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Pääkirjoitus

Mitä tulevaisuus tuo
työttömille tullessaan!!
Kataisen hallituksen päätöksiä.
”Ansiopäivärahakausi lyhenee.
Työurasopimuksen mukaisesti
ansiosidonnaisen työttömyysturvan
enimmäiskesto lyhenee 500
päivästä 400 päivään niillä, jotka
ovat olleet töissä alle kolme
vuotta. Työssäoloehto lyhenee 34
viikosta ja työllistymistä edistävistä
aktiivitoimenpiteistä kieltäytyminen
lyhentää päivärahakautta 100 päivällä.
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014.
Kuntien roolia ja vastuuta
pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa
hoidossa korostetaan uudistamalla
työmarkkinatuen rahoitusta.
Vuoden 2015 alusta kuntien vastuu
työmarkkinatuen kustannuksista
kasvaa. Rahoitusuudistus vähentää
valtion menoja 150 miljoonaa euroa”.
Lainaus hallituksen kehysriihen
päätöksestä.

M

itä ajatuksia nämä uudistukset tuovat mieleen ja mistä tässä oikeasti on kysymys? AY-liike on ansiokkaasti puolustanut
työttömyysturvan tason ja keston muutoksia viimeiset kymmenet vuodet. Paineet
näihin nyt tulossa oleviin muutoksiin ovat
olleet ilmassa jo 90-luvun puolella.

Mitä tapahtui, että
nämä hyväksyttiin?
Sitä meidän täytyy kysyä demarivetoisen
työministeriön poliittisilta vastuunkantajilta. Työssäoloehto lyhenee, kuten jo hallitusohjelmaan kirjattiin.
Ja juuri nyt lausunnolle tulleen työttömyysturvalain uusissa pykälissä palkkatuen työssäoloehtoon saatiin viimein parannus. Jokainen päivä lasketaan mukaan.
Tämä on kauan odotettu uudistus.
Teoriassa päivärahakeston ja sanktion seurauksena käy niin, että lyhyellä työhistorialla oleva putoaa työmarkkinatuelle jo 300
päivän jälkeen.
Vielä suurempi ihmetyksen aihe on se,
että 300 päivää työmarkkinatukea siirretään kuntien vastuulle. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa?
Onko tämä vain sakkomaksujen nousu
kunnille vai aito kiinnitarttuminen työttömien arkeen? Toivotaan aktivoitumista ja
pelätään pahinta.
Hallitus hehkuttaa, että siitä syntyy
150 miljoonan säästö. En oikein vielä usko
sitä (huhtikuun 10. päivä), että Kuntaliitto nielee kakistelematta tämän muutoksen. Pidän todennäköisenä, että tässä tulee koko rahoitusjärjestelmän uudistus ja
veikkaan pahoin, että työministeriö pystyy tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti vähentämään henkilökuntaa TEhallinnosta. Odotan rahoituspäätöstä mielenkiinnolla.

Kuva: Juha Keränen

Nuorisotakuu
Kuntaliiton Demari varatoimitusjohtaja ja
valtiosihteeri Janne Metsämäen puoliso Tuula Haatainen hehkutti Kuntaliiton
tiedotteessa, kuinka nuorisotakuuta osataan kunnissa hoitaa paremmin kuin TEhallinnolla.
Kysymykseni kuuluu: mitä kunnat ovat
tehneet 90-luvulla? Juuri perheiden varhaiskasvatuksen tuki on poistettu. Kodin-

hoitajien virat, joiden edustajat vielä 80-luvulla tulivat perheisiin auttamaan kriisitilanteissa, on lopetettu. Kuntien tarjoamat
palvelut kouluterveydenhuollossa on ajettu alas.
Niin siinä käy, kun seuraa, missä kunnissa on ylipäänsä lain määräämät määrät
koululääkäreitä tai kouluterveydenhoitajia.
Miten toimii esimerkiksi nuorten mielenterveyspalvelut? Pahoinvoinnin määrä,
köyhyyden ja työttömyyden periytyminen
eivät kuntien leikkauksilla ole vähentyneet, vaan päinvastoin.
Nuorisotakuu tarjoaa kuntoutuspaikkaakin vasta kolmen kuukauden kuluttua
työttömäksi joutumisesta, vaikka se pitäisi tehdä ennen kuin nuoriso tarvitsee kuntoutusta. Ehkäisevän työn merkitys on
juuri se avainsana, mikä tapahtuu ammattilaisten avulla.
Miten ihmeessä nuorisotakuun kautta pystytään takaamaan koko ikäluokalle koulutus- tai muu vastaava paikka? Joka
alueelta on leikattu koulutuspaikkoja jo ennen kuin ikäluokat ovat ehtineet ennusteiden mukaan pienentyä.
Tulevina vuosikymmeninä missään
suuressa kaupungissa ennusteet eivät tule
pitämään paikkaansa, koska maahanmuutto on ainakin Balttian maista sen verran
vilkasta. Suomen kansalaisia köyhemmät
ihmiset tulevat lahden yli jäädäkseen tänne ja sitä ei ainakaan nykyinen hallitus aio
edes jarruttaa.
Mitä toimintamalleja kunnat nyt sitten
ottavat käyttöön, kun työmarkkinatukea
saavat palvelulinja kolmen asiakkaat kaadetaan kuntien niskaan? Samalla Kuntaliitto haluaa nuorisotakuun toteuttajaksi.
Osa kunnista toteuttaa etsivää nuorisotyötä ja kesätyöpaikkoja – hyviä nekin –
mutta volyymit ovat surkean pieniä. Osassa kuntia on nuorten työpajoja, jotka tällä
hetkellä huutaa asiakaspulaa työministe-
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Puheenjohtajan palsta

Vuosikokous 2013

riön uusien vuoden alusta voimaan tulleiden lakien seurauksena. Tutkimuksen mukaan nuorten työpajoille pääsee vain joka
kolmas halukas nuori. Vetäkääpä siitä huumoria.
Lisäksi käsitykseni mukaan vanhan soveltamisohjeen ja lain aikana työpajoilla oli
yli 30-vuotiaita aikuisia todella huomattava
osuus. Vastaavasti työttömien yhdistyksistä jäi tältä vuodelta ilman TYPO-rahoitusta
lähes 30 prosenttia.
Kun vaikuttavuutta kaivataan kaikilta toimijoilta, niin samalla menetetään ne
työkuntoutuspaikat, joita kolmas sektori
tarjoaa. Rakkaat yhdistysten toimijat, vain
yhtä teiltä pyydän: Älkää ihmeessä ottako
enää kuntien vastuulla olevia aktivointiehdon täyttäviä asiakkaita ilmaiseksi toimenpiteisiin. Tämä paletti menee ihan sekaisin nyt kun koko kolmas palvelulinja kaatuu kuntien syliin. Rahaa pitää saada niin,
että ranteita pakottaa. Teillä pitää olla rahaa palkata lisää asiantuntijoita yhdistyksiin ensi vuoden alusta. Pliis pyydän!

Kevään kynnyksellä, Sörkässä 10.4.2013
Lea Karjalainen, Karenssisanomat
päätoimittaja

P

uheenjohtajan palstalla on hyvä käsitellä pidettyä vuosikokousta. Vuosikokous sujui odotusten mukaisesti parista takkuamisesta huolimatta, joista otamme oppia seuraavaan vuosikokoukseen. Muistutan, että pelaamme
kokouksessa aina sääntöjä noudattaen ja
siitä ei tehdä poikkeusta missään olosuhteissa tai minkään aloitteen vuoksi.
Muistutan nyt tässä, että kaikki kirjalliset aloitteet jäsenyhdistyksistä, pitää tulla
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne ehditään hallituksessa käsitellä ja saada hallituksen kanta. Valmistelemme jo täyttä
vauhtia seuraavaa vuosikokousta ja aloitteita saa alkaa tulemaan niin paljon, kuin
ehditte tekemään.
Aloitteiden pitää tulla hallitukselle ehdottomasti viimeistään tammikuun loppuun mennessä 2014. Hallitus kokoontuu helmi–maaliskuussa viimeistelemään
vuosikokousta ja voi silloin käsitellä tulleet
aloitteet.
Ensi vuoden vuosikokous on huhtikuussa Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä, mikäli hallitus hyväksyy toimiston tekemän valmistelun.
Tämän vuoden vuosikokouksessa käytimme ensimmäistä kertaa nimenhuutoäänestystä ja olimme mielestäni varautuneet siihen hyvin. Näin ei kuitenkaan ollut.
Listassa oli nimiä, jotka eivät olleet virallisia vuosikokousedustajia, mutta virhemarginaali oli niin pieni, ettei se vaikuttanut
äänestystulokseen suuntaan tai toiseen.
Tiedän, että yksi seuraajista äänesti,
vaikka hänellä ei ollut siihen oikeutta. Lisäksi listalla oli myös hallituksen jäseniä,
joilla ei ollut äänioikutta. Mutta he tiesivät
sen, eivätkä äänestäneet.
Asia, jota voisin kokouksesta kommentoida on, että myös järjestöjen ja yhdistysten hallitusten pitäisi muistaa, että vuosikokouksen esittelyssä olevat paperit, eivät ole puheenjohtajan papereita, vaan ne
ovat myös hallituksen papereita. Meidän
viimeinkin pitäisi päästä tilanteeseen, että
hallitus edes lukisi heidän vastuullaan olevat asiakirjat.

Perustulon puolesta
Edustajisto äänesti Suolahden yhdistyksen edustajien vuosikokoukselle tuomasta
aloitteesta ”perustulon puolesta”.
Ensin Suolahden yhdistyksen edustajat
halusivat perustulon yhteistoimintajärjestön vuoden 2013 edunvalvonnan kärkiteemoihin. Kun se ei edunvalvontavaliokun-
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nassa mennyt läpi, he toivat esityksen lisättäväksi toimintasuunnitelmaan.
Aloitteilla on paljon suurempi mahdollisuus saada yleistä keskustelua aikaan
ja läpimenonmahdollisuuden kokouksessa,
jos aloite tuodaan hallitukselle niin, että
siihen on hallituksen kansa.
Kokouksessa esitin puheenjohtajana
oman näkemykseni asiaan ja oma kantani on tähän asiaa ollut viime vuodet kielteinen. Itse näen asian niin synkkänä, että
perustulo syrjäyttäisi vielä enemmän ihmisiä kuin nykyinen systeemi.
Kaikki ne skenaariot, jotka leijuvat ilmassa tällä hetkellä, ovat sellaisia, etten
itse ole saa niistä mitenkään myönteistä
otetta. Olen kääntynyt yhä enemmän sen
näkemyksen kannalle, että yhteiskunnan
pitää järjestää asiat jokaisella kansalaisella tai yleensä Suomessa asuvalla niin, että
heillä on oikeus ja velvollisuus osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
Jokaisella tulee olla oikeus asuntoon ja
mukanaoloon yhteiskunnan toiminnassa.
sekä mahdollisuuteen olla jossakin yhteisössä oikeasti kiinni. Ihminen on onnellinen vasta sitten, kun se tuntee itsensä tarpeelliseksi, kukin omien voimavarojensa
mukaan. On ihmisarvoa alentavaa, ettei
kukaan välitä siitä, että ihminen jätetään
yksin.
Ymmärrän asian nuorten opiskelijoiden
näkökulmasta, kun opintotuki ja opiskelijoiden asumistuen kanssa on ongelmia lukukausien välillä, mutta mielestäni ne asiat tulisi hoitaa kuntoon muutoin kuin perustulolla.
Samoin ymmärrän ne väliinputoamiset
ja ongelmat, mitä ihmisille tapahtuu, kun
sairauspäivät (300 päivää) loppuu. Edessä
on paluu työttömyysturvalle, vaikka työkyky ei ole palannut ja eläkettä ei hyväksytä. Mutta tämäkin on ongelma joka täytyy
hoitaa poliittisesti niin, että henkilöllä on
oikeus syyperusteiseen etuuteen. Se ei voi
olla muuta kuin tahdon kysymys.
Lisäksi päätöksiä tekee lääkärit, jotka
eivät ole asiakasta ikinä nähneetkään. Kysyisin, miksi näin? Nyt tarvitsisimme välityömarkkinat selvityshenkilön Tarja Filatovin ehdottamaa pitkäaikaistyöttömien eläkeratkaisua. Ainakin osalle saataisiin
pelastettua eläke, ennen kuin he heittävät
lusikan nurkkaan. Kaikki me tässä järjestössä työtä tekevät tiedämme, että kamut
kuolevat ennen aikaisesti ympäriltä ja he
ovat ennen lähtöään vähemmän onnellisia.
Tavataan Kajaanissa 10.4.2013.

Puheenjohtajanne Lea Karjalainen

Kolumni: Kaija Kallinen

Perustulo puhuttaa

Kuva: Tuulikki Holopainen

Perustulolla on laaja kannatus. Ainakin
yleisellä tasolla kaikkien puolueiden
äänestäjissä löytyy niitä, joiden mielestä
perustulo olisi ihan jees juttu.

P

erustulon kannatus johtunee kolmesta syystä. Ensinnäkin nykyinen syyperusteinen sosiaaliturva
on edelleen monimutkainen. Ansionmenetyksiä korvataan eri lakien mukaan riippuen siitä, onko sairas, pitempiaikaisesti työkyvytön, tapaturmaisesti loukkaantunut vai työttömäksi joutunut, pitkäaikaistyötön tai vasta työelämään pyrkivä. Toiseksi työn teon muotojen moninaistuessa on tullut tarve miettiä, miten
esimerkiksi perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa leipäänsä tienaavien sosiaaliturva voitaisiin järjestää tai miten jatkuvasti hyvin lyhyitä työsuhteita tekevien sosiaaliturvaa voitaisiin selkeyttää.
Kolmanneksi väitän, että käsite ”perustulo” kuulostaa hyvältä ja herättää monissa
myönteisiä tuntemuksia. Perusmeininkiä,
ei mitään koukeroita ja luukuttamista!
Perustulomalleja tai sitä, mitä itse kukin perustulolla tarkoittaa, on melkoinen
kirjo. Ääripäässä on oikeiston hyvin matala
perustulo, ”kaurapuuroraha”, jolla korvattaisiin kaikki nykyiset lakisääteiset päivärahat ja eläkkeet. Toisessa laidassa taas on
kaikille Suomessa asuville maksettava ja
toimeentulon turvaava perustulo tai kansalaispalkka, jolla on kannatusta erityisesti
vasemmiston ja vihreiden joukoissa.
Moni on valmis vastaamaan kyllä perustulolle sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä. Ajatus kulkee sitä rataa, että
isot eläkkeet ja päivärahat voitaisiin estää, jos jokainen saisi tasarahan. Mutta jos perustulo päätettäisiin toteuttaa, sen sisältö ja ehdot riippuisivat siitä, millaiset poliittiset voimat olisivat
yhteiskunnassa vallassa. Saisimmeko oikeistolaisen niukkasperustulon?
Vai olisiko oikeasti mahdollista rakentaa
eriarvoisuutta ja tuloeroja kaventava perustulo, joka rahoitettaisiin hyvätuloisten verotusta kiristämällä?
Ja olisiko kuitenkin lopputuloksena se, että tosivarakkaat parantaisivat omaa
turvaansa yksityisvakuutuksilla? Jos näin kävisi
alkuperäinen idea rikkaiden hyödyn leikkaamisesta ja erojen tasoittamisesta ei toteutuisikaan.

Keskustelu perustulosta on ajautunut
liikaa juupas–eipäs-kinasteluksi, kun kannattajat ja vastustajat puhuvat toistensa
ohi ja yli. Siitä pitäisi päästä kunnon pyöreän pöydän keskusteluun, johon ei saisi
marssia etukäteisasenteella ”noiden toisten pitäisi vihdoinkin tajuta olevansa väärässä”.
Perustulokeskustelu kaipaa viileää analyysia sekä perustulon mahdollisuuksista,
että ongelmista peilaten sitä työelämän ja
yhteiskunnan kehitykseen. Perustulo ei ole
uskon asia, eikä siitä pidä visionakaan keskustella irrallaan todellisuudesta. Perustuloa ei ole mahdollista rakentaa puhtaalta
pöydältä, vaan on ratkaistava, mitä pitäisi tehdä olemassa olevalle sosiaaliturvalle.
Hyvässä lykyssä perustulovisiointi voi johtaa nykyisen sosiaaliturvan epäkohtien järkeviin ja perusteltuihin korjauksiin.
Tärkeitä asioita, joita perustulofanien
ja sitä vastustavien kesken pitäisi kiihkotta
pystyä käymään läpi, ovat seuraavat:
• maksettaisiinko perustuloa kansalaispalkkana kaikille vai vain niille, jotka
eivät pysty hankkimaan toimeentuloaan työtä tekemällä?
• missä määrin perustulo muuttaisi nykyistä sosiaaliturvaa eli perus- ja vähimmäisetuuksia ja ansiosidonnaista
turvaa?
• kuinka perustulo rahoitettaisiin?
• miten arvioidaan perustulon vaikutukset: onko se mahdollisuus itsemääräämiseen vai johtaisiko se syrjäytymiseen?
• mikä on perustulon suhde sosiaali- ja
terveyspalveluihin, koulutukseen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan?
Lopuksi vielä ehkä tärkein pointti. Nykymuotoinen sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden lakisääteisillä maksuilla ja veroilla.
On syytä muistaa, että kaikki nämä kolme
rahoituspuroa – myös työnantajien maksut
– syntyvät samasta lähteestä eli työn tekijöiden tekemän työn tuloksista. Jos systeemiä muutetaan esimerkiksi ottamalla käyttöön perustulo, rahoituslähde pysyy perimmiltään ennallaan. Kaikki riippuu siitä,
onko Suomessa työtä ja sen tekijöitä. Massit eivät täyty tyhjästä.

Kaija Kallinen
SAK:n eläkeasisntuntija
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TVY ry:n uusien tilojen
avajaiset 7.5.2013

Kimmo Tiilikainen, Keskusta

Jukka Haapakoski, Soste; Pirkko Kyckling
ja Anna-Maria Kantola, HeTy ry

Juha Berglund, Nanso

Pirjo Kinnunen ja Jarmo Laakso Korson Työttömät ry

Anja Luoma ja Ulla Raitimo, Porvoon Seudun Työnhakijat ry

Kuvat: Juha Keränen

HeTy ry:n sosiaalialan opiskelijoita

Matti Nygren, Kouvolan Työnhakijat ry

Ulla Saastamoinen, Soste

Rami Ponkilainen, Korson Työttömät ry

Seinäjoen kaupunki ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
järjestävät Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.–15.8.2013

VIISAILLA
VALINNOILLA
Seinäjoen kaupunki
ja SOSTE
Suomen sosiaa
TULEVAISUUTEEN
Y H D E S SÄ
K IEN
K U LSosiaalijärjestävät
ja terveysturvan päivät

Vuoden merkittävin
ammatillinen
suurtapahtuma
mielenterveysalan
ja päihdealan
ammattilaisille.

– PIDETÄÄN KA
MUKANA

IKKI

Talouden kestävyys ja kansalaisten
hyvinvointi – nyt on löydettävä rakentavat ratkaisut tähän päivään ja
tulevaisuuteen. Kuntien elinvoima
suhteessa talouden realiteetteihin
on vähintäänkin haasteellinen.
Muutos myllertää suomalaista
yhteiskuntaa monilla tasoilla. Alalla
kuin alalla vaaditaan jatkuvaa tiedon
omaksumisen ja hyödyntämisen
kykyä – ja uskallusta ratkaista asioita
uudella tavalla.

Päivien laadun takaavat kärkipuhujat
– kokeneet asiantuntijat ja
yhteiskunnalliset vaikuttajat eri aloilta
mm. Joakim Palme, Matti Apunen,
Vesa Vihriälä, Risto Pelkonen,
Sirpa Pietikäinen, Maria GuzeninaRichardson, Paula Risikko,
Heikki Hiilamo, Elina Hiltunen,
Mirjam Kalland, Aulikki Kananoja,
Leo Stranius.

VIISAILLA VALINN
TULEVAISUUTEEN

SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät

XX Valtakunnalliset

Päihde- ja mielenterveyspäivät
9.–10.10.2013
Helsingin Messukeskus, kongressisiipi,
Rautatieläisenkatu 3

Kehitä ammattitaitoasi
ammattitaitoasi, päivitä tietosi
tietosi, anna näkö
näkökulmiesi avartua, rakenna uusia kumppanuuksia,
ota kantaa alan keskusteluun.
Päivien aiheet sukeltavat syvälle pinnan alle – yli 90 puhujaa, 18 seminaaria ja opintokäynnit. Luennoitsijat ehdottomasti alansa parhaita asiantuntijoita; tutkijoita, kehittäjiä,
käytännön toimijoita ja kokemusasiantuntijoita. Avajais- ja
päätöstilaisuuksissa elämänsä ja innoituksensa avaavat Liisa Björklund, Mato Valtonen, Pekka Pohjakallio
ja alan huikeat konkarit Vappu Taipale ja Lasse Murto.

Tämä areena tarjoaa uusimpaan
tietoon perustuvaa moniulotteista
ja vahvaa vuoropuhelua, rajojen
ylityksiä ja rohkeita tuloksia
tuottavia ratkaisuja. Uskomme, että
yhteistoiminta vahvistaa kestävää
sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä
sekä vähentää kansalaisten
eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia.

Kuntapäättäjän hyvinvointivastuu
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestäminen

3.

Ihmisten vaikuttamismahdollisuudet

4.

Vapaus valita

5.

Tulottomat ja toimettomat

Ohjelman löydät verkosta, ilmoittaudu
ja varaa paikkasi nyt: www.soste.ﬁ/tapahtumat
Lisätietoja: Riitta Ikonen, puh. 050 531 3556,
riitta.ikonen@soste.ﬁ ja Eila Endén,
puh. 050 591 4697, eila.enden@soste.ﬁ

(sen jälkeen 240 €).

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Society for Social and Health

Tämä areena tarjoaa uusimpaan
www.soste.fi/tapahtumat
tietoon perustuvaa moniulotteista
Tee viisas valinta – tämä on alan
ammattilaisten
ykköstapahtuma!
ja
vahvaa
vuoropuhelua, rajojen
ylityksiä ja rohkeita tuloksia
tuottavia ratkaisuja. Uskomme, että

Ohjelman ja lisätietoja löydät verkosta:

1.

2.

Vuoden järein keskustelufoorumi
odottaa elokuussa Seinäjoki Areenalla.

Talouden kestävyys ja kansalaisten
hyvinvointi – nyt on löydettävä rakenVastauksia etsitään ja näkökulmia avataan laajasti
mm. aiheista
ratkaisut
päivään ja
päihde- jatavat
mielenterveyspalvelujen
integraatiotähän
• mikä
tepsii, mikä ei päihdepolitiikassa • kannabiksen kotikasvatuksen yleisyys
• opioidikorvaushoidon edut jaKuntien
haitat
tulevaisuuteen.
elinvoima
• hoitoa vai rangaistuksia • lapset ja päihteitä käyttävät
vanhemmat • voidaanko eriarvoisuuden kierre katkaista
suhteessa
realiteetteihin
• mitä uutta
tupakkariippuvuudesta •talouden
digitaaliset pelit,
syrjäytyykö nuori kotiin • taide tuo tähtihetkiä • luonto
parantaa on
ja kuntouttaa
• työkaverista välittämistä ei
voi
vähintäänkin
haasteellinen.
ulkoistaa
Muutos myllertää suomalaista
Käytä NYT
ennakkovaraajan
etu: yhteiskuntaa monilla tasoilla. Alalla
Ilmoittaudu 14.6. mennessä
kuin alalla vaaditaan jatkuvaa tiedon
ja saat edullisemman hinnan
190 €omaksumisen ja hyödyntämisen
kykyä – ja uskallusta ratkaista asioita
uudella tavalla.
www.soste.ﬁ

Lähes 60 korkeatasoista esitystä,
10 seminaaria ja teemat:

Päivien laadun tak
– kokeneet asiant
yhteiskunnalliset v
mm. Joakim Palm
Vesa Vihriälä, Ris
Sirpa Pietikäinen,
Richardson, Paula
Heikki Hiilamo, El
Hyvinvoivat
Mirjam
Kalland, A
ihmiset
Stranius.
–Leo
hyvinvoiva
yhteiskunta

Lähes 60 korkeat
www.soste.ﬁ
10 seminaaria
ja

Tervetuloa kaupunkien, kuntien, järjestöjen, kirkon ja muiden hyvinvointialojen
päättäjät, luottamushenkilöt, kehittäjät, käytännön toimijat ja työntekijät niin
sosiaali- ja terveysalalta kuin elinkeino-, työllisyys-, koulutus-, talous-, asuntoja ympäristöpolitiikankin parista.

1.

Tee viisas valinta – tule ja vaikuta, vahvasti ja väkevästi!

Kuntapäättäjä

Sosiaali- ja ter
järjestäminen
Karenssisanomat
2/2013 7
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Vaikuttavuuden arviointi
työttömien palveluissa
Kuntaliitto järjesti 9.4. Kuntatalolla
iltapäiväseminaarin ”Työvoimapalveluiden vaikuttavuus –
pitkäaikaistyöttömien toimintakyky
ja sen mittaaminen, Kuntaliiton
tutkimusprojektin aloitusseminaarin”.
Muutamia havaintoja seminaarista,
jossa puhumassa olivat maamme alan
huippu asiantuntijat.
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untaliitto on siis aloittamassa pilottihanketta, joka liittyy työttömien toimintakyvyn arviointiin
osalla kuntakokeilupaikkakunnista. Pilotti paikkakunnat valitaan kesän alkupuolella. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Kuntaliiton tutkija Elina Vaivio ja tahti hankkeella on todella nopea.
Arviointimallin on tavoitteena valmistua pitkälti tämän vuoden puolella.
Vaikuttavuuden arviointia työttömien
toimintakyvyn osalta kehitetään myös Porissa, joka on kehittänyt omaa mallia. Porin mallissa mitataan asiakkaan sosiaalista toimintakykyä. Mittarin vaihtuvat arviointikohdat pitävät sisällään mm. asumisen tason, oman talouden hoidon, psyykkisen hyvinvoinnin tilanteen, osallisuuden
yhteiskuntaan ja sosiaaliset suhteet ja verkosto.
Lisäksi Porissa arvioidaan työnhakijan
työelämävalmiudet, joka pitää sisällän ammattitaidon ja osaamisen arvion, itseohjautuvuuden ja oman aktiivisuuden, kommunikoinnin, luotettavuuden, työkyvyn ja
työnhakutaidot.
Tiedämme kaikki, että esimerkiksi asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn edistyminen voi olla todella hidasta ja siihen
vaikuttavia asioita on todella paljon. Noiden Porin mittareiden lisäksi työn puute ei
ole ainoa.
On myös terveydelliset tekijät, yksinäisyys, yleensä muut sosiaaliset taidot, jopa
muiden ihmisten kohtaaminen. Käsitykseni mukaan tulevassa arviointimallissa tehdään alkukartoitus ja toimenpiteiden jälkeen toinen kartoitus. Vertailuissa todetaan kehittynyt/muuttunut toimintakyky ja asiakkaan tilanne. Arvioinnissa asiakkaan oma näkemys
omasta tilanteestaan otetaan
keskeisesti huomioon.

Työttömien
terveydenhuolto
Tiedämme myös, että suurimmat ongelmat liittyvät hoitamattomiin sairauksiin ja siksi
olisi ehdottoman tärkeää, että
meidän ihmiset pääsisivät työttömien terveydenhuollon lakisääteisiin tarkastuksiin.
Erikoislääkäri Aki Vuokko
korosti, että työttömien

tulisi päästä terveyskeskukseen terveydenhuollon tarkastukseen 3 kuukauden kuluessa työttömyyden alettua. Itse olen pohtinut usein myös sitä, oliko terveydelliset
syyt todellinen syy siihen miksi jotkut irtisanotaan ensimmäisten joukossa?
On tärkeää, että ihmiset työttömyydestä huolimatta saavat lääkäreiltä sairauslomia sairauksien ajaksi ja, että he eivät olisi sairauksien aikana työnhakijoina.
Tiedämme myös ne ongelmat, jotka
liittyvät siihen, että työttömien sairauspäivien enimmäisaika täyttyy ja ihmiset palaavat sairauspäiviltä työttömyysetuudelle
työnhakijoiksi. Tämä tilanne on kohtuuton, työkykyä ei ole ja joutuu olemaan työtön työnhakija.
Vaatikaa sairauslomia, jos olette sairaita, usein lääkärit antavat niitä meidän väelle pitkin hampain. Kun pääsette toimintatyökyvyn arviointiin, on oikeasti suuri merkitys, että ne sairauslomat näkyvät
sairauskertomuksissa.

Muita kysymyksiä
Ilmaan jäi leijumaan paljon kysymyksiä,
joita tuli mieleen tutkijoiden alustuksista:
Mikä toimenpide oikeasti edistää työllistymistä? Miten voitaisiin ennaltaehkäistä
toimintakyvyn alenemaa? Milloin toimenpide on riittämätön, milloin se on vääräaikainen? Kuka tukee asiakasta pettymysten sattuessa? Miten tuetaan oikeasti asiakkaan osaamisesta tai omasta kiinnostuksesta esiin nousevia voimavaroja? Kuka
tai mikä viranomainen on oikea koordinoimaan asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja mistä siihen saadaan resurssit?
Keskusteluissa nousi esille, myös kaikkien 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden siirto kunnille kuten hallitus on päättänyt budjetin kehysriihessä. Tästä tultaneen vielä käymään yhteiskunnallinen keskustelu. Näyttää siltä, ettei valtio tule antamaan kunnille toimintaan tarpeeksi taloudellisia resursseja. Kohti Tanskan mallia
ollaan menossa.
Kysymys ystävät: Mihin TE-toimistoja tämän jälkeen tarvitaan? Satiirinen vastaus: Otetaan T kokonaan pois niin se kuvaa parhaiten tulevaa muutosta.

Lea Karjalinen
puheenjohtajanne

Kolumni: Päivi Lipponen

Hyvinvointia kiitos!
Mitä jos sosiaalisesti kestävän
Suomen ratkaisu olisi onnellisuus?
Voidaanko onnellisuus politisoida?
Kuinka edistää koettua hyvinvointia
yhteiskuntapolitiikalla? Suomessa on
puolustettu kiivaasti resurssiperusteista
hyvinvointipolitiikkaa. Sen rinnalle on
kuitenkin otettava nyt ihmisen oma
kokemus hyvinvoinnistaan.

O
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nnellisuuspolitiikka pyrkii
edistämään myönteisiä siirtymisiä ihmisten elämässä
luomalla julkisen vallan toimenpiteiden avulla heille erilaisia koettua
hyvinvointia lisääviä sosiaalisia mahdollisuuksia.” Hyvinvoinnin kokemus on onnellisuuden tunnetta. Hyvinvointivaltion
resursseista on huolehdittava. Väite suomalaisen hyvinvointivaltion alasajosta ei
pidä paikkaansa. Sosiaalimenoihin käytetään enemmän voimavaroja kuin koskaan
aiemmin sekä absoluuttisesti että henkeä
kohden. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä on kasvanut ja etuudet kasvaneet. Ongelma on se, että viimesijaisen
turvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Onnellisuuden mittaaminen on kuitenkin kovin henkilökohtainen
kokemus. Ihmiset asemoivat itsensä hierarkkisesti suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan eri kerrostumisiin. Tutkimusten mukaan ihmisillä on
systemaattinen taipumus sijoittaa itsensä keskiarvon yläpuolelle. Ihminen perustaa toimintansa sosiaaliseen vertailuun ja sen merkitys on
ihmisen hyvinvoinnille vahva. Hyvinvoinnin
tunteeseen vaikuttavat
myös tulevaisuuden näkymät. Tulevaisuusvaliokunta tekee tulevaisuuspolitiikkaa. Nyt se tutkii
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista ja valmistautuu
vastaamaan hallituksen
tulevaisuuselontekoon.
Maailman muutos koskettaa jokaista suomalaista. Tilastot kertovat
pahoinvoinnin kasvusta. Huolestuttava tosiasia
on se, että monet nuoret

kärsivät mielenterveysongelmista. Vaikka
rahaa on jatkuvasti käytetty entistä enemmän sosiaalimenoihin, köyhyys on kasvanut. Erityisesti köyhyys kohdistuu yksinhuoltajaperheisiin. Toistaiseksi Suomi on
vielä pienten tuloerojen maa, mutta tilanne on muuttumassa. Suomessa on myös
käynnissä voimakas ikärakenteen muutos.
Suomalaiset ikääntyvät. Se kasvattaa julkisten menojen osuutta BKT:sta. Nousu on
jopa 9–15 miljardia vuoteen 2020 mennessä. Miten siis mahdollistetaan hyvä ja turvallinen elämänkaari vauvasta vaariin? Jotta voimme ratkaista ongelmia, on tärkeätä
pyrkiä ymmärtämään modernin maailman
hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin syitä sekä
määritellä tulevaisuuden hyvinvoinnin paras mahdollinen hyvinvointivaltio. Kuinka
hyvinvointia mitataan? Perinteisesti olemme käyttäneet mittarina BKT:tä. Se ei kuitenkaan kerro hyvinvoinnista tai kestävästä kehityksestä. Esimerkiksi rikoksessa rikkimennyt ikkunan korjaaminen kasvattaa
BKT:tä. Sen takia hyvinvoinnin mittariksi sopii paremmin GPI, joka on aidon kehityksen mittari. Tulevaisuusvaliokunta käynnistää laajan kansalaiskeskustelun
luomallaan nettialustalla. Uusi hyvinvointiyhteiskunta. – jaos on kuullut asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä. Olemme järjestäneet myös seminaarin KELA:n kanssa. Seuraavaksi on vuorossa asiantuntijaraati eli Oraakkeli-kierros. Pohjamateriaalit ja oraakkelikommentit annetaan lopulta
kansalaiskeskusteluun. Keskustelun tulokset kootaan raportiksi, johon liitetään valiokunnan politiikkasuositukset. Raportti
kokonaisuudessaan julkaistaan valiokunnan julkaisusarjassa. Tavoite on hyödyntää
toimenpiteitä tulevaisuusmietinnössä, ja
sitä kautta edistää toimenpiteiden kirjautumista tulevaksi hallitusohjelmaksi ja lainsäädännöksi.

Päivi Lipponen
Tulevaisuusvaliokunnan pj
Kansanedustaja, Filosofian tohtori
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Työttömien yhdistysten
määrärahoissa kato 2013
Työhallinnon työllisyyspoliittisten
projektitukien ELY-päätökset
ovat tippuneet pitkin alkuvuotta
yhdistyksille. Surulliselta näyttää.
Tätä kirjoittaessani huhtikuun 10.
päivä päätöksiä puuttuu vielä ainakin
koko Pohjois-Pohjanmaalta ja osalta
Uuttamaata.

Työttömien yhdistysten
hanketilanne:
Tämä lista TYPO-rahoituksista ei ole täydellinen ja virheitäkin saattaa olla.

Rahoituspäätös saamatta: Pohjois-Pohjanmaa, Helsinki
Ei yhtään hanketta saanut rahoitusta: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, PohjoisSavo
Yksi hanke alueella: Lappi, Salla, Pohjois-Karjala, Nurmes, Etelä-Savo
Kangasniemi, Häme, Lahden Seudun Työttömät ry, Satakunta, Rauma
Kaakkois-Suomi:

TYPO-hankkeet Anjalankoski, Etelä-Kymen
Työttömät ry, Kouvola
Kainuu:
Kajaani 2 hanketta, Kuhmolla RAY ja TYPO
Keski-Suomi:
Jyvässeudun Työttömät ry: Säpäkkä-hanke
Jyväskylän Uusiotuote ry: Uusion polku-hanke
jatkot: Jyvässeudun Työttömät ry: OIVA2-hanke,
Saarijärven Työttömät ry
Pirkanmaa:
TYPO-hankkeet: Valkeakoski, Ylöjärvi, Etappi
Varsinais-Suomi:
TYPO-hankkeet kaikille hakijoille
Uusimaa:
TYPO Vantaa, Porvoo, Sipoo, Korso, Hakunila,
Myllypuro kesäkuulle 3, Ko-Ty 1 vuoden hanke,
Malmi (Horisontti kaup. vuokriin 16.000).
Kaupungit rahoittavat: Pori, Kurikka ja Mikkeli
RAY:n rajoitus:
Etappi Tampere, Hakunila-Länsimäki, Kaarina
Työttömät ry, Katulähetys Jyväskylä, Korson
Työttömät ry, Kuhmon Työttömät ry, Kuopion
Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry,
Toimintakeskus Sampola ry, Salon Työttömät ry,
Turun seudun Työttömät ry, Varissuon Työttömät
ja TVY ry. RAY:n rahoitus yhdistyksillemme on
viimevuotista tasoa, ehkä hieman korkeampi.

Lisäksi Pohjois-Karjalan Työttömien toimintajärjestö ja Pirkkalan työttömät, jotka
eivät ole TVY ry:n jäsenyhdistyksiä.
Ensimmäiseksi tiedoksenne, että viime
vuonna TVY ry:n jäsenyhdistykset saivat
TYPO hankerahaa 64 hankkeeseen ja hylättyjä oli tuolloin 14 hanketta. Tänä vuonna rahaa saa 47 hanketta ja hylättyjä tässä vaiheessa on 7. Joillakin yhdistyksillä on
useampi kuin yksi hanke.
Tässä vaiheessa laskentaa Pohjois-Pohjanmaalla ja HeTy ry:n päätöksiä ei olla vielä saatu. Huomioikaa, että alenema on jo yli
20 prosenttia.
Olemme kulkeneet eduskuntaryhmissä kertomassa työvoimapalvelujen heikkenemisestä, tai jopa kokonaan loppumisesta,
ja ihmetys on ollut suuri kaikissa ryhmissä.

10 Karenssisanomat 2/2013

Myötätuntoa on saatu, mutta sillä ei yhdistykset pysy pystyssä.
Keskusteluja uusien vuoden alusta voimaan tulleiden soveltamisohjeiden osalta on käyty toimeenpano-osastolla hallitusneuvos Päivi Kermisen kanssa useaankin otteeseen. Asiat eivät ole menneet
ELY:issäkään ihan niin kuin Kerminen on
meitä informoinut.
Saamamme informaation mukaan tietokoneet on mahdollista saada TYPOavustuksen piiriin, mikäli hankkeessa on
koulutustilaisuuksia, joissa niitä tarvitaan.
Koneita siis voi saada hankkeisiin, mutta ei
vetäjille.
Olemme tiedustelleet ministeriöltä
avustusten taannehtivasta käytöstä. Kerminen täsmensi, että hankeen päätöksen

tekohetki ei ole oleellinen, vaan se, koska
hankehakemus on jätetty ELY:yyn. Hän
sanoi, että avustuksen hakijan riski on, että
jos hankkii tai ostaa jotain tavaraa hankeen
piikkiin ja siihen ei sitten myönnetäkään
avustusrahaa.
Lisäksi jos hankehakemus on jätetty
sisälle ELY:yyn esimerkiksi viime vuoden
lokakuun lopussa, kuten osalla alueista on
tehty ja ELY tekee myönteisen päätöksen
hankkeesta tammikuun lopussa, niin avustus voidaan maksaa 1.1. lukien, jos avustusta on haettu 1.1. alkavaan hankkeeseen.
Kerminen korosti, että hankepäätöksiin ei ole vaikuttanut millään alueella se,
että ELY:jen rahat olisivat loppuneet kesken. ELY:n henkilöstö joutuu harkitsemaan

jokainen vuosi, mihin rahat missäkin työllisyystilanteessa kohdennetaan.
Millä saadaan tehokkainta ja asiakkaiden näkökulmasta eteenpäin kohti työelämää vievää toimintaa?
Kerminen sanoi terveisinä teille meidän toimijoille, että nyt olisi parasta, kun
kaikki ensin tutustuisivat omien TE-toimistojen palvelulinjojen johtajiin ja yhdessä lähtisitte miettimään kolmannen sektorin paikkaa tässä paletissa. Terveisinä vielä, että siellä on johtajat, jotka ovat avaralla mielellä hakeneet näitä paikkoja ja ovat
valmiita yhteistyöhön kaikkien toimijoiden
kanssa.
Kerminen kertoi myös tapaamisessamme hyvin laajasti sitä, että syynä on se,
että uusilta TE-toimistojen asiantuntijoilta ei vielä ehkä löydy tarvittavaa ammatti-

taitoa, kun kaikki ovat eri tehtävissä kuin
aiemmin. Ja työntekijät itse hakivat uusia
paikkojaan. Mutta lupasi vielä ohjeistaa uudelleen. Olemme saaneet jopa tietää, että
henkilöstölle on lyöty niput käteen ja sanottu, että opiskelkaa tuosta. Viime aikojen keskustelu työttömien työnhakijoiden
talkootyöstä on nostanut tunteita ja siitä
hän lupasi tehdä uuden ohjeen, ettei se nyt
vääristäisi kilpailua.
Lisäksi olemme painineet alkuvuoden
eduskunnan myöntämän ”Työttömien yhdistysten osaamisen kehittämisen” rahan
(500 000 €) kanssa. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että Työhallinto on lähinnä kiusaantunut siitä, että eduskunta antaa tällaista
rahaa kolmannen sektorin toimijalle.
Elämme tilanteessa, jossa ELY:iltä ei
löydy resursseja alkaa hoitamaan tämän

rahan käyttöä. Muuta en osaa teille sanoa
kuin, että olen vallan ihmeissäni. Näin tiukalle on henkilökunta vedetty, ettei työntekijärievuilta ilman lisäresursseja löydy
joustoja.
Mutta sitten vielä ilon aihe: Hakuaika
on menossa jäsenyhdistyksille työttömien yhdistysten liikunnan edistämisen pilotointiin. Alkuvaiheessa otamme mukaan
noin 10 yhdistystä. Lehden ilmestyessä hakuaika on umpeutunut. Tämmöisiä näistä
raha-asioista tällä kertaa.

Asioita edunvalvonnasta koonnut
Lea Karjalainen, puheenjohtajanne

Lukijan palsta

Askel kohti
täystyöllisyyttä

L

isää töitä halvalla (Savon Sanomat
16.4.2013) on ajatus, jolle ei pidä sanoa ei ilman tarkempaa tutkintaa ja
ehtoja. Lähtökohta on se, että ihmisille, myös vähemmän koulutetuille, pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville
tulee järjestää työtä. Työ on parasta syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisyä. Töitä ja tekemistä kun löytyy, kyse on vain siitä halutaanko näille ihmisille maksaa palkkaa.
Jutussa mainittiin kuukausipalkka
1.340 €/kk eli yli 8 euroa tunnilta. Onhan
se aivan liian vähän, jos mietitään, mitä
kaikki maksaa nykyään. Moni ihminen joutuu näinä päivinä tulemaan toimeen paljon
pienemmillä tuloilla. Tosi on, että tuollakin palkalla usea lähtisi töihin, jos sitä olisi tarjolla. Näin myös työkokemus karttuisi ja samalla se parantaisi mahdollisuuksia
sijoittua uuteen työhön, jos tarvetta olisi.
Miten tämän palkkaluokan työtä voitaisiin kehittää niin, että silläkin voisi tulla toimeen? Tässä muutama ehdotus: pien-

Paula Mehto, Kuopio

tä palkkaa tulisi kompensoida lyhyemmällä työpäivällä, esim. 6,5 tuntia. Työaikaan
sisältisi puolen tunnin lepotauko. Lyhyempää työaikaa ei tulisi tarjota työntekijälle, jos hän ei sitä itse pyydä. Työn verotus minimoitaisiin niin, että vero olisi korkeintaan 10 prosenttia. Matalapalkka-alojen työntekijöille tulisi järjestää työterveyshuolto, joka kattaa myös sairaanhoidon. Lisäksi heille olisi oltava mahdollisuus sosiaalisen lainan saantiin. Asumiskulujen tulisi
olla kohtuullisia eli vuokra-asuntotuotanto
ja asuntojen saatavuus tulisi turvata.

Tässä vain muutama ehdotus siitä, miten matalapalkkainen työtekokin voisi olla
kannattavaa. Niin kuin olen aikaisemmissakin kirjoituksissani maininnut, tarvitaan
tahtoa, uutta järjestelmää ja asiaan perehtymistä. Työllisyys tulee aina yhteiskunnalle kannattavammaksi kuin työttömyys.
Valtio, kunta ja kolmas sektori yhdessä
suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeita, joilla saadaan työtä ja mielekästä tekemistä ihmisille, joiden on vaikea sijoittua
avoimille työmarkkinoille.
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Nuorisotakuu: Uutta ajattelua ja
rajat ylittävää yhteistyötä
Nuorisotakuun toteutus edellyttää
uudenlaista yhteistyötä ja sitoutumista
alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta.
Toimimalla yhteistyössä voidaan
parhaiten tukea sitä, että nuorten
osallisuus lisääntyy, heidän osaamisensa
kehittyy, nuoret kouluttautuvat ja
työllistyvät ja ovat siten aktiivisia
yhteiskuntamme jäseniä. Jo
aloitettua monialaista yhteistyötä
esimerkiksi nuorisolain mukaisissa
yhteistyöverkostoissa on jatkettava ja
kehitettävä.
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H

akipa nuori mistä tahansa apua,
hänet on ohjattava juuri hänen tilanteeseensa parhaiten soveltuvaan palveluun riippumatta hallinnonalasta tai siitä, mistä hän on lähtenyt
apua hakemaan. Tämän vuoksi muun muassa TE-toimistojen, opinto-ohjaajien, koulutuksen järjestäjien, kunnan sosiaali- ja
terveystoimen, nuorisotoimen ja elinkeinoelämän on tiivistettävä yhteistyötään.
Tätä korostavat alueellisille ja paikallisille toimijoille lähetetyn nuorisotakuun
toimintaohjeistuksen saatesanoissa työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri
Jukka Gustafsson, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sekä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Toimintaohjeistus laadittiin siksi, että useat eri tahot ovat kaivanneet lisää tietoa nuorisotakuun tämänhetkisestä tilanteesta ja takuun toteutumiseksi tarvittavista toimista.
Toimintaohjeistuksessa on kuvattu
nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö sekä takuun toteuttamiseksi tarvittavia TE-hallinnon, opetus- ja kulttuurihallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimia. Ohjeistus kannustaa toimijoita yhteistyön lisäksi hyödyntämään entistä
paremmin olemassa olevan lainsäädännön
mahdollisuudet nuorisotakuun toteutumiseksi.
Nuorisotakuusta ei ole olemassa yhtä
erillistä lakia vaan sen toimeenpano perustuu hallinnonalojen välisen yhteistyön lisäksi yhdessä laadittuihin toimintalinjauksiin ja eri alojen säädöksiin, joista osaa on
uudistettu.
Takuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, mukaan lukien oppisopimuskoulutus ja maahanmuuttajanuorten kieli- ja opiskeluvalmiuksien koulutus
kansan- ja kansalaisopistoissa, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuorten TE-palvelut mukaan lukien Sanssi-kortti eli nuorten palkkatuki, kuntoutuspalvelut mukaan
lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä muut nuorten yksilölliset palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.
Valtion talousarvioon on lisätty nuorisotakuun toimeenpanoon 60 miljoonaa euroa vuosittain nykyisen hallitusohjelman
ajan. Lisäksi nuorten aikuisten osaamis-

ohjelmaa rahoitetaan kuluvana vuonna 27
miljoonalla eurolla ja vuosina 2014–2016
vuosittain 52 miljoonalla eurolla. Maaliskuun 2013 kehysriihessä nuorisotakuun
toteutukseen saatiin lisärahoitusta ammatillisten koulutuspaikkojen lisäämiseen ja
nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen.
Nuorisotakuun seurannassa hyödynnetään eri hallinnonalojen olemassa olevia tilastoja, seurantatietoja ja muita tulosohjauksen mittareita. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt laajan tutkimushankkeen nuorisotakuun toimeenpanon ensimmäisestä vuodesta. Hankkeen väliraportti
valmistuu kesäkuussa.

Mikä on nuorisotakuu?
Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen toteutukseen ovat sitoutuneet ministeriöiden lisäksi työmarkkinajärjestöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.
Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden
alusta. Se tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Osana
nuorisotakuuta toteutettava nuorten aikuisten osaamisohjelma antaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen
tutkinto.
Lisätietoja nuorisotakuusta ja alueellisille ja paikallisille toimijoille lähetetty toimintaohjeisto löytyvät osoitteessa
www.nuorisotakuu.fi > Aineistoa

www.palkkatuki.fi
– sivusto internetissä ja Facebookissa!
Mikä?
Palkkatuki.fi on yhdistysten työ- ja harjoittelupaikkojen välittämiseen tarkoitettu internet-sivusto. Sivusto toimii netissä ja facebookissa.
Miksi?
Sivusto syntyi, kun toimijat kokivat, etteivät asiakkaat löydä heillä
avoimina olevia työpaikkoja. Sivuston kautta keskisuomalaiset yhdistykset ja järjestöt voivat tiedottaa avoimina olevista palkkatukityöpaikoistaan, joista muutoin työttömien työnhakijoiden on ollut
hankala saada tietoa.
Sivustoa voi käyttää apuna myös valmennus-, koulutus- ja ohjaustyössä, koska sivuilla on paljon hyvää tietoa työttömyyteen ja työnhakuun liittyen. Sivusto on pyritty rakentamaan työttömän työnhakijan tarpeiden näkökulmasta, jotta tarvittavaa tietoa löytyisi
mahdollisimman paljon yhdeltä sivustolta.
Miten?
Yhdistys täyttää sivustolla olevan lomakkeen joka lähetetään eteenpäin. Hankkeemme henkilöstö on sitoutunut ylläpitämään sivustoa
ja paikka ilmoitetaan sivuilla ja facebookissa vuorokauden sisällä (arkipäivisin) lomakkeen lähettämisestä.
Työnhakijoita ohjeistetaan tarkistamaan palkkatukioikeutensa ensin
TE-toimistosta ja vasta sen jälkeen olemaan yhteydessä työnantajaan.
Facebookin kautta tavoitellaan laajaa yleisöä, niin työpaikkoja tarjoavia työnantajia kuin työtä tarvitsevia työnhakijoita!
Sivustoa tullaan kehittään edelleen esiin tulevien tarpeiden mukaan
ja palautetta otetaan mielellään vastaan!
www.palkkatuki.fi

Oletko jo tutustunut ilmaiseen OsaajaPLUS arviointimenetelmään?
Se sisältää kattavan lomakkeiston asiakkaan ohjaukseen. Arviointiin
liittyvät lomakkeet ovat internetpohjaisia ja kaikkien käytettävissä.
Lomakkeistot ohjeineen ladattavissa www.yhdistystori.fi sivulta.

Sivuston takana
VälittäjäPLUS-hanke on KeskiSuomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT)
hallinnoima välittäjäorganisaatiohanke, jota rahoittavat Euroopan
sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä
osahankkeiden toiminta-alueiden
kunnat.
VälittäjäPLUS-hankkeesta rahoitetaan työllistämistoiminnan kehittämishankkeita Keski-Suomessa.
Kohderyhmänä ovat 3. sektorin
toimijat ja heidän asiakkaansa sekä
toimijoiden yhteistyökumppanit ja
työnantajat. Hankkeen tavoitteena
on parantaa pitkään työttömänä
olleiden työllistymismahdollisuuksia.
VälittäjäPLUS käynnistyi kesäkuussa 2011 ja se toimii osahankkeiden
tukena ja ohjaa hankkeita niiden
toteutuksen ajan. Tavoitteena on
kehittää työllistämistoimintaa.
Yhdessä osahankkeiden kanssa
arvioidaan ja tunnistetaan sopivia
toimintatapoja sekä parannetaan
toiminnassa mukana olevien yhteistyötahojen verkostoitumista.
VälittäjäPLUS-hankkeen projektipäällikkö Eija Lapin mielestä on
tärkeää, että asiakkaille mahdollistetaan oikea-aikainen ohjaus jopa
henkilökohtaisesti sekä etsitään
kiinnostavia ja mielekkäitä työllistymismahdollisuuksia.
Osahankkeita ovat Tempo Pihtiputaalla (Viitaseudun Kumppanuus
ry), Etumatka Äänekoskella (Äänekosken katulähetys ry), Välitän 2
Hankasalmella (Hankasalmen 4H
ry) sekä Jyväskylässä Tulevaisuuden uudet tekijät – TUT (Jyvässeudun 4H ry), Kasi (Keski-Suomen
MS-yhdistys ry) ja Open Ways (Jyväskylän Katulähetys ry).

Kolumni: Arto Satonen

Kehysriihessä työn linja voitti
Kehysriihen julkinen keskustelu on
kiteytynyt yritysverouudistukseen.
Toki yhteisöveron alentaminen ja
kansainväliseen verokilpailuun
vastaaminen on tärkeää
työllisyydenkin näkökulmasta,
mutta paljon muutakin tehtiin.
Kehyslinjausten kantavana
teemana oli edistää
suomalaista työtä ja sen
mukaisia linjauksia myös
tehtiin.

T

yövoimapolitiikan painopisteenä ovay nuorten yhteiskuntakuu
ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi kokeilulla. Tärkeää on kiinnittää
huomiota myös juuri työttömäksi jääneisiin ja vastavalmistuneisiin, koska heidän
työllistymismahdollisuutensa ovat parhaimmat. Mitä useampi saa nopeasti työtä, sen vähemmän on potentiaalisia pitkäaikaistyöttömiä.
Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista auttaa kehysriihen päätös lisätä ammattillisen koulutuksen aloituspaikkoja
suhteessa aiempiin päätöksiin. Myös oppisopimuskoulutukseen tuli lisää rahaa ja lisäksi luodaan ammatilliseen koulutukseen
uusi 2+1-malli , jossa viimeinen vuosi opiskelusta suoritetaan yrityksessä.
Erityistä huomiota kiinnitetään myös
osatyökykyisiin, joille tehdän oma toimenpideohjelma tavoitteenaan saumaton palveluketju. Konkrettiisena päätöksen osaaikasairauspäivärahakauden mittaa nostettiin 72 päivästä 150 päivään. Lisäksi jatketaan mahdollisuutta jättää työkyvyttömyyseläke lepäämään.
Kataisen hallituksen päätöksissä näkyy ohjenuorana myös kaikkein pienituloisimpien jättäminen leikkausten ulkopuolelle. Itse asissa perusvähennyksen nosto ja
työtulovähennyksen nosto tuovat hieman
lisää kaikkien pienituloisimmille. Työtulovähennyksen myötä työn verotus keventyy nimenomaan pienituloisten työntekijöiden osalta.
Työn linjan ratkaisut ovat todella tärkeitä, koska heikkenevä taloustilanne vaikuttaa väistämättä myös työllisyyteen.
Ensimmäiset merkit huolestuttavista näkymistä kotimarkkinoilla on saatu kaupan
alalta. Silloin kun työtä on niukasti, niin on
tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee siihen kiinni. Tässä suhteessa meillä on
opittavaa Ruotsista. Myös aktivointitoimet
ovat tärkeitä, jotta mahdollisimman moni
pitää työkykynsä yllä taloustaantuman yli.
Ennustettu aktivointiaste ensi vuodelle on
29, joka on hyvin lähellä hallitusohjelman
tavoitetta työttömyyden hienoisesta noususta huolimatta.

Arto Satonen
Kansanedustaja,
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
( KOK )
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Vuosikokous 2014:

Hyvät jäsenyhdistysten ihmiset!

E

dustajat valitsevat vuosikokouksessa yhteistoimintajärjestölle puheenjohtajan ja hallituksen. Meidän vanhojen, ei varsinaisessa työelämäiässä
olevien ihmisten on aika antaa tilaa uusille hallitusjäsenille. Itse täytän ensi vuonna
64 vuotta ja siirryn eläkkeelle. Moni muukin hallituksessamme on samassa elämänvaiheessa. TVY ry:n pitää olla työikäisten
edunvalvontajärjestö.
Etsikää puheenjohtaja- ja hallitus
jäsenehdokkaiksi ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita pitkäaikaistyöttömien
edunvalvonnasta, nuorten työttömyydestä
ja köyhyydessä elävistä ihmisistä. Sarka on
pelottavan laaja ja työteliäs.
Mielestäni tulevan puheenjohtajan on
toimittava yhteistoimintajärjestössä sataprosenttisesti ja omat entiset työt on jätettävä muille. Aivan samalla rootelilla kuin
miten itse olen töitä tässä järjestössä tehnyt.
Olen sitä mieltä, että kenet sitten kenttäväki valitseekin tehtävään, on myös johdettava ehdottomasti edunvalvontaa ja
huolehdittava siitä, että me kuulumme,
näymme ja olemme valmiita aina antamaan lausuntoja ja esittämään kohderyhmämme vaatimuksia niin hallitusneuvotteluissa kuin valiokunnissa ja ministeriöissä. Tehtävä ei ole helppo. Koko TVY ry:n
hallituksen on tunnettava vastuu ja autettava silloin, kun uusi puheenjohtaja astuu
tehtävään. Tällä hetkellä on niin, ettei apua
edunvalvonnan papereihin hallituksesta
löydy. Onko kysymys sitten siitä, ettei minua vain haluta tukea vai mistä muuta. Ih-

miset ovat joko liian kiireellisiä omissa yhdistyksissään tai sitten pelkäävät osaamattomuuttaan. Olen valmis itse joustavasti
ohjaamaan uutta puheenjohtajaa edunvalvonnassa, sillä onhan selvää, ettei uuden
puheenjohtajan mahdollisen oman yhdistyksen toimen lopettaminen entisessä työtehtävässä ole ihan yhden päivän juttu.
Heitä, jotka ovat kiinnostuneita TVY ry:n
puheenjohtajan työstä, on jo nimetty muutamia.
Avatakseni tekemääni työtä tässä muutamia esimerkkejä:
ESR-Manner-Suomen seurantakomitean jäsenyys, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, vaihdellen pitkäaikaistyöttömyyttä koskevat lakimuutokset ja varsinkin kuntouttavat lait,
THL:n hankkeiden ohjausryhmät, jotka
tutkivat kohderyhmämme lakien toteutusta, ja eri kokeiluhankkeita, sosiaali- ja terveysvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, valtiovarainvaliokunnan jaostot,
jotka käsittelevät kohderyhmämme lakiesityksiä ja sen seitsemän muuta.
Tietysti suurin työ on lakien arviointi
ja lausuntojen valmistelu. Meiltä ei odoteta lakimiesten pohdintaa, vaan kansalaisjärjestön, kohderyhmän asiantuntemusta.
Nykyisin puhutaan kokemusasiantuntijuudesta, ja sitä tietoa pitäisi jatkuvasti kerätä
hallituksen jäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä.
Edunvalvontaverkoston rakentaminen
on jatkuva prosessi ja eduskuntaryhmien
tapaaminen on oltava suunnitelmallista.
Neljän vuoden välein on aloitettava kaikki lähes uudelleen. Eduskunnassa vaihtuu
aina joka vaali noin kolmannes edustajista
ja varsinkin ”omien” valiokuntien jäsenten
tuntemus edistää järjestömme tavoitteiden
edistämistä.
Lisäksi tietenkin työhön kuuluu esimiehenä toimiminen TVY ry:n toimiston
työntekijöille ja hallituksen ja työvaliokun-

nan kokousten valmistelu ja rahoituksen
turvaaminen yhteistoimintajärjestölle.
Olemme monessa mukana: SOSTE
ry:ssä, Sosiaalifoorumissa ja eri eduskuntaryhmien työelämätyöryhmissä. Lisäksi TVY ry:n edustajalta pyydetään myös
alustuksia yhteistyökumppaneiden seminaareihin. Voin sanoa, että haasteita riittää
ja mikään päivä ei ole samanlainen.

Lea Karjalainen, puheenjohtajanne
vuoden 2014 vuosikokoukseen asti

Puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten vaalit vuoden 2014
vuosikokouksessa
Seuraava lehtemme ilmestyy syksyn alkupuolella ja yhdistyksistä
tulleen palautteen vuoksi ehdotan
seuraavaa:
Puheenjohtajaehdokkaiksi vuoden
2014 vuosikokouksessa asettuvat
henkilöt piirtävät lehtemme välityksellä itsestään henkilökuvan
seuraavassa lehdessämme, jotta
kaikki tietäisivät hyvissä ajoin ehdolla olevat ehdokkaat.
Kertokaa ainakin seuraavaa:
• ikä
• kotipaikka
• yhdistys, jos olette työttömien
yhdistyksessä jäsenenä taikka
töissä
• missä muissa yhteiskunnallisissa
toimissa tai luottamustehtävissä olette toimineet
• paikalliset vaikuttamiskanavat,
jossa olette olleet mukana
• oletteko valmiita TVY ry:n työhön 100 prosenttisesti
• valokuvakaan ei ole pahitteeksi
Lisäksi me täällä hallinnossa toivoisimme, että olisitte valmis käymään
helmi–maaliskuun aikana myös
aluekokouksissa esittelyissä, jotta
ihmiset saisivat tutustua teihin ja
mielipiteisiinne ennakkoon. Tavoitteena on myös, että järjestämme
puheenjohtaja ehdokkaille kyselytunnin ennen varsinaista vaalia.

Kuva: Jukka Haapakoski

TVY ry:n sääntöjen määräämä
vuosikokous pidetään huhtikuussa
Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa.
Tiedotamme asiasta verkkosivuillamme
sitä myöden, kun tilaisuus kehittyy.
Laittakaa almanakkoihinne päivät
24.–25.4.2014.

Sosiaalifoorumissa kohdataan
Mitä yhteistä on Intian Adivasi-alkuperäiskansalla,
Suomen osatyökykyisillä ja Helsingin vanhusten
asumisoloilla? Ainakin se, että muun muassa näistä
keskusteltiin kiivaasti Suomen sosiaalifoorumissa
2013.

K
Välityömarkkinat

uvittele 5-kerroksinen koulurakennus täyteen
innostunutta kuhinaa, avoimia kohtaamisia.
Kuvittele talo täynnä kaikenikäisiä ja kaikennäköisiä ihmisiä, lupaa jutella tuntemattomille
ja olla oma itsensä. Viikonlopun aikana kohtasi reilu 2
500 ihmistä, joita veti yhteen halu ymmärtää ja halu
vaihtaa ajatuksia. Se on Sosiaalifoorumin henki.
Suomen Sosiaalifoorumi on osa kansainvälistä Sosiaalifoorumi-liikettä. Foorumit kokoavat eri maissa ja
alueilla yhteen oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtääviä järjestöjä ja ihmisiä. Suomen
Sosiaalifoorumi 2013 tarjosi tänäkin vuonna hienon
mahdollisuuden tasaveroiseen väittelyyn, kokemusten vapaaseen vaihtoon ja tehokkaiden toimintamuotojen hahmottamiseen.
Suomen 12. sosiaalifoorumi keräsi arviolta 2600
kävijää Arbikselle 20.–21.4.2013. Viikonlopun keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja tempauksia oli järjestämässä yli 120 kansalaisjärjestöä tai verkostoa.
Tänä vuonna hommaa koordinoi Työväen Sivistysliitto ja tapahtuman mahdollisti Ulkoministeriön taloudellinen tuki. Mukana oli tänä vuonna ilahduttavan
paljon uusia toimijoita sekä aiempaa enemmän näytteilleasettajia.

Ihmisarvosta on kysymys!
Sosiaalifoorumin 2013 yleisteemana oli ihmisarvo.
Teemaa lähestyttiin yli 60 keskustelutilaisuudessa eri
näkökulmista. Keskusteluissa korostuivat osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitys.
Tapahtuma oli jaettu viiteen teemakokonaisuuteen, joissa korostuivat ihmisarvon ja osallistumismahdollisuuksien yhteys. Elämä, työ, talous -teematalon seminaareissa näkyvit ajankohtaiset keskustelut
veroparatiisien sääntelystä ja äärioikeiston haasteesta.
Keskustelua herätti, millaista liikehdintää osattomuuden kokemuksesta kumpuaa. Muita teemoja olivat Ihmisoikeudet ja kansanvalta, Kestävä kehitys ja ympäristö, Rauha, dialogi ja kulttuuri sekä Hyvinvointi ja
tasa-arvo.

Rauhankulttuuri vs. vihakulttuuri

Asiantuntijana omassa asiassaan

Suomen Sosiaalifoorumi 2013:n
osaanottajamäärä: 2600 henkilöä

Sosiaalifoorumin Hyvinvointi ja tasa-arvo -teemakokonaisuuden suunnittelua veti Juha Keränen TVY
ry:stä. Teeman alla järjestettiin tusinan verran tilaisuuksia kahden päivän aikana. Aiheina olivat muun
muassa perustulo, maahanmuuttajanuoret, aikapankit sekä yhdenvertainen Suomi ja maailma.

Kuvat: Juha Keränen

Välityömarkkinat puhutti ja kiinnosti

Lisätietoja, kuvia, tekstejä ja videoita Suomen
Sosiaalifoorumista 2013:
www.sosiaalifoorumi.fi

– Aika mukavasti meidän ihmiset olivat foorumin löytäneet. Esimerkiksi välityömarkkinat
-seminaarissa kuului työttömienkin ääni. Ensi vuoden foorumin suunnittelu alkaa pian ja toivon, että
työttömien yhdistykset ovat vielä näkyvämmin mukana, Juha sanoo.
Välityömarkkinat – sosiaalinen työllistäminen
murroksessa -tilaisuus keräsi Arbiksen juhlasalin
täyteen väkeä. Välityömarkkinoiden selvityshenkilö Tarja Filatov avasi Välityömarkkinat-selvitystä ja
sen suosituksia. Keskustelussa pohdittiin, mistä rahat työllistämiseen, jos vastuu siirtyy kokonaan kunnille. Entä, onko ikääntyneille yli 58-vuotiaille tarjolla pysyvää eläkeratkaisua ja ketkä ovat oikeutettuja
pysyvään palkkatukeen? Keskustelussa olivat mukana kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Mari
Tolppanen, lääkäri Antti Holopainen sekä TVY:n
puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Syrjityistä syrjityimmät naiset
Viikonlopun aikana naiskysymys nousi esiin monessa osatapahtumassa. Yhdenvertaista Suomea ja maailmaa käsitellessä tilaisuudessa erikoissuunnittelija
Malla Laiti totesi: ”Romaneista nainen kohtaa ensimmäisenä syrjinnän.”
Nuorten yhteiskuntakuuta käsitelleessä tilaisuudessa kerrottiin Vantaan Petra-projektista, jonka tavoite on vähentää nuorisotyöttömyyttä. Projektissa
on koettu sukupuolen merkitys työllistymisessä niin
tärkeäksi, että hankkeessa toimii erityinen tasa-arvokoordinaattori. Samoin todettiin maahanmuuttajien
työllisyys -tilaisuudessa: sukupuolella on merkitystä.
Puhumattakaan epäsopivan iän ja epäsopivan sukupuolen yhdistelmästä työmarkkinoilla!
Foorumin päätöstilaisuuteen naisten viestiä Intiasta toi karismaattinen puhuja Namrata Bali. Bali on
naisten työllisyyttä edistävän SEWA:n puheenjohtaja. SEWAn tavoitteena on naisten työllisyyden ja sitä
kautta itsemääräämisoikeuden edistäminen. Järjestöllä on yli miljoona jäsentä ympäri Intiaa ja paljon tehtävää.
Naiset työllistävät itse itsensä Intiassa. Heillä ei
ole työnantajaa, jolta vaatia oikeuksiaan. Naisten työ
on näkymätöntä, naiset eivät itsekään tunnista, mitä
kaikkea he tekevät, kuinka arvokkaita he ovat, Bali
kertoi.
Siksi kaikkein tärkeintä on nostaa naisten epävirallisella sektorilla tekemä työ sille kuuluvaan arvoon.
Emme halua enää olla vain jonkun tyttäriä tai vaimoja. Naisille ja naisten tekemälle työlle on annettava
oma nimi!

Mikko Perkoila

Erkki Tuomioja

Namrata Bali, kansainvälinen vieras (oik.)

TVY ry:n ja Ehyt ry:n myyntipöytä

Myyntipöytäkuja

Päivi Vartiainen-Ora
Työväen Sivistysliitto TSL

Loppupaneeli

Bussiorganisaattori Tuija Öystilä (oik.)

Kahvioruuhkaa

Kolumni: Markus Mustajärvi

Uhkapeliä isoilla panoksilla
Valtiontalouden kehysriihessä päätettiin
laskea yhteisövero 20 %:iin. Sen myötä
Suomi lähti verokilpailuun mukaan.
Yhteisöveron alentamista perustellaan
oletetuilla dynaamisilla vaikutuksilla.
Yritykset kuitenkin työllistävät ja
investoivat vain, jos niillä on myönteisiä
näkymiä. Hallituksen hurskas toive ei
siinä arvioinnissa paljon paina.

K

ehysratkaisun yhteydessä rukattiin myös osinkoverotusta. Veroratkaisut tekevät valtion kassaan
liki miljardin euron aukon. Se kertautuu vuosi vuoden jälkeen. Siksi on syytä
arvioida, millaisessa maailmassa nämä päätökset tehtiin.

Työttömyystilanne pahenee
Työllisyyskatsauksen mukaan maaliskuun
lopussa oli 287 000 työtöntä. Se on yli
40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Myös nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys
pahenevat. Erityisen huolestuttavaa on
se, että työttömyyden taso on nyt 80 000
henkeä korkeammalla kuin ennen vuoden
2008 finanssikriisiä.
Kokemus osoittaa, että työttömyys voi
kasvaa hyvin nopeasti, mutta laskee loivemmin ja pitkällä viiveellä. Kesään mennessä työttömyys noussee yli 300 000
työttömän. Kyse on työttömyyden trendinomaisesta kasvusta, ei kausi- tai satunnaisvaihteluista. Siksi työ- ja elinkeinoministeriön sektorille tulisi kasata riittävästi
pelimerkkejä aktiivisen työllisyyspolitiikan
harjoittamiseksi. Nyt niitä rahoja ei löydy
mistään.

Euroalueen yskiminen
paljastui keuhkotaudiksi
Finanssikriisiä seurannut eurokriisi paljasti
yhteisen valuutta-alueen ongelmat. Lupaukset kasvusta ja vakaudesta ovat haihtuneet. Itse asiassa eurojärjestelmän valuviat
ovat nyt eniten epävakautta aiheuttava tekijä maailmantaloudessa. Myös euroalueen
sisäinen erilaistumiskehitys on saanut lisää
vauhtia. Pohjoisten vauraiden ja etelän velkaantuneiden maiden välinen kuilu kasvaa.
Eurokriisi on pyritty ratkaisemaan siirtämällä kriisivaltioiden velkoja euromaiden
yhteiselle vastuulle ensin suoraan ja nyt
eurooppalaisen jättimäisen pikavippifirman, Euroopan vakausmekanismin, kautta. EVM on Luxemburgin suurherttuakunnassa perustettu pankki, jossa johtajilla on
syytesuoja ja valtaosa asiakirjoista salaisia.
Suomikin on sotkettu syvälle yhteisiin
kriisimaiden vastuisiin. Jo viime vuonna
otimme 1,44 miljardia euroa velkaa maksaaksemme EVM:n ensimmäisen pääomaosuuden. Tämän vuoden sitoumus on peräti 11 miljardia euroa ja se on maksettava vaadittaessa. Summa on noin viidennes
valtion talousarvion loppusummasta. Näin
yhteiset vastuut muuttuvat Suomen valtion lisävelaksi ja leikkauksiksi sekä veronkorotuksiksi kotimaassa.

Uusliberalismin aikaa
Kriisiohjelmissa ei ole varattu senttiäkään
kriisin aiheuttamien sosiaalisten ongelmien lievittämiseen tai työllisyyden tukemiseen. Suurtyöttömyys on osa kriisipolitiikkaa: sen avulla kriisimaiden työmarkkinat
yritetään muuttaa ”kilpailukykyisiksi” ja
”joustaviksi”. Kuria ja järjestystä vaaditaan
ennen kaikkea Saksan johdolla, jonka pankit ovat hyötyneet eniten kriisipaketeista.
Tiukat säästöohjelmat supistavat taloutta ja johtavat syöksykierteeseen. Pahin
tilanne on Kreikassa ja Espanjassa. Työttömyysaste Kreikassa on 27,0 % ja Espanjassa 26,2 %. Luvut ovat jo sellaisia, että
vertailukohta pitää hakea 1930-luvun Euroopasta.
Vaihtoehto kriisimaiden auttamiseksi
olisi elvyttävä talouspolitiikka ja EU:n keskuspankin suora tuki kriisimaille, ei keinotteleville pankeille. Kyllä kai eurokriisistäkin on uskallettava sanoa, että kyse on

systeemikriisistä: kapitalistisen järjestelmän omalakisesti tuottamasta ongelmasta.

Onko Japanin tie
Suomenkin tie?
Jokin aika sitten tulevaisuusvaliokunnan
kokouksessa vieraili yksi Suomen kovimmista talousasiantuntijoista, kansantaloustieteestä Harvardissa väitellyt kemijärviläissyntyinen Jarmo Kotilaine. Hän työskenteli tuolloin Saudi-Arabian suurimman
yksityisen pankin pääekonomistina, joten
perspektiiviä arvioida Suomen tilaa hänellä
ainakin oli ja on.
Kotilaineen mukaan, jos lopullinen rysäys euroalueella vältetään, Suomella voi
olla edessään pitkä matalan talouskasvun
kausi niin kuin Japanissa on käynyt. Sekin vaihtoehto tietää rajuja rakenteellisia
muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa.
Muutos voi horjuttaa jopa hyvinvointiyhteiskunnan perustaa.

Mitä pitäisi tehdä?
Liian monta kertaa olemme saaneet kuulla,
kuinka markkinavoimista on otettu niskalenkki tai kokoon kyhätty kriisitukipaketti
on lajissaan viimeinen. Puheet ovat olleet
yhtä hataralla pohjalla kuin hallitusohjelman talousperusta.
Jotta talouspolitiikka ylipäätään voisi onnistua, täytyy edes perusasioista olla
selvempi kuva kuin nyt. Pitäisikö maahan
perustaa talousviisaiden neuvosto, joka
kriittisesti arvioisi harjoitettua talouspolitiikkaa ja antaisi oman panoksensa päätösten valmisteluun.
Tulevaisuuden haasteet ovat niin valtavat, että tosiasioiden tunnustaminen on
ensimmäinen ehto pärjätä. Meillä on vielä
varaa elvyttää ja panostaa, mutta ei loputtoman kauan.

Markus Mustajärvi,
kansanedustaja (vr)

Lukijan palsta

Karenssia inhimillisestä
erehdyksestä

H

aluan kertoa varoittavan esimerkin
siitä miten työttömän inhimillinen
erehdys voi johtaa mahdottomaan
paperisotaan, selvittelyyn ja rahojen odotteluun. Olen työtön ja sain työvoimatoimistolta työtarjouksen. Työpaikkailmoituksessa kohdassa yhteystiedot oli työtä tarjoavan työnantajan sähköpostiosoite,
jonne laitoin työhakemuksen. Ilmoituksessa pitkän tekstin sisällä oli toinen osoite, johon hakemus pyydettiin lähettämään.
Tästä syystä lähetin hakemukseni vahingossa väärään paikkaan. Työvoimatoimiston tulkinnan mukaan en ollut hakenut
paikkaa lainkaan ja asetti minulle kolmen
kuukauden karenssin. Pyysin lisäselvitystä
ja kyseinen työantaja lähetti hakemukseni
työvoimatoimistoon. Luulin kaiken olevan

ohi. Tämän jälkeen työvoimatoimisto teki
mielestäni järjenvastaisen päätöksen, asetti viiden kuukauden työssäoloehdon, työmarkkinatuen saamiseksi. Eli rangaistukseni koveni sen jälkeen kun kaikki osapuolet tiesi minun hakeneen työpaikkaa.
Työttömyysturvayksikkö ei perunut
päätöstään ja ainoa tie hakea oikeutta, oli
valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Asian käsittely kesti lähes
vuoden. Valituksessani vaadin työmarkkinatukioikeuden palauttamista, koska en ollut tarkoituksella kieltäytynyt työstä. Koko
hässäkkä syntyi ainoastaan harhaanjohtavasta työpaikkailmoituksesta. Melkein
vuoden odotuksen jälkeen sain työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta
päätöksen, jossa palautettiin oikeuteni työ-

markkinatukeen. Olin siis hakenut paikkaa
riittävällä tavalla, enkä tarkoituksella ole
kieltäytynyt tarjotusta työstä
Toivon muidenkin jaksavan taistella
oikeuksiensa puolesta. Olen ollut pitkään
työttömänä ja silti pitänyt jäsenyyteni liitossa voimassa, tämän ansiosta sain liitosta erittäin voimakkaan tuen tässä valitusasiassa. Liiton lakimies sekä aluetoimitsija
auttoivat valituksen tekemisessä ja sainkin
vahvaa tukea omalle käsitykselleni. Toivon
myös työvoimatoimiston tarkentavan käytäntöjään, millaisia työtarjouksia työttömille lähettävät

Juha Ritsilä
Nastola
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Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon pyynnöstä

Keräämme tietoa huhtikuussa 2013
Hyvät jäsenyhdistysten ihmiset!
Keräämme usein ministereille,
eduskunnan valiokunnille tai
tiedotusvälineille jostakin yksittäisestä
asiasta tietoa hallitukselta tai ja
jäsenyhdistyksiltä. Tässä yksi esimerkki,
jotta tiedätte millaista TVY ry:n
edunvalvonta on.
Lehdessä toisaalla samanlainen
ongelmien keräyslista työvoimapalveluista ja myös työkokeiluista. Tällä
kertaa ministerimme Paulan pyyntö
kohdistui työn vastaanottamisen
esteisiin. Toivoisin tiedon keräämiseen
lisää apua teiltä kaikilta. Tulevat TVY ry:n
puheenjohtajat tarvitsevat samaa apua
teiltä kaikilta.
TVY ry:n edunvalvojien puolesta
puheenjohtaja Lea Karjalainen

Pätkä/silpputyön
vastaanottamisen esteet
Me TVY ry:ssä tiedämme ainakin osan ongelmista, jotka estävät tarjotun työn vastaanottamisen.
Tällä hetkellä suurin ongelma on se,
etteivät uudet työvoimanpalvelulain toimenpidekokonaisuudet sovi oikeastaan
niille, jotka ovat etenemässä ensimmäiselle
askelmalle kohti avoimia työmarkkinoita.
Suurin syy on se, että edellisen lain aikaiset työmarkkinatuella tapahtuvat työharjoittelu ja työelämävalmennus lopetettiin,
eikä uuteen lakiin tilalle tullut työkokeilu
sovellu nykyisillä ohjeistusten ja säännösten rajoituksilla oikeastaan kenellekään.
Työministeriö painottaa, ettei henkilö,
jolla on ammatillinen koulutus kuulu työkokeilun piiriin.
Kun työharjoittelumahdollisuutta ei
ole, sopivaa toimenpidettä ei vain enää löydy. Työttömien yhdistyksien kautta työelämään suuntaavat eivät pääse edes toimenpiteisiin. Työnhakuvalmennus ja uravalmennus eivät ole toimenpiteitä, joita kolmannella sektorilla voidaan edes toteuttaa.

Lea Karjalainen

Tukiloukut
Olen itse kuullut useasti, että niillä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevilla, joiden elämä koostuu työmarkkinatuen, asumistuen ja toimeentulotuen sokkeloista, muutoksenpelko on merkittävin ja
myös tosiasiallisin este työn vastaanottamiselle. Mitä tapahtuu, jos ottaa vastaan
lyhytkestoisen pätkätyön?
Asumistuessa pitäisi olla suoja-aika,
mutta miten se oikeasti pelaa? Saamani tiedon mukaan, jos uusi aika asumistuen tarkasteluun on jo sovittu, asiakkaan on mentävä tulotositteiden kanssa Kelalle tarkistuslaskentaan. Tiedän, että summat lasketaan uudelleen, mutta ainakaan vielä tieto
palkkatuella työllistyneiden asumistuen
alenemisesta ei ole tavoittanut minua. Johtunee vuoden vaihteen muutoksesta, koska oikeastaan kaikkien työvoimapolitiikan
toimenpiteiden osalta ollaan jäätyneessä tilanteessa. En tiedä toimivatko ne edes yrityksiin.
Haluan korostaa, etteivät kaikkien yhdistystemme ihmiset näitä välttämättä tie-
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dä. Heillä ei välttämättä ole kokemuksia
nykyisistä päätöksistä tai jonkun muun ihmisten tilanteista.

Lea Karjalainen

Onko kuntouttavaan
työtoimintaa jumiutuneita?
Kuntouttavan työtoiminnan kohdalla voidaan puhua ihmisistä, jotka tarvitsevat
elämänhallintaa ylläpitävää toimintaa sekä
heistä, joiden työkuntoisuus kohenee toimenpiteen aikana. Myös ihmeitä on tapahtunut: jotkut ovat edenneet opiskelemaan
tai jopa työelämään. Kuntouttavan työtoiminnan kohdalla laadullinen ja sisällöllinen
kehittäminen on paikallaan ja ajankohtaista myös kunnissa. Osa ihmisistä tarvitsee
työtoimintaa lopun elämäänsä ja on vain
myönnettävä se tosiasia, että niitä toimenpiteitä tarvitaan. Ihmisillä ei välttämättä
ole sellaista puutetta osaamisensa kehittämisessä, että heille voitaisiin tehdä diagnoosi sairaudesta tai vajavaisuudesta, mutta eteenpäin meno vain on pysähtynyt tai
on erityisen vaikeaa.

Lea Karjalainen

Ongelmat työllistyessä
matalapalkka-alan työhön
Suurin ongelma matalapalkka-alan työhön työllistetyille on silloin, kun muuttuvat monet asiat:
1. Toimeentulotuki: Toimeentulotuki
lasketaan aina uudelleen.
2. Ulosotto: Jos henkilö on taloudellisissa vaikeuksissa (kuten yli velkaantunut),
astuu kuvaan heti ulosotto, kun tieto työllistymisestä on tavoittanut viranomaistahon. Nykyisestä järjestelmästä johtuen tieto saattaa viranomaiset välittömästi.
3. Asumistuki: Esim. pääkaupunkiseudulla on työpaikkoja, mutta ei vapaita
asuntoja. Vuokrat ovat niin korkeat, että ilman asumistukea, ihmiset eivät pysty asumistaan kustantamaan. Tiedämme, että
Helsingissä käydään töissä pätkissä ja asutaan alivuokralaisina sukulaisten ja tuttavien nurkissa. Ongelma on varsinkin matalapalkka-aloilla.

Lea Karjalainen

Iisalmen Työttömät ry
Suurin este on henkilölle tarjotun työn
epäsopivuus. Tarkoitan tällä lähinnä yli
50-vuotiaita ihmisiä. Lähes poikkeuksetta heillä on jokin haitta-aste, jolloin työn
teettäminen ei onnistu. Mikä ihmeellisintä
näitä henkilöitä ei oteta eläkeseurantaan,
koska heitä pidetään liian nuorina. Heidän
terveystarkastukset eivät etene, koska he
eivät voi maksaa lääkäreiden tarkastuksia.
Pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena
yhä enemmän on tullut esille päihderiippuvais- ja mielenterveysongelmia. Miksi
tämä polku ei etene, jotta saataisiin TYP
puhdistettua näistä eläkkeelle oikeutetuista ihmisistä? Nykyiset työnantajat vaativat
vain nuoria hyväkuntoisia terveitä ihmisiä
koulutettavaksi ammatteihin, joista ikääntyneet henkilöt selviäisivät ilman koulutusta. Todella harmittaa, kun olen ottanut
eri instansseihin yhteyttä ja sanotaan vain,
että soita sille ja soita tälle. Mitähän jos laitetaan maata kattava ilmoittelu vajaakuntoisten eläkkeelle pääsemiseksi.

Lauri Nissinen

Turun Seudun Työttömät ry
Itse en varsinaisesti ole ollut tuloloukuissa (muissa loukuissa kyllä), mutta täällä TST:llä puheissa toistuu tunnettu juttu,
jossa tuet katoavat, jos ottaa töitä vastaan.
Eli jos ihminen on esim. peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella, asuu vuokra-

asunnossa, jossa vuokra on 400 euroa, ja
tähän saa vaikkapa 250 euroa asumistukea, niin kunnan toimeentulotuki kattaa
erotuksen (150 euroa).
Ja jos ottaa pientä silpputyötä vastaan,
niin se 150 euroa katoaa taivaan tuuliin ja
sitten ihmettelee, mitä tulikaan tehdyksi. Toimeentulotuen menoissa säästetään,
mutta työtä halunnut työtön ei saa juuri
muuta kuin rakot käteensä. Näin on minulle kerrottu.

Harri Laaksonen

Jyvässeudun Työttömät ry
Edellä jo mainittujen lisäksi, esteeksi työn
vastaanotolle ovat muodostuneet seuraavat tekijät:
Lasten päivähoito-ongelmat: Esim. yksinhuoltajien lastenhoito-ongelmat silloin,
kun lapsi ei enää ole kunnallisen lastenhoidon piirissä. Sekä erityislasten hoito-ongelmat. Osatyökykyiset: Vajaakuntoisuus
työllistymisen esteenä silloin, kun sitä ei
ole diagnosoitu tai henkilö ei kuulu kuntoutuksen piiriin (mm. mielenterveysongelmat ja oppimisvaikeudet). Ei vain kykene tai uskaltaudu tarjottuun työhön.
Matkakustannukset: Muutamia kertoja
olen törmännyt tilanteeseen, jossa matkakustannukset tai matka-aika muodostuvat
työn vastaanoton esteeksi. Tai se, ettei ole
omaa autoa käytettäväksi työpisteiden välillä tapahtuvaan päivittäiseen liikennöintiin (kuten siivoustyö).

Toimeentulotuki: Pätkätyöläisen toimeentulotukilaskelmassa tulisi huomioida
työmatkakulut ja päivähoitomaksut. Nyt
ne kuuluvat perusosaan, vaikka muodostuvat lyhytaikaisessa pätkätyössä usein työllistymisen kannattavuuden esteeksi.
Määräaikaisuuden sitovuus: Määräaikaisen työsopimuksen sitovuus on joillakin
työn vastaanoton este. Kaikissa paikoissa
määräaikaisesta työsuhteesta ei pääse irti,
vaikka saisikin esimerkiksi vakituisen työpaikan muualta. Ymmärtääkseni tätä ongelmaa ei ole.
Toimeentulon epävarmuus, byrokratia, ”paperisota”: Osa työttömistä pelkää
tosissaan pätkätyön jälkeistä tulotonta aikaa sekä sovitellun päivärahan ja jatkohakemuksen vaativaa tosite- ja paperishown
pyöritystä.
Lisäksi olen huolestuneena seurannut
käynnissä olevaa uudistusta, jossa nuoret
ollaan systemaattisesti siirtämässä kuntouttavan työtoiminnan piiriin, kun työhallinnon alaisia työmarkkinatoimenpiteitä
ei enää ole olemassa ja nuorten yhteiskuntatakuun velvoitteet painavat päälle.
On ymmärrettävä, että on aivan eri
asia olla työhallinnon alaisessa toimenpiteessä, jossa tiedetään tulevaisuuden olevan edessä päin, kuin sosiaalipuolen alaisuuteen lukeutuvassa työtoiminnassa, jolloin näköalat on usein jo menetetty.
Tällä asialla on valtavan suuri psykologinen merkitys nuoren itsetunnon ja tulevaisuuden rakentumisen kannalta.

Eija Tuohimaa

TVY ry on ryhtynyt valmistelemaan vuoden 2014
Toiminta- ja tavoitesuunnitelmaa
Jäsenyhdistyksillä on aika vaikuttaa suunnitelman
sisältöön. Tärkeimpiä tavoitteita on aina tietysti
edunvalvonnan haasteet, koska TVY ry on ensisijaisesti
edunvalvontajärjestö.
Mitä tavoitteita asetatte yhteistoimintajärjestö toiminnalle
vuodelle 2014 ja pitkäntähtäimen tavoitteet vuoteen 2016
asti?
Käsitelkää asiaa vaikka oman yhdistyksenne hallituksessa
tai aluekokouksissa. Odotamme jäsenyhdistysten terveisiä
TVY ry:n hallitukselle kesäkuun alkuun mennessä.

TVY ry:n hallitus vastaan lopulta asiakirjoista,
mutta olisi todella hyvä saada jo tässä vaiheessa
jäsenyhdistyksiltä toiveita. Tavoitteena on, että Toimintaja tavoitesuunnitelma olisi kehissä elokuun hallituksen
kokouksessa. Avustushakemus on lähetettävä RAY:lle
syyskuun loppuun mennessä ja siksi aloitus on aina
alkukeväästä. RAY:n viimeisessä avustuspäätöksessä TVY
ry:lle on ennakkoon lupailtu rahaa vuoteen 2016 saakka eli
sisältöä voi avata pitemmällä tähtäimellä.
Suurin odotuksin
Lea Karjalainen pj.
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ansalaisten kohtaamispaikkojen
merkitys on kasvanut yhteiskunnallisten tehostamis- ja säästämistoimien myötä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osoitti arvostavansa järjestökentän työtä yhteisöllisyyden,
osallisuuden sitä myöten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä vierailemalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa jo toistamiseen. Ensimmäisen kerran hän tutustui
paikkaan tammikuussa 2012 presidentinvaalikampanjansa aikana.
Kansalaistoiminnankeskus Matara on
keskisuomalaisten järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka
– kansalaisten olohuone. Yksi keskuksen
keskeisistä tavoitteista on yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä. Matarassa toimii noin kolmenkymmenen eri järjestön ohella mm. Jyvässeudun Työttömät
ry:n ruokala Jokikievari, SOSTE – Suomen

sosiaali ja terveys ry, Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen
järjestöjen tuki- ja kehittämis-palvelut.
Presidentin kanslian ohjeistuksen mukaan vierailu pidettiin salassa aivan viime
hetkiin saakka, sillä presidentti Niinistö ja
rouva Jenni Haukio halusivat tutustua
keskuksen toimintaan nimenomaan sen
normaalissa arjessa, siten ettei luontaista
asiakasvirtaa estettäisi edes heidän vierailunsa aikana. Aivan normaali ei päivä tietenkään ollut, siitä pitivät huolen nuo tummiin pukeutuneet turvamiehet ja -naiset
sekä valtaisa mediaedustajien joukko.
Kättelyiden lomassa Monikulttuurikeskus Glorian väki esitti presidenttiparille tervehdyslaulun neljällä eri kielellä. Yksi
esityskielistä oli svahili, jota pari kuunteli
sujuvasti hymyssä suin.
Omassa tervehdyspuheessaan presidentti korosti, etteivät suuret markkina-

voimat pelkästään riitä tuottamaan hyvinvointia, vaan siihen tarvitaan myös pienen
ihmisen panostusta ja siitä tämä järjestötyö on oiva esimerkki. Presidentti oli myös
pannut merkille, että Matara yhdistää erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä ja joissain tapauksissa autettavista itsestään tulee auttajia, jolloin voidaan puhua aidosta
vertaistuesta.
Lahjaksi presidentti Niinistölle ja rouva Haukiolle ojennettiin paikallista suklaata sekä sporttiset Matara liikuttaa –urheilupaidat.
Mataran vieraskirjaan presidentti kirjoitti:
Mataran sen kun parantaa!

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

”Jallu” – vuoden työmies

S

aarijärven Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Tapio Liimatainen, 55,
on palkittu vuoden työmieheksi
vappuna Saarijärvellä. Liimatainen
tunnetaan ystävien kesken ihan ”Jalluna”.
SAK:n Suomenselän paikallisjärjestö
valitsee vuoden työmiehen vuosittain perusteilla, joita ovat mm. henkilön työhistoria, vapaaehtoistyö, ammattiliiton jäsenyys, hyvä työmoraali ja myönteinen elämänasenne.
Jallu on toiminut Saarijärven Työttömät ry:ssä vuodesta 1994. Hän tietää kertoa, että viime vuonna he työllistivät 28
ihmistä ja tänä vuonna palkkatukilaisia
kahdeksan sekä työuravalmennuksessa
viisi työntekijää.
Työttömien yhdistys on pyörittänyt
Valolassa lounaskahvilaa sekä sitä ennen
nettikahvilaa vuodesta 2009.
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Kahvila on useiden työttömien tärkeä
kohtauspaikka. Yhdistys myös kouluttaa
työttömiä henkilöitä.
Yhdistyksen kautta on tehty monenlaisia tehtäviä, kuten lumenluontia, halonhakkuuta sekä valvontatehtäviä
torialueella.

TVY ry
onnittelee
Jallua
palkinnon
johdosta!

Kuvat: Juha Keränen

Kuvat: Eija Tuohimaa ja Tanja Närhi

Hyvinvointia yhdessä – yhteistyöllä

Vuosikokous 2013

Suonenjokelaiset Kurikan
vuosikokouksessa

Kuvat: Toivo Koivisto

Meitä oli täysi henkilöautollinen,
neljä Suonenjoen TehdäänItse ry:n
hallituksen jäsentä, jotka kipakkana
pakkasaamuna klo 5 lähtivät ajelemaan
länttä kohden. Päämääränämme oli
lyhintä reittiä 300 km päässä sijaitseva
Hotelli-Ravintola Pitkä-Jussiin, missä
vuosikokous pidettiin. Kohtasimme
aivan alkajaisiksi oikean Pitkän Jussin
suurhiihtäjä ja ex-kansanedustaja
Juha Miedon. Aivan kuin vanhan
tutun olisimme kohdanneet, sillä
keskustelumme oli rentoa ja huumorin
höystämää. Kyllä savolaeset pärjäävät
hyvin pohojalaasten kanssa.

Suonenjoen TehdäänItse ry:
tehdaanitse.nettisivu.org

H

eti aamusta tapasin TVY ry:n toiminnanjohtajan Lea Karjalaisen, jolta kysyin kolmea asiaa,
jotka sitten varsinaisen vuosikokouksen aikana myös tulivat esille. Miten
Suomen Akatemian rahoittama hanke tutkia työttömyysyhdistyksien toimintaa etenee, sillä olemme ilmaisseet kiinnostuksemme osallistua siihen. Miten tietotekniikan hyödyntäminen kokoustoiminnassa toteutuu? Ruokaan liittyvänä asiana tiedustelimme EU-kuivamuonan saamisesta
tulevaisuudessa. Mikä on tilanne TVY ry:n
ja SOK:n neuvotteluissa saada käyttökelpoista viimeistä myyntipäivää lähestyvää
tuoreruokaa. Ainakaan Suonenjoella ei vielä saada niitä suurimmasta tuoreruokakaupasta.
Lea Karjalaisen puhe valotti valtakunnallista tilannetta siitä, kuinka työttömyysyhdistyksillä on vaikea. Rahat ja rakenteet muuttuvat niin, että toimintaedellytykset ovat entistä haasteellisemmat.
TE-toimistot etääntyvät ja sukupolvenvaihdosta tapahtuu kaikkialla. Valtakunnassa työttömyysyhdistyksiä lakkautetaan, sillä jatkajia on yhä vähemmän ja sitoutuminen heikkenee. Koemme Suonen-

joella ruohonjuuritasolla aivan samoja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Vuosikokouksessa oli huutoäänestyksenä asia, jota ei oltu tuotu ajoissa sääntöjen mukaisesti asialistoille. Aloitteessa kysyttiin, liittyykö TVY ry kannattamaan
kansalaispalkkaa, jolla voisi tulla toimeen.
Toiminnanjohtaja näki tässä sen vaaran,
että työttömien asiat jäisivät vielä enemmän retuperälle. Allekirjoittaneen mielestä
Lea Karjalaisen kannattama järki ja harkinta voittivat: Facebook-maailman tykkää,
tökkää ja kannata.fi -kulttuuri pinnallisuudessaan ei onneksi tullut päätökseksi…
Vuosikokouksessa hyväksytyt tavoiteja toimintasuunnitelma sekä tiedotus- ja
viestintä suunnitelma ovat mielestäni erittäin hyviä. Toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen tehtyihin suunnitelmiin kannattaa tutustua. Suonenjoen TehdäänItse
ry sai niistä oivia vinkkejä omaan toimintaansa ja ymmärryksen lisäämiseen alati
muuttuvissa trendeissä.
Suonenjoella yhdistyksemme tulee painottumaan edelleen sosiaalisen auttamisen
suuntaan. TVY ry:n toimintasuunnitelmassa on ”tarjouksia”, joihin TehdäänItse
ry:n on hyvä tarttua. Suunta seurakunnan
kanssa tehtävään yhteistyöhön on myös
TVY ry:n ”siunaamaa”, yhteistyö Sininauhaliiton kanssa tulee lisääntymään ja näkökulma vapaaehtoistoiminnan vertaisasiantuntijuuden tarpeesta lisääntyy.
Toiminnan sosiaalisen ja henkisen pääoman mittaamista kehitetään hyödyntämään esim. avustushakemusten perusteluja. Ilahduttavaa ovat jo neuvotellut hankkeet. Mukaan voisi lähteä esim. yhdistysten osaamisen kehittämiseen ja liikuntaprojektiin. Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma on tosi dynaaminen ja uutta tekniikka
hyödyntävä lähtien periaatteista ja arvoista.
”Köyhät eivät todellakaan ’oleskele’. He sinnittelevät selviytymisen
äärirajoilla ja kehittelevät päivittäin
strategioita pystyäkseen viemään
elämäänsä eteenpäin. Sammaltalolta löytyvät arjen sankarit, kekseliäisyyden ritarit ja tuulipukuiset linnanneidot elämän viimoissa”.
Nimimerkki Linnanneito 17.1.2013

Suonenjoen TehdäänItse ry:n väki, Lea Karjalainen ja Pitkä Jussi.

Markku Korhonen Suonenjoen
TehdäänItse ry:n toiminnanohjaaja
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Vuosikokouksen pitopaikka
Hotelli-Ravintola Pitkä-Jussi. Porin seudun
Työnhakijat ry

Vantaan Työttömät ry

Pentti Kallio piti iltariennoissa huolen
tanssijoiden notkeudesta.
Suolahden Työttömät ry ja Kauhavan
Työnhakijat ry

Kuvat: Toivo Koivisto

Loppulaulun aika

Vuosikokous 2013

Kurikan
Työnhakijat ry

Vuosikokouksen sihteerit
Veronica Lindvall ja Kirsi
Saunamäki sekä puheenjohtajat
Raija Kuusisto ja Olavi Vakkuri.

<< HeTy ry

Valtakirjantarkastajat Arja
Kuparinen ja Helvi Järvenpää >>>

Kuvassa kuvaaja Toivo Koivisto (omakuva).
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Työttömien yhdistysten
vuoden 2013 kuulumisia

Kuva: Eija Tuohimaa

Jyvässeudun Työttömät ry

JST ry:n hallitus. Vasemmalta takaa: Päivi Salkojärvi, Kari Otollinen, Ljuboc Sopanen, Erja
Horpio ja Satu Kortelainen. Edessä: Pia Kervinen ja puheenjohtaja Tuija Öystilä. Kuvasta
puuttuvat: Sirpa Pietikäinen ja Pirjo-Riitta Viinikka.

J

yvässeudun Työttömät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
torstaina 4.4.2013 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.
Jyvässeudun Työttömät ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö, joka toimii
työttömien työnsaannin edistämiseksi,
elämän laadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Hallitus
Hallituksen puheenjohtaja Tuija Öystilä,
Erja Horpio (vpj.), Pia Kervinen, Satu
Kortelainen, Kari Otollinen, Sirpa Pietikäinen, Päivi Salkojärvi, Ljubov Sopanen ja Pirjo-Riitta Viinikka. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Eija
Tuohimaa.

Ivalon seudun Työttömät ry
Koko kansan olohuone&kirppis. Vasantie 3, 998800 Ivalo.
Puh. o46-883 6830/kirppis. Puh.johtaja 046-613 7055/Eliisa
ivalonseuduntyottomat@hotmail.com Toimii kesälläkin.
Ma, ti, to klo 10–15, ke klo 10–18
Peräkärrykirppis sään salliessa aukiolon aikana. Jäsenille ilmainen, muille
5e paikka/pv. Maanantaisin keittolounas 20 hengelle. Hinta 4,00e (jäsenille
2.50e). Tervetuloa edulliselle kahville/pulla ja oleskelemaan. Meillä voit lukea,
tehdä käsitöitä ja saa vaihtaa ajatuksia ym. Pieniä retkiä tehdään toiveittenne
mukaan. Elokuussa (22.–23.8.2013) Ikea-retki jäsenille 175e (sis. matkat, yö, 2
ruokailua, 2 kahvipaussia). Ilmaisena hyvää iloista seuraa.
Tervetuloa! Toiv. Eliisa Ruotsalainen, puheenjohtaja
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Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä työvoimapoliittinen Säpäkkä-hankerahoitus on mahdollistanut kolmen hanketyöntekijän palkkaamisen toimintavuoden
ajaksi. Hankkeen tavoitteena on työllistää
ja aktivoida Jyvässeudun alueen työttömiä,
ehkäistä heidän syrjäytymistään sekä kohottaa erilaisin aktivointitoimin työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia.
Yhteistyö muiden jyväskyläläisten
työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa on lujittunut Kansalaistoiminnankeskus Mataraan muuton myötä. Jyvässeudun
Työttömät ry on merkittävä jyväskyläläinen kolmannen sektorin työllistäjä (vuonna 2012 erilaisissa työmarkkinatoimenpiteissä oli 148 henkilöä). On perusteltua,
että yhdistys jatkaa ja kehittää työllistämistoimintaansa ja hyödyntää siinä vuosien mittaan hankkimaansa osaamista ja kokemusta. Yhdistys on ollut erittäin haluttu työkokeilupaikka, ja monelle maahanmuuttajalle se on ollut jopa ainoa mahdollisuus päästä tutustumaan suomalaiseen
työelämäkulttuuriin.
Yhdistykselle toiminta-avustusta ovat
myöntäneet: Jyväskylän kaupunki, KeskiSuomen ELY-keskus, Kunnossa kaiken ikää
-ohjelma sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry. Lisäksi toimintaa rahoitetaan oman
toiminnan tuotolla ja rahoitusta kerätään
myös myyjäistapahtumilla sekä jäsenmaksuilla.
Jyvässeudun Työttömät ry:n ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry: edunvalvonnan painopisteet
vuonna 2013.
Palkkatukityöstä karttuva työssäoloehto on nostettava täysimääräiseksi ja työmarkkinatukeen on määriteltävä suojaosa,
joka mahdollistaa 500 euron ansion ilman,
että se vaikuttaa muihin etuuksiin. Lisäksi
työttömyysturvan perusosaa on tarkistettava vuosittain.
Lisätietoja yhdistyksestä, sen palveluista ja työllistämisestä osoitteesta:
www.jstry.fi

Eija Kaarina Tuohimaa
eija.tuohimaa@jstry.fi
Toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä
www.jstry.fi | puh. 040 5956 504
Kansalaistoiminnankeskus MATARA

Turun Seudun TST ry

TST ry:n sääntöuudistus
Yhdistyksen perustamisesta tuli
viime vuonna kuluneeksi 20 vuotta.
Oli aika kehittää toiminta-ajatusta
ajanmukaiseksi. Tätä tavoitetta
tukemaan suunniteltiin sääntömuutos.

Uusi Turun Seudun TST ry
Muutosehdotukseen sisältyi yhtenä osana
Turun Seudun Työttömät TST ry -nimen
lyhentäminen muotoon Turun Seudun TST
ry. Asia on ollut esillä ennenkin. Yhdistyksen perinteikästä nimeä on haluttu ylläpitää, vaikka sen on aika-ajoin katsottu
leimaavan jäsenistöä. Nyt on muuallakin
käynnissä vastaavia hankkeita.
Uuden nimen myötä meitä ei toivottavasti enää pidetä vain yhden asian yhdistyksenä, vaikka toimimme jatkossakin
vahvasti työttömien ja muiden vähävaraisten etujen puolustajana. Tärkeyslistalta ei
siis työttömyyden torjumisen tarve katoa,
vaikka se sanana nimestä häviääkin. TSTlyhenteen takaa paljastuu uudeksi merkitykseksi työtä, sosiaalisuutta ja terveyttä,
jotka ovat olleet toimintamme painopistealueita jo vuosia.

Mihin tarvitaan TST ry:n
sääntöuudistusta?
Yhdistyksellä on aina ollut selkeät tavoitteet ja kohderyhmä, joiden mukaan toimintaa on suunnattu. Ulkopuolisilla on ollut
meistä silti ehkä turhankin kapea-alainen
kuva. Nimeämällä toimialaksemme sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen työttömien yhdistyksen sijaan, on meillä paremmat
mahdollisuudet löytää yhteistyökumppaneita tukemaan monipuolista toimintaamme. Tällä on merkitystä erityisesti silloin,
kun haemme rahoitusta hankkeillemme.

Toiminta säilyy ennallaan
Jäsentoiminta sekä hankkeiden toimeenpano ovat Turun Seudun TST ry:n kaksi tärkeintä osa-aluetta. Talkoohengellä pyöritetystä yhdistyksestä on tullut myös alueen
merkittävä työllistäjä. Toteutuneiden projektien myötä jäsenistömme on monipuolistunut. Mukaan on tullut niin työuran alkua etsiviä nuoria kuin maahanmuuttajia.
Toimintamuodoistamme suosituimpia ovat
olleet liikunta ja ruokala. Terveydenhoitopalveluihin on ohjattu halukkaita. Työllistävien hankkeiden avulla tuotetaan jatkossakin palveluja jäsenille. Vilkas jäsentoimintamme puoltaa osaltaan uusien hankkeiden myöntämistä TST ry:n toteutettaviksi.

Työtön, työtön … työssä
1990-luvun alussa lama vei tuhansittain
työpaikkoja. Syntyi tarve pitää esillä työttömien asiaa, puolustaa heidän etujaan sekä
luoda mielekästä toimintaa arkeen korvaamaan menetettyä työyhteisöä. Tätä tarkoitusta varten perustettiin myös TST ry. Viime aikoina työttömyys on ollut jälleen kasvussa, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien
määrä on noussut.
Työttömyys on menneinä vuosikymmeninä kokenut muutoksen. Työvoimatoimistojen kortistoihin ilmoittautumiset
ovat vaihtuneet enimmäkseen sähköiseen
asiointiin TE-toimistoissa. Nykyään pätkäja vuokratyöt ovat arkea ja uusi sukupolvi
on tottunut työelämän pirstaloitumiseen.
Työssäkäyntiä ei voi enää määritellä pelkästään on-off -muotoiseksi, vaan moni jää
pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa osittain tai osa-aikaisesti työelämän ulkopuolelle. Toimettomuus ja taloudellinen turvattomuus vaivaavat yhä, mutta moni asia
on toisin. Työtönkin voi sallitusti lomailla
ja tehdä lyhyitä ulkomaan matkoja; tietyin
edellytyksin myös opiskella.

Työttömyyden syyt ovat useimmiten
riippumattomia sen kohteeksi joutuneesta. Heikkoon taloudelliseen asemaan ovat
joutuneet niin lomautetut, osatyökykyiset, opiskelijat, eläkeläiset kuin monet työmarkkinoiden vuorottelupaikoista ja tilapäistöistä kamppailevatkin. Yhtenä uudistuksen lähtökohtana oli halu ottaa kaikki
edellä mainitut mukaan yhdistyksen toimintaan. Vakituisessa työsuhteessa olevat
ovat edelleen tervetulleita kannatusjäseniksi.

Järjestökenttä murroksessa
TST ry:n jäsenmäärä on viime vuosina ollut noin tuhat ja suuntaus on jälleen nouseva. Muualla Suomessa ei vastaavilla yhdistyksillä ole ollut samankaltaista kehitystä. SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys
ry:n viime marraskuussa julkaisema järjestöbarometri (Yle 28.11.2012) kertoo monien työttömien yhdistysten – toisin kuin
sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yleensä
– kamppailevan talousvaikeuksissa. Lähes
puolet kyselyyn vastanneista yhdistyksistä on jo joutunut karsimaan toimintaansa.
Joka kolmas ennakoi supistusten yhä jatkuvan. Kunnat ovat leikanneet avustuksiaan ja valtio on vähentänyt hankkeille
myönnettävien työllistämistukien määrärahoja. Korvaavaksi tulonlähteeksi kehitelty toiminta on voitu tulkita verotettavaksi elinkeinotoiminnaksi, mikä on kaventanut taloudellisia toimintaedellytyksiä entisestään. Tämä on tarkoittanut monen yhdistyksen kohdalla toiminnan vähittäistä
alasajoa ja sen seurauksena jäsenkatoa.
Täsmentämällä sääntöjä ennakoimme
tulevaa ja takaamme toimintaympäristön
säilymisen sekä mahdollistamme jäsenpohjan laajentamisen koskemaan kaikkia
vähävaraisia. Tähän joukkoon sopii liittyä!
Vuosikokouksessa 26.3.2013 jäsenistö
hyväksyi yksimielisesti esitetyn sääntöuudistuksen.

Marita Skippari
Turun Seudun TST ry

Kuvassa Turun Seudun TST ry:n uudet
toimitilat.
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Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Etappi tiedottaa
Etapin vuosikokous on ohi ja uusi hallitus
valittu. Hallituksen jäsenet ovat: hallituksen puheenjohtaja Ilmari Karjalainen,
varapuheenjohtaja Antti-Jussi Halme
sekä hallituksen jäsenet Pauli Borodulin,
Timo Talola ja Tarja Pihlman.

Etappi vuonna 2012
Työpajojen asiakkaista noin 46 % ohjautui työjakson aikana tai päättyessä avoimille työmarkkinoille, edelleensijoitettiin,
hakeutui tai aloitti koulutuksen. Suurin osa
Etappiin tulleista saapui työ- ja elinkeinotoimiston kautta (57 %), muut lähettävät
tahot olivat työvoiman palvelukeskukset
(12 %), oppilaitokset (15 %), sosiaalitoimi
(10 %) sekä kuntoutuslaitokset (2 %).
Maahanmuuttajia Etapin toiminnassa
oli Azerbaizanista (1), Algeriasta (1), Gam-

biasta (1), Irakista (3), Kiinasta (1), Somaliasta (3), Thaimaasta(4), Venäjältä (2), Vietnamista (1), Armeniasta (1), Latviasta (1) ja
Saudi-Arabiasta (3).
Etapin asiakkaiden tukimuodoista yleisin oli työelämävalmennus (53). Muita tukimuotoja olivat työmarkkinatukiharjoittelu (1), PT-palkka (36), PT2-palkka (3),
oppisopimus (5), kuntouttava työtoiminta (13), työharjoittelu (8), työkokeilu (2) ja
työssäoppimisharjoittelu (14).
Yksilöohjauksessa oli 38 nuorta, joista
14:n työjakso jatkuu vuodelle 2013. Muut
sijoittuivat avoimille markkinoille (8), aloittivat koulutuksen (2), oppisopimuksen (1),
hakeutuivat koulutukseen (2), palasivat oppilaitokseen (5) tai palasivat työnhakijoiksi (6).

Etapin nettisivut uudistuivat
Etapin nettisivut uudistuivat ja niiden ulkoasu on nyt yhtenäinen vasta uudistetun
Etappi-lehden kanssa. Puuhamiehinä uudistuksessa ovat olleet Mediapajan Eetu
Keränen ja Krisse Holm. Joomla on yhä
sivuston taustalla pyörivä julkaisujärjestelmä. Holm rakensi sivuston ja Keränen kuvasi sekä leikkasi sivuston taustalla pyörivät videot. Idea on tuore ja tekniseltä toteutukseltaan moderni sekä esittelee hyvin
pajojen toimintaa.
Tutustu uuteen sivustoon osoitteessa
www.etappi.info

Muut lehdet

SDP:n Väätäinen:

Ministeriö korjasi suuntaa
nuorten työkokeilussa

K

ansanedustaja Tuula Väätäinen
(sd.) on tyytyväinen korjauksiin
nuorten työkokeilussa. Korjaus varmistaa sen, että myös ne nuoret jotka eivät vielä tiedä tulevaa ammattiansa tai
alaansa pääsee osalliseksi tärkeästä työpajatoiminnasta. Tämä varmistaa, että ne kukaan ei putoa väliin emmekä kadota nuoria.
– Ammatillista koulutusta vailla olevilla
nuorilla työkokeilun ensisijainen tavoite on
löytää sopiva koulutusvaihtoehto. Työkokeilussa nuori voi selvittää kiinnostaako ala tai
ammatti häntä. Tavoite on, että kokeilun jälkeen nuori hakeutuu opiskelemaan alaa.
– Jos nuorella on jo tiedossa ammatti jota
haluaa opiskella pyritään työkokeilu järjestämään nuorta tukevasti siten, että kokeilun
voi suorittaa sillä alalla mistä nuori on kiinnostunut.
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Väätäisen mukaan ministeriön korjausliikkeet varmistavat sen, että nuori joka ei
vielä omaa alaansa tiedä, voi työpajoilla kokeilla erityyppisiä työtehtäviä, ja siten saada apua juuri sen ammatin löytämiseen joka
häntä kiinnostaa.
– Olen erittäin helpottunut ja iloinen
näistä tehdyistä muutoksista. Tämä mahdollistaa työn käyttämisen välineenä mahdollisuuksistaan epätietoisten nuorten auttamisessa löytämään omaa polkuaan ja varmistaa
sen, että todella voimme tarjota tukea niille
nuorille jotka sitä eniten tarvitsevat.

Lähde: Hämeen Kaiku

Lähde: Etappi-tiedote

Kuntien sotepalvelujen kilpailutus:

Laatuongelmat ja
kustannussäästöt
Sosiaalibarometri 2013 selvitti kuntien
sosiaali- ja terveysjohtajien kokemukset
alan palvelujen kilpailuttamisesta.
Peräti 86 % sosiaalijohdosta ja
81 % terveyskeskusjohdosta pitää
ostopalvelujen laatua vähintään melko
hyvänä. Silti yli puolet kertoo laatuun
liittyvistä ongelmista ja kolmannes
on palauttanut ostopalveluja takaisin
omaksi tuotannoksi.

S

osiaalijohtajat ja terveyskeskusjohtajat luottavat paitsi yleisellä tasolla ostopalvelujen laatuun, myös
asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. Kuitenkin 57 % sosiaali- ja 55 %
terveyskeskusjohtajista ilmoittaa kohdanneensa puutteita ostopalvelun laadussa.
Yleisimpiä puutteet ovat yli 30 000 asukkaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.
Yleisin peruste palauttaa ostopalveluja kunnan tai kuntayhtymän tuotettaviksi
ovat laatu- ja kustannushyödyt. Yleisimpiä
palautettuja palveluja ovat sosiaalipalveluista vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vanhusten asumispalvelut ja terveyspalveluista lääkäri- ja terveysasemapalvelut.
Lähes puolet terveyskeskusten johtajista ja joka kolmas sosiaalijohtaja kertoo
oman alansa palveluissa tapahtuneen keskittymistä suurille yksityisille palveluntuottajille. Toimet keskittymisen estämiseksi eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä.

Kustannuksia vaikea arvioida

Lisätietoja
pääsihteeri Vertti Kiukas
puh. 040 592 4287
vertti.kiukas@soste.fi
erikoistutkija Juha Peltosalmi
puh. 040 829 8959
juha.peltosalmi@soste.fi

Noin puolet sosiaali- ja terveysjohtajista toteaa palvelujen ostamisen lisänneen
kustannuksia neljän viime vuoden aikana.
Runsaan kymmenesosan mukaan ostopalvelujen avulla on säästetty. 13 % ilmoittaa
ostopalvelujen aluksi tuottaneen säästöjä
ja myöhemmin nostaneen palvelukustannuksia.
Vain harvat sosiaali- ja terveysjohtajat
osaavat sanoa, mitkä olivat palvelujen hankintaprosessin liitännäiskustannukset viime vuonna.
– Sosiaalibarometrin mukaan sotepalvelujen kilpailuttaminen ei ole tuottanut
kaikkia odotettuja hyötyjä. On myös huolestuttavaa, ettei kilpailuttamisen kokonaiskustannuksia juuri osata arvioida, toteaa pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTEsta.
– Jos tulevaisuudessa aiotaan aidosti
verrata erilaisten palveluratkaisujen kustannuksia ja vaikutuksia, tarvitaan kuntatasoisten seuranta-, arviointi- ja laskentavälineiden kehittämistä, Kiukas sanoo.
– Kilpailuttamista ohjaavan hankintalain uudistuksessa on lisäksi pidettävä huoli siitä, ettei kilpailutus vaaranna erityisen
haavoittuvien asiakasryhmien kuten vammaisten, vanhusten tai lasten palveluja.

Sotepalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kannalta järkevintä saattaisi olla jopa
säätää alan palveluille kokonaan oma hankintalaki.

Mikä Sosiaalibarometri?
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vuodesta 1991 vuosittain tehty ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
tilanteesta ja kehityssuunnista
sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen on yksi tämän vuoden teemoista
kilpailuttamista koskeviin kysymyksiin vastasivat vuodenvaihteessa kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien
lautakuntien puheenjohtajat
muut barometrikyselyyn vastaavat julkisten palvelujen tuottajat ovat työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä Kelan toimistojen johtajat
muita Sosiaalibarometri 2013:n aiheita
ovat mm.
eri väestöryhmien hyvinvoinnin erot
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
resurssit ja toteutuminen kunnissa
sosiaalietuuksien väärinkäyttö vs. alikäyttö
sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus
julkisten hyvinvointipalvelujen tuottajien mahdollisuudet riittävien palvelujen turvaamiseen
osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
Tutustu Sosiaalibarometriin täällä
barometrin toteuttaa SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry
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Vantaan Työttömät ry 20 vuotta
Vantaan Työttömät ry:n perustamisen
aikoihin 1990–1993 työelämä muuttui
täysin. Työttömien määrä oli noussut
3,5 %:sta 18,95 %:iin ja Suomessa oli
työttömiä puoli miljoonaa. Vaikka
suurtyöttömyyttä pidettiin väliaikaisena
ilmiönä, vertaistuen ja avun tarve ajoi
perustamaan työttömien yhdistyksiä
ympäri maata.
Työttömät halusivat myös nostaa
äänensä kuuluviin julkisessa
yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Kukaan Vantaan Työttömät ry:n
perustajajäsenistä ei kuitenkaan olisi
uskonut yhdistystä tarvittavan vielä
kahdenkymmenenkin vuoden päästä.

V

uonna 1992 alkoi Vantaan työväenopiston Tikkurilan aluetoimiston tiloissa keskustelukurssi työttömyydestä. Kurssin vetäjä Ritva
Alatalo oli ideoinut kurssin vastaamaan
kuntalaisten tarpeisiin silloisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, mutta epäilijät
eivät uskoneet kurssin menestykseen.
Pian kurssi pääsi todenteolla vauhtiin,
keskustelujen aiheet olivat ajankohtaisia ja
jokaista työtöntä koskevia. Vierailijoina oli
virkamiehiä, sekä kunnallispoliitikkoja kaikista puolueista. Paneelikeskusteluita käytiin vierailevien poliitikkojen kanssa aiheena esimerkiksi työllisyysongelman ratkaiseminen. Keskustelukurssi piti työttömiä
aktiivisina ja loi tulevaisuudenuskoa.
Ensimmäiset työttömien yhdistykset
oli jo perustettu mm. Jyväskylään ja Turkuun. Osa kurssilaisista alkoi ideoida työttömille omaa yhdistystä. Vantaan Työttömät ry:n perustava kokous pidettiin
9.3.1993 Vantaan työväenopiston tiloissa
Unikkotiellä luokassa 5.
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leskinen ja puheenjohtajana käytännössä koko vuoden
toiminut varapuheenjohtaja Torsti Lahtinen.

Ensimmäiset vuodet
Kaikki kuvat Vantaan Työttömät ry:n
20-vuotisjuhlasta 18.4.2013.

Vantaan työväenopiston työttömien
aurinkokeitinprojektissa valmistettiin
10 auringonvaloa hyödyntävää keitintä
vietäväksi Namibiaan (vas.). Kuva vuodelta
1992/1993. Lisäksi kuvia Vantaan Työttömät
ry:n nykyisistä toimitiloista (kesk. ja oik.).
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Ensimmäiset kuukaudet yhdistys järjesti
työttömien kursseja Kukonnotkossa, Vantaan kaupungin omistamassa leirikeskuksessa Heinolassa.
Vantaan kaupunki luovutti yhdistykselle ilmaiseksi tilat Simonkylästä, Leinikkitie 22 D. Tilat omisti Vantaan Simonkylän Sosiaalidemokraattien Kilta ry.
Alkuun paikkaa pyöritettiin vapaaehtoisvoimin ja tiloihin saatiin kalusteita, lehtiä ja muuta lahjoitustavaraa muun muassa
kaupungilta ja seurakunnalta.
Leinikin tiloja pidettiin päivystysvuoroissa auki maanantaista perjantaihin klo
10–16 ja tarjolla oli kahvia sekä lehtiä ja

kirjoja luettavaksi. Viikoittain järjestettiin
talous- ja velkaneuvontaa, jota kuluttajayhdistykset antoivat.
Kerran viikkoon kokoontuivat myös
tiedotus-, maalaus- ja ilmaisutaidon harrasteryhmät ja järjestettiin seurakuntayhtymän tarjoama leipäpäivä. Ensimmäiset
yhteiset retket suuntautuivat seurakunnan kursseille Holmaan ja Tontunniemeen
ja Fazerilaan.
Tilojen ylläpito oli työlästä ja aikaa vievää, joten tarvetta oli palkatulle vahtimestarille. Työvoimatoimistosta anottiin raha
palkkaa varten ja saatiin palkattua Salme
Lamminmäki puoleksi vuodeksi.
Leinikin tilat olivat kuitenkin yhdistyksen tarpeisiin nähden liian pienet. Jäsenmaksu oli 10 mk ja liittymismaksu 5 mk,
josta liittymismaksun osuus meni Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY:n jäsenmaksuun. TVY:n jäseneksi yhdistys liittyi vuoden 1994 alussa.
Ensimmäisenä vuonna maksaneita jäseniä
oli 76.
Vantaan kaupunki tuki yhdistystä
maksaen vuokran ja sähkön, muusta yhdistys huolehti itse. Lisäksi saatiin avustuksia mm. yrityksiltä ja konkurssipesistä,
joita siihen aikaan riitti.
Avustusanomuksia tehtiin lisäksi
RAY:een, Työministeriöltä saatiin avustus
”työttömien omaehtoiseen toimintaan”,
jopa presidentiltä saatiin rahaa, kun Martti Ahtisaari maksoi 1.3.1994 alkaen palkkionkorotuksensa työttömille avustuksina.
Työttömien hätä oli tiedossa ja esimerkiksi Punainen Risti lahjoitti joulupaketteja
työttömille yhdistyksen kautta jaettavaksi. Kirpputoria alettiin pitää ja siihen saatiin
palkattua hoitaja työllistämistuella.
Yhdistys perusti talkooringin, joka teki
postitustalkoita, somistamis-, mainostenjako, Rekolanojalle roskaretki sekä Ankkarockissa siivottiin useana vuonna. Leinikissä oli kalusteiden kunnostusta, joka sittemmin siirtyi Korson koululle. Saadut tulot käytettiin yhdistyksen toimintaan.

Kuva: Ari Koskinen

Alkuaikoina poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja
työttömien asian esillä pitäminen oli tärkeä osa Vantaan Työttömät
ry:n toimintaa. TVY ry:n ja muiden työttömien yhdistysten kanssa tehtiin paljon yhteistyötä: mielenosoituksia oli lähes joka viikko
ja soppatykit jakoivat ruokaa tarvitseville. Murrostorstain mielenosoitukseen 4.11.1993 eduskuntatalolla osallistui Vantaan Työttömistä parikymmentä henkeä.
Yhdistys teki omaa julkaisua, Joutava-lehteä, vuosina 1995–
2000.

TVY ry muistaa Vantaan Työttömät ry:n juhlavuotta

Tikson tanssit ja tapahtumarikas Vire-projekti
Tiksokellari saatiin Tikkurilan työväenyhdistykseltä ilmaiseksi
käyttöön ja 20.10.1993 alettiin järjestää päivätansseja. Elävä orkesteri soitti kahvipalkalla ja yhdistyksen aktiivit leipoivat itse tarjottavaa. Läheisestä leipomosta saatiin myös lahjoituksena leivonnaisia ja kahvi työväenyhdistykseltä. Viimeiset päivätanssit tanssittiin marraskuussa 2003.
Vantaan Työttömät ry aloitti vuonna 1995 yhdessä Vantaan
kaupungin kriisipalvelun kanssa Vire-projektin. Projektin tarkoitus oli auttaa etenkin pitkäaikaistyöttömiä pitämään huolta terveydestään ja toimintakyvystään. Vireprojekti syntyi työttömien
omien toivomusten pohjalta ja oli ensimmäisiä tämäntyyppisiä kokeiluja Suomessa.
Kesäkuusta 1996 alkaen Tuija Mattila kävi Vire-projektin terveydenhoitajana kerran kuussa Leinikin toimitilassa mittaamassa
työttömien verenpaineita ja kolesterolia ja keskustelemassa terveydenhoitoon liittyvistä asioista.
Vantaan Työttömillä oli radiotoimintaa jo huhtikuussa 1993.
Puheenjohtaja Pertti Heikkonen teki Helsingin Lähiradioon
”Työttömän ääni” ohjelmaa, joka lähetettiin keskiviikkoiltaisin
aina vuoteen 2000 saakka.

Juhlakukkia

Kuvat: Juha Keränen

Leipää, kursseja ja virkistystoimintaa
Vantaan Työttömät on tehnyt erilaisia retkiä alusta asti. Tekstinkäsittelykoneita ja kopiointipalvelua on ollut aina työnhaun helpottamiseksi.
Vantaan seurakuntayhtymän järjestämänä Leipäpäivänä yhdistyksen tiloissa oli leipiä tekemässä kolme ihmistä, joista yksi oli
seurakunnan työntekijä. Voileipiä tehtiin huippupäivinä jopa 800
pakettia ja kaikki menivät. EU-ruoka-apua on jaettu vuoden 1996
alusta. EU-kassit pakattiin myös talkoilla, vaikka tilat vanhassa
Leinikissä olivat pienet.
Yhdistys on järjestänyt monenlaisia harrastekursseja, niin käsitöihin, liikuntaan, kulttuuriin kuin tietotekniikkaankin liittyen.
Hiekkaharjun kuntosali oli työttömille vuosia ilmainen ja siellä oli
kaupungin palkkaama ohjaaja.
Puistokulmassa järjestettiin ilmaisia tanssikursseja, joita vetivät vapaaehtoiset tanssinopettajat. Korsossa kukkakauppiaspariskunta veti kuivakukkakursseja. Ilmaisutaidon-, maalaus-, askartelu- ja korjausompelukurssit pyörivät vuosikausia. Ilmaiset kokkikurssit olivat aluksi suosittuja, kuten viinintekokurssitkin. Lasten
tukanleikkuukurssi järjestettiin Tikson tiloissa ja sinne tuli odotetun parinkymmenen osanottajan sijaan 120 opiskeluhalukasta ja
lapset päälle.

Kahvitus ja kakkupöytä makoisilla leivillä höystettynä

Juhalyleisöä
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Joutavat
Vantaan Työttömien ilmaisutaidonryhmä
Joutavat sai alkunsa työttömäksi jääneen
Vantaan Näyttämön ohjaajan Erkki Mäensivun aloitteesta vuonna 1994. Joutavat
aloitti lauluryhmänä, mutta myöhemmin
tehtiin myös näytelmiä.
Joutavien mukana pääsi myös esiintymismatkoille paikkoihin, jonne muuten
ei olisi päässyt. TV-keikat tulivat mukaan
yhdistyksen kuvioihin 90-luvun loppupuolella.

Työllisyysprojektit ja
yhteistyötahot

Tuula Saastamoinen, pj

Salme Lammimmäki, lausunta
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Vire-projekti lopui 1997 ja seuraavana
vuonna alkoi RAY:n rahoituksella ”Yhteistyöllä Elämä Hallintaan” -projekti. YEHprojekti oli valtakunnallinen ja sen päävastuunkantajana toimi TVY ry. YEH pyrki tukemaan ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä ja antamaan heille
mahdollisuuden tuntea itsensä täysiarvoiseksi ihmiseksi.
Samana vuonna alkoi myös KKI-liikuntaprojekti, joka näkyi yhdistyksen toiminnassa liikuntaryhmien muodossa. Vantaan kaupungin tuki yhdistyksen toiminnalle on ollut tärkeä.
Lisäksi merkittäviä yhteistyötahoja
ovat olleet TVY ry, Tikkurilan työvoimatoimisto, muut vantaalaiset ja Uudenmaan
työttömien yhdistykset, Vantaan Järjestörinki (ent. Työrinki) ja RAY.
Eri projektien kautta on tehty yhteistyötä myös esimerkiksi Vantaan työllisyyspolun, Tikkurilan seurakunnan, Elämäntapaliiton, A-killan, Vantaan TSL:n, Tikkurilan Työväenyhdistyksen, SPR:n, ja Irti
Huumeista ry:n kanssa.
TVY ry:n jäsenjärjestönä Vantaan
Työttömät ry on osallistunut sen vuosikokouksiin sekä Uudenmaan aluekokouksiin. TVY ry:n rooli yhdistykseen nähden
on ollut neuvoa antava, on oltu hankeyh-

teistyössä ja eduskunnan lähetystöissä mukana muistuttamassa päättäjiä työttömistä. TVY ry on nyttemmin toiminut lausunnonantajana lakiasioissa.
Tuula Saastamoinen on ollut TVY
ry:n Uudenmaan aluevastaava ja sitä kautta hallituksessa mukana.

Yhdistyksen toinen
kymmenvuotiskausi
Vantaan Työttömät ry palkkasi TE-keskuksen rahoituksella työttömien asiamiehen vuosiksi 2002–2005 sekä vapaaehtoispohjalta vuoteen 2008 asti. Toimenkuvaan
kuului työttömien avustaminen erilaisissa laki- ja sosiaalipoliittisissa asioissa, toimiminen työttömien edustajana suhteessa viranomaisiin ja työttömien yhteiskunnallisen tilanteen, lakien ja etuuksien seuraaminen sekä muutoksista tiedottaminen
asiakkaille.
Yhdistys sai vuonna 2000 Vantaan
kaupungilta kolme huonetta ja keittiön.
Avajaiset pidettiin 18.1.2001. Vieraina oli
mm. kaupunginjohtaja Erkki Rantala. Tiloihin tehtiin tietotekniikkaluokka, johon
palkattiin yhdistelmätuella ATK-tukihenkilö. Jäsenten tietokoneita korjattiin myös
ja järjestettiin alkeiskursseja.
Tiloissa järjestettiin harrasteryhmiä,
kuten tiffanylasikurssi ja jouluaskartelua.
Siellä toimi myös kirjakirppis ja kahviakin
oli tarjolla. Tilat olivat ihanteelliset hallitusen kokouksille ja pienryhmien kokoontumiseen.
Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksella Vantaan Työttömät ry käynnisti
1.1.2008 Työtä ja Tukea -hankkeen. Hanke työllisti yli 500 päivää työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella yhdistykseen, yrityksiin ja muille tahoille.
Hankkeeseen saatiin palkkarahat kahdelle
työntekijälle, toiminnanohjaajalle ja hankeavustajalle. Hanke jatkui aina vuoden 2012
loppuun ja sen aikana yhdistys työllisti satakunta henkeä, joista palkattuja oli 91.
Jotta yhdistys voisi työllistää enemmän
palkkatuella, tarvittiin keittiö ruoan val-

Kuvat: Juha Keränen

Matti Savolainen, juontaja

Yhdistyksen perinteiset retket Vantaan
Etelälahteen vaihtuivat 1998 Mölandetin
retkiksi. Myöhemmin mukaan kuvioihin
tulleet Umpimähkän päiväretket tehtiin
bussilla. Ideana oli, että reissun kulkua ja
kohdetta ei kerrottu etukäteen, vaan matkakohteet paljastuivat vasta retken mittaan.

Natalia Hovivuori, piano

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen ojentaa standardin

mistamista varten. Uudet tilat saatiin lopulta 2008 ihan naapurista. Yhdistys täytti
samana vuonna 15 vuotta.
Isompi varastotila EU-elintarvikkelille
saatiin loppuvuodesta 2010.
Keittiölle saatiin työllistettyä useita
henkilöitä kerrallaan. Lisäksi työllistettiin
vahtimestareita, kirpputorivastaava, ompelija korjausompelua pyörittämään sekä
hankkeeseen toiminnanohjaaja ja hankeavustaja. Kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, pyörien nykyisin sadan kävijän
hujakoilla päivässä.

Viime vuosien kasvu
2010-luvulla yhdistyksen toiminta on vakiintunut. Edulliset tai ilmaiset kurssit,
retket ja TV-keikat, Joutavat sekä teatterija elokuva-näytöksissä käynti tuovat edelleen iloa ja vaihtelua työttömien arkeen.
Yhteiset juhlat ja tapahtumat sekä yhteinen harrastaminen antavat tunteen yhteisöön kuulumisesta.
Vantaan Työttömät on hankkeiden
kautta pystynyt työllistämään ihmisiä
vuodeksi kerrallaan.

Saana Maunu, historioitsija

Saana Mauno

Erkki Vuori, kitara
Laulukuoro Joutavat
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Kysymys koskee sitä, voidaanko
työmarkkinatukien maksatus ja
työllistäminen siirtää kunnille 300 päivää
työttömän olleiden työmarkkinatukea
saavien kohdalla.

H

allituksen kehysriihen tuloksena
tuli kirjaus:
”Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa
hoidossa korostuu. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella luodaan mahdollisuuksia yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pääsyyn aktivointitoimenpiteiden piiriin. Tämä toteutetaan vuoden 2015 alusta
osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta”
(valtioneuvoston viestintäosasto 21.3.2013
18.30)
Asian valmisteltiin puoliväliriihen
edellä siten, että saatiin riittävät perusteet päätöksenteon perusteeksi. Olennainen asia tässä on, että ns. sakkotyöttömyydessä 500 päivän työmarkkinatuen ei tarvitse kertyä yhtäjaksoisesti, ja se kasvattaa lukuja verrattuna yhtäjaksoiseen työttömyyteen. Tässä taustalaskelmassa 300–
500 päivän työttömyys otetaan huomioon
yhtäjak soisena työttömyytenä sen
mukaisesti kuin henkilöt ovat työttöminä
työnhakijoina.

Taustaa
Jatkuva ja pysyväisluonteinen ongelma on
Suomessa ollut työllistämismäärärahojen
riittämättömyys. Joskus on saatu parannus, mutta sitten taas on vähennetty, vaikka on vaikea pitkäaikainen työttömyys ja
nuorisotyöttömyys.
Nykyisen hallituskauden alkua rakennettiin suurin toivein parannuksista, mutta
tulikin uhka varojen romahduksesta. Tätä
saatiin korjatuksi ja on saatu korjattua sitten lisää. Silti vaivaa edelleen resurssien
alimitoitus, jota vaikeuttaa taloustilanteen
heikkouden kasvattama työttömyys. Työmarkkinatukea on saatu nostetuksi vuoden
2011 553 eurosta 697 euroon kuukaudessa
vuonna 2013, mikä on tärkeää. Palkkatuet ja muita toimia perustuu kuitenkin työmarkkinatuen kokoon. Kun sitä ei ole katettu lisärahoituksella ja määrärahat ovat
työhallinnon puolella edelleen alle vuoden
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2011 tason, henkilöitä on vähemmän toimien piirissä.
Nuorten yhteiskuntatakuu, pitkäaikaistyöttömien tukikokeilu ja välityömarkkinahankkeet ovat tärkeitä uudistuksia,
joiden onnistuminen on kuitenkin kiinni
resurssien riittävyydestä. Jotta resurssien
lisäämiseen nimenomaan työllistämiseen
saataisiin puhtia, olisi ymmärrettävä hyödyt työllistämisestä kustannusten vastapainoksi. Tämä on aivan avainkysymys. Lisäksi on tarpeen raivata pois työllistämisen
esteitä ja on tärkeää saada aikaan yhteiskunnassa sellaista ilmapiiriä, että yritykset
ja kaikki muutkin tekemisellään edistävät
työllisyyttä.
Työmarkkinatukea saavien työllistämisen edistäminen 300 työttömyyspäivän
jälkeen siten, että kuntien rooli kasvaa ja
paremmin saataisiin paikallistason voimavarat ja innokkuus mukaan.
Resurssi saadaan kunnille siitä, että
sitä rahaa, mikä nykyisellään käytetään
työmarkkinatukiin, käytetään palkkatukena palkan osana ja muihin toimiin. Tällöin työstä työllistetty saa enemmän kuin
pelkän työmarkkinatuen. Lisäys tulee siitä, että kunta saa käyttöönsä työmarkkinatukirahan kun laittaa lisäksi omaa
osuutta. Jos yritys laittaa lisää osuutensa,
se saa henkilön työhön. Kunta yhteistyössä työkkärin kanssa on järjestäjänä. Jälleen
kerran tässä onnistuminen on riippuvaista
siitä, että saadaan riittävät resurssit ja ettei
valtion toimia vastaavasti vähennetä. Kuitenkin tavoite on, että paikalliselle toimeliaisuudelle saataisiin paremmat mahdollisuudet. Tällä tavoin tämä on jatkoa pitkäaikaistyöttömien työllistämistukikokeilulle
ja sen kehittämiselle.
Tässä voitaisiin päästä vähitellen eteenpäin ennen vuotta 2015 siten, että valtio
rahoittaa lisää toimia samassa määrin kuin
kunnat laittavat omaa rahoitustaan. Valtio
maksaa työmarkkinatukea vastaavan rahan Työ- ja elinkeinoministeriö:n kautta,
jolloin kustannukset eivät tältä osin lisäänny, vaan työmarkkinatukea vastaava raha
maksetaan tukityöhön ja muihin toimiin
kuntien välityksellä ja osana paikallistason
toimeliaisuutta.
Tässä siis perusajatus on, että tälläkin
hetkellä käytetty raha kanavoidaan toisin kuntien ja paikallistason roolia tukien
ja vahvistaen. Lisäraha tulee siitä, että ne
saavat rahoitusta, jotka ovat valmiita lait-

tamaan omaa rahoitusosuuttaan, josta tulee lisäys. Kun työttömät alkavat tekemään
työtä ja toimimaan, tästä syntyy tulosta.
Kyse on pitkälti asioiden erilaisista organisointitavoista. Onnistumisen suhteen ei
voi antaa liiallisia ennakkolupauksia, koska
kaikki voidaan aina pilata. Olennaista kuitenkin on, että onnistuminen riippuu myös
tahtotilasta järjestää asiat niin, että onnistutaan. Se edellyttää, että erilaiset kapulat rattaista poistetaan, jos niitä joku sinne laittaa.
Seuraavassa käyn lyhyesti läpi henkilölukumäärät ja raha-arviot.

Kuntien sakon piirissä oleva
työttömyys
Yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatukea saavien kohdalla nykyjärjestelmässä vastuu on kunnilla, ja jos henkilöt ovat työttömänä, kunnat maksavat
ns. sakkoa, joka on puolet työmarkkinatuesta. Vuonna 2012 se oli 177 milj. euroa.
Kun se on puolet, tämä merkitsee, että valtio maksaa toisen puolen eli työmarkkinatuen yhteismäärä on noin 360 milj. euroa
500 päivää työttömänä olleiden kohdalla. Työmarkkinatukia maksettiin vuonna
2012 1080 milj. euroa, josta osa oli työharjoitteluun työmarkkinatuella.
Työnvälitystilaston mukaan helmikuussa 2013 yli vuoden yhtäjaksoisesti
työttömänä olleita oli 67 000 henkilöä ja
yli kaksi vuotta työttömänä olleita 31 000.
Kun vähennetään ansiopäivärahatilastojen
perusteella ansiopäivärahan putkessa olevat (yli 500 päivää ansiopäivärahaa), saadaan arvio, että heistä työmarkkinatuen
saajia oli arviolta 24 000.
Kansaneläkelaitoksen tilaston perusteella 500 päivää työmarkkinatukea sakon
piirissä olevia oli kuitenkin 43 000 henkilöä
vuonna 2012 eli paljon enemmän. Se vastaa em. rahasummia, mikä nähdään, kun
kerrotaan keskimääräinen työmarkkinatuki (vuonna 2012 perustyömarkkinatuki
673 euroa/kk 12 kuukaudelta) tällä henkilöluvulla. Ero 43 000:n ja 24 000:n välillä
johtuu siitä, että sakon piirissä 500 päivää
työmarkkinatukea ei edellytä sen yhtäjaksoisuutta. Se voi siten kertyä kahta vuotta
paljon pidemmältä ajalta ja välissä voi olla
muutakin kuin työttömyyttä työmarkkinatuella.

Kuva: Juha Keränen

Vähintään 300 päivää työttömänä
olleiden työmarkkinatuki

300–500 päivää
Tässä sakon piirissä olemisen alarajaa ei
lasketa 500 päivästä 300 päivään, vaan lähtökohta on, että 300–500 päivää työmarkkinatuella olevilla on yhtäjaksoista työttömyyttä.
Kun käytetään arviota, että 53–78
viikkoa työttömänä olleista oli 60 % vähintään 300 päivää työttömän olleita, saadaan arvio, että yhtäjaksoisesti 300–500
päivää työttömänä olleita oli 26 000 työtöntä. Työmarkkinatukea saavia heistä oli
12 000 henkilöä, kun ansiopäivärahaa saavat vähennetään heitä koskevien tilastojen
perusteella.

Yhteenlaskettuna
Kun 500 päivää työmarkkinatukea saavia sakon piirissä on siten 43 000 ja arvio yhtäjaksoisesta 300–500 päivän
työttömyydestä on siten 12 000, yhteen laskettuna saadaan siten 55 000 työmarkkinatukea saavaa työtöntä, jos luvuissa ei ole merkittävää päällekkäisyyttä. Päällekkäisyyttä voi tulla, jos on yhtäjaksoinen työttömyys 300–500 päivää
työmarkkinatuella olevalla ja pidemmältä
ajalta kertyy vähintään 500 päivää
työmarkkinatuella, vaikkei yhtäjaksoisesti.
Työmarkkinatuki 697 euro kuukaudessa ja 8364 euroa vuodessa vuonna
2013 vastaa 55 000 työttömälle 460 miljoonaa euroa työmarkkinatukea. Pyöristetyin luvuin tästä maksetaan työmarkkinatukea sakon piirissä oleville 360 milj. euroa, josta kunnat palauttavat sakkona 180
miljoonaa euroa valtiolle. 300–500 päivää
työttömänä yhtäjaksoisesti olevien osalle
tästä maksetaan työmarkkinatukea noin
100 milj. euroa. Nykytilanteen mukaan siis

valtio maksaa 460 milj. eurosta 280 milj.
euroa (180+100) ja kunnat sakkona 180
milj. euroa.
Kun nämä siirtyvät kunnille, valtion
maksamia työmarkkinatukia siirtyy kuntien kautta maksettavaksi valtion osuus 280
miljoonaa euroa ja kunnat maksavat vastaavasti tämän summan lisää, mutta saavat rahan valtiolta. Työllistämisen edistämiseksi valtio kuitenkin maksaa kunnille
130 miljoonaa lisää palkkatukia ym. varten. Tällöin valtio ei säästä 280 milj. euroa
vaan 150 milj. euroa ja kunnille tulee vastaavasti lisäkustannusta 150 milj. euroa.
Tästä asetelmasta keskustellaan. Siinä on
tarpeen ottaa huomioon, että työmarkkinatuen siirron lisäksi kunnat saisivat em.
130 milj. euroa, jolloin työllistämisessä
voidaan käyttää työmarkkinatukivaroja ja
tätä. Työllistämisestä kunta saa taloudellisena hyötynä verotuloa ja säästöä sosiaalimenoissa kun työtä on enemmän. Jos työllistäminen tapahtuu yksityiseen sektoriin
siten, että sieltä laitetaan myöskin lisärahoitusta, kunnan talouden kannalta tilanne
edelleen paranee.
Nämä hyödyt eivät kata koko 150 miljoonaa euroa, mutta voivat alentaa nettokustannuksen lähelle 100 miljoonaa euroa
kun eri tekijät otetaan huomioon. Näin jos
työllistäminen onnistuu siinä määrin, että
lisätyöllisyyttä saadaan aikaan esimerkiksi
12 000 henkilöä 55 000 henkilöstä. Tämä
havainnollistaa asiaa.
Siltä osin kuin työllistäminen tapahtuu
kuntasektoriin, työpanos tulee kuntapalveluiden ym. hyväksi. Tämä on toimivaa,
kunhan työllistäminen tapahtuu vakiohenkilöstön lisäksi eikä vakiohenkilöstöä korvaten.

Muutamia seikkoja
Perusajatus tällaisessa hankkeessa on ohjata työllistämisrahoitusta niin, että paremmin saadaan paikallinen toiminta mukaan
toimimiseen työllisyyden hyväksi ja ihmisten saamiseksi erilaisen toiminnan piiriin.
Lisävoimavara syntyy tästä toiminnasta ja
muutoin työttömänä olevien tekemisestä.
Kansalaisjärjestöjen mukaan lukien tässä
erityisen tärkeiden työttömien järjestöjen
toiminta on tässä tärkeää. Tällaisena tämä
olisi askel tähän suuntaan ja kokemusten
perusteella voidaan arvioida, millaisia lisäaskeleita voitaisiin ottaa lisää.

Tarkoitus olisi tukea pitkäaikaistyöttömien työllistämistukikokeilua kun haetaan
tapoja ottaa lisäaskeleita. Samalla tämä tukee osaltaan myös nuorten yhteiskuntatakuuta ja välityömarkkinasuunnitelmia, jotta saadaan työttömille vaihtoehtoja myös
tätä kautta.
Jotta voitaisiin päästä eteenpäin ennen
vuotta 2015 olisi hyvä, jos saataisiin aikaan
ratkaisuja, että työllistämistä voitaisiin lisätä valtion ja kuntien yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella kuntien roolia lisäämällä
ja voitaisiin lisätä yritysten ja kolmannen
sektorin mukanaoloa.
Olennaista onnistumiselle on, että kun
työllistämistä kuntayhteistyön ja paikallisen toiminnan kautta edistetään, samalla
valtion toimia ei vähennetä vaan mieluiten
lisätään. Tällöin paikallinen toiminta on lisäystä eikä jo tehtävää korvaavaa. Nämä
ovat tärkeitä asioita, että saadaan vältettyä, ettei onnistuminen epäonnistu rahoituksen riittämättömyyteen.
Tärkeä tausta-ajatus tässä ja muissa hankkeissa on, että työmarkkinatukena maksettavia varoja saataisiin paremmin kanavoitua osaksi korvaamista tekemisestä. Silloin kun tätä rahaa myönnetään
niille, jotka laittavat myös omaa rahoitustaan, saadaan työmarkkinatukea isompia
korvauksia työttömille mutta siten, että
sitä maksetaan työstä ja tekemisestä. Silloin toimeentulo on parempi ja työttömiä
saadaan työttömyydestä työn ja tekemisen piiriin. Samalla se merkitsee, että kuntien ja paikallisen tason osuus vahvistuisi
ja valtiolta varoja kanavoitaisiin työhallinnon aktiivisen työvoimapolitiikan varojen
kautta.
Asia ei ole helppo. Tämä on kuitenkin
yritys rakentaa asioita eteenpäin. Se olisi onnistuessaan yksi osa toimia täystyöllisyystavoitteen puolesta, joka ei toteudu
millään yhdellä asialla, mutta jota voi edistää yhdistäen eri toimia. Tärkeää edistymiselle ja onnistumiselle on, että mahdollisimman monet tulevaisuuden odottamisen
sijaan haluavat tehdä tulevaisuutta. Jokainen itse omalla tavallaan ja mahdollisuuksillaan ja samalla yhdessä kaikkien muiden
kanssa, jotka haluavat tehdä tulevaisuutta
yhdessä.

Helsingissä 10.4.2013
Pekka Tiainen
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Kelan etuudet 2013
Kelan kortit
Työmarkkinatuki on
698 euroa kuukaudessa
Työttömän perusturvaan tehtiin
tämän vuoden alussa 3,5 prosentin
korotus.
Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat nyt 32,46 euroa päivässä eli noin 698 euroa kuukaudessa.
Tästä menee kuitenkin veroa 20
prosenttia, joten perusturvan varassa elävä työtön saa käteen noin
558 euroa.

Kelassa opastetaan
verkkoasiointiin
Asiakkaat voivat hoitaa Kela-asiansa kerralla kuntoon verkossa. Kelan
verkkoasioinnissa voi hakea lähes
kaikki etuudet ja lähettää liitteet.
Kaikilla asiakkailla ei ole kuitenkaan
omaa tietokonetta ja internetyhteyttä. Niinpä 61 Kelan toimistoon
on nyt hankittu asiakaspäätteet ja
skannerit. Asiakas tarvitsee mukaansa vain verkkopankkitunnuksensa.
Asiakkaat, jotka eivät ole tottuneet
hoitamaan asioitaan verkossa, voivat tutustua palveluihin Kelan nettisivuilla olevalla kokeiluversiolla.
Saatavilla on myös verkkoasioinnissa opastavia esitteitä. Lisäksi Kelan
palveluneuvojilta voi pyytää apua
asioinnissa. Huhtikuun toisella viikolla monissa toimistoissa aloittaa
myös verkkoasioinnin opas, joka
neuvoo asiakkaita henkilökohtaisesti nettipalvelujen käytössä. Kun
asiakkaalla on mukana pankkitunnukset, etuus voidaan hakea oppaan kanssa yhdessä, eikä vuoroa
tarvitse jonottaa lainkaan.
Kun hakemus ja liitteet tule- vat Kelaan sähköisesti, monta työvaihetta
jää pois ja asiakas saa päätöksensä
entistä nopeammin.
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Jokainen Suomessa pysyvästi asuva tai sairausvakuutuksen piiriin kuuluva saa Kelakortin. Kela-kortilla voit osoittaa oikeutesi
Suomen sairausvakuutukseen. Korttia tarvitset mm. apteekissa ja lääkärin vastaanotolla, jotta voit saada korvauksen samalla
kun asioit.
Kun muutat Suomeen, täytä hakemuslomake Y77 ja toimita se Kelaan. Sen perusteella saat päätöksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.
Kela ei enää myönnä kuvallisia Kelakortteja. Käytössä olevat kuvalliset kortit
ovat voimassa edelleen, ja niiden tietoja voi
päivittää vuoteen 2014 saakka.
Pelkästään kansaneläkettä saaville alle
65-vuotiaille turvataan oikeus eläkeläisalennuksiin kansaneläkkeensaajan kortilla.
Suomen sairausvakuutukseen kuuluva saa eurooppalaisen sairaanhoitokortin,
jolla hän voi osoittaa oikeutensa lääketieteellisistä syistä välttämättömään sairaanhoitoon toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä. Ilmanen kortti on voimassa 2 vuotta.
Kela lähettää uuden kortin vanhentuneen
tilalle. Eurooppalainen sairaanhoitokortti
ei korvaa Suomessa Kela-korttia.

Sairauskuluista korvaus
Kela korvaa osan yksityislääkärin palkkioista sekä yksityislääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon
kustannuksista vahvistetun taksan mukaan. Kelan taksoihin voi tutustua joko Kelan internetsivuilla tai palvelupisteissä.

Suorakorvaus tai hakemus
Yleensä saat Kela-korvauksen jo hoitopaikassa näyttämällä Kela-korttisi. Korvaus
vähennetään silloin suoraan hoitopaikan
laskusta. Jos et saa korvausta suoraan, voit
hakea sen kuuden kuukauden kuluessa Kelasta.

Hammashoidosta korvaus
Kela korvaa osan yksityisen hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksen sekä hoidon kustannuksista vahvistetun taksan mukaan. Tutkimuksen
kustannuksia korvataan vain kerran kalenterivuodessa.

Kela korvaa hammaslääkärin määräämistä yksityisen suuhygienistin hoidoista
enintään Kelan vahvistaman taksan verran.
Kela ei korvaa hammasteknisen työn
tai proteettisten toimenpiteiden kustannuksia.

Matkakorvaus
Kela maksaa sairauden tai kuntoutuksen
vuoksi tekemiesi matkojen kuluista sen
osuuden, joka ylittää 14,25 euroa yhteen
suuntaan.
Kun itse maksamasi osuudet ylittävät
242,25 euroa vuoden aikana, Kela maksaa
ylittävän osan kokonaan. Oman auton käytöstä Kela voi omavastuuosuuden jälkeen
korvata 0,20 euroa kilometriltä.
Yöpymisraha on enintään 20,18 euroa
yöltä.
Jos kuljetuspalveluyrittäjällä on suorakorvaussopimus Kelan kanssa, matkakorvaus voidaan vähentää suoraan kuljetuslaskusta.

Sairauspäiväraha
Sairauden vuoksi työhönsä kykenemätön
16–67-vuotias voi saada Kelasta verollista sairaus- päivärahaa, kun sairaus kestää
sairastumispäivän lisäksi yli 9 arkipäivää.
Jos työnantaja maksaa sairausajalta palkkaa, Kela maksaa päivärahan työnantajalle.
Sairauspäivärahan hakuaika on 2 kuukautta.
YEL-vakuutettu yrittäjä saa sairauspäivärahaa, kun työkyvyttömyys on kestänyt
sairastumispäivän lisäksi 3 arkipäivää.
Sairauspäiväraha määräytyy yleensä
verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella ja yrittäjälle viimeisen vahvistetun verovuoden YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulojen perusteella. Päiväraha
voi määräytyä myös kuuden viime kuukauden työtulojen perusteella.
Työttömän sairauspäiväraha määräytyy vähintään työttömyysturvan mukaan.
Tulottomalle tai vähätuloiselle Kela voi
maksaa sairauspäivärahaa 23,77 euroa arkipäivältä, jos työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään 55 päivää.

Osasairauspäiväraha
Osasairauspäivärahaa voi saada työkyvytön, jolla on oikeus sairauspäivärahaan.
Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää
määräaikaista siirtymistä kokoaikatyöstä
osa-aikatyöhön sekä sopimusta työn ja ansioiden vähenemisestä 40–60 %:lla.
Osasairauspäiväraha on aina puolet
varsinaisesta sairauspäivärahasta.

Kuntoutus
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus ja
alle 65-vuotiaitten vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus sekä aikuisten psykoterapia ovat Kelan lakisääteisiä velvollisuuksia.
Kelan tehtävänä on selvittää sairastuneen kuntoutustarve, kun hän on saanut
sairauspäivärahaa 60 arkipäivältä, sekä viimeistään silloin kun hän hakee työkyvyttömyyseläkettä.
Lisäksi Kela myöntää ns. harkinnanvaraista ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta eduskunnan vuosittaisen määrärahan turvin. Siitä maksetaan mm. lasten
perhekuntoutusta.

Vajaakuntoisen
nuoren koulutus
Kun 16–19-vuotiasta vajaakuntoista nuorta uhkaa työkyvyttömyys, Kela selvittää ennen eläkepäätöstä hänen kuntoutusmahdollisuutensa. Nuori ohjataan ensi
sijassa ammatilliseen kuntoutukseen tai
koulutukseen.
Kuntoutuksen ajalta hän saa kuntoutusrahaa, jonka määrä on vähintään
23,77 e/pv ja kuntoutuksen väliajoilta 20 %
pienempi. Samalta ajalta nuori voi saada
myös vammaistukea.

Kuntoutusraha
Kuntoutusrahaa voi saada 16–67-vuotias,
joka osallistuu kokopäiväisesti kuntoutukseen pysyäkseen työelämässä, palatakseen
työhön tai tullakseen työmarkkinoille.
Myös oppisopimuskoulutuksen ajalta
vajaakuntoinen voi saada kuntoutusrahaa.
Kuntoutusraha on useimmiten sairauspäivärahan suuruinen.
Kuntoutukseen osallistuva voi saada
myös harkinnanvaraista, verotonta ylläpi-

tokorvausta 9 e/pv kuntoutuksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin tai harkinnanvaraista kuntoutusavustusta esimerkiksi työharjoittelun aikana.

Asumistuet
Kela maksaa pienituloisille henkilöille
yleistä asumistukea, opiskelijoiden asumislisää, sotilasavustuksen asumisavustusta
tai eläkkeensaajan asumistukea.
Yleistä asumistukea voi saada pienituloinen ruokakunta. Tukea varten valtioneuvosto vahvistaa vuosittain mm. perheen koon ja asuinpaikan sekä tulojen mukaiset omavastuuosuudet.
Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt ja sitä nuoremmat työkyvyttömyys-,
työttömyys- tai leskeneläkettä tai takuu
eläkettä saavat. Tämä asumistuki voidaan
maksaa myös suoraan vuorkanantajalle.
Osa-aikaeläkettä tai vanhuuseläkettä
ennen 65 vuoden ikää saavat voivat saada
yleistä asumistukea.

Opintotuki
Opintotukea ovat opintoraha 17 vuotta
täyttäneille, asumislisä vuokralla asuville lapsettomille opiskelijoille ja ulkomailla
opiskeleville sekä opintolainan valtiontakaus.
Opintorahan perusmäärä on 38–298
e/kk. Opintoraha on veronalaista tuloa, ja
sen suuruus määräytyy oppilaitoksen, hakijan iän, asumismuodon ja perhesuhteiden
mukaan.
Vanhempien tulot voivat estää tai pienentää toisella asteella opiskelevan perheettömän, alle 20-vuotiaan opintorahan.
Vanhempien tulojen pienuus voi korottaa
opintorahaa.
Asumislisä on 80 % vuokrasta, kuitenkin enintään 201,60 e/kk. Vanhemmaltaan asunnon vuokranneen asumislisä on
enin- tään 58,87 e/kk. Lapsiperhe ja omistusasunnossa asuva voi saada Kelan yleistä
asumistukea.
Opiskelijan omat tulot otetaan huomioon koko kalenterivuoden ajalta. Opiskelija
voi saada vuositulorajan verran tuloja milloin vain kalenterivuoden aikana. Vuosituloraja on henkilökohtainen ja se perustuu
opintotukikuukausien määrään. Opiskelijan pitää itse seurata vuositulojaan. Las-

kentaohjelma on verkossa www.kela.fi/laskurit.
Opiskelija voi välttää liikaa maksetun
opintotuen perinnän palauttamalla edellisenä vuonna liikaa maksetut tuet maaliskuun loppuun mennessä. Palauttami-

Varhennetun
vanhuuseläkkeen
alaikäraja nousi
Tämän vuoden alusta tuli voimaan lainmuutos, jonka mukaan
varhennetun vanhuuseläkkeen ja
työttömyyspäivärahan lisäpäivien
perusteella myönnettävän varhentamattoman vanhuuseläkkeen
ikäraja nousee 63 vuoteen.
Työttömyysturvan lisäpäivärahaa
saava pitkäaikaistyötön voi jäädä
varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle
62 vuoden iän sijasta aikaisintaan
63-vuotiaana eli samasta ajankohdasta kuin oikeus työeläkelakien
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen
alkaa. Tämä muutos koskee vuonna
1958 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1958 syntyneet voi- vat
edelleen jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle
62-vuotiaana.
Myös takuueläkkeestä annettu laki
muuttui vuoden alussa niin, että
vanhuuselä- kettä tai varhennettua
vanhuuseläkettä saavalla on oikeus
takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana. Muutosten tavoitteena on
pidentää työuria pitkällä aikavälillä.
Vaikka lainmuutos tuli voimaan
tämän vuoden alusta, siirtymäsäännösten vuoksi niiden vaikutus ei
ulotu käytäntöön vielä vuonna
2013. Tänä vuonna 62 vuotta täyttävillä on siis vielä oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ja
työttömyyspäivärahan lisäpäivien
perusteella myönnettävään varhentamattomaan vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana.
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sen voi hoitaa verkon asiointipalvelussa
www.kela.fi/asiointi.
Opintoetuuksia ovat myös korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan ateriatuki
sekä verotuksen opintolainavähennys korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneille. Kun opinnot ovat päättyneet, Kela

Joka kolmas työtön
hakee etuutta verkossa
Työttömyysturvan saaja ilmoittaa
Kelalle neljän viikon välein, onko
hän ollut työttömänä, työssä vai
esimerkiksi työharjoittelussa. Kela
maksaa työmarkkinatuen tai peruspäivärahan tämän ilmoituksen
mukaan, jos maksulle ei ole tiedossa estettä.
Verkkoasioinnin suosio työttömyysajan ilmoituksissa on lisääntynyt
koko viime vuoden. Joulukuussa
2012 työttömyysajan ilmoituksista
jo lähes 40 prosenttia täytettiin
tietokoneilla, älypuhelimilla tai
tablettitietokoneilla.
Joulukuusta lähtien asiakas on
voinut valita, haluaako hän enää
Kelalta paperista työttömyysajan
ilmoitusta maksuilmoituksen mukana. Jo lähes 39 000 asiakasta on
ilmoittanut, ettei tarvitse paperilomaketta. Vuodessa tämä tarkoittaa
paperin säästöä 468 000 tulostettavan lomakkeen verran. Vuosittain
Kelaan on lähetetty paperilla lähes
2 miljoonaa työttömyysajan ilmoitusta.
Verkossa asioimalla rahat saa tilille nopeammin kuin täyttämällä
paperilomakkeen ja postittamalla
sen. Verkkoasiointi on turvallista ja
vaivatonta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa
www.kela.fi/asiointi, ja palvelu
ilmoittaa, miltä ajalta ilmoitus kulloinkin tehdään.
Työttömyysajan ilmoituksen voi
kuitenkin halutessaan vastedeskin
täyttää vanhaan tapaan paperilla.
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voi maksaa pienituloiselle valtion takaaman opintolainan korot korkoavustuksena enintään viiden puolivuotiskauden ajan.

Vuorottelukorvaus
Vähintään 10 vuotta työelämässä ollut
työntekijä ja hänen työnantajansa voivat
sopia työntekijän vuorotteluvapaasta. Se
voi kestää vähintään 90 ja enintään 359
päivää. Samalla työnantaja sitoutuu palkkaamaan samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistosta työttömän työnhakijan.
Vuorotteluvapaa-ajalta työntekijälle
maksetaan vuorottelukorvausta, joka on
70 tai 80 % työttömyyspäivärahan määrästä.
Työttömyyskassaan kuuluvat hakevat
vuorottelukorvausta kassastaan ja muut
Kelasta.

Työttömän perustuki
Työtön 17–64-vuotias työnhakija voi saada Kelasta
– työttömän peruspäivärahaa enintään
500 päivältä tai
– työmarkkinatukea, jos hakija ei täytä
niin sanottua työssäoloehtoa tai on jo
saanut enimmäisajan päivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta.
Verollinen täysi peruspäiväraha ja täysi
työmarkkinatuki ovat 32,46 e/pv ja lapsikorotus yhdestä lapsesta 5,24 e/pv, kahdesta lapsesta 7,69 e/pv ja kolmesta tai
useammasta 9,92 e/pv. Lähes kaikki työttömän tulot ja sosiaalietuudet pienentävät
työmarkkinatuen määrää.
Työttömyysturvaa voi saada myös soviteltuna, jos työnhakija tekee osa-aikatyötä tai satunnaista työtä.
Työtön voi saada työttömyysturvaa
osallistuessaan työllistymistä edistäviin
palveluihin, esimerkiksi työelämävalmennukseen tai omaehtoiseen koulutukseen.
Työttömyysturvaa voi hakea työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Työttömyysturvan lisät
Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuva voi saada ylläpitokorvausta, jonka
määrä on 9 tai 18 e/pv.

Työttömyysturvaan voi saada eri perustein korotusosaa tai muutosturvalisää.
Niiden täysi määrä on 4,75 e/pv.
Peruspäivärahaan korotusosaa voi saada esimerkiksi, kun osallistuu työvoimahallinnon järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin tai kun työttömyys alkaa
vähintään 3 vuoden työhistorian jälkeen
tai kun henkilö irtisanotaan taloudellisista
ja tuotannollisista syistä pitkän työhistorian jälkeen. Työmarkkinatuen korotusosaa
maksetaan vain työllistymistä edistävien
palveluiden ajalta.

Matka-avustus
Jos työmarkkinatukeen oikeutettu työtön
hakeutuu kokoaikaiseen työhön työssäkäyntialueensa ulkopuolelle, hän voi saada
matka-avustuksena 2–4 kuukautta täyttä
työmarkkinatukea palkkansa lisäksi. Työja elinkeinotoimisto päättää avustuksesta,
jonka Kela maksaa.

Kotoutumistuki
Maahanmuuttajien ja pakolaisten Suomeen
kotoutumisen ajalta Kela maksaa työmarkkinatuen suuruista kotoutumistukea. Kotoutumistukeen voi liittyä myös kuntien
myöntämä toimeentulotuki. Kotoutumistukea haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Eläkeläisen perusturva
Kelan maksamaa eläkeläisen perusturvaa
ovat kansaneläke ja takuueläke. Takuueläke turvaa Suomen eläkeläisille vähimmäiseläkkeeksi 738,82 e/kk. Pienituloinen voi
saada lisäksi asumistukea.

Kansaneläke
Kansaneläkettä saavat ne, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen tai joiden työeläke
on pieni.
Täysi kansaneläke on yksinäiselle 630,02 e/kk ja parisuhteessa olevalle
558,83 e/kk. Kansaneläke pienenee vähitellen, kun työeläke veroja vähentämättä
ylittää 55,62 e/kk. Työeläkkeiden raja, jolla
ei enää saa kansaneläkettä, on bruttotulona 1 302,30 e/kk ja parisuhteessa olevalle
1 159,88 e/kk. Kansaneläke on verotettavaa tuloa. Kansaneläke voi olla mainittua
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pienempi, jos eläkkeensaaja on asunut ulkomailla tai ottanut kansaneläkkeensä varhennettuna.
Kansaneläkettä ovat työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki 16–64-vuotiaalle, työttömyyseläke vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneelle 63–64-vuotiaalle sekä vanhuuseläke 65
vuoden iästä. Vanhuuseläkkeen voi ottaa
varhennettuna 62 vuoden iästä alkaen.
Kela myöntää lapsikorotusta sekä kansan- että työeläkkeen saajille alle 16-vuotiaista lapsista. Lapsikorotus on 21,97 e/kk/
lapsi.

Kuntoutustuki
Määräajaksi myönnettävä kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläke, jonka tavoitteena on edistää työhön paluuta. Tukea saa
työkykyä ylläpitäviin ja kuntouttaviin toimiin sekä työkyvyn selvittämiseen. Tuen
saannin ehtona on hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai sen valmistelu.
Kuntoutustuki on samansuuruinen
kuin normaali työkyvyttömyyseläke.

Takuueläke
Kela maksaa takuueläkettä eläkeläiselle,
jonka kaikki muut eläkkeet bruttomääräisinä jäävät alle 738,82 e/kk. Jos työeläkettä
ei ole lainkaan, takuueläke on yksinäiselle
kansaneläkeläiselle 108,80 e/kk ja parisuhteessa olevalle 179,99 e/kk. Määrä on pienempi varhennetun kansaneläkkeen saajalle.
Takuueläkettä saa myös 65 vuotta täyttänyt tai työkyvytön maahanmuuttaja kolmen vuoden Suomessa asumisen jälkeen.

TEM:in ohjeistus tulppana
nuorten pääsemisessä
työpajoille
Työ- ja elinkeinoministeriön antama uusi ohjeistus nuorisotakuun toteuttamisesta on
tiukentanut lain tulkintaa työkokeilusta ja siten vaikeuttanut nuorten pääsyä työpajoille. TE-toimistoille ja ELY-keskuksille annettu ohjeistus on johtanut tulkintaan, jossa
nuori voi päästä työkokeiluun työpajalle vain, jos tuleva ammatti on jo selvillä.
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto perää vastausta kirjallisessa kysymyksessä
miten työ- ja elinkeinoministeriö aikoo toimia, jotta TE-toimistot eivät tulkinnoillaan
vaikeuttaisi työttömien vailla ammatillista tutkintoa olevien nuorten sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen hankkineiden nuorten mahdollisuuksia päästä syrjäytymistä ehkäisevien työpajapalveluiden piiriin.
Nuorisotakuu velvoittaa tarjoamaan alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle
vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikan kolmen kuukauden kuluessa.
Nuoren mahdollisimman nopeaksi pääsemiseksi tarpeenmukaiseen palveluun edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa TE-toimistot ja työpajat ovat keskeisinä
toimijoina.
TE-toimistojen tapa tulkita TEM:in ohjeistusta on osoittautunut ongelmalliseksi
nuorisotakuun tavoitteen toteuttamisen kannalta, sillä ohjeistus on merkittävästi vaikeuttanut nuorten mahdollisuutta päästä työkokeiluun työpajoille. Ohjeistuksessa todetaan, että nuori voidaan ohjata työpajalle työkokeiluun vain, ”jos nuori voi työpajalla
käytännössä kokeilla sen ammatin tai ammattialan työtehtäviä, joka häntä kiinnostaa
ja johon hän esimerkiksi suunnittelee kouluttautuvansa”. Lisäksi ohjeistuksen työkokeilua koskevassa kappaleessa todetaan, ettei työkokeilu saa pitää sisällään sellaista
työtä, joka ei kuulu nuoren urasuunnitelmiin.
Monet työpajoille tulevat nuoret ovat kuitenkin epävarmoja sen suhteen, mikä on
oma opiskeluala ja tuleva ammatti. Useimmat heistä ovat vailla peruskoulun jälkeistä
koulutusta tai keskeyttäneet toisen asteen opintonsa. Oma urapolku voi löytyä työpajalta, sillä työpajajakson suorittaneista nuorista 75% työllistyy, pääsee opiskelemaan tai
kiinnittyy johonkin elämäntilanteensa kannalta mielekkääseen palveluun puoli vuotta
työpajajakson jälkeen.
Useimpien monialaisia palveluita tarvitsevien nuorten kohdalla lain tulkintaohje on liian tiukka. TEM:in ohjeistukset vaikeuttavat myös jo ammatillisen koulutuksen hankkineiden nuorten mahdollisuutta päästä työkokeiluun työpajalle, sillä heitä
ei oteta mukaan työkokeiluun erästä poikkeusta lukuun ottamatta: ”TE-toimisto voi
järjestää työkokeilun sellaiselle ammatillisen koulutuksen saaneelle alle 30-vuotiaalle
nuorelle, joka on pitkään ollut poissa työelämästä joko pitkittyneen työttömyyden tai
muiden syiden vuoksi”.
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon mielestä vaatimus pitkittyneestä työttömyydestä työkokeiluun pääsyn ehtona on räikeässä ristiriidassa nuorisotakuun konkreettisen tavoitteen kanssa. Nuorisotakuun tarkoituksena oli nimenomaan taata työttömäksi joutuneelle nuorelle mahdollisimman nopea pääsy tarpeenmukaisten palveluiden piiriin, jotta pitkittyvä työttömyys voitaisiin ennaltaehkäistä ja nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä voitaisiin vähentää.
Kirjallinen kysymys luettavissa eduskunnan sivuilla:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_258_2013_p.shtml
Tiedote 4.4.2013

Lisätiedot:
Outi Alanko-Kahiluoto
Puh. 050 512 1727
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Työttömyys kasvoi
vuodentakaisesta
Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 287 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 40 900 enemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuusta
työttömien työnhakijoiden määrä väheni
3 900:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.
Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä
työnhakijoita oli 7 400 enemmän kuin
edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 37 000. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä
työnhakijana olleita oli 68 200, mikä on
9 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli
108 800 eli 11 600 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös lomautukset
lisääntyivät
Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun
lopussa arviolta 38 000 henkilöä, mikä
on lähes 9 000 enemmän kuin edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettuja oli 5 700 enemmän kuin
edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 24 700. Ryhmälomautettuja oli maaliskuun lopussa 10 900 eli 1 700 enemmän
kuin vuotta aikaisemmin.
Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista kääntyivät uudelleen
kasvuun. Ennakkoilmoitusten mukaan on
mahdollista, että 9 200 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 3 000
enemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi helmikuusta
maaliskuuhun 3 600:lla.

Uudet avoimet työpaikat
vähenivät
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työja elinkeinotoimistoihin maaliskuun aikana 48 700 eli 5 800 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan työja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuussa avoinna 107 700 työpaikkaa, mikä on
6 900 vähemmän kuin vuosi sitten.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa 106 700
henkilöä, mikä on 8 300 vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat
esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus,
työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

40 Karenssisanomat 2/2013

Työttömiä työnhakijoita			
Aktivointitoimenpiteessä, työvoimanpalvelulain palvelut
Lomautetut			
Lomautusuhan alla			
Kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteessä (LK arvio)
siirtyneet kuntien toimeentulotukiluukulle (LK arvio)			
hukassa olevat nuoret eri
tutkijoiden mukaan			
Nyt huomioidaan laissa tasavertaisiksi työnhakijoiksi myös
osa-työkykyiset ja vajaakuntoiset ja heidän määrä on
kuusinumeroinen (joskaan kaikkia heitä ei lasketa
työhakijoiden määrään).
yhteensä varovaisellakin arviolla ylitämme jo reilusti			

287.000
106.700
38.000
9.200
30.000
14.000
40.000–70.000

550.000

Jos olen jonkun mielestä laskenut väärin, niin antakaa palautetta,
allekirjoittanut.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 9,0 prosenttia
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
mukaan työllisiä oli maaliskuussa 41 000
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,6 prosenttia, mikä oli
1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 236 000,
mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia eli
0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.
Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:
Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n
Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.
TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä
ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut luetaan
työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja
valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien
2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatut-

kimus tuottaa viralliset työttömyysluvut”.
TEM:iltä tänään 23.4.2013.
Mitä mietteitä tämä tuo ajatuksiini?
Mikä on meidän valtakunnassa todellinen
työttömien määrä?
Ks. TEM:in tilastojen mukaan laadittu
kuvio oheessa.

Nuorisotakuu ja työvoimanpalvelulain kiemurat
Kopioin Nuorisotakuun tekstistä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osalta kirjauksen.
”Jos nuori kuuluu aktivointiehdon piiriin (eli hän on saanut työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella vähintään 180
päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden
ajalta tai hänen pääasiallinen toimeentulonsa on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta
maksettuun toimeentulotukeen), hänen
palveluprosessinsa ja palveluiden järjestämistä ohjaa laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Tällöin nuoren kanssa on
laadittava aktivointisuunnitelma. Osan aktivointisuunnitelman toimeenpanoa voidaan tarjota kuntouttavaa työtoimintaa,
jonka järjestämisvastuu on kunnalla. On
huomattava, että kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 15§:n mukaan henkilölle voidaan hänen pyynnöstään järjestää
kuntouttavaa työtoimintaa ennen edellä
esitettyjä määräaikoja, jos kunta ja TE- toimisto arvioivat, että kuntouttava työtoiminta tukee parhaiten henkilön elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Tämä

mahdollisuus on myös työttömyyspäivärahaa saavalla henkilöllä.
Vaikka nuorella ei ole työttömyyden
alussa velvollisuutta osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, TE-toimiston tulee
kertoa kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudesta ja siitä, että ennen määräaikojen täyttymistä nuoren on itse esitettävä
pyyntö kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä TE-toimistolle tai kunnalle. Elämänhallintavaikeuksia omaavat nuoret tulisi ohjata ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan ja tarjota muita palveluja vasta
sitten kun hänellä on valmiuksia työhön tai
opiskeluun.”
Mitä tämä tarkoittaa työvoimapalvelulain uudistuksen seurauksena? Kun katson
mitä ja minkälaisia palveluja laki takaa nuorisolle tai yleensä kenellekään, tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammalle nuorelle
ainoa vaihtoehto eri laissa säädetyissä palveluissa on kuntouttava työtoiminta.
Uudessa työvoimanpalvelulaissa työmarkkinatukitoimenpiteet rajataan kokeiluun ja valmennukseen. Oikeastaan vain
kokeilu on toimenpide, jota voidaan hyödyntää kolmannella sektorilla. Olen yrittänyt perehtyä, mitä kaikkea kokeilut voivat pitää sisällään ja kuka niihin voi ohjautua. Ongelmia niiden kanssa tuntuu olevan ainakin Pirkanmaan alueella. Kokeilujen määräajat ja kokeilupaikkojen valinnat
näyttävät menevän kuten vanhan lainkin

aikana työelämävalmennuksen ja työkokeilun osalla. Oliko valmennus sana liian
vahva sille toimenpiteelle, mitä vanhan lain
aikana tehtiin? Kuvaako työkokeilu sana
asiaa paremmin?
Eräässä ohjeessa lukee käytännössä
kaksi vaihtoehtoa:

Työmarkkinoille paluun
tukeminen (1)
Henkilöt, jotka ovat olleet pitkään poissa
työmarkkinoilta pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi. Koulutustaan
vastaavalle alalle voi siis mennä työkokeiluun, jos on ollut pitkään poissa työelämästä. Jos työkokeilu järjestetään sen selvittämiseksi, kykeneekö henkilö tietyn alan tai
ammatin mukaiseen työhön vammastaan
tai sairaudestaan huolimatta, työkokeilu
voi olla tarkoituksenmukaista järjestää kestoltaan pidempänä, jolloin se mahdollistaa
työmäärän asteittaisen lisäämisen.
Vastavalmistuneiden ja muiden ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä tuetaan ensisijaisesti työnvälityksellä, työnhakuvalmennuksella ja palkkatuella.

Ammatinvalinta- ja
uraohjaus (2)

-- nuoret ja muut ammatillista koulutusta
vailla olevat
-- alaa tai ammattia rakennemuutostilanteesta, terevydellissitä syistä tms.
-- yrittäjyyttä suunnittelevat
-- ammatinvalintatarkoituksessa järjestetty työkokeilu on yleensä lyhyt
1–3 kk
-- muutoinkin vältetään tekemästä heti
½ vuoden pituyisia jaksoja
-- alle 25-vuotiaiden kohdalla ammatinvalintatarkoituksessa järjesttyyn työkokeiluun tulisi liittää vahva ohjauksellinen tuki
Kun katsoo työkokeilun kriteereitä, niin aiemmin laissa ollut työelämävalmennus ei
sovi tuohon kuoreen (vai sopiiko). Ainoaksi
vaihtoehdoksi nuorille, jotka putoaa näistä väliköistä läpi, on kuin onkin kuntouttava työtoiminta. Työelämävalmennusta käytettiin aiemman lain aikana nuorten työelämätutustumiseen paljon kaikissa
kolmannen sektorin paikoissa ja tämä on
mielestäni suuri puute. Kestojakin voitiin
säädeltiin tapauskohtasesti. Asia herättää
mietteitä varmaan teissäkin arvoisat yhdistystemme toimijat. Lea Karjalainen

Lea Karjalainen

Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen

Paikka auki – nuoret työelämään
(vuonna 2014)
RAY käynnistää vuonna 2014
nelivuotisen avustusohjelman,
jonka päämääränä on tukea alle
29-vuotiaiden nuorten aikuistumista
ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Avustusohjelman tavoitteena on:
1) Edistää vaikeasti työllistyvien
nuorten mahdollisuuksia itsenäistyä ja päästä kiinni työelämään. Järjestöiltä toivotaan uusia ja innovatiivisia hankkeita tähän liittyen.
2) Tarjota työelämän ulkopuolella
oleville alle 29-vuotiaille nuorille
työtä järjestöissä. Järjestöillä on
hyvä tilaisuus saada nuoria mukaan kehittämään järjestökultturia.

RAY haluaa nykyistä tuloksekkaammin luoda edellytyksiä ennakkoluulottomalle ja rohkealle järjestötyölle. Paikka auki -avustusohjelmaan
valitaan hankkeita, joista nuoret todella hyötyvät. Erityistä huomiota
kannattaa kohdistaa kehittämisidean selkeään ja tiiviiseen muotoiluun.
RAY seuraa innovaatiohankkeiden etenemistä normaalia aktiivisemmin. Ohjelmakokonaisuuteen
valittavat hankkeet hyötyvät verkostoitumisesta sekä koulutukseen,
seurantaan, arviointiin ja viestintään liittyvästä tuesta.
Palkattavien nuorten tehtävien
tulee liittyä järjestöjen hyvinvointia
edistävään yleishyödylliseen toimintaan ja tavoitteisiin. Ray suosittelee

nuoren palkkaamista 1–2 vuodeksi.
Palkattavia voi olla yksi tai useampi
nuori. Sijoituspaikkaa kohden enimmäismäärä on lähtökohtaisesti viisi
nuorta. Avustusvalmistelussa huomiota kiinnitetään järjestön resursseihin, työllistämissuunnitelman
realistisuuteen ja työtehtävien sisältöihin sekä mielenterveyteen nuorten työelämäkokemusten karttumisen kannalta.
Haku: 31.5. mennessä. Huomioitavaa on, että hakemus tulee olla
hakuaikaan mennessä perillä, mutta
sitä voidaan tarvittaessa myöhemmin täydentää.
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Edunvalvonnan kootut teokset
maaliskuun aikana
kuntouttavan työtoiminnan osallisuusseuranta on ongelmallinen.
13) Puhelinpalveluissa ongelmia koko
maassa.
Vaikka olemmekin aiemmin arvostelleet
TE-palveluiden osittaista siirtämistä hankkeiden tehtäväksi, niin nyt ihmettelemme
sitä, että palveluissa olevan asiakkaan seuranta poistetaan osittain tai jätetään kokonaan asiakkaan tehtäväksi. Ihmettelemme
myös sitä, että aiemmin asiakas menetti
työttömyysetuuden, jos hän oli poissa toimenpiteestä ilman pätevää syytä. Nyt helsinkiläinen työkokeilussa oleva asiakas ilmoittaa, että hän voi ihan hyvin olla poissa
toimenpiteestä. Ei siitä tule seuraamuksia.
Esimerkkejä eri alueilta:
Helsingissä poissaoloista raportoi Kelalle vain enää asiakas ja vain jos poissaolo
on jatkunut yli 3 päivää. Palveluntarjoaja ei
ole enää missään asiakkaan asiassa yhteydessä TE-palveluihin.
Malmin TE-toimiston sähköposti:
”Asiakas saa toimeentuloturvaa Kelalta
ja hän siis raportoi yksittäiset sairaspoissaolot Kelalle. Jos poissaolo on yli kolmen päivän pituinen hän käy näyttämässä sairaslomatodistuksen meillä TE-toimistossa ja
täältä lähtee lausunto Kelalle humautuksin,
että todistus on nähty. Jos asiakas on esim.
työnhakukäynnillä, TE-toimisto voi myös
lähettää Kelaan tästä lausunnon.
Puhelimessa tuumailin asiakkaalle, että
säännöt ovat tästä eteenpäin nämä ja ehkä
tuo aiempi jakso jää tällä erää hänen oman
Kela raportointinsa varaan”.

Kiitoksin Päivi Hirvonen, Malmi TEtoimisto
Salo:
”Meillä Salossa toimitaan näin työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden poissaoloista. Ilmoitamme kahdesti kuukaudessa (kuun 15.
päivä ja viimeinen päivä) TE-toimistoon
TE-hallinnon laatimalla TEM6.91 12/2012
-lomakkeella asiakkaiden poissaolot. Poissaololomakkeeseen tulee pyytää myös asiakkaan allekirjoitus. Meidän yhdistyksessä
on käytäntö, että kaksi päivää kuukaudessa voi sairastaa ilman lääkärintodistusta ja
se koskee koko henkilöstöä. Kolmannelta
sairaspäivältä vaadimme todistuksen. Lääkärintodistus liitetään poissaoloilmoitukseen”.
Riitta Virtanen, Salo.
Lappeenranta:
”Kaakkois-Suomessa Kuntouttavan
työtoiminnan asiakasraportissa pitää olla
palvelun tarjoajan ja myös asiakaan allekirjoitus. Jos asiakas on poissa raportointi
vaiheessa pitkäänkin, niin allekirjoituksen
saanti viipyy ja samoin käsittelyaika siirtyy”.
Pohjois-Pohjanmaa:
”Oulussa raportointia ei tarvitse asiakkaan Kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteen päättymisen jälkeen tehdä enää laisinkaan”.
Keski-Suomi:

Kuvat: Juha Keränen

Ongelmia työttömien palveluissa:
1) TE-palvelut pienillä paikkakunnilla
avoinna ainoastaan yhden päivän aikana muutaman tunnin ajan.
2) Suuria ongelmia siitä, kuka neuvoo ja
opastaa työttömiä työnhakijoita monikanavaisten palveluiden käytössä.
3) Sähköisiä palveluita ei voi käyttää ilman pankkitunnuksia.
4) Tampereella työnhakijat saavat karensseja sen vuoksi, etteivät saa aikaa työvoimapalveluihin.
5) Asiantuntijoiksi itseään nimittävät virkailijat tietävät palveluista vähemmän
kuin yhdistystemme hankevastaavat.
6) Työnhakija-asiakkaat pelkäävät kustannuksia palveluista pitkien etäisyyksiä vuoksi.
7) Useilla ELY-alueilla ei ole tarjolla laisinkaan (omalla alueella) työllisyyspoliittisia koulutuksia.
8) Toiselta asteelta valmistuneille ei työkokeilupaikkoja (Jyväskylä).
9) Jyväskylän TE-palvelut on ilmoittanut, että palkkatukea pyritään käyttämään lähinnä palkkauksiin yrityksiin
ja pitkän momentin rahalla keskitytään
hankkimaan työvoimapoliittista koulutusta.
10) ELMA-selvitysten teon TE-viranomaiset ovat kieltäneet työvoimanpalvelukeskuksilta (Hämeenlinna).
11) Jääkö nuorille ainoaksi vaihtoehdoksi
kuntouttava työtoiminta?
12) Suurimman ihmetyksen aiheen ovat
aiheuttaneet työkokeilun erilaiset tulkinnat eri puolilla maata. Samoin uusi

Vihreät 7.3.2013
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Demarit 6.6.2012

”Työkokeiluun osallistujien poissaolot
ilmoitetaan TEM6.91 12/2012 -lomakkeella kahden viikon jaksoissa. Lomakkeessa
on oltava sekä järjestäjän että osallistujan
allekirjoitus tai maksatus ei etene.
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevaista annetaan ilmoitus Kuntouttavan
työtoiminnan (189/2001) toteutuneista
päivistä tilitysjakson (so. kalenterikuukausi) aikana”.
Eija Tuohimaa
Nuorisotakuun ohjeessa lukee:
ELY-keskus ei voi siirtää TE-toimiston
kysymyksiä suoraan ministeriön vastattavaksi.
ELY-keskusten on syytä löytää ratkaisut itse ja lähettää oma ratkaisuehdotuksensa kysymysten mukana.
Siksi tämä on nyt kuin villi viidakko.
Huomatkaa Nuorten osalta työkokeilun
rajoitukset, ainoaksi vaihtoehdoksi koulutetuilla nuorilla jää Kuntouttava työtoiminta.

Ongelmia yhdistyksen
hankkeissa
Työllisyyspoliittisiin hankkeisiin asiakasohjaus on todella heikkoa. Yhdistykset eivät saa hankkeiden tavoitteiden mukaisesti toimenpiteisiin työnhakija-asiakkaita.
Hanketavoitteet eivät täyty.
TEM:n ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta, sivu 133: ”Kun ELY-keskus on
tehnyt työllisyyspoliittista avustusta koskevan päätöksen, TE-toimiston ja/tai työvoiman palvelukeskuksen on nimettävä rahoitettavalle toiminnalle yhteyshenkilö/henkilöt, joiden tehtävänä on muun muassa varmistaa, että toimintaan osoitetaan
rahoituspäätöksen mukaisesti työttömiä
työnhakijoita”.
Hankkeisiin ohjatut asiakkaat ovat
usein niin vaikea- tai moniongelmaisia,
ettei heidän oikea paikka ole palkkatuettu työ, vaan ensin tarvittaisiin asiakkaille

kuntoutuspalveluita. Pitäisi mieluiten aloittaa Kuntouttavalla työtoiminnalla.
Yhdistykset tekevät turhaa työtä hankkeiden asiakkaiden läsnä- ja poissaolojen
seurannassa (seurantaa ylläpitää myös toimenpiteessäolija itse). Ihmettelemme, ettei
viranomaistahoilla ole käytössä sähköistä asiakastietojärjestelmää, johon jokaisen
asiakkaan tiedot kerättäisiin ajantasaisesti
ja lähetettäisiin ilman viivytystä TE-palveluihin ja/tai Kelaan.
Kenen tehtävä on oikeasti seurata ja raportoida poissa/läsnäoloja?
Palkkatuen maksatus laahaa jäljessä.
Yhdistyksille on ollut jopa puolen vuoden
rahat maksamatta, myös välistä on jäänyt
palkkatuki kuukausia tilittämättä.
Palkkatuki- ja työkokeilusopimukset
viipyvät TE-toimistossa.
Samoista asiakkaista ja samoista yhdistyksistä, eri työvoimaneuvojilla erilaisia
päätöksiä (esim. oikeus työkokeiluun).
>>>

Yleisradio tiedottaa

Nuorten työpajoille pääsee taas –
ministeriö muutti ohjeistusta

T

yöttömät nuoret voivat taas päästä työpajalle, vaikka eivät tietäisi,
mihin ammattiin tulevaisuudessa aikovat. Uusi laki uhkasi nostaa
vailla tulevaisuuden suunnitelmia olevien
nuorten tien pystyyn.
Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut
nuorten työpajoista uudet ohjeet TE-toimistoille. Jatkossa työtön, kouluttamaton
nuori pääsee työpajalle, vaikka ei vielä tietäisi, mihin ammattiin tulevaisuudessa aikoo.
Myös ammattikoulutetun nuoren saa
ohjata pajatoimintaan, jos muuta työtä ei
löydy.
Vuoden alussa tuli voimaan laki, jonka
myötä työharjoittelu ja työelämävalmennus poistuivat kokonaan TE-toimistojen
valikoimasta. Jäljelle jäi työkokeilu, johon
päästäkseen täytyy olla selvillä, mihin ammattiin jatkossa haluaa työllistyä.
Osa TE-toimistoista lakkasi ohjaamasta nuoria työkokeiluun pajoille, jos tulevai-

suudensuunnitelmat olivat vielä auki. Tyypillisesti juuri työpajat ovat olleet paikkoja, joissa ammattia on voinut kokeilla ilman
tarkkaa tietoa siitä, mitä haluaa jatkossa
tehdä.
– Emme osanneet ajatella, että TE-toimistot tulkitsisivat tätä niin tiukasti, hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM:stä
myöntää.
Kerminen painottaa, ettei tieto tulevasta ammatista ole enää työkokeilun edellytys. Joku tavoite täytyy silti määritellä,
hän sanoo. Sellaiseksi riittää vaikka vain
alan kokeileminen.
– Jos nuori vaikkapa tajuaa työpajalla,
ettei missään nimessä halua jollekin alalle,
silloinkin tavoite on totetunut.
Toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä iloitsee TEM:in päätöksestä muuttaa
ohjeita.
– Työpajat antavat niille nuorelle mahdollisuuden kokeilla, jotka sitä tarvitsevat.

Kyllä meillä oli aika vahva viesti viedä kentältä ministeriöön, hän sanoo.
Yhdistys sai runsaasti palautetta työpajoilta ympäri maata, että osa nuorista jäi
uuden lain myötä kokonaan toimettomiksi.
Kokemattomalle nuorelle voi olla mahdotonta löytää vaikkapa palkkatuettua työtä
vapailta markkinoilta.
Lain pelättiinkin jarruttavan nuorisotakuun toteutumista.
Työpajatoiminta tavoitti toissavuonna
lähes 13 000 tuhatta nuorta. Heistä valtaosalla ei ollut ammatillista tutkintoa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan samana vuonna yli 70 prosenttia työpajalla olleista nuorista sijoittuu
positiivisesti eteenpäin esimerkiksi työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen.

Hanna Eskonen
Yle Uutiset
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Alueellinen tiedottaminen
on puutteellista
Mistä johtuu, että TE-toimistoissa ja
ELY:issä ei osata lukea TEM:n toimintaohjetta tai sen tulkinta on virheellistä? Eikä
kukaan ota vastuuta mistään toiminnasta. Virkailijat vetoavat toteutuneisiin suuriin organisaatio- ja lakimuutoksiin sekä
TE-hallinnon henkilöstön riittämättömiin
resursseihin, tietämättömyyteen omasta
toimenkuvastaan ja kiireeseen kun pää-

töksenteko on keskitetty alueittain. Kenen
kuuluu kantaa viranomaisvastuu?
”Työkokeilua voidaan käyttää sopivan
työ- ja koulutusvaihtoehdon löytämiseksi,
jos henkilöasiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai kyseessä on alan tai ammatin vaihto. Toisena vaihtoehtona työkokeilua voidaan käyttää työmarkkinoille paluun tukemisessa tilanteessa, jossa henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta
joko pitkittyneen työttömyyden tai muiden syiden (esimerkiksi perhevapaa) vuoksi.”
Mikä on pitkän työmarkkinoilta poissaolon määritelmä?

Helsinki 13.3.2013
Työttömien edunvalvojat
TVY ry:n hallitus

Kuvat: Juha Keränen

TE-virkailijoita on lähes mahdotonta
tavoittaa (sähköposti- ja puhelinpalvelut),
heidän roolinsa on epäselvä, eikä kukaan
tunnu ottavan vastuuta asiakkaan opastamisesta tai ennakkopäätöksistä, kun esim.
tiedustellaan työkokeilu/palkkatukioikeutta tai palkkatuen jatkomahdollisuutta.
Työkokeilu- tai palkkatukipäätöstä ei
voida tehdä, ellei asiaa ole kirjattu työnhakija-asiakkaan henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan. Suunnitelman päivittämiseen pitää varata aika ja näin työllistyminen viivästyy.
Suurin ihmettelyn aihe on se, että työllisyyspoliittisia hankepäätöksiä ei saada
entiseen malliin tehtyä.
Palkkatuen maksatushakemukseen
on määritelty kuukauden hakuaika, jonka

jälkeen oikeus palkkatukeen menetetään.
Miksi maksajaosapuolelle ei ole minkäänlaisia aikamääreitä?
Kuka vastaa virheellisistä viranomaispäätöksistä? Esimerkkinä se, että palkkatukea on maksettu väärin perustein ja työnantajalle tulee takaisinmaksuvelvoite.

Kokoomus 13.3.2013

Perussuomalaiset 5.6.2012

TVY ry:n edunvalvonnan painopisteet 2013
1.

Työssäoloehto täysimääräiseksi myös palkkatukityössä.

2.

Työttömyysturvan suojaosa.
TVY vaatii työttömyysturvan suojaosuuden käyttöön ottoa pikimmiten. Tavoitteena on työttömyysturvaa
saavan henkilön mahdollisuus ansaita 500 €/kk ilman että se vaikuttaa muihin etuuksiin.

3.

Työttömyysturvan perusosaa on tarkistettava vuosittain.

4.

TE-keskuksen palvelut on saatettava asiakaslähtöisempään palveluun. Toiminta saatettava vastaamaan
nykypäivän asiakkaiden tarpeita.

5.

Työttömien yhdistysten toiminta edellytysten turvaaminen.
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Kuva: Toivo Koivisto

TVY ry:n hallitus 2013–2014

Puheenjohtaja
Karjalainen Lea
Varapuheenjohtaja Heino Juhani

040 547 7099
050 400 9443

lea.karjalainen@tvy.fi
juhaniheino@wippies.com

TVY ry
Ylöjärven Työttömät ry

Alue

Nimi

Puh.

Sähköposti

Yhdistys

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Uusimäki Sirpa
Kuparinen Arja
Hyppölä Inga-Maija
Hongisto Sami
Kangas Jukka
Kyllönen Seija
Tuohimaa Eija
Heino Juhani
Vuorinen Jari
Vallius Lea
Järvenpää Helvi
Kantola Anna-Maria
Virtanen Riitta

040 527 3802
044 0664 703
040 707 6151
040 033 0272
044 377 0144
050 328 0339
040 595 6504
050 400 9443
040 076 9574
050 571 9643
040 719 8748
040 508 0166
040 063 1423

sirpuusi@gmail.com
arja.kuparinen@suomi24.fi
inga-maija.hyppola@lahty.fi
sami_hongisto@hotmail.com
kangas.jukka@gmail.com
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
eija.tuohimaa@jstry.fi
juhaniheino@wippies.com
jari.e.vuorinen@jippii.fi
pktt@saunalahti.fi
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
annamaria@helsinkilainen.com
riitta.virtanen@ebaana.net

Kurikan Työnhakijat ry
Kangasniemen Työttömät ry
Lahden Seudun Työttömät ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Anjalankosken Työttömät ry
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Jyvässeudun Työttömät ry
Ylöjärven Työttömät ry
Kokkolan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Salon Seudun Työttömät ry

Sihteeri

Keränen Juha

040 547 7090

juha.keranen@tvy.fi

TVY ry

050 639 89
040 751 9699
044 065 8195
045 128 8867
040 823 5796
040 549 0671
040 517 6852

p.kyckling@suomi24.fi
tiina.toivola@mbnet.fi
terasvaara@gmail.com
katin11@gmail.com
lauri.niiranen@elisanet.fi
alvishop@gmail.com
anttikuusinen@dnainternet.net

Työttömien Liikunta Liikauttajat ry
Lahden Seudun Työttömät ry
Turun Seudun Työttömät TST ry
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
Kokkolan Työttömät ry
Hollolan Työttömät ry

Yleisvarajäsenet
Uusimaa
Häme
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Kainuu
Pohjanmaa
Häme

Kyckling Pirkko
Aalto-Toivola Tiina
Teräsvaara Markku
Virta Kati
Niiranen Lauri
Meriläinen Anton
Kuusinen Antti

TVY ry:n vuosikokoustiedote 21.3.2013 Kurikka
Tilastokeskuksen 20.3. julkaisema toimeentulotukitilasto kertoo karua totuutta. Vuonna 2011 maassamme oli 704 000
henkilöä, jotka ansaitsevat alle virallisen köyhyysrajan (1140e kuukaudessa). Enemmistö näistä pienituloisista henkilöistä
lukeutuu TVY ry:n kohderyhmään ja TVY ry vaatiikin, että 21.3. alkavassa hallituksen kehysriihessä puututaan tähän
epäkohtaan, jotta tämä köyhyysvaje saadaan kurottua umpeen.
TVY ry:tä huolettaa myös vuoden alusta voimaan tulleet mittavat TE-hallinnon uudistukset. Työvoimahallinnon
tulee huolehtia siitä, että kaikkien työttömien asiakkaiden ATK-osaaminen kohentuu sille tasolle, että he kykenevät
suoriutumaan sähköisistä asioinneista viranomaistahojen kanssa. Sähköisten palvelujen toimintavarmuus ja selkeys on
myös taattava.
Lisäksi TVY ry vaatii, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lakiin kirjausta järjestöjen kanneoikeudesta. Tavoitteena on,
että järjestöille säädetään itsenäinen kanneoikeus työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa.
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n vuosikokous
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 JOENSUU
Puh. (013) 313 930, 050 553 9563
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi

Hämeenlinnan ohjaus- ja
toimintatupa – OHTO ry
Turuntie 20 as. 12, 13130 HÄMEENLINNA
Puh. 045 4700 2402, 045 4700 2398
hohto.ry@gmail.com

Alajärven seudun Työnhakijat ry
Kauppakatu 24, 62900 ALAJÄRVI
Puh. (06) 557 1167, 040 536 1602
asta@japo.fi

Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 IISALMI
Puh. (017) 817 344
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi

Alavuden seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 ALAVUS
Puh. 040 573 2053
astry@pp.inet.fi
Anjalankosken Työttömät ry
Kenraalintie 6, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. 044 278 2847, 044 322 1678
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 KOKKOLA
Puh. 040 543 3759, 044 309 6464
elainhoitolakotipesa@gmail.com
elainhoitolakotipesa.fi/kotipesa/
Etelä-Kymen Työttömät ry
Maariankatu 18, 49400 HAMINA
Puh. (05) 354 1181, 05 749 3268
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Hakakuja 4, 86600 HAAPAVESI
Puh. (08) 450 224
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 VANTAA
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaalla.info/sivu/index.php?
option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2
Details&catid=3&sobi2Id=372&
Itemid=7

Ilmajoen Työttömät ry
Varikontie 5 B, 60800 ILMAJOKI
Puh. (06) 424 7120, 045 261 2552
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 IMATRA
Puh. 050 304 7946, 050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat
Ivalon seudun Työttömien Yhdistys ry
Vasantie 3, 99800 IVALO
Puh. 046 883 6830, 046 613 7055
ivalonseuduntyottomat@hotmail.com
Jalasjärven Työnhakijat ry
Keskustie 33, 61600 JALASJÄRVI
Puh. (06) 458 0211, 044 280 7024
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.
tyonhakijat.ry
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 JUANKOSKI
Puh. 040 553 4691, 040 553 5266
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
juankoskentyottomat/
Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 JUVA
Puh. 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi

Harjavallan seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 a 4,
29200 HARJAVALTA
Puh. (02) 674 0881

Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0400 642 442
erkki.arvaja@jklkl.fi
www.jklkl.fi

Haukiputaan Työnhakijat ry
Kauppakuja 2, 90830 HAUKIPUDAS
Puh. 040 704 6731, 040 528 7419
ulla.heino3@luukku.com
haukiputaantyonhakijat.com

Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 740 9888, 045 260 3211
matti.ihalainen1@luukku.com
www.uusiotuote.fi

Helsingin Työttömät ry
Nokiantie 2–4, 00510 HELSINKI
Puh. 045 874 8467, 045 874 8467
hety@hety.fi www.hety.fi

Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 3. krs,
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 821 1987, 040 595 6504
toimisto2@jstry.fi,
eija.tuohimaa@jstry.fi
www.jstry.fi

Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 LAHTI
Puh. 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
Horisontti Team ry
Puustellintie 4, 00410 HELSINKI
Puh. 044 099 9504
info@horisontti-team.fi
Hyvinvoinnin Hyväksi ry
Alhaistetie 10, 21200 RAISIO
Puh. (044) 922 8052, 050 561 8013
jari.suominen@hvhry.net
via.hvhry.net/

Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 KAARINA
Puh. 0400 980805, 010 279 6200
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 KAAVI
Puh. 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com/
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 KAJAANI
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098
kty.ry@kajaani.net
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sites.google.com/site/ktykajaani/
Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 KANGASALA
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kangasalantyottomat.fi
Kangasniemen Työttömät ry
Teollisuustie 4, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 044 066 4703, 040 096 1125
kangasniemen.tyottomat@gmail.com,
arja.kuparinen@luukku.com
www.kangasniementyottomat.fi
Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as.
11, 38700 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@
dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/
tyonhak/Index.htm
Kauhavan Työnhakijat ry
Kauppatie 129 A, 62200 KAUHAVA
Puh. (06) 434 1964, 040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 KEMIJÄRVI
Puh. 045 2642683
kemijarventyonhakijat@gmail.com
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 KIHNIÖ
Puh. (03) 448 4933, 045 104 0413
risto.virtanen@ippnet.fi
Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 KIURUVESI
Puh. 046 661 9403
kiuruveden.tyottomat@gmail.com
Koillis-Helsingin Työ ja
Toiminta Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 HELSINKI
Puh. (09) 347 1577, 050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 KOKKOLA
Puh. (06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 SIEPPIJÄRVI
Puh. 046 902 7171, 040 560 1561
kolarintyottomat@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
kolarin-tyottomat-ryn-kierratys/
Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 24, 81100 KONTIOLAHTI
Puh. 045 888 1255, 050 571 9643
kontiolahden.tyottomat@telemail.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi
Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 VANTAA
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
korsontyottomat@rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 2. krs, 45100 KOUVOLA
Puh. (05)371 1741, 040 173 6422
kouvolanseuduntyottomat@
suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.
yhdistysavain.fi

Kouvolan Työnhakijat ry
c/o Matti Nygrén
Päätie 13, 46900 INKEROINEN
Puh. 046 895 4144, 050 465 5646
anjalankirppis@gmail.com
www.kouvolantyonhakijat.weebly.com
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 KUHMOINEN
Puh. 040 718 1266, 050 300 3909
tyovoimareservi@gmail.com
tyovoimareservi.kotisivukone.com
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 KUHMO
Puh. (08) 652 0320, 050 328 0339
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
kuhmon.tyottomat/
Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 KUOPIO
Puh. 050 440 0900, 050 440 8401
toimisto@kuty.fi www.kuty.fi
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 KURIKKA
Puh. 040 527 3802, 06 450 1866
kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kth
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 KYRÖSKOSKI
Puh. 040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Kärkölän Työttömät ry
Asematie 1–3, 16600 JÄRVELÄ
Puh. 040 308 6210
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Lahden seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 LAHTI
Puh. (03) 782 2830, 045 652 0517
inga-maija.hyppola@lahty.fi
www.lahty.fi
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2. krs,
15210 LAHTI
Puh. 041 464 3846, 044 756 7123
latypa92@phnet.fi
Laitlan Tyättömä ry
Sairaalantie 6, 23800 LAITILA
Puh. (02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 as. 8,
73100 LAPINLAHTI
Puh. 040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Meijerikatu 1, 53500 LAPPEENRANTA
Puh. 040 026 9262, 040 026 9206
toimisto@lprsth.fi www.lprsth.fi
Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 LAPUA
Puh. 050 464 6798, 06 438 4307
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry
Sotavallantie 17, 37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. 040 3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
lemvetyottomat.suntuubi.com/

Lohjan Seudun Työttömät ry
Sairaalantie 4, 08200 LOHJA
Puh. (019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Loimaan seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 LOIMAA
Puh. 046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Liesitori 1, 3. krs, 01600 VANTAA
Puh. (09) 8393 5440, 040 773 7825
lvt.tyottomat@gmail.com
www.vantaalla.info/sivu/index.php?
option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2
Details&catid=3&sobi2Id=364&
Itemid=7
Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 MERIKARVIA
Puh. 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat.1@gmail.com
www.facebook.com/
groups/379945522031738/
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 2. krs,
00960 HELSINKI
Puh. (09) 341 6291 mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 MIKKELI
Puh. (015) 212 333, 015 151 602
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 PELLO
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 PIHTIPUDAS
Puh. 040 7370 656
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi
Porin seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 PORI
Puh. (02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Porvoon seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37, 06100 PORVOO
Puh. (019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com

Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 SUONENJOKI
Puh. 040 048 3416, 040 811 0366
annmarie.korhonen@gmail.com
tehdaanitse.nettisivu.org

Varissuon Työttömät – VT ry
Hintsankuja 4, 20610 TURKU
Puh. 040 755 4036
eva-maria.fagerstrom@vtry.fi
www.vtry.fi

Tampereen seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30,
33540 TAMPERE
Puh. 010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info

Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 AKAA
Puh. 040 704 7054
wiialansentteri.ry@gmail.com

Toijalan Seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 AKAA
Puh. 040 356 8989, 040 745 5296
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com

Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 PUOLANKA
Puh. (08) 6155 4531, 040 575 1087
pty1993@gmail.com
jarjestot.kainuu.fi/index.
asp?id=583#open

Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 HELSINKI
Puh. (09) 340 4684, 040 544 8403
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/
index.php/muut-yhdistyksetmainmenu-248/toimintakeskussampola-mainmenu-259

Rajaseudun Työttömät ry/Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 VÄRTSILÄ
Puh. 050 412 0386
raakel1@hotmail.com

Turun Seudun Työttömät – TST ry
Kanslerintie 19, 20200 TURKU
Puh. 044 700 7421, 044 700 7422
info@tstry.com www.tstry.com

Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 RANTASALMI
Puh. (015) 440 816, 040 729 0777
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
rantasalmentyottomat/

Työ ja Toiminta ry
Asentajankatu 1, 00880 HELSINKI
Puh. 010 837 2339, 041 511 0523
janne.asukas@kierratys.net
www.kierratys.net

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

Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajantie 10, 57230 SAVONLINNA
Puh. (015) 555 0179, 044 337 2725
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net

Rovaniemen Kohtauspaikka ry
Rakkatie 4, 96100 ROVANIEMI
Puh. 044 344 5154, 040 834 2979
kohtauspaikka@roitry.fi www.roitry.fi

Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. 044 082 2130, 044 082 2138
pty@dnainternet.net www.puty.fi

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

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

Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 KIVIJÄRVI
Puh. 040 837 3541, 040 866 9274
suoris@suoris.fi

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

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

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

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

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

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

Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 PARIKKALA
Puh. 050 362 4153
parikkalantyonhakijat@gmail.com

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

Mynämäen seudun Työttömät
Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. (02) 437 6729
mynamaentyottomat@gmail.com
Mäntyharjun Työttömät ry
Kauppatie 1–3, 52700 MÄNTYHARJU
Puh. 044 055 7233, 040 590 5238
mantyharjuntyottomatry@pp.inet.fi
www.potkuri.net

Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 485 1329
terttu.luodes@virrat.fi
Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 YLITORNIO
Puh. 040 128 4110, 040 719 3053
yty.toimisto@co.inet.fi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Valtakatu 11 B 19, 84100 YLIVIESKA
Puh. 040 725 6108
jaana.kangaskorte@hotmail.fi
Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
Puh. (08) 713 023, 050 524 2645
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat
Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 YLÖJÄRVI
Puh. (03) 348 4234, 044 048 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.
tyottomat.ry
YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 OULU
Puh. 040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net

Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4, 3. krs, 00510 HELSINKI
Puh. (09) 7746 830,
(09) 7746 8332, 050 639 89
p.kyckling@suomi24.fi
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 URJALA
Puh. 040 162 1961
urjalanty.ry@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
urjalan-tyottomien-yhdistysryn-kierratyskeskus/
Uudenkaupungin seudun Työttömät ry
Liljanlaaksonkatu 10,
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh. (02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B, 01350 VANTAA
Puh. 040 771 8640, 09 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
www.van-tyo.fi

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki
Käyntiosoite: 27 C 1b, sisäpiha
Toimisto 044 544 3613
toimisto@tvy.fi www.tvy.fi
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