tyottomat@co.inet.fi  Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
2. varajäsen  Salonen Raili  050 553 8147  raili.sa@hotmail.com   Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
 
Keski-Suomi  Martins Sirpa  040 752 9943  sirpa.martins@pp.inet.fi   Suolahden Työttömät ry
1. varajäsen  Horpio Erja  044 291 3300  erja.horpio@gmail.com   Petäjäveden työttömät ry
2. varajäsen  Kortelainen Satu  040 821 1987  satu.kortelainen@jstry.fi   Jyvässeudun työttömät ry
 
Lappi   Hakkarainen Tauno 0400 152 197 tauno.hakkarainen@pp1.inet.fi  Rovaniemen Seudun Työttömät ry
1. varajäsen  Pätsi Sanna     044 552 6619  kemij_tyottomat@luukku.com  Kemijärven työttömät ry
2. varajäsen  Mustajärvi Markus (09) 4321  markus.mustajarvi@eduskunta.fi  Rovaniemen Seudun Työttömät ry
 
Pirkanmaa  Heino Juhani  050 400 9443  juhaniheino@wippies.com   Ylöjärven Työttömät ry
1. varajäsen  Valtonen Timo  040 580 3872  timo.valtonen@etappi.info   Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys  
          Etappi ry
2. varajäsen  Koskinen Tuulikki 040 704 7054  tuulikki.koskinen@luukku.com  Wiialan Sentteri ry
 
Pohjanmaa  Vuorinen Jari  0400 769 574  jari@koty.kpnet.com   Kokkolan Työttömät ry
1. varajäsen  Kyckling Pirkko  050 63 989  p.kyckling@suomi24.fi   Työttömien Liikunta; Liikauttajat ry
2. varajäsen  Vakkuri Olavi  040 590 3324  toimisto@koty.kpnet.com   Kokkolan Työttömät ry
 
Pohjois-Karjala  Vallius Lea  050 571 9643  pktt@saunalahti.fi    Kontiolahden Työttömät ry
1. varajäsen  Jaatinen Kyösti  040 594 1919  kyosti.jaatinen@oppivat.net   Tohmajärven Aktiivit ry
2. varajäsen  Kärkkäinen Merja       Juuan Työttömät ry
 
Pohjois-Pohjanmaa Bulldra Monika  040 773 3235  monika.bulldra@mail.suomi.net  Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry
1. varajäsen  Järvenpää Helvi  040 719 8748  helvi.jarvenpaa@kotinet.com  Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
2. varajäsen  Piri-Tihinen Satu  040 513 8067  pirisatu@gmail.com   Pudasjärven työttömien yhdistys ry
 
Pohjois-Savo  Nissinen Lauri  0440 814 210  lasa.nissinen@meili.fi   Iisalmen Työttömät ry
1. varajäsen  Rusanen Tuomo  044 7887 001  tuomo.rusanen@pp.inet.fi   Lapinlahden Työttömien Tuki ry
2. varajäsen  Savolainen Martti 0400 441729  martti.savolainen@suomi24.fi  Kuopion Työttömät ry
 
Satakunta  Lehtinen Kari  040 841 0090  kalle-lehtinen@luukku.com   Porin Seudun Työttömät ry
1. varajäsen  Virtanen Hannu  050 491 3023  hvhannutapani@gmail.com   Porin Seudun Työttömät ry
2. varajäsen  Järvenpää Mirja  0400 773 527  mirjaj@dnainternet.net   Porin Seudun Työttömät ry
 
Uusimaa   Löppönen Jaana  041 466 2907  jaana.lopponen@horisontti-team.fi  Horisontti Team ry
1. varajäsen  Wickholm Martin  040 523 7838  wickholm.martin@gmail.com  Sipoon Työttömät ry
2. varajäsen  Saastamoinen Tuula 040 524 7606  tuula.v.saastamoinen@kolumbus.fi  Vantaan Työttömät ry
 
Varsinais-Suomi  Lehtonen Pirjo  044 7007 444  pirjo.lehtonen@tstry.com   Turun Seudun Työttömät TST ry
1. varajäsen  Laaksonen Harri  044 079 4617  harri.laaksonen@tstry.com   Turun Seudun Työttömät TST ry
2. varajäsen  Jokinen Henna (02) 458 3004  panhead@partner.fi   Katapultti, Paraisten työnhakijat ry
 
Sihteeri   Haapakoski Jukka 040 547 7090  jukka.haapakoski@tvy.fi   TVY ry

TVY ry:n  HALLITUS v. 2010
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TVY ry:n työvaliokunta 2010
Puheenjohtaja  Karjalainen Lea   040 547 7099  lea.karjalainen@tvy.fi  TVY ry
Pirkanmaa  Heino Juhani   050 400 9443   juhaniheino@wippies.com   Ylöjärven Työttömät ry
Häme   Hyppölä Inga-Maija  040 707 6151  inga-maija.hyppola@lahty.fi   Lahden Seudun Työttömät ry
Pohjois-Karjala  Vallius Lea   050 571 9643  pktt@saunalahti.fi    Kontiolahden Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa Bulldra Monika   040 773 3235  monika.bulldra@mail.suomi.net  Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry

Sihteeri:   Jukka Haapakoski 40 547 7090 jukka.haapakoski@tvy.fi  TVY ry

TVY ry:n sääntöjen uudistamistyöryhmä 2010
Puheenjohtaja Hanka Kari  050 561 8013 kari.hanka@pp.inet.fi  
Jäsen  Lähteenmäki Jukka 02 236 5202 varissuon.tyottomat@gmail.com Varissuon työttömät ry
Jäsen  Laaksonen Haari  044 0794617 harri.laaksonen@tstry.fi  Työ-länsi ry

Sihteeri:   Päivi Salminen   040 534 6509 paivi.salminen@tstry.fi  Työ-länsi ry

Vuosikokous 2010 kuvia
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AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY
Jakokunnantie 3
80230 JOENSUU
(013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokailu ma-pe 11-13, kahvila ma-pe 
9-15
Kierrätyskeskukset Teollisuuskatu 5-7 
ma-pe 9-17, la 10-14 p. (013) 220 604
Penttilänkatu 7-9 ma-pe 9-17, la 10-14 p. 
(013) 314 396
Rakennustarvikemyynti ja purkupalvelu, 
kodinkoneiden ja sähkölaitteiden vas-
taanottopiste
EU-elintarvikkeiden jakopiste:
AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY 
Jakokunnantie 3 80230 Joensuu 

ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKI-
JAT RY
Kauppatie 24
62900 ALAJÄRVI
(06) 557 1167
asta@japo.fi

ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Torikatu 4
63300 ALAVUS
044 511 3057  
astry@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY Torikatu 4 63300 Alavus 

ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Kenraalintie 6
46800 ANJALANKOSKI
(05) 363 5113
yhdistys@myllytys.com
www.myllytys.com
Kahvio/ruokala ma-pe 8-16.30, lounasai-
ka 11.00-13.00
Kirpputori ma-pe 9-17 la 10-14. puh. (05) 
363 5222
Polkupyörä- ja pienkonekorjaamo ma-to 
9-17 ja pe 9-15. Puh. 044 333 2671
AIKUISTEN TYÖPAJA TYÖ-MYLLY 
Kenraalintie 6  ma-pe klo 8-17. puh. (05) 
363 5113
KELTAKANKAAN TERVEYSASE-
MAN KAHVIO Kahvio on avoinna ma-
pe 7.30 – 14.30. puh. 044 - 278 2857 
PÄÄTIEN KIRPPIS ma-pe 9-17, la 10-
14. puh. (05) 363 5222 
Kuljetuspalvelut 
Meiltä myös muutot, asunnon tyhjennyk-
set, kaatopaikkakuljetukset. 

Kuljetukset puh. 044 253 0626, ma - pe 
9 – 17 
Työpalvelut Työpalveluihimme kuuluvat 
nurmikonleikkuu, kevyet pihatyöt ja
pienimuotoiset remontit. 
Työpalvelut puh. 044 377 0144, ma - pe 
10 – 17 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY 
Kenraalintie 6  46800 Myllykoski 
050-4655646 

EKOTORI RY
Oikotie 1
63700 ÄHTÄRI
044 533 7314
AVOINNA: ma, ke, pe 10-16 / ti, to 12-
18 
ekotori@pp.inet.fi
www.ahtarinekotori.info
Kierrätyskeskus, p. 040 724 5536
Kirpputori
Käsityömyymälä

ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY
Sibeliuskatu 26
49400 HAMINA
(05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net/
Ruokala Mannerheimintie 12
Lounas ma, ke ja to 10.30-12.30        
Kanttiini Haminan terveyskeskuksessa
Reutsinkatu 1

FORSSAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Pihlajakatu 4 B 20
30420 FORSSA
Yhdistyksen puhelin: 041 726 3708
avoinna tiistaisin klo 12:00 - 16:00 
fstry@mbnet.fi
http://koti.mbnet.fi/fstry/  
Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja pientä 
purtavaa.
Yhdistyksen tiloissa toimii myös pieni-
muotoinen kirpputori. 

HAAPAVEDEN UHANALAISET 
TYÖTTÖMÄT RY
Hakakuja 4
86600 HAAPAVESI
p. (08) 450 224
fax (08) 450 230
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
Eu-elintarvikeden jakopiste:
HAAPAVEDEN UHANALAISET 
TYÖTTÖMÄT RY Hakakuja 4 86600 
Haapavesi 

HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖ-
MÄT RY
Koivumäentie 16
01230 VANTAA
p. (09) 556 659, 040 736 4255
fax (09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?pa
th=1;135;137;216;6265;6424;1578;6013;
23111;5718  

HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI 
RY
Kuuhankavedentie 25
41500 HANKASALMI AS
(014) 841 164
hankasalmen_tyovoimapakki@co.inet.fi
koti.mbnet.fi/tyovoima/
Nettikahvila/lounasruokala ma-pe 7.30-
16.30, la 9-14; lounas ma-pe  Ma -Pe kel-
lo 11.00-14.00
Pitopalvelu  Kyselyt ja tilaukset  puh. 040 
750 5955 
Kotipalvelua  
Pyöräkorjaamo Pajatie 2  040 585 2206
PC-Apu, Asemakatu 1 ma-to 8-16, pe 
8-14.30 Puh 040 589 9454 
Puupakki Pajatie 2 Ma- Pe 9.00-15.00 Pu-
helin  040 726 5618 
Eu-elintarvikeden jakopiste:
HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI 
RY Kuuhankavedentie 25 41500 Hanka-
salmi as   

HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHA-
KIJAT RY
Harjavallankatu 6 A 4
29200 HARJAVALTA
(02) 674 0881
riitta.vessari@webinfo.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHA-
KIJAT RY Harjavallankatu 6 A 4 29200 
Harjavalta

HAUHON TYÖTTÖMÄT RY
Vihniöntie 6
14700 HAUHO
(03) 654 9029 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY Vihniöntie 
6 14700 Hauho

HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY
Herralantie 1
90830 HAUKIPUDAS
(08) 341 490
webmaster@haukiputaantyonhakijat.net
www.haukiputaantyonhakijat.net
Tapahtumia ja koulutusta

TVY ry:n jäsenyhdistysten yhteystiedot
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Kirppis (08) 341 007
Kahvio
ma-ke/pe 10-18
to 10-20
la 11-15
Martinniemenen pikkukirppiksellä kahvia 
ja pullaa, internet
Korjausompelimo Lisätietoja voit kysellä 
numerosta 040 - 7046731 
Leivonnaiset Tilaukset tehtävä viikkoa ai-
kaisemmin 08 – 341 007
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY 
Herralantie 1 90830 Haukipudas 

HEINOLAN SEUDUN TYÖTTÖMIEN 
TOIMINTAJÄRJESTÖ RY
Kauppakatu 17
18100 HEINOLA 
(03) 714 4730
toimisto@hstt.fi
www.hstt.fi
Avoinna ma-to 9-12 ja 13-16
Kahvila-ruokala Soroppi (Lampikatu 2) 
ma-pe 8-14.30, lounasaika 10.30-13.30
Kierrätyskeskus (Lampikatu 27) ma-pe 
9-17, la 9-13
Löytösoppi (Kirkkokatu 9) ma-pe 9-17, 
la 9-13
Maalaus- ja puutyöpaja (Aapelinkuja 1) 
ma-to 9-16.30, pe 9-15.30

HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
Nokiantie 2-4
00510 HELSINKI
(09) 774 6830
hety@hety.fi
www.hety.fi
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala/kahvila ma-pe 8-16; aamupuuro 
8.30-10, lounas 11-12.30
Pito- ja tapahtumapalvelu
ATK-kursseja
Opintokerhoja

HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖ-
MÄT RY
Teekkarinkatu 17
33720 TAMPERE
(03) 318 1881
hervtyotto@kolumbus.fi     
http://www.kotiposti.net/hervtyotto/ 
Palautelaatikko
Avoinna ma-pe 9-15
Kahvitupa toimii kahvilana joka päivä ja 
keittolounas tarjoillaan ti ja to klo 11-13.  
Ompelutupa, käsityö- ja askartelukerho 
ma-pe 9-15
ATK-tuki työaikana 10-14.30
ATK-kursseja

HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Mursketie 1 B
15860 HOLLOLA

(03) 785 3000, 040 517 6852 
hoty@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/hoty
Avoinna ma-pe  10 - 15
Kierrätyskeskus Holkki (Mursketie 1 B) 
ma-pe 9-15, (03) 785 3000
Kuljetuspalvelu 040 517 6852
Siistimiset, muutot  ja noudot puh. 040-
5176852 
Atk-tuki puh. 040-5176852 

HORISONTTI TEAM RY
Vellikellontie 4
00410 HELSINKI
(09) 530 2007, 0440 999 504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Avoinna ma-pe 9-15
Asukaskahvila, Puustellinpolku 14, ma-
pe  8.00-14.00, lounas 11-13
Kirpputori, ma-pe 9-18, la-su 10-14
Polkupyöräpaja ma-ke ja pe 9-17, to 9-18 
la klo 10 – 14 
Keramiikkapaja, tekstiilipaja, kivipaja ja 
puupaja 
ATK-kursseja

HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY
Kenttätie 11 C 10
89400 HYRYNSALMI
Yhteyshenkilö Ulla Ijäs
ulla.ijas@luukku.com
IDEAKESKUS ORAS RY   
Tulrompsuntie 2            
82140 KIIHTELYSVAARA
(013) 719 265
ideaoras@jippii.fi

HÄMEENLINNAN TYÖSILTA HäTy ry 
Raatihuoneenkatu 7 A 13
13100 HÄMEENLINNA
040-1943828 ja 040-8440707 
haty-tyosilta@luukku.com
Eu-elintarvike jakopiste:
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA RY 
HÄTY Ry Raatihuoneenkatu 7 A 13 
13100 Hämeenlinna

IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Kunnankatu 6
74120 IISALMI
(017) 817 344 (toimisto)
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
personal.inet.fi/koti/iisalmen.tyottomat/
Toimisto avoinna ma-to 9-15, pe 9-13
Kirpputori
Huonekalujen entisöintipalvelu
Kodinhuoltotoimet
Puutarha-aitojen ja nurmien leikkausta
EU-elintarvikkeiden jakopiste:
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY Kunnan-
katu 6 74120 Iisalmi 

ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY
Varikontie 5 B
60800 ILMAJOKI
(06) 424 7120 
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT R Y Vari-
kontie 5 B 60800 Ilmajoki 

IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY
Koskikatu 1 D
55120 IMATRA
050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
http://www.tvy.fi/imatrantyonhakijat/in-
dex.html 
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
Ruokailu (Tainionkoskentie 80) ma-pe 
11-12.30
Luento- ja opintokerhotoimintaa
Työttömien liikuntaryhmä 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY Asemä-
entie 6 55120 Imatra

IVALON SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Ruskatie 19        
99800 IVALO
050 355 0918
ihanaelisa@hotmail.com 
Kirppis  Ma 11-16, ti-to 9-16    
Soppakattila tiistaisin kerran viikossa
Pienempää kierrätystavaraa vastaanote-
taan (ei noudeta toistaiseksi)

JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Koskitie 4 E
61600 JALASJÄRVI
(06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.
ry/
Avoinna ma-pe 9-16
Kierrätyskeskuksemme on auki tällä het-
kellä arkisin ma-ti-to-pe klo 9.00-16.00 
keskiviikkoisin klo 9.00-15.00. 
Puutyö, ompelu, ATK
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY 
Koskitie 4 61600 Jalasjärvi 

JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY
Koskentie 
79600 JOROINEN
041 578 2501 (suljetaan klo 13) 
jor.tyo@hotmail.com 
Auki ma-to 8.00-13.00 pe 8.00-12.00
la 2 x kk. kello 9.00-14.00 
Pientä remonttia,haravointia,kotisiivoust
a ym.
Ruokailu arkisin 10-12 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
JOROISTEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY Koskentie 5 79600 Joroinen 
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JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Juankoskentie 17
73500 JUANKOSKI
puh. 040 553 4691 
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/juankoskentyot-
tomat/
Silmun kahvio ja toimisto Poikkitie 7 
avoinna ma-pe 9-15
Kahvio, kirpputori, työpajatiloja, leivon-
tatilat
Ruokailu kahviossa keskiviikkona
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY 
Poikkitie 7 73500 Juankoski

JUUAN TYÖTTÖMÄT RY
Vanhatie 5
83900 JUUKA
(013) 471 106
juutyo@oyk.fi
www.oyk.fi/~juutyo/
Avoinna ma-pe 9-17 
Kahvila/ruokala, kirpputori ma-pe 9-17
Lounas ma-pe 11-12.30
Kierrätyskeskus Kieppi, Peltotie 2 ma-pe 
9-17

JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY
Juvantie 24
51900 JUVA
050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY Ju-
vantie 24 51900 Juva 

JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Vapaudenkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 635 230
eija.tuohimaa@jstry.fi 
www.jstry.fi
Toimisto avoinna ma-to 10-13.30, pe 10-
12
Cygnaeuksenkadun toimipisteen tsto ark. 
9-14
Puh. 040 821 1987 
Kansanruokalat:
- Kellarikievari (Vapaudenkatu 4) ma-pe 
8-20, la 8-15
- Perttula (Nevakatu 1) ma-pe 9-14.30
Pitopalvelu, kutomo/ompelimo, tuote-
myymälä

KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY
Koristontie 1
20780 KAARINA
020 764 9890, 0400 980 805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kierrätysmyymälä ja kirpputori ma-pe 
9-18, la-su 10-16
Tavaran vastaanotto ma-pe 9-18 (la-su 

suljettu)
SER – sähkö- ja elektroniikkaromun kä-
sittelylaitos ma-to 8-16.30, pe 8-15.30
Rakennus- ja puutyöosasto, ATK-huolto, 
ompelimo, laitevuokraus 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAARINAN TYÖNHAKIJAT RY Koris-
tontie 1 20780 Kaarina 

KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY
Kaavintie 8
73600 KAAVI
(017) 662 833 ja 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com
Vanhalla paloasemalla toimii ruokailu, 
leivonta ja toimisto
Toimisto 8-14.30
Ruokailut ti ja pe 10.30-12.30
Touhulassa on kirppis, kahvio, ompelu- ja 
kudontapuoli
Avoinna ma-pe 9-15, puh. 040 772 1785
Huonekalujen kunnostusta ja remontti-
apua
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY Kaavintie 
8 73600 Kaavi

KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDIS-
TYS RY
Kirkkokatu 15
87100 KAJAANI
(08) 6140 098
Avoinna 9-15
ktykajaani@gmail.com
sites.google.com/site/ktykajaani/
Putiikki puh. 044-273 0262 ma-pe 8-15
Korjausompelua, lastenvaatteiden kirp-
pis, lahjatavaraa, 3D-kortteja
Ruokala Eines, Sammonkatu 1-3 ark. 10-
12.30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDIS-
TYS RY Sammonkatu 1-3 87100 Kajaani 

KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY 
Rekolantie 15
36200 KANGASALA
(03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.tyottomat.
ry/
Toimintakeskus Rekola ma-to 8-13, muul-
loin sopimuksen mukaan
Uustuotantoa, myynnissä uusia talkoo-
voimin tehtyjä käsitöitä.
Kuntosali, kuntosalivuoro Vatialassa Pit-
käjärven koululla keskiviikkoisin klo 15-
17. 
Kirpputori & kahvio ma-to 8-13, lounas 
klo 11

KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 4
51200 KANGASNIEMI
(015) 431 091 ja 044 066 4703
info@ttjkangasniemi.com
www.ttjkangasniemi.com
Kirpputori ja myymälä ma-ti 8-16, ke 
9-18, la 9-13
Omakustannekahvipiste ja ajanvietepaik-
ka
Puutyöverstas, tekstiilipaja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY 
Teollisuustie 4 51200 Kangasniemi

KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY  
Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.
net
http://kotisivu.dnainternet.fi/tyonhak/In-
dex.htm
Avoinna ma-to 9-16, pe 9-15
Myynnissä kangas-, puu- ym. töitä
Omakustannekahvio auki toimistoaikana
Eu-elintarvikeiden jakopiste:
KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY Ku-
ninkaanlähteenkatu 4 38700 Kankaanpää  

KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY
Valtatie 20
03600 KARKKILA
(09) 225 9705
karkkilan.tyottomat@netti.fi
www.saunalahti.fi/karkkil/
Toimintakeskus Paikka ma – pe 7.00 - 
14.00
Ruokala ti-pe 11-13
Terveyskeskuksen kahvio ma-pe 8-13  
Käytettävissä ompelukoneet, kangaspuut, 
tietokoneet
@-ajokottikursseja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY Valta-
tie 20 03600 Karkkila

KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHA-
KIJAT  RY
Isoniityntie 2
21600 PARAINEN
(02) 458 3004
katapultti@katapultti.fi
www.katapultti.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Kahvila 0 ‰, Pajbackantie 7, ark. 9-13
Puutyöpaja, SE-romun vastaanotto
Kotipalvelu
Eu-elintarvikkeiden jakelupiste:
KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHA-
KIJAT RY Isoniityntie 2 21600 Parainen



Karenssisanomat 2/2010        37

KAUHAJOEN TYÖTTÖMÄT TYÖN-
HAKIJAT RY
Museotie 16
61800 KAUHAJOKI
040 745 0861 
kauhajoen.tyottomat@suomi24.fi

KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 129 A
62200 KAUHAVA
(06) 434 1964
kauhavantyottomat@netikka.fi
Kahvio ma-pe 10-15 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY Kaup-
patie 129 A 62200 Kauhava 

KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Luusuantie 2
98100 KEMIJÄRVI
044 928 2221
kemij_tyottomat@luukku.com
www.plappi.fi/yhdistykset_ja_vapaa_
aika/muut_jarjestot/kemijarven_tyotto-
mat_ry
Kirpputori, nettipiste, korjausompelu 
Siivousapua, digipalvelua, ATK-neuvon-
taa 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY Luu-
suantie 2 98100 Kemijärvi 

KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY
Rantatie 16  
94450 KEMINMAA
045 652 9993
arja-leena.lokki@suomi24.fi 
www.keminmaa.fi/kunta/jarjestot/tyotto-
ma.htm 
Avoinna ma-to 7-12.30 
Ruokailut ti, ke ja to 11-12 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY Ran-
tatie 16 94400 Keminmaa

KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tuusulantie 40
04200 KERAVA
(09) 274 2189
kerty@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kerty/
Avoinna ma-pe 9-15
Aamupala klo 7.30 - 10
Lounas ma-pe 11-13.00
Puutyö- ja tekstiilikäsityöverstas, ATK-
huone

KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY
Prunnintie 6 
39280 KIHNIÖ
(03) 448 4933
ruokailu, kirpputori, metallipaja,
puutyöt ompelupalvelu, pienkonekorjaus

KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT 
RY
Masalanportti, Eteläinen salmitie 1, 02430 
Masala
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 85, 02401 Kirkkonummi  
050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/tyonhakijat/in-
dex.html
Seurakunnan ruokailu to 11.30-12.30

KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Asematie 16
74700 KIURUVESI
046 661 9403 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY Ase-
matie 16 74700 Kiuruvesi

KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT 
KO-TY RY
Traktoritie 2
00700 HELSINKI
puh. 3471577 ja 050-4081592 
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Avoinna ma-pe 9-12
Kahvila ma-pe 9-12
Maksutonta vanhuspalvelutyötä, arkiapua 
ym. toimintaa

KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Niittykatu 1
67100 KOKKOLA
(06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.kpnet.com/kokkolan.tyottomat/
Avoinna ma-pe 8-15
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Kirpputori Symppis ma-pe 8-15
Kurssitoimintaa, ATK-paja, kudontapaja

KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY
Kurunkuja 1
95800 SIEPPIJÄRVI
(016) 547 337
kolarintyottomatry@pp1.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ktry
Ruokailu to 11-13
Kierrätyspiste ma-pe 10-16
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY Kurunku-
ja 1 95800 Sieppijärvi 

KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Pajutie 1 B 9
44300 KONNEVESI
Puh. 044 940 0066 
sirpa.arvilommi@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT Ry Pa-
jutie 1 B 9 44300 Konnevesi

KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
(013) 731 432
kontiolahden.tyottomat@opaasi.fi  
www.opaasi.fi/kontiolahden.tyottomat 
Jakokosken Kierrätyskauppa ma - pe 
11.00 - 18.00 
Töpinätori/kierrätys ma-pe 9-15
Puutyöpaja Tiedustelut ja tilaukset: 050 
432 4012 

KORPILAHDEN TYÖLLISTÄMISYH-
DISTYS RY 
Joensuuntie 2
41800 KORPILAHTI
(014) 821 062
posti@klahtity.net
www.klahtity.net
Ruokala Joki-Pata (Martinpolku 24 A 1) 
ma-pe 11-13 (vain työttömille)
Kirpputori ma-pe 9-17, la 9-14
ATK-luokka, mediapaja, ompelu, kudon-
ta, puutyöt, pienkonekorjaus
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KORPILAHDEN TYÖLLISTÄMISYH-
DISTYS RY Joensuuntie 2 41800 Korpi-
lahti 

KORSON TYÖTTÖMÄT RY
Kotkansiipi 7
01450 VANTAA
050 375 4915, Työpaikat / hanke puh. 040 
357 8812
Työpaikat / hanke puh. 040 357 8812
korsontyottomat(at)rokki.net 
http://www.korsontyottomat.suntuubi.
com/ 
Kahvio auki ma-pe 8.30–14.00
Lounaspäiväviä ovat ma, ti ja pe klo 
11.00-12.00
Leivänjakoa
Sopimuksen mukaisesti korjausompelua 
Eu-elintarvikkeiden jakoa:
KORSON TYÖTTÖMÄT RY Kotkansii-
pi 7 01450 Vantaa 

KOTIPESÄ RY      
Hanhinevantie 115 
67500 Kokkola 
044 - 309 6464   
elainhoitolakotipesa@gmail.com 

KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Hallituskatu 11
45100 KOUVOLA
(05) 371 1741, 0400 251 366
Toimipaikka Kisko avoinna ma-pe 8.00-
15.00
Ruokala avoinna toimitilassa klo 8-15. 
Lounas arkisin klo 10.30-13.00.
Toimintaa korjausompelimo, kipputori-
toimintaa ja työllistämishanke
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kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.yhdistysavain.
fi
Eu-elintarvikkeiden jako:
KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY Hallituskatu 11 45100 Kouvola

KUHMOISTEN TYÖVOIMARESERVI 
RY 
Toritie 64
17800 KUHMOINEN
Puh. 050 300 3909 
kuhmoisten.tyovoimareservi@hotmail.
com
Kirpputori, siivous- ja talonmiespalvelua, 
nettipalvelua
ja käytettyjen tavaroiden vähittäismyyn-
tiä 
Eu-elintarvikkeiden jakoa:
KUHMOISTEN TYÖVOIMARESERVI 
RY Toritie 64 17800 Kuhmoinen 

KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS 
RY
Kainuuntie 99
88900 KUHMO
(08) 652 0320
Toimisto ma - pe 9.00 – 15.00
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.tyotto-
mat/
Toimintakeskus ma-pe 8-17, la 9-14
Ruokala lounas ma-pe 11-12.30
Piilolankankaan lähiötupa ma-pe 9-14, 
lounas 11-12, Terveysaseman kanttiini 
ma-pe 8-13.45.
Ekotori Pajakkakatu 26 (SER) ja itse-
palvelukirpputori Nippeli Kainuuntie 99 
(tekstiili, kengät)  ma-pe 8-17, la 9-14.

KUIVANIEMEN TYÖNHAKIJAT RY 
Maria Vakkurintie 2 
95100 Kuivaniemi 
044-3170705 
jelppitupa.projekti@pp.inet.fi
http://www.helmiprojekti.com/
Jelppitupa-projekti Projektipäällikkö Ma-
ria-Liisa Kehusmaa p.044-3170705 
Kohtauspaikkana Monitori Projektipääl-
likkö Minna Tolonen p.044-0122869 
Info-piste: apua sähköiseen asiointiin 
Siivous ja ompelupalvelua 
Eu-elintarvikkeiden jakoa:
KUIVANIEMEN TYÖNHAKIJAT RY 
Maria Vakkurintie 2 95100 Kuivaniemi 

KUOPION TYÖTTÖMÄT RY
Suokatu 18
70100 KUOPIO
050 440 0900
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Avoinna ma-pe 8-15
Kahvio ma-pe 8-15; lounas ma-pe 11-13

Eu-elintarvikkeden jakoa:
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY Suokatu 
18 70100 Kuopio 

KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY
Keskuspuistikko 22 
61300 KURIKKA
(06) 450 1866
Työttömien ruokailu on kaksi kertaa vii-
kossa eli tiistaisin ja torstaisin klo 11-13. 
kurikan.tyonhakijat@gmail.com

KYRÖN ELOISAT RY
Valtakatu 45
39200 KYRÖSKOSKI
040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
/www.elamantapaliitto.fi/component/
option,com_frontpage/Itemid,1/ 
Toimintakeskus ma-pe 8-14
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Harrastetiloissa voit kutoa kangaspuilla, 
ompelemista ompelukoneella ja saumu-
rilla.
Tietokoneita käytettävissä
Kirppis

KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY
Asemantie 1-3 
16600 JÄRVELÄ
040 308 6210, 040 308 6209, 044 092 
8844 
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Avoinna ma-pe 10-17
Löytötori, Taukotupa

KÄRSÄMÄEN TOPAKAT TYÖTTÖ-
MÄT RY
Venetpalontie 119  
86710 KÄRSÄMÄKI
(08) 771 455
seijakaarina@suomi24.fi

LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Yrjönkatu 5 A 2
15100 LAHTI
(03) 782 2830
lahty@phnet.fi
www.lahty.fi 
Tee se itse- autopaja Norokatu 3, 15170 
Lahti puh. 03 781 3002 

LAHDEN TYÖPAJA 92 RY
Huovilankatu 4, 3.krs
15100 LAHTI
(03) 781 9156
latypa92@phnet.fi
www.takatasku.net/paja.html
Ompelua, kangaspuut

LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY
Sairaalantie 6 
23800 LAITILA

(02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY Sairaalantie 
6 23800 Laitila

LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI 
RY
Asematie 3 B
73100 LAPINLAHTI
040 4473552 
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Avoinna ma-pe 8-14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI 
RY Asematie 3 B 73100 Lapinlahti 

LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖN-
HAKIJAT RY
Oksasenkatu 8 B 13
53100 LAPPEENRANTA
0400 269 262, 0400 330 272
toimisto@lprsth.fi 
www.lprsth.fi
Toimisto, eli Olotila, sijaitsee Oksasenka-
tu 8:ssa. 
Olotilan yhteydessä toimii pieni kahvio ja 
opintotila. Puh. 0400 269 262   
Ruokala ma-pe 11-12.30 Puh. 0400 269 
206 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖN-
HAKIJAT RY Meijerikatu 1 53500 Lap-
peenranta

LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY
Siiriläntie 3
62100 LAPUA
050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Kahvila-ravintola Nukkeruusu kesä-heinä 
ma-pe 10-17, la-su 12-17
Avoinna Ma-pe klo 10.00-15.00 
Ruokailupäivät jäsenille ti ja to 11-12.30
Tilauksesta toimitamme herkullisia lei-
vonnaisia, suolaisia piiraita yms. Toimi-
tusaika n. 2 vrk. 
Toimintaa ompelupalvelu, korumyynti-
piste sekä onnittelukorttimyyntipiste. 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY Siirilän-
tie 3 62100 Lapua 

LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalatie 4
08200 LOHJA
(019) 369 1221
lohjan.tyottomat@luukku.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Toimisto avoinna ma-pe klo 7.00 - 13.30 
Ruokala ma-pe 7-13.30, lounas 11-12.30
Puutyöverstas, kudonta ja ompelu 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
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LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY 
Sairaalatie 4 08200 Lohja

LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Leppäkuljunkatu 2
32200 LOIMAA
046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Toimisto avoinna ma-pe klo: 8-14.30 
Kylätalkkaritoiminta; aputyövoimaa koti-
töihin, siivoukseen, puutarhatöihin
Ruokailu ma-pe 11-12
Lounaskahvilasta kahvia, teetä, mehua, 
pullaa ja sämpylöitä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY Leppäkuljunkatu 2 32200 Loimaa

LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Liesitori 1
01600 VANTAA
(09) 8393 5440
www.vantaa.fi / i_perusdokumentti .
asp?path=1;220;6013;23111;7940
Avoinna ma, ke, pe 9.30-13
Toimintaa: jumppa-, kävely-, askartelu-, 
laulu-, matkaryhmä, vesijumppaa sekä 
keskustelukerho

MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT 
RY
Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Avoinna ma-pe 10.00-16.00
Ruokala avoinna ma-ke ja pe 11-13 ja
kesällä myös torstaisin
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Meri-Vuosaaren Työttömät ry Punakiven-
tie 1 00980 Helsinki

MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHA-
KIJAT RY
Kauppatie 48
29900 MERIKARVIA Läh. 
044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHA-
KIJAT RY Kauppatie 48 29900 Merikar-
via 
Merikarvian yhd. sivutoimipiste:
Siikainen
Kankaanpääntie 1
29810 Siikainen
02 572 1844
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
SIIKAINEN  (Merikarvian yhd. sivutu-
kikohta) Kankaanpääntie 1 29810 Siikai-
nen 

MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY
Porrassalmenkatu 1
50100 MIKKELI
(015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Toimisto avoinna klo 8-14
Aamupala ma-pe 8-9.30
Lounas ma-pe 11-12.30
Kässärissä kudontaa ja ompelua
Liikuntaa, kursseja ja retkiä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY Porras-
salmenkatu 1 50100 Mikkeli

MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
TYÖNHAKIJAT RY
Keskuskatu 19
23100 MYNÄMÄKI
(02) 437 6729
mstt@mynamaki.fi
Kirpputori on auki joka arkipäivä 6 tun-
tia. 
Retkiä ym. toimintaa vähintään kerran 
kuukaudessa.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖ-
MÄT TYÖNHAKIJAT RY Keskuskatu 
19 23100 Mynämäki 

MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 1-3
52700 MÄNTYHARJU
Puh: 040 505 9608 
risto.toivanen@mantyharju.fi 
www.potkuri.net
Avoinna arkisin: 09-16 
Ruokailu Tiistaisin ja torstaisin klo 11.00-
12.00 talvisaikaan vanhalla seurakunta-
lolla.
POTKURIN TYÖPAJAT Työpaja on 
avoinna ma-pe klo 8-15. 
Puu- ja käsityöpajat, POTKURI -projekti: 
Potkua elämään! 
MATKAHUOLTO toimii osana POTKU-
RI-projektia. 
Kierrätyskeskus on avoinna ma-pe 9-17 
ja (kesäisin ) la 9-13. 
Verhoomo Avoinna arkisin 08:00-15:30 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY 
Kauppatie 1-3 52700 Mäntyharju 

NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Kukkastie 33
15560 NASTOLA
(03) 762 5100
nastolan@phnet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY Kuk-
kastie 33 15560 Nastola

NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY
Nokian valtatie 25 C

37100 NOKIA
(03) 341 1301
valiasema@gmail.fi
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/
Avoinna ma-pe 8-14
Ruokala/kahvila, lounas ma-pe 11-12.30
Kirpputori, muutto- ja kuljetuspalvelu, 
ATK-neuvontaa, kursseja 
Kudonta- ja ompelupaja, puupaja  
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY Nokian 
valtatie 25 C 37100 Nokia    

NURMEKSEN AKTIIVIT TYÖNHAKI-
JAT RY
Koulukatu 5
75500 NURMES
(013) 480 110,  040-7151963 
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/
Toimisto ma-pe 8-15 
Ruokala-kahvio ma-pe 8-14.30; lounas 
11-13
Ompelupalvelu ma-pe 9-14.00
Puutyöpaja, kudontatilat, atk- ja itsehoi-
topiste
Valtimolla toimii sivupiste:
Tapaamistupa
Sampola, Piirolankuja 2
75700 Valtimo 
Puhelin 040-8471504 
Aukioloajat MA - TO 9.00 - 13.00 

ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY
Lahdentie 65 D, 2. krs   
16300 ORIMATTILA
(03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@dnainternet.net
Startti-Centerissä metallin työstöä  
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY 
Lahdentie 65 D 16300 Orimattila

OULUNSALON TYÖTTÖMIEN TUKI-
YHDISTYS OTTU RY
Lunkintie 7
90460 OULUNSALO
(08) 521 1843, 044 5211 844 
Auki ma-to 10-16, pe 10-15.30
oulunsalon.ottu@dnainternet.net
http://www.oulunsalontyottomat.com/ 
Ompelupalveluja, puutöitä, polkupyörien 
korjausta ja huoltoa
Kotipalvelutyötä, siivousta asiakkaiden 
kodeissa
Puuverstastöitä, piha- ja korjaustöitä asi-
akkaiden kotona ja Otun toimitalossa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
OULUNSALAON TYÖTT.TUKIYHD. 
OTTU RY Lunkintie 7 90460 Oulunsalo
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PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY
Rautatieasema
59100 PARIKKALA
050 362 4153
parikkalantyonhakijat@gmail.com 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT Ry Pa-
rikkalantie 25 59100 Parikkala

PELLON TYÖTTÖMÄT RY
Museotie 34
95700 PELLO
040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PELLON TYÖTTÖMÄT RY Museotie 
34 95700 Pello 

PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 7
41900 PETÄJÄVESI
050 566 1240 
Aukioloaika: ma-pe 8.00 -18.00
050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
tyottomat.suntuubi.com
Kahvila, kirpputori
Pitopalvelutoimintaa
Siivousta, leivontaa, lumitöitä, ym.

PIEKSÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖ-
MÄT RY
Torikatu 15
76100 PIEKSÄMÄKI
040 549 4930 
pst.toimisto@gmail.com
w w w. p i e k s a m a e n s e u t u . f i / i n d e x .
php?id=1452
Avoinna ma ja to 10-14
ATK-toimintaa

PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Pistotie 2
44800 PIHTIPUDAS 
040 7370 656 
pihtiputaan.tyottomat.ry@luukku.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY 
Kirkkotie 2 44800 Pihtipudas

POGOSTAN AKTIIVIT RY
Yhtiöntie 5 A 6
82900 ILOMANTSI
050 339 5609
mermy@suomi24.fi

PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Mikonkatu 21
28100 PORI
02 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Avoinna ma-pe 9-15 
Ruokala (Piharivi 2.krs) ma-pe 11-13

Kirpputori ma-pe 10-14.30
Toimitiloissamme sijaitsevat ompelimo, 
kudontapiste, kivipaja ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY 
Mikonkatu 21 28100 Pori 

PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT 
RY
Kokonniementie 6
06100 PORVOO
019 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Ruokala Treffi ma-pe 11-14 (kesä-elokuu 
11-13)
Työttömien asiamiehen palveluja
Kursseja, leirejä ym. virkistystoimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT 
RY Kokonniementie 6 06100 Porvoo 

PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY
Ritolantie 17
93100 PUDASJÄRVI
(08) 822 138
pty@dnainternet.net
www.pudasjarvi.fi/yhteisot/tyottomien-
yhdistys
Kahvio (Puikkari, Tuulimyllyntie 4) ma, 
ke 12-18, ti ja to 8-20, la-su 12-18 
Kirpputori avoinna ma-to klo 9.00- 17.00 
ja pe klo 8.00- 14.00 
Suojalinnan asukastupa (Urheilutie 2) 
ma-to klo 9.00- 17.00 ja
pe 8.00-14.00 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY Ritolantie 17 93100 Pudas-
järvi 

PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDIS-
TYS RY
Keskuskatu 3         
89200 PUOLANKA
(08) 6155 4531
Virkkula auki ma-pe 9-15  
Kirpputori ja loosivuokraus 
Ruokala, kahvia ja kotileivonnaisia, päi-
vän lehdet ja nettipiste 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDIS-
TYS RY Keskuskatu 3 89200 Puolanka

RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Särkilahdenkatu 11
21200 RAISIO
044 7005 310 
Toimistomme on auki ma-pe 9-13.30
Ruokala avoinna Ma-Pe klo 8.00 - 15.00,  
Lounas klo 11.00-13.00 
toimisto.ruokala@rstry.fi
Raision Ekotori Purokatu 10, p. (02) 438 

7728, ark. 9-18, la 9-14
kts. www.raisionekotori.fi
Tekstiilityöpaja:  Tornikatu 15, avoinna 
arkisin 9.00-17.00, korjaus-
palvelu, ompelupalvelu ja myynti
Verhoomo:  Purokatu 10, Verhoomo toi-
mii Raision Ekotorilla  
Edullisesti polkupyörät huonekalut ja ta-
loustavarat
Tuo metalli- ja sähköromut kiertoon!
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY 
Särkilahdenkatu 11 21200 Raisio 

RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Sudentie 1
58900 RANTASALMI
(015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/rantasalmentyot-
tomat/
Huilipaikka-kirpputori ma, ke ja pe 9-15, 
ti ja to 9-18, la 10-14
Ruokailu ma-pe 11-13
ATK-kursseja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY 
 Sudentie 1 58900 Rantasalmi

RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Satamakatu 2
26100 RAUMA
puh. (02) 822 4206 
rauman.tyottomat@luukku.com
www.raumantyottomat.com
Avoinna ma-pe 9-15
10-ruokala ma-pe 12-14.30, la 12-14
Kirpputori Rauma ma-pe 9-18, la 10-15; 
Eurajoki (Koivukuja 6) ma-pe 11-18, la 
10-15
Ompelu- ja kudontakeskus 

RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY
Kirkkotie 2 
73900 RAUTAVAARA   
040 752 8712  
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY 
Kirkkotie 2 73900 Rautavaara

ROVANIEMEN SEUDUN TYÖTTÖ-
MÄT RY
Rakkatie 4
96100 ROVANIEMI
(016) 345 250
Toimisto avoinna 08:00 - 16:00 
kohtauspaikka@roitry.fi
www.roitry.fi 
Ruokala-kahvila Kohtauspaikka ma-pe 
08:00 - 15:00, la 10:00 - 14:00 
Muutot, pienet korjaukset, pihatyöt, lumi-
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työt, siivouspalvelu
ATK-tukipalveluita
Ompelupalveluita
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
ROVANIEMEN  KOHTAUSPAIKKA 
RY Rakkatie 4 96100 Rovaniemi 

SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Paavontie 17
43100 SAARIJÄRVI
(014) 423 783
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
Nettikahvila ma-pe 8-20
Lounasaika 11-14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY Paa-
vontie 17 43100 Saarijärvi 

SALLAN MENOKKAAT RY
Kuusamontie 45
98900 SALLA
040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
http://menokkaat.wordpress.com/ 
Ruokala/kahvila ma-pe 11-12
Kirpputori Tiistai, keskiviikko ja torstai 
klo 12-17, Maanantai, perjantai klo 10-
17
Työllistämistoiminta: Työmiespalvelu TI-
LAUKSET 040-5210494 

SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY
Länsiranta 4 A 1
24100 SALO
(02) 733 3375, 0400 631 426   
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi
Ruokala ma-pe 11-12.30
Kahvio ma-pe 8-14.30
Ekotori ma-pe 8-16, la 9-14, Tehdaskatu 
13, p. 040 583 6013
Kierrätyskeskus ma-pe 10-16, Salonkatu 
31, p. 044 528 9001
Vaatteiden korjauspalvelu ma-pe 8-14
Voit tulla kutomaan mattoa tai poppanaa! 
ma-pe 08-14.30 
ATK-lyhytkursseja, Työnhakuklubi toi-
mintaa, erilaisia työttömien virkistyspäi-
viä, retkiä, 
Ilmaisia terveystarkastuksia työttömille, 
nuorten velkapörssi ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY 
Länsiranta 4 A 1 24100 Salo 

SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Honkarannantie 5
71800 SIILINJÄRVI
044 957 4065
MA klo 9-13, ti, ke ja to 12-16, pe 9-13
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit/
Kopiokone, faksi, asiakastietokone, skan-

neri ja tulostin
Kangaspuut, lehtienlukupiste, saumuri ja 
ompelukone
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY 
Honkarannantie 5 71800 Siilinjärvi

SIPOON TYÖTTÖMÄT RY 
Pilvilinnantie 4 
04130 SIPOO
(09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
www.sity.mine.nu
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
tietokoneet, fax ja kopiokone käytettävis-
sä
Lounas työttömille, kirpputoritoimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste_
SIPOON TYÖTTÖMÄT RY Pilvilinnan-
tie 4 04130 Sipoo 

SODANKYLÄN TYÖVOIMARESER-
VILÄISET RY
Jäämerentie 25 as. 1
99600 SODANKYLÄ
0400 980 967
ritva.kivela@pp.inet.fi

SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Harjulankatu 1
44200 SUOLAHTI
(014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
http://personal.inet.fi/yhdistys/suolahden.
tyottomat/
Ruokalat: Lämmin kotiruoka tarjolla ma-
pe klo 11.00-13.00 Suolahdessa ja Ääne-
koskella 
Tartu Työhön -hanke 2008-2012 on Suo-
lahden Työttömät ry:n työllisyyshanke
Hankkeen tavoitteena on työllistää vuo-
sittain 50–100 ihmistä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY Har-
julankatu 1 44200 Suolahti 

TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄ-
MISYHDISTYS ETAPPI RY  
Vuolteenkatu 11
33100 TAMPERE
(03) 3122 3700
etappi@trety.org
www.trety.org
Avoinna ma-pe 9-15  
Ruokala ma-pe 9-14, lounas 10.30-14
ATK-mediapaja, autoasennuspaja, polku-
pyöräpaja Avoinna Ma - Pe klo  7 - 15,
puu- ja entisöintipaja, siivousosasto 

TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tiilitie 38
64700 TEUVA
044 367 2674
teuvan.tyottomat@nic.fi

Kotisivut: http://personal.inet.fi/yhdistys/
treffipaikka/ 
Avoinna Maanantaisin, keskiviikkoisin, 
torstaisin ja perjantaisin klo 9-14.00.
Tiistaisin klo 9-17.00. 
Kirpputori on avoinna arkisin klo 9-14.00 
(tiistaisin klo 9-17.00). 
Myymälästämme löydät treffipaikalla 
valmistettuja tuotteita

TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY
Maiju Lassilan tie 2
82600 TOHMAJÄRVI
050 331 2655
tohmajarven.aktiivit@kolumbus.fi
www.tohmajarvenaktiivit.fi
Kahvila-ruokala Kyökin puolella ma-pe 
8-17, la 8-14
Ruokailu ma-la 11-13
Tilausleivontaa, pesula, korjausompeli-
mo, siivouspalveluita, aputöitä

TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT 
RY
Hämeentie 41
37800 TOIJALA
040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Avoinna ma-pe 10-16
Kahvio ma-pe 10-14, ruokailu to 11-13
Kierrätyskeskus ma 10-18, ti-pe 10-16, la 
10-14 (talviaikana lauantaisin suljettu)
Yleismiespalvelu, muuttopalvelu, puffet-
ti-palvelu

TOIMINTAKESKUS SAMPOLA RY
Alakiventie 4
00920 HELSINKI
(09) 340 4684
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/index.php?
option=content&task=view&id=107&Ite
mid=259 
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-13
Kahvio, biljardi, televisio, sanomalehdet
Puu-, metalli- ja tekstiilityöpaja
Leivän jako yhdistyksen jäsenille ti ja to 
aamuisin

TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TST 
RY
Sepänkatu 5
20700 TURKU
044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com 
avoinna ma - pe klo 8-15 
Aamupuuro ma-pe 8-9.30 
Ruokailu ma,ti, to ja pe 11-14.30, ke sei-
sova pöytä
Kahvila, ompelimo, kerhoja ja kursseja
Kierrätyskeskus Turun Ekotori Kirkkotie 
10 Ma-pe 9-18, la 10-14  044 700 7400 
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ja
Rieskalähteentie 74  Ma-Pe 10-17 043 
822 0199 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TST 
RY Sepänkatu 5 20700 Turku 

TYÖPAJAYHDISTYS TEKO RY
Karjalantie 9
57200 SAVONLINNA 
(015) 555 0179 
konttori@tietoteko.net 
http://www.tietoteko.net/ 
avoinna arkisin ma-pe klo 9-14
Savonlinnan pajat: autopaja, TV-paja, tie-
topaja ja pilkepaja
Sulkavan pajat: käsityöpaja, kirpputori ja 
puutyöpaja

TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY
Virastotie 2
43800 KIVIJÄRVI
(014) 469 1362, 040 837 3541
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY Vi-
rastotie 2 43800 Kivijärvi 

TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA; LIIKAUT-
TAJAT RY
Nokiantie 2-4 krs.3
00510 HELSINKI
(09) 7746 830, (09) 7746 8332
Fax: (09) 7746 8331
p.kyckling@suomi24.fi
 
URAPUTKI RY   
Työmiehenkatu 3 as. 6
83500 OUTOKUMPU  
050 551 5598

URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS 
RY
Urjalantie 26
31760 URJALA
040 1621961 
urjalanty.ry@gmail.com
http://www.urjalantyottomienyhdistys.fi/
Ma-pe 9.00-17.00, La 10.00-15.00 
Kirpputori toimintaa
Kotiapua: Mm. siivousta, puutarhatöitä, 
lumitöitä, pieniä remontteja yms. 
Muuttoapua: Käytössä iso pakettiauto. 
 
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY
Aittaranta 2
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh/fax (02) 841 8648
Avoinna ma-pe 8.30-15
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Kerhotilat Välskärintie 2 B-talo ma-pe 
9-13 
Ompelu- ja puutyötilat ma-pe 9-13

Työnhakuvälineet: tietokoneet, puhelin, 
päivän lehdet – sis. kopiointimahdolli-
suus.
Patikka- ja ulkoiluretket sekä vene-, pol-
kupyörä-, sieni-  ja marjaretket. 
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY Aittaranta 2 23500 
Uusikaupunki 

VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY 
Leinikkitie 22 B (Hiekkaharju) ja 
01350 VANTAA
Puh./fax(09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/vantaan.tyotto-
mat 
Kahvia, päivän lehdet, radion kuuntelua, 
kirjojen lainausta, kopiokone, pienimuo-
toinen kirppis
Lauhantie 10 C (Tikkurila)
01300 VANTAA
(09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
Kahvia, päivän lehdet, kirjojakirppis, ko-
piokone, tietokone, kursseja ja harrastus-
toimintaa
www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat
Kumpikin avoinna 9-15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY Leinikki-
tie 22 01350 Vantaa 

VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY
Hintsankuja 4
20610 TURKU
Puh. (02) 236 5202
Fax: (02) 236 5200
varissuon.tyottomat@gmail.com
www.varissuontyottomat.net 
Ruokala ma-pe 11-13
Kahvio ma-pe 8.30-14.30
Kirpputori ma-pe 8-18, la ja su suljettu
Ompelimo 9-18
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
VARISSUON TYÖTTÖMÄT VT RY 
Hintsankuja 4 20610 Turku  

WIIALAN SENTTERI RY
Kansankatu 1 
37830 VIIALA
040 704 7054
tyottomien.yhdistys@viiala.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
WIIALAN SENTTERI RY Kansankatu1 
37830 Viiala

VIITASAAREN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY
Välitie 12 A 11
44500 VIITASAARI
Puh./fax (014) 572 027

VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY

Sairaalantie 1
34800 VIRRAT
(03) 485 1329
Fax: (03) 475 4188
arja.mykkanen@virrat.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY Sairaalan-
tie 1 34800 Virrat

VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY
Vuorimiehentie 6 B 4
88200 OTANMÄKI
Puh./fax (08) 688 6069
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY 
Vuorimiehentie 6 B 4 88200 Otanmäki 

YLISTARON TYÖTTÖMÄT RY
Lahdentie 6
61400 YLISTARO
0400 662 985
Fax: (06) 474 1223
lasseylinen@luukku.com
 
YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY
Alkkulanraitti 97
95600 YLITORNIO
Puh./fax (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ylitorniontyotto-
mat/ 
Toimiston ja kierrätyksen aukioloajat: 
ma-mo 9.30-16, pe 9-15
Kierrätyskeskus, internet, päivän lehdet, 
kopiot, fax
Retkiä ja koulutuksia ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY Alk-
kulanraitti 97 95600 Ylitornio 

YLIVIESKAN TYÖTTÖMÄT RY
Savelantie 1 
84100 YLIVIESKA
040 725 6108
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
YLIVIESKAN TYÖTTÖMÄT RY Save-
lantie 1 84100 Ylivieska 

YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
050 371 3023, 050 524 2645
Fax: (08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/ 
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala Puolinen ma-pe 11-12.30 
Kierrätyskeskus ma-pe 9-17, la 9-14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YH-
DISTYS RY Kauppakatu 20 89600 Suo-
mussalmi 
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YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Mikkolantie 11
33470 YLÖJÄRVI
puh./fax (03) 348 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.tyottomat.ry 
Kahvia, tuoreet lehdet, askartela, kangas-
puut
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
Lahjatavaramyymälä Vierasvara ma-to 
8-15, pe 8-14
Kierrätyskeskus Toimintatie 4, (03) 3495 
461 Avoinna: ma ja ke 10-17, 
ti, to ja pe 10-15 
Jäteasema, nikkaripaja ja yhdistyksen 
vene ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY  Mik-
kolantie 11 33470 Ylöjärvi 

YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖ-
MÄT RY
Vaaskiventie 10
90500 OULU
040 773 3235 ja toimisto (08) 540 9254 
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net
Avoinna Ma-Pe klo 8-15 
Aamupalaa tarjolla euron hintaan ma-pe 
8.30 - 9.30 
Ruokala ma-pe 8-15.00 
Lounas ma-pe 10.30-13.30 sis. salaatin tai 
jälkiruuan, leivät ja juomat
Tuoretta pullaa tai munkkeja joka arkipäi-
vä. 
Tilauksesta leivomme täytekakut ja voi-
leipäkakut, kuivakakut
Kuntoilua, tapahtumia, toimintaa ym.
Tarvitsetko tiloja yritykselle, yhdistyksel-
le tai yksityistilaisuuden järjestämiseen? 
Tilojen varaus ma–pe klo 8.00–14.30 toi-
mistosta puh. 08-540 9254 



Lautsiassa tavataan 
TVY ry:n kesäpäivät 2010
AJANKOHTA  18. – 20.8.2010     
  
Alustava ohjelma:

18.08.2010  Keskiviikko  
klo 11   Majoittuminen
klo 12-13   Lounas
klo 13-15  Lautsia-Sali käytössä
Avajaiset:   TVY ry:n hallituksen tervehdys, Lea 
   Karjalainen

Pirkanmaan aluejärjestön tervehdys, puheenjohtaja Siru Salli-
nen-Vänni

Ev. lut. seurakunta Ilmari Karjalainen
Kansanedustajien paneeli: puheenjohtajana Lea Karjalainen
Varmistuneet Mikko Alatalo, kes, Mikko Kuoppa, vas, (odo-
tamme jokaisesta eduskuntaryhmästä edustajaa)

klo 15.00 Aktiviteetti Lautsian puolesta + työpajat
Käsityöpajoilla vetäjinä: Liisa Piispa, Ulla Mattila ja Sirpa 
Uusimäki Edunvalvontapajalla Jukka Haapakoski Aiheena: 
Työvoimapalvelulaki suhteessa Ihmisoikeuksiin
Tikanheittokilpailu, yksilökilpailu, vastaa Juhani Heino
Betangue- kilpailu, yksilökilpailu, vastaa 

klo 17.00 Päivällinen

klo 19.00 Riemulassa, Tammerkosken sillalla, laulattaa 
Mikko Alatalo ja haitaristi. Iltaa jatketaan karaokella, ruorissa 
Pentti Kallio, kaasugrilli Riemulan kupeen, iltapalaksi vihersa-
laattia ja makkaran paistoa (Tvy ry varaa makkarat)

19.08.2010 Torstai 9.30 asti, aamiainen tarjolla

klo 10.00 Työpajat aukeavat: Luontopolku, joukkuekilpailu
luontopolusta vastaa Pirkanmaan aluejärjestön työryhmä; Siru 
Sallinen-Vänni, Juhani Heino ja Ulla Mattila

13.30-14.30 Lounas

klo 15.00 Olympialaiset, yhdistysten välinekkilpailu, 4- 
henkiset joukkueet
  
Kaikissa kilpailuissa huomioidaan liikuntarajoitteiset

klo 18.30  Päivällinen
klo 19.00 Ilta jatkuu Riemulassa, karaokelaitteet
Rannalta ongintaa, makkaranpaistoa ja saunomista varataan 
vaihtoehto-ohjelmaa vesisateen varalle mahdollisuus käyttää 
hyväksi talon pelejä ja veneitä, kanootteja jne..

Sisäaltaan käyttö mahdollinen, mukaan vesijumppavyöt.  
                    
20.08.2010  Perjantai
9.30 asti   Aamiainen tarjolla
klo 10.00  Päivien loppurutistus
   Työpajojen töiden esittely
   Olympialaisten palkintojen jako  
klo 12.00  Huoneiden luovutus
klo 12.30  Lounas, kotimatka alkaa..

HINNAT sis alv. 
Pakettina 74 € / hlö/vrk sis majoitus 1, 2 hh, liinavaatteet, 2 * aa-
miaisbuffet, 3 * lounas, 2 * päivällinen, kokoustila Lautsia-sali, 
Riemulan tanssilava illanvietossa musiikin tahdissa
Pakettina 122€ / 2 vrk sis. yllämainitut

MUUTA Lautsiassa asiakkaiden käytössä ulkopelejä kuten Pe-
tanque, Mölkky, minigolf, lentopallovälineet, sulkapalloväli-
neet, polkupyöriä, kanootteja, veneitä, sisäpelejä kuten Corona, 
Alias sekä Tupla ja kuitti
                                       
Allas- ja saunaosasto auki aamulla ja illalla, ajoista voidaan so-
pia. Kuntosali vapaassa käytössä aamusta iltaan. Ystävyyden-
niemen sauna vapaasti lämmitettävissä.

Talon ravintolassa on A-oikeudet ja palvelut tarjolla kello 1.30 
asti.

Varaukset suoraan Lautsiaan puhelinnumeroon 03 - 647 0827

Viimeinen ilmoittautumis- tai peruutuspäivä on 14.7.2010, sen 
jälkeen ilmoittautumista ei voi enää perua ilman maksua.

Tarvitsemme ilmoittautumiset myös TVY ry:n toimistoon säh-
köpostiosoitteeseen: ilmoittautumiset@tvy.fi. Ilmoita oma ni-
menne ja yhdistyksenne. Näin voimme tehdä kaikille nimilaput 
ja voimme paremmin valmistautua palvelemaan ja ottamaan tei-
dät kaikki vastaan yhteiseen hauskanpitoon.

Tai: Ilmoittautumiset TVY ry:lle kotisivujemme kautta: Ilmoit-
tautuminen Kesäpäiville. 

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Finlands Arbetslösas
Samarbetsorganisation - TVY rf

Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 HELSINKI
p (09) 7745 350
http://www.tvy.fi
toimisto@tvy.fi


