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Jokaisessa perheessä, jossa on mo-
lemmat vanhemmat työttöminä, on yh-
teiskunnan järjestettävä vähintään toisel-
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Sosiaalisen osallisuuden 
lisääminen ja 
köyhyyden torjunta!
Tilastojen mukaan köyhyys ja vähäosaisuus koskevat Euroopassa joka neljättä 
ihmisistä. Köyhyys- ja syrjäytymisvaara uhkaa todellisuudessa vielä suurempaa 
määrää ihmisiä työttömyyden yhä vain lisääntyessä ja pitkittyessä. Surullista on, 
että jopa 20 miljoonan ihmisen arvioidaan elävän EU:n alueella joko köyhyydessä 
tai vakavan köyhyysuhan alla. Varsinkin talouskriisin pahiten koettelemilla alueilla 
työttömyys on kasvanut valtaviin mittoihin. Jo alkuvuoden puolella EU:n alueella on 
jo lähes 26 miljoonaa työtöntä ja uskoakseni määrä ei ole ainakaan vähenemässä.

EU on varannut vuosien 2014–2020 
rahoituskehyksiin 2,5 miljardia eu-
roa näiden haittojen torjumiseen. 
Komissiolla tavoitteena on, että elin-

tarvikeavun lisäksi keinovalikoimaa kasva-
tetaan asunnottomuuden ja erityisesti lap-
siperheiden köyhyyden torjuntaan suunna-
tuilla toimilla. On puhuttu jopa kenkien ja 
vaatteiden jaolla, minkä kuitenkin Suomen 
päättäjät ja viranomaiset ovat torjuneet. 

Aiemmin EU:n apu köyhille on kana-
voitunut lähinnä elintarvikeavuksi, jota 
myös TVY ry on jakanut aivan alusta saak-
ka. Kansalaisjärjestöt ovat toteuttaneet 
tätä elintarvikeapua ja sitä on jaettu vapaa-
ehtoisvoimin EU:n ruoka-apukasseina. 

Lapsiperheiden köyhyys on ilmiö, joka 
on meilläkin viime vuosina kasvanut. 
Huostaanotot maassamme ovat lisäänty-
neet ja kohahduttavaa on, että pienten las-

ten lisäksi kohteena ovat myös murrosikäi-
set. Tuntuu, että vanhemmuus on hukassa 
ja lasten kanssa vaan ei pärjätä. Vanhem-
mat eivät yksinkertaisesti jaksa eläessään 
jatkuvassa turvattomuudessa ja taloudelli-
sessa ahdingossa. 

90-luvun työttömien lapset
Tilastot osoittavat, että vuonna 1986 syn-
tyneet lapset ovat kaikkein vaikeimmassa 
tilanteessa. Heillä syrjäytyminen on periy-
tynyt. Hyvät ihmiset, lapset ovat meidän 
90-luvun työttömien lapsia! 

Tukala ja vaikea taloudellinen tilanne 
on vähentänyt kunnista kouluterveyden-
hoitajia, neuvolajärjestelmä on jo rapistu-
massa ja seuraukset tulevat perästä. Viran-
omaisten ja poliitikkojen pitäisi nähdä ti-
lanne. 

Kuntaliitto 
soteväliraportista:  
Lain valmistelu on tehtävä 
huolella
(Kuntaliitto tiedottaa 27.6.2013) Kunti-
en työn kannalta on ensiarvoisen tär-
keää, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislainsäädäntö tehdään huo-
lella, sillä lain vaikutukset heijastuvat 
kuntauudistuksen etenemiseen ensi 
vuonna. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain valmistelutyöryhmä on 
tänään jättänyt väliraporttinsa perus-
palveluministeri Susanna Huoviselle. 

Kuntauudistus muuttuu 
soterakennevetoiseksi
(Kuntaliitto tiedottaa 19.6.2013) Perus-
tuslakivaliokunnan ja hallintolakivalio-

kunnan linjaukset, joilla kuntauudistus 
kytketään vahvemmin soteuudistuk-
seen, merkitsevät käytännössä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet 
näyttävät tien tulevaisuuden kuntara-
kenteille.

Joka kymmenes 
peruskoulun päättänyt 
ilman jatkokoulutuspaikkaa
(Kuntaliitto tiedottaa 13.6.2013) Yhteis-
valinnan ensimmäisessä vaiheessa jäi 
ilman toisen asteen opiskelupaikkaa 
noin 5 000 perusopetuksen päättänyt-
tä nuorta, ilmenee tänään julkaistuissa 
Opetushallituksen Kouluta-yhteysha-
kutiedoissa. Kuntaliitto muistuttaa, 
että useilla paikkakunnilla koulu-
tuspaikka löytyy jokaiselle nuorelle 
ennen syyslukukauden alkua. Nuoren 

kannalta olisi kuitenkin tärkeää saada 
koulutuspaikka heti yhteisvalinnan 
ensimmäisellä kierroksella.

Luukulta toiselle 
ohjaamista vähennettävä 
– asiakaspalveluja 
uudistettava
(Kuntaliitto tiedottaa 12.6.2013) Kun-
taliitto kannattaa julkisen hallinnon 
asiakaspalvelun yhteensovittamista. 
Asiakaspalvelut on turvattava koko 
maan kattavasti tasa-arvoisesti ja yh-
den luukun periaatteella. Nykyisellään 
kuntalaiset ovat eri puolilla Suomea 
hyvin epätasa-arvoisessa asemassa 
valtion palvelujen saatavuuden osalta, 
Kuntaliitto muistuttaa.



4 Karenssisanomat 3/2013

le vanhemmista työtä ja siellä, missä on kysymys yksinhuoltaja-
vanhemmasta, työpaikan järjestäminen vanhemmalle pitää myös 
olla itsestään selvyys. Tämän kierteen katkaisemiseksi on tehtävä 
kaikki mahdollinen ja kaikin keinoin. 

On ennustettavissa, että meilläkin yhteiskuntarauha tulee jos-
sakin vaiheessa järkkymään, jos asioihin ei puututa ajoissa. Voi-
daan jopa kysyä, joko nyt on liian myöhästä? Minkään muutoksen 
teko ei ole helppoa eikä yksinkertaista. Köyhyys, osattomuus ja 
näköalattomuus ajavat nuorison kaatmaan autoja Euroopassakin. 

Kaikki tietävät, että uhka on olemassa. Toimeentulotukea joka 
päiväseen leipään jaetaan Suomessakin sadoilletuhansille, vaikka 
sen pitäisi olla viimesijainen tulonlähde. Ihmiset joiden pitäisi saa-
da syyperusteista etuutta, ruokitaan sossusta. 

Kymmeniä tuhansia ihmisiä on pudotettu pois työttömyys-
etuudelta, eikä järjestelmä mahdollista heille eläkettä, vaikka he 
kuuluisivat eläkejärjestelmän piiriin. Vakuutuslääkärit kerta toi-
sensa jälkeen hylkäävät eläkepäätökset. 

Maamme suurissa kaupungeissa eläminen on kallistunut niin 
hirvittävästi, ettei millään nykyisillä normituilla kukaan elä. Pel-
kästään asumistuen normituksia olisi muutettava. Euroopan suu-
rissa kaupungeissa miljooniin nousevat ihmismassa ovat osoitta-
neet mieltä joukkotyöttömyyttä vastaan ja elinvoimainen nuoriso 
etsii töitä ympäri unionia. Eri maissa palkkoja alennetaan, eläkkei-
tä leikataan ja samaa tehdään sosiaalietuuksille. Voi kysyä, onko 
sitä uhkaa meilläkin? Pelottaa oikeasti ja aidosti!

Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja

Ehdota näkökulmaa
Työttömyysturvalain keskeiset muu-
tokset kuntouttavan työtoiminnan 
kannalta 1.1.2013 alkaen/ sosiaaliportti

21. tammikuuta 2013 8:40

Muutokset parantavat kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistuvien henki-
löiden yhdenvertaista kohtelua suh-
teessa muihin työllistymistä edistäviin 
palveluihin osallistuvien henkilöiden 
kanssa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen 
esityksen (HE 133/2012) laiksi julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta sekä 
eräiden siihen liittyvien lakien muut-
tamisesta sekä esityksen (HE 134/2012) 
laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Muutokset ovat tulleet voimaan 
1.1.2013 lukien ja parantavat osaltaan 
kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listuvien henkilöiden yhdenvertaista 
kohtelua suhteessa muihin työllisty-
mistä edistäviin palveluihin osallistuvi-
en henkilöiden kanssa.

Työttömyysturvalain 5 luvun 10 §:n mu-
kaan henkilön katsotaan olleen työs-
säoloehdon voimassaolon suhteen 
työmarkkinoilla, jos hän on ollut kun-
touttavassa työtoiminnassa. Tältä osin 
kuntouttavaa työtoimintaa arvioidaan 
siten jatkossa samoin kuin muitakin 
työllistymistä edistäviä palveluita.

Muutoksena aikaisempaan kuntoutta-
vaa työtoimintaan osallistuvalle työt-
tömälle työnhakijalle voidaan lisäksi 
työttömyysturvalain 10 luvun 2 §:n 
mukaan maksaa työttömyysetuutta 

myös työssäolovelvoitteen, ammatil-
liseen koulutukseen liittyvän rajoituk-
sen tai työmarkkinatuen odotusajan 
estämättä. Aikaisemmin tämä ei ole 
ollut mahdollista.

Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan 
ajalta maksettavan ylläpitokorvauksen 
nimi on muutettu kulukorvaukseksi yh-
denmukaisesti työttömyysturvalaissa 
tarkoitettujen työllistymistä edistävien 
palveluiden ajalta maksettavan kor-
vauksen kanssa. Muutos on tekninen 
eikä vaikuta esimerkiksi korvauksen 
määrään.

Ennen 1.1.2013 kuntouttavan työtoimin-
nan aloittaneeseen henkilöön sovel-
letaan aikaisemmin voimassa olleita 
työttömyysturvalain säännöksiä.

Lisätietoa: Sosiaaliportti

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu
Kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakennetyöttö-
myyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämä-
osallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään.

Kokeilussa pyritään löytämään työmarkkinoille uusia pai-
kalliseen kumppanuuteen perustuvia integroinnin malleja, 
joissa työllistymistä edistäviä palveluja suunniteltaessa 
otetaan nykyistä paremmin huomioon sekä työttömien 
työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet.

Toteuttajat:
Suomen Kuntaliitto, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä kokeilukunnat.

Toteutusaika:
1.9.2012–31.12.2015

Lisätietoja antaa:
Erja Lindberg, erityisasiantuntija 
Puhelin: (09) 771 2497 
erja.lindberg@kuntaliitto.fi
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Paula Risikon ulostulo vastikkeellisesta 
sosiaaliturvasta on aiheuttanut 
melkoisen kalabaliikin sosiaalisessa 
mediassa. Jokainen, joka tuntee 
laajemmin tätä problematiikkaa 
tietää, että tällä asialla on monta 
ulottuvuutta ja puolta.  Olen ollut 
syvästi hämmästynyt, etteivät edes 
minun kaverit tunnista näitä ongelmia. 
On puhuttu aidan seipäistä, kun pitäisi 
puhua aidasta. 

Pekka Myrskylän tutkimuksen 
mukaan maassamme oli 1.12.2012 
noin 51.300 nuorta 15–29 vuotiais-
ta, jotka eivät olleet kirjoissa eikä 

kansissa ja mistähän syystä? Tilastot ker-
tovat edelleen, että vuonna 2012 toisen as-
teen koulutuksesta jäi ulos 4000 nuorta ja 
osa keskeyttää jopa peruskoulun. Mistähän 
syystä tämä menee näin? 

Kun koulut kuorivat kerman pääl-
tä, ulos jäävät ne, joiden koulutodistusten 
keskiarvot ovat alle seitsemän ja kouluihin 
otetaan mieluummin ulkomaalaisia kuin 
suomalaisia. Helsingissä tarvitaan amik-
seenkin joillekin linjoille keskiarvoksi 9. 

Huonossa maassa 
kasvi kasvaa heikoksi!

Meidän yhteiskunnan rakenteissa on 
vika, jos kouluihin ei sovi kaikki lapsem-
me. Eikö tämä ole juuri sitä syrjäyttävää 
toimintaa, jonka alkuunpanija on valtio?

Hämmästyttävää on, että meidän kou-
lujärjestelmässä on opiskelijoina ulkomaa-
laisia opiskelijoita nauttimassa ilmaisesta 
opiskelusta: korkeakouluissa noin 17.000 
ja ammattikorkeissa saman verran. Itsel-
läni on tähän syrjäytymiskehitykseen ky-
symyksiä enemmän kuin vastauksia ja itse 
syytän ihan yhtä paljon tästä kehitykses-
tä valtiota kuin olosuhteiden uhreja. Vas-
tikkeellisuus onkin sitten toinen kysymys. 

Mitä sanoo perustuslaki?
Perustuslain syyperusteinen etuus evätään 
joka vuosi tuhansilta ihmisiltä ja ainoaksi 
vaihtoehdoksi usein jää viimesijainen toi-
meentulotuki. Tässä kohden on järjestel-
mässä paha vika. 

Tiedän, että työttömyysetuus on jo ny-
kyisellään evätty jo noin 30.000 ihmiseltä 
ja vain siksi, ettei heillä ole mahdollisuuk-
sia enää avoimille markkinoille heikon elä-
mänhallinnan, puuttuvan työkyvyn ja tai 
heikon koulutuksen vuoksi. Unohtamatta 
jo edellä mainittuja rattaista pudonneita. 

He kuuluvat nykyisin työhallinnon 
segmentoinnin seurauksena segmentti 
neloseen, toivottomiin tapauksiin, joita ei 
millään toimenpiteillä pystytä auttamaan. 

Palvelut ja niiden toteuttajat
Palvelujen toteuttajina työhallinnossa ovat 
merkonomit ja osa työttömistä on korke-
ammin koulutettu kuin asiantuntija pöy-
dän takana. 

Palvelujen laadussa on hyvin usein toi-
vomisen varaa. Pelkästään voimassa olevi-
en lakien tuntemus jää jälkeen meidän toi-
minnanjohtajien lain tuntemuksesta. 

Nelossegmentistä vaietaan ja jopa mi-
nisteri kieltää sellaisen segmentin olemas-
saolon. Ehdottomasti hekin tarvitsisivat oi-
keuden osallistua yhteiskuntaan edes jos-
sakin muodossa. Järjestelmämme ei tue 
näiden ihmisten oikeutta ihmisarvoiseen 
elämään, vaikkakin nämä asiakkaat ovat 
tuttuja sosiaalijohtajille, kirkon diakonia-
työntekijöille, osalle kansanedustajista 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön virka-
miehille. Mutta mistä kunnat saisivat re-
surssit?

Vaikka vain pieni prosentti karens-
seista johtaa ulosputoamiseen, pitäisi nii-
tä pohtia asiakkaan näkökulmasta. Katson 
ongelmaa käänteisesti asiakkaan näkökul-
masta, sillä heillä pitäisi yksinkertaisesti 
olla oikeus ohjattuun osallisuuteen. Pelk-
kä toiminta ei riitä, vaan sen pitäisi sisältää 
sosiaalisten taitojen valmennusta, elämän 
hallinnan ongelmien-, asunto-ongelmien- 
ja velkaongelmien ratkaisuja sekä mielen-
terveys- ja päihdepalveluja.

Vastikkeellinen sosiaaliturva
Ministeri Risikko puhuu vastikkeellises-
ta sosiaaliturvasta, vaikka pitäisi puhua 
käänteisesti työttömien oikeudesta päästä 
oman tilanteensa kannalta heille sopivaan 
toimenpiteeseen tai työhön. 

Velvoitetyö koskee tänä päivänä vain 
57-vuotta täyttäneitä, joilla 500 työttö-
myyspäivää täyttyy ennen kuin he täyt-
tävät sen iän päästäkseen lisäpäiväoikeu-
delle. 

Olen kuunnellut vuosien varrella pu-
helimessa äitejä, jotka surevat, että heidän 
täysi-ikäiset lapsensa eivät ole koskaan ol-
leet kodin ulkopuolella missään yhteiskun-
nan toimenpiteessä.  He ovat itkeneet, et-
tei heidän syrjäytynyttä lastaan kukaan vi-
ranomainen auta samalla, kun heidän omat 
voimat eivät riitä. 

Olen tavannut henkilökohtaisesti asi-
akkaita, jotka ovat menettäneet työttö-
myysetuuden ja joutuneet toimeentulotu-
elle, kun heidän ”habituksensa” ei ole ollut 
virkailijalle mieleen. Valituksien kierre ei 
ole helppo ja kestää sietämättömän kauan. 

Olen tavannut perheitä, joiden lähio-
maisille on tullut eläkkeestä kolmas tai 
neljäs hylkäys ja jotkut päätöksen saaneet 
ovat hylyn jälkeen nähneet enää vain muu-
taman päivän. Eläkehylyssä kehoitetaan il-
moittautumaan välittömästi työvoimatoi-
mistoon. Taipaleen Ilkka sanoi, että hänen 
eläkeselvitykseensä on tullut asiakkaita 
hylkypäätösten kanssa rollaattorilla. 

Onko siinä mitään järkeä, kun ihmi-
sen sairauspäivät napsahtavat 300 päi-
vään, päätöstä eläkkeestä ei tule ja kansa-
lainen joutuu palaamaan työttömyysetuu-
delle? Ihminen, joka on sairas ja jota ei voi-
da hoidolla tai kuntoutuksella auttaa joutuu 
työnhakijaksi? 

On usein kysytty, millä oikeudella va-
kuutuslääkäri, joka ei ole edes nähnyt asi-

Puheenjohtajan palsta

Karenssisanomat 3/2013 5

Ku
va

: J
uh

a 
Ke

rä
ne

n



Lukijan kommentti

Työttömän päivä alkaa sillä, kun 
miettii, että mitenköhän tämän-
kin päivän saisi menemään. Töitä 
kun ei ole, ei ole myöskään riittä-

västi rahaa ja se taas rajoittaa esim. har-
rastuksia. Päivät ovat pitkiä, yöt menevät 
usein katkonaisilla unilla, koska raha-asi-
at huolettavat. 

Töihin pitäisi päästä, mutta miksi 
työelämän puoleltakin kuuluu pelkkää 
sairas-ajankarenssipäiviä, palkkojen leik-
kaamisia, työajan pidentämisiä, lomara-
hoista luopumisia yms. 

Arvoisat työantajat
Onko tällainen työelämä mielestänne 
houkuttelevaa? Työmarkkinat tulee olla 
rauhallisia, ettei tapeta työttömän työn-
hakuhaluja. Monelle pitkäaikaistyöttö-
mälle ja etenkin nuorelle se on tänä päi-
vänä hyppy tuntemattomaan. 

Onneksi nyt aiotaan parantaa pätkä-
työn ottamista 300 euron suojaosuudel-
la. Tämä on oikea suunta, mutta kaikista 
köyhimpiä se ei auta, koska siitä menettää 
toimeentulotuen. Ei siis lohtua siitäkään 
toimeentuloasiakkaalle. 

Ainoa, mistä saa taloudellista apua, 
ovat leipäjonot. Syysaikaan moni toivoo 

talven tulevan mahdollisimman myö-
hään, kun ei ole varaa ostaa talvivaattei-
ta. Tässäkö on hyvinvointiyhteiskunnan 
merkkejä? 

Kyllä työttömälläkin pitäisi olla mah-
dollisuus kulkea asianmukaisissa vaat-
teissa ja ostaa burana paketti vaikkapa 
päänsärkyyn. Muita keinoja on vaikea 
keksiä kuin se, että lasketaan hintoja tai 
nostetaan toimeentulotuen tasoa.

 
Juha Ritsilä

Työttömyyden kokemusasiantuntija
Nastolan Työttömät ry

Hermoja raastavaa työttömyyttä
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akastaan, pystyy tekemään epäävän pää-
töksen. Ministeriö tietää tämän ongelman, 
sillä olen tästä ollut itsekin Paula Risikon 
kanssa kirjeenvaihdossa. Varmaan monet 
monet tahot ovat tietoisia, mutta miksi asi-
aan ei saada parannusta?

Kolmas sektori
Paluu työttömyysetuudelle johtaa usein sii-
hen, että työvoimanpalvelukeskus kokeilee 
kunnan kanssa – asiakkaan suostumuk-
sella – kuntouttavaa työtoimintaa. Silloin 
paikkana on usein juuri kolmas sektori. 

Nykyisen lain mukaan, kunta on velvol-
linen järjestämään kuntalaisilleen kuntout-
tavaa työtoimintaa niissä tilanteissa, joissa 
kuntalainen on säännöllisesti toimeentulo-
tuen asiakas tai häntä ei enää pystytä aut-
tamaan työvoimapalvelujen avulla. 

On totta, että jo nykyisellään kuntout-
tavasta työtoiminnasta annetaan vänkä-
päätöksiä. Aina asiakas ei näe, että se on 
heidän oma etunsa. Me kolmannen sekto-
rin toimijat tiedämme, että osallisuus osal-
listua johonkin, antaa ihmisille menetetyn 
ihmisarvon ja hän, joka ei ole kokenut asi-
akkaan mukana myös elämänhalua, ei tun-
nista tätä asiaa. 

Olen nähnyt tapauksen, jossa kuntout-
tavan asiakkaalla on elämä päässyt raiteil-
le, huostaan otettu lapsi on palannut yk-
sinhuoltaja äidin luokse ja kun kuntoutta-
va jakso on päättynyt, lapsi on otettu uu-
delleen äidiltä pois. Tämä johti päihteiden 
käyttämiseen. 

Mutta me kolmannen sektorin toimijat 
näemme myös sen, että vääriäkin päätök-
siä on tapahtunut. Kuntouttavaan määrä-
tään ihminen hänen omasta pyynnöstään, 
kun palkkatuki esim. pienentäisi hänen so-
siaalitukiaan ja hänelle jäisi vähemmän ra-
haa käteen kuin sosiaalietuuksilla. Mutta 
siinäkään ei järjestelmä toimi oikein. 

Ja väärinhän sekin on, että kehitys-
vammaisten laitoksissa tehdään alihankin-
tatöitä yrityksille, jotta niiden kilpailuky-
ky saman alan toimijoihin nähden paranee. 
Väärinhän se on, että ihmiset saavat vain 
9 euroa päivässä työmarkkinatuen lisäksi 
kunnissa ja kolmannella sektorilla työstä, 
joihin muutoin pitäisi palkata ihminen oi-
kealla palkalla, oikealla tuntimäärällä.

Päätökseen tekoon ja koko järjestel-
mään on saatava muutoksia!

Kenen tehtävä on tukea 
kansalaista? 
Jokaiselle nuorelle pitää turvata peruskou-
lun jälkeinen opiskelupaikka lisäämällä 
opiskelupaikkoja tai supistamalla ulkomaa-
laisten opiskelijoiden määrää. 

Ihmisille myönnetään eläke silloin, kun 
hänen työkykynsä on finito. 

Työttömyyteen ja osattomuuteen tar-
tutaan nopeasti, ja ketään ei jätetä syrjäy-
tymään tai osattomaksi.  

Tiedän, että eduskuntapuolueista pe-
russuomalaiset ovat sitä mieltä, että kaikki 
9 euron toimenpiteet pitäisi lopettaa. Tä-
hän heitä kauhoo muiden muassa kansan-
edustaja Maria Tolppanen ja Oulun piiri-
sihteeri. Mutta tiedän tai uskon myös sen, 
että vaikka perussuomalaiset olisivat hal-
litusvastuussa, he eivät pystyisi lopetta-
maan 9 euron työkuntoutusta tai kehitys-
vammaisten 12 euron toimintarahaa. Mitä 
olisi niiden tilalle?

Ihmisyyden puolesta
Lea Karjalainen

Suomen työttömien edunvalvoja
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Hiroshiman muistopäivää vietetään 
6.8. vuoden 1945 aikaisen hirvit-
tävän täystuhon uhrien muistoksi.

Hiroshima perustettiin vuon-
na 1589 ja se sai kaupunkioikeudet huhti-
kuussa 1889. Elokuun 6. päivä 1945 kau-
punkiin pudotettiin 13 kilotonnia TNT:tä 
vastaava atomipommi, joka kantoi lempini-
meä ”Little Boy”. Hiroshima on Nagasakin 
rinnalla toinen kahdesta kaupungista, joi-
hin pudotettiin atomipommi toisen maail-
mansodan aikaan.

Lähes kymmen kilometrin korkeudesta 
pudotettu pommi räjähti puolen kilometrin 
korkeudessa aamulla klo 08:15 paikallista 
aikaa. Arviolta 70 000–100 000 ihmistä sai 
välittömästi surmansa räjähdyksessä. Yhtä 
monta ihmistä loukkaantui ja myöhemmin 
moni menehtyi ydinlaskeuman ja syövän 
seurauksena.

Kaupunki jälleenrakennettiin toisen 
maailmansodan jälkeen ja vuonna 2010 
siellä asusti arviolta 1,17 miljoonaa asukas-
ta. Kaupungin asukastiheys on 1279 asu-
kasta neliökilometrillä ja Hiroshiman koko-
naispinta-ala on 905 neliökilometriä.

Hiroshimassa on nykyään Japanin laa-
jamittaisin raitiovaunuverkosto. Vuon-
na 1949 Japanin parlamentti julisti Hiro-
shiman Rauhan kaupungiksi pormestari  
Shinzō Hamain aloitteesta. Kaupungista 
tuli suosittu rauhaa ja yhteiskunnallisia ky-
symyksiä käsittelevien konferenssien pito-
paikka. Hiroshiman rauhantutkimuslaitos 
perustettiin vuonna 1998 Hiroshiman yli-
opiston yhteyteen. 

Mazda (nykyään Ford Motor Compa-
nyn omistuksessa) on tällä hetkellä kau-
pungin suurin työnantaja.

Hiroshiman muistopäivää vietetään 
useilla suomalaisilla paikkakunnilla. Hel-
singissä se on tapahtunut Töölönlahden 
rannalla useita vuosia.

Lähteet:

www.vunetnews.org/tiedotteet/Hiroshi-
man_muistopaiva__6_8_1945_Hiroshi-
massa_rajaytettiin_atomipommi_-308.
html

fi.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
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Älä unohda Hiroshimaa



Valtakunnalliset SAK-päivät 

Eurooppaa 
rakentamassa 
Kuopiossa 18.–20.10.2013
SAK Nuorten seminaari pidetään 
perjantaina 18.10.2013.

Valtakunnallisilla SAK-päivillä 
viikonloppuna esiintyvät 
Eero Heinäluoma: EU-vaalien 
merkitys; Lauri Lyly: Euroopan 
parlamenttivaalit -paneelissa; 
sekä Suvi Anne Siimes: Suomen 
työelämäjärjestelmä ja sen asema 
EU:ssa.

TVY ry osallistuu päiville 
paikallisten työttömien yhdistysten 
kanssa omalla esittelypöydällään.

TVY ry:n laivakoulutus 
Viking Line, 26.–28.11.2013
Ohjelmassa mukana  
– STM-johtaja Kari Ilmonen 
(Kuntouttavan työtoiminnan lain 
uudistaminen) 
– Heikki Hiilamo, KELA (Köyhyys) 
– Elina Aaltio, Kuntoliitto 
(Työttömien toimintakykyindeksi, 
RAVA) 
– Päivi Kerminen, TEM

Lisäksi puhutaan vastikkeellisesta 
sosiaaliturvasta ja esitellään TVY 
ry:n LIIKU-hanke sekä Osaamisen 
kehittäminen jäsenyhdistyksissä 
-hanke.

Laivalla esittäytyy kaksi puheen-
johtajaehdokasta!

Palkkatuen ja sairausajan 
välinen yhteys
Palkkatukea maksetaan siltä ajalta, 
jolta työnantaja on velvollinen 
maksamaan palkkaa. Jos työnantaja 
ei ole ollut työehtosopimuksen tai 
työsopimuksen perusteella velvollinen 
maksamaan palkkaa sairausajalta, 
ko. ajalta ei palkkatukea makseta, 
eikä työssäoloehtokaan voi kertyä 
palkattomalta ajalta.

 

Vuoden 2013 alusta voimaan tul-
leen lain (laki julkisesta työvoi-
ma- ja yrityspalvelusta) mukaan 
palkkatuen maksaminen voidaan 

tilapäisesti keskeyttää, jos palkkatuen saaja 
esittää TE-toimistolle pyynnön siitä ja, jos 

keskeyttämiseen on TE-toimiston arvion 
mukaan perusteltu syy. 

Maksatuksen tilapäinen keskeyttämi-
nen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tuel-
la palkattu ei tee työtä, eikä työnantajal-
la ole palkanmaksuvelvollisuutta. Käytän-
nössä tilapäinen keskeyttäminen voi liittyä 
esimerkiksi tuella palkatun äitiys- tai van-
hempainvapaaseen tai työkyvyttömyy-
teen. 

Tilapäisen keskeyttämisen aikana 
palkkatuen enimmäiskesto ei kulu. Minis-
teriö on ohjeistanut TE-toimistoja asiasta 
soveltamisohjeessa (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön ohje julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain soveltamises-
ta, TEM/1198/03.10.02/2013), joka löytyy 
Finlexistä.

Tilapäisestä keskeyttämisestä tulee 
tehdä pyyntö heti, kun syy (esim. pidempi 
palkaton sairausloma) on työnantajan tie-
dossa, sillä keskeytystä ei voida tehdä ta-
kautuvasti. 

Mahdollinen jatkopäätös on sen sijaan 
eri asia. Jos korkeinta korotettua palkkatu-
kea ei ole alun perin myönnetty 12 kuu-
kauden maksimiajaksi, säännökset eivät 
ole esteenä jatkopäätöksen tekemiselle 
siksi ajaksi, joka on jäänyt enimmäisajas-
ta puuttumaan. Tukea siis voidaan myön-
tää esim. neljäksi kuukaudeksi, jos alkupe-
räinen tukipäätös on ollut kahdeksan kuu-
kautta. 

On kuitenkin muistettava, että kenel-
läkään ei ole subjektiivista oikeutta 12 kuu-
kauden maksimiaikaan. TE-toimistolla on 
harkintavalta sen suhteen, kuinka pitkäksi 
ajaksi palkkatuki on tarkoituksenmukais-
ta myöntää. Pelkästään se, että henkilön 
työssäoloehto ei täyty, ei riitä perusteeksi 
tuen myöntämiselle.

Kirsti Haapa-aho
TEM

TVY ry:n vuosikokous 
Sofia, Vuosaari, Helsinki 
24.–25.4.2014
Koulutuspäivän sisältönä ovat Ope-
tusministeriö: Liikunnalla tereyttä, 
Sosiaali- ja terveysministeriö: Osalli-
suutta edistävä laki, Sininauhaliitto: 
Järjestölähtöinen päihdetyö sekä 
Asiakaslähtöinen mielenterveystyö.

Vuosikokous on tärkeä merkkipaalu 
TVY ry:n historiassa, sillä pitkäikäi-
nen puheenjohtajamme on väisty-
mässä uuden tulokkaan tieltä.

TVY ry
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Jos töissä sattuu
Valtion korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit

Töissä valtion leivissä:
Työkokeilun aikaiset tapaturmat
Työkokeilussa olevat ihmiset ovat 
vakuutettuja työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) ryhmävakuutuksessa ja näin ollen 
valtio korvaa heidän työtapaturmansa ja 
ammattitautinsa.

Valtiokonttori korvaa valtion pal-
velussuhteessa oleville sattuneet 
työtapaturmat ja ammattitaudit. 
Korvausjärjestelmä perustuu ta-

paturmavakuutuslainsäädäntöön.

Tapaturman sattuessa
Työtapaturmasta tulee ilmoittaa heti työ-
paikan tapaturma-asiamiehelle, joka antaa 
vakuutustodistuksen. Työkokeilussa pai-
kallinen TE-toimisto toimii tapaturma-
asiamiehenä.

Vakuutustodistuksella saa maksutto-
man hoidon esim. terveyskeskuksessa tai 
sairaalassa sekä maksuttomat lääkkeet. Il-
man todistusta kulut joutuu maksamaan 
itse ja niitä voi periä kuitteja vastaan Val-
tiokonttorista.

Korvauksen hakeminen
Työpaikan tapaturma-asiamies tekee tapa-
turmailmoituksen Valtionkonttoriin. Asia-
miehen kanssa on hyvä käydä tarkasti läpi 

kaikki tarvittavat tiedot, että ilmoitukses-
ta tulee riittävän yksityiskohtainen. Ilmoi-
tus on hyvä tehdä huolella, jottei käsittely 
ja näin korvauksen maksaminen hidastuisi 
mahdollisten lisäselvitysten vuoksi.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman 
pian tapaturman sattumisen jälkeen. On 
myös syytä varmistaa, että tapaturmail-
moitus on täytetty ja lähetetty Valtiokont-
toriin. Korvauspäätökseen tarvitaan Val-
tiokonttorissa myös lääkärintodistus.

Jos tapaturma on johtanut vaikeaan 
vammaan tai kuolemaan, työnantajan on 
aina ilmoitettava siitä myös poliisille ja työ-
suojeluviranomaisille.

Korvauksen voi laittaa myös itse vi-
reille. Valtiokonttorille lähetetään ilmoitus, 
josta tulee ilmetä henkilötiedot, työnanta-
jan nimi ja yhteystiedot sekä missä, milloin 
ja miten tapaturma sattui.

Korvattavat asiat
Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa 
tarpeelliset sairaanhoitokulut. Työansion 
menetys voidaan korvata päivärahalla ja 
tapaturmaeläkkeellä. Vamman tai sairau-
den aiheuttamaa yleistä haittaa korvataan 
haittarahalla.

Kuolemantapauksessa maksetaan hau-
tausapua ja perhe-eläkettä. Myös muita 
korvausmuotoja on olemassa, esim. kun-
toutus. Päiväraha, tapaturmaeläke ja fysi-
kaalisen hoidon aiheuttama ansionmene-
tyskorvaus sekä perhe-eläke ovat veron-
alaista tuloa. Muut korvaukset sen sijaan 
verottomia.

Tapaturmavakuutus korvaa työtapa-
turmasta aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- 
ja matkakulut sekä tarvittavat apuvälineet.

Päivärahaa maksetaan ohimenevän 
työkyvyttömyyden ajalta. Päiväraha edel-
lyttää, että työkyvyttömyys kestää vähin-
tään kolme peräkkäistä päivää tapaturma-
päivää lukuun ottamatta. Korvauksen saa-
misen ehtona on, että työkyky on alentu-
nut vähintään 10 %. Päivärahan pisin kesto 
on yksi vuosi.

Kuntoutusta voidaan korvata myös 
osana tapaturmakorvauksia. Sen ensisijai-
nen tarkoitus on edistää vahingoittuneen 
pääsyä takaisin sopivaan ansiotyöhön.

Haittarahaa maksetaan, jos vammas-
ta jää pysyvää yleistä haittaa. Haittarahaa 
maksetaan aikaisintaan siitä lähtien, kun 
päivärahakausi on päättynyt.

Lähde:

http://www.valtiokonttori.fi 

> Kansalaisille ja yhteisöille  
>> Korvaukset ja etuisuudet  
>>> Työtapaturmat ja ammattitaudit
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Sodan loputtua armeijasta kotiutettiin 
paljon sotilaita omille kotiseuduilleen. 
Miehet etsivät innokkaasti töitä, 
avioituivat ja hakivat paikkaansa 
yhteiskunnassa. Kaupungeissa 
tilanne oli erilainen kuin maaseudulla. 
Kaupungeissa oli enemmän 
teollisuustyöpaikkoja ja työ muutenkin 
oli säännöllisempää kuin maaseudulla, 
missä miehet tekivät paljon metsätöitä 
ja elivät pientilan antimilla. Kaupunkeja 
enemmän koskenut elintarvikkeiden 
säännöstely purettiin vähitellen sodan 
jälkeen ja säännöstelystä vastannut 
kansanhuoltoministeriö lakkautettiin 
vuonna 1949. [4] 

         

Työttömien työllisyystyöt 
siirtotyömailla  

Koska maaseudulla jotkin tilat oli-
vat suppeita, pientilalliset joutui-
vat talvisin tekemään metsätöitä 
taloutensa kohentamiseksi. Maa-

seuduilla eli myös maattomien työmies-
ten ryhmiä, jotka tekivät erilaisia aputöi-
tä maatiloille. Kyvykkäimmät korjasivat ja 
rakensivat pientaloja tilallisille. 1940-luvun 
lopulla taloudellisen tilanteen heikennyt-
tyä pientilalliset ja maattomat työmiehet 
joutuivat ilmoittautumaan kuntien työasi-
ainlautakuntien työttömyyskortistojen asi-
akkaaksi. Nämä kortistot olivat auki vain 
talvikausina, sillä kesäisin tehtiin maatalo-
ustöitä. 

Työttömyyden hoidon 
kaksijakoisuus
Kaupungeissa taloudellisen tilanteen heik-
keneminen ei ilmennyt yhtä konkreettises-
ti, sillä teollisuuden työntekijät olivat jär-
jestäytyneitä ja pyrkivät aktiivisesti osal-
listumaan edunvalvontaan ammattijärjes-
töjen kautta. Lisäksi ammattijärjestöjen 
jäsenillä oli ammattiliittojen työttömyys-
kassat, joista oli mahdollista saada työttö-
myyskorvausta työttömyyden ajalta. 

Työväenliike oli jo vuonna 1903 ajanut 
Forssan kokouksessa yleistä työttömyys-
turvan säätämistä, mutta esitys ei toteu-
tunut vielä silloin. Tilanne kuitenkin para-
ni vuonna 1917, kun laki ammattiliittojen 
työttömyyskassoista hyväksyttiin. Tämä 
johti työttömyyskorvausten kahtiajakau-
tumiseen järjestäytyneiden ja järjestäyty-
mättömien työntekijöiden välillä. 

Työttömyyden kohdatessa, ammat-
tiliittojen jäsenet saivat ammattiliittojen 
tuen jäsenilleen, mutta maaseutujen pien-
tilalliset ja maattomat työntekijät eivät so-
tien jälkeen saaneet rahallisia korvauksia 
kuin poikkeus tapauksissa ja heidät työllis-
tettiin kuntien toimesta useinkin kotikun-
tien ulkopuolelle kaukaisille siirtotyömaille 
työllisyystöihin, jolloin he asuivat parakki-
majoituksissa.

Suuret nälkävuodet ja 
hätäaputyöt
Niin sanotut suuret nälkävuodet kohtasi-
vat suomalaisia vuosina 1866–1868. Näl-
kävuosien aikana Suomessa laskettiin me-
nehtyneen ravinnon puutteen vuoksi noin 
150 000 henkeä. Menetys oli niin ankara, 

että Suomen vakiluku väheni syntyvyy-
destä huolimatta vuosina 1986–1872 alle 
vuoden 1865 tason. 

Tuolloin valtio alkoi järjestää hätäapu-
töitä torjumaan työttömyyttä ja syntynyt-
tä nälänhätää. Hätäaputöinä tehtiin Riihi-
mäki–Pietari-välistä rautatietä. Nälkiinty-
neet ja sairastelevat työntekijät levittivät 
paljon tauteja toisiinsa ja paikalliseen väes-
töön, jolloin kuolleisuus alkoi kasvaa nälän 
heikentämien keskuudessa. Riihimäki–Pie-
tari-radan rakentajista arveltiin kuolleen 
20 prosenttia nälän aiheuttamiin sairauk-
siin. Hätäapu työt muuttuivat siirtotyö-
maiksi sodan jälkeisinä aikoina. [6]

Työssä siirtotyömailla
Työllisyyden heilahtelut ja talvikausien 
luppoajat maaseudulla johtivat siihen, että 
työttömyyttä, joka oli kuntien vastuulla, 
oli helpompi hoitaa suurilla siirtotyömail-
la kuin kuntien itsensä järjestämillä työt-
tömyystöillä. 

Siirtotyömaille lähetettiin kymmeniä-
tuhansia työttömiä työntekijöitä ympäri 
Suomea suurimpien siirtotyömaiden sijai-
tessa Etelä-Suomessa. Työmaiden alkaessa 
niiden kupeeseen rakennettiin suuria pa-
rakkikyliä maaseudulta lähetetyille työl-
listetyille työttömille. Työmailla käytettiin 
sekä naisia että miehiä raskaassa ruumiil-
lisessa maatyössä rakennettaessa siltoja, 
maanteitä ja viemäröintejä. 

Parakkimajoitus oli hygienialtaan sekä 
viihtyvyydeltään sangen puutteellinen. 
Raskaassa ruumiillisessa työssä ahertaneet 
miehet ahtautuivat joukkomajoitukseen, 
missä ilmastointina oli venttiili tuvan sei-
nällä. Vaatteiden säilytys oli kuivaushuone 
ja viihtyvyydestä vastasi päivän lehti ja ra-
dio. Sellaisessa majoituksessa oli useinkin 
sangen miehekäs haju. 

Olemisen vaikeutta lisäsivät sosiaali-
set ongelmat, alkoholin käytöstä johtuvat 
erilaiset riidat sekä yleinen juurettomuus 
perheiden ollessa kaukana kotiseuduil-
laan. Työ oli raskasta, sillä teitä rakennet-
tiin pääasiallisesti talvisaikaan käsityöka-
luilla jäätyneestä maasta, ja koneiden käyt-
töä rajoitettiin ainakin suurtyöttömyyden 
aikaan vuosina 1958–1960. Voi hyvin ku-
vitella kuinka kovaa työ silloin oli. Suuria 
kiviä nostettiin hevosten vetämiin rekiin 
käsipelillä, koska kärryihin niitä ei jakset-
tu nostaa. 

Lähteet:

1) tilastokeskus.fi/org/historia/tyotto-
myysaste.html 

2) fi.wikipedia.org/wiki/
Ty%C3%B6tt%C3%B6myys

3) Lapiolinjalla, Nenonen Marko
4) www.tieteessatapahtuu.fi/006/heino-

nen.htm
5) www.hs.fi/ihmiset/a1354685334092
6) fi.wikipedia.org/wiki/Nälkävuodet
7) Suomalaisten Ruotsiin suuntautuneen 

siirtolaisuuden yhteiskunnalliset syyt 
1900-luvulla, Korkiasaari Jouni

8) www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/
ta_03_05_rakennemuutos.html Ku
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Majoitusparakeilta oli yhä pidempi 
matka kulloinkin tehtävälle tieosuudelle ja 
kuljetukset hoidettiin kuorma-autojen la-
voilla. Huoli perheestä kotiseudulla, jatku-
va altistuminen säävaihteluille, raskas ruu-
miillinen työ ja minimaalinen toimeentulo 
raskauttivat olennaisesti siirtotyöläisen ko-
kemaa todellisuutta. 

Monet miespuoliset siirtotyöläiset oli-
vat sodan käyneitä miehiä, jotka kantoivat 
kipeitäkin sodan muistoja sekä hoitamat-
tomia sodan traumoja mielessään. Trau-
moista johtunut puhumattomuus, sisään-
päinkääntyneisyys, kireys ja äkkipikaisuus 
raskauttivat sekä itseä että ympärillä olevia 
ihmisiä. [5] Liian ahdas asuminen lisäsi olo-
jen raskautta. Talvisiirtotyömaat suljettiin 
kesiksi ihmisten lähdettyä kotiseuduilleen 
maatalous- ja muihin kesätöihin.  

Työttömyyden kehitys            
Ennen 1930-luvun talouslamaa työttö-
myys Suomessa oli vielä hyvin alhaisella 
tasolla lähellä nollaa. Lama iski maailman-
laajuisesti kylväen suurta tuhoa ja kärsi-
mystä niiden henkilöiden kohdalla, jot-
ka menettivät työnsä taloudellisista syis-
tä. Työttömyys nousi nopeasti saavutta-
en noin 5,5 prosentin tason vuonna 1931. 
Laman hellittäessä työttömyys painui alas, 
mutta ei enää saavuttanut ennen lamaa ol-
lutta tasoa. 

Lukuunottamatta sota-ajan poikkeus-
tilannetta, työttömyys on jatkuvasti kas-
vanut nykyaikaan tultaessa.  Energiakriisin 
aikaan työttömyys paheni taloustaantu-
man myötä noin 7 prosenttiin 1970-luvul-
la. Seuraavina vuosina työttömyys painui 
5 prosentin tuntumaan ja tilapäisesti alle 
senkin. Tultaessa 1990-luvulle työttömyys 
pomppasi 16 prosentin paikkeille ja jäi py-
syvästi noin 7 prosentiin. [1]

Vuonna 2012 työttömyysaste oli Suo-
messa 9,4 prosenttia. Työttömyys on siis 
jatkuvasti lisääntynyt kaikista ponniste-
luista huolimatta. Tämä vertailu osoittaa 
työttömyyden olevan seurausta taloudel-
lisen toimintaympäristön rakenteellisesta 
muutoksesta, johon yksittäisellä ihmisellä 
on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. 

Pitää muistaa, että työttömyyden laski-
essa alle rakenteellisen työttömyyden, ta-
louden katsotaan olevan kuumentuneessa 
tilassa ja inflaation kasvu alkaa. [6] Tässä 
piilee se tosiseikka, miksi rakennetyöttö-

myyttä ei voida poistaa, kuin työllistämäl-
lä vain hieman korkeammalla hinnalla kuin 
työttömyyskorvauskin on. Koska palkat 
eivät jousta alaspäin vaan hyvinä aikoina 
nousevat hieman liikaa. Sen hintana on pa-
heneva rakennetyöttömyys, jos inflaation 
ei sallita nousevan tietyn rajan yli. Sosiaa-
liturvan vastikkeellisuus on työpanokses-
ta saatavaa rahallista korvausta sillä tasolla, 
ettei inflaation kohoamisen vaaraa ole. On 
hyvin tärkeää, ettei Suomessa aleta työllis-
tämään ketään ilman työsuhdetta ja siihen 
liittyvää työehtosopimusta.  

Ajolähtö Ruotsiin  
Sotien jälkeen Suomeen perustettiin pal-
jon pieniä maatiloja rintamamiehille, sekä 
luovutettujen alueiden asukkaille, jotka piti 
uudelleenasuttaa. Näistä tiloista tuli kui-
tenkin sangen pieniä ja ne antoivat vain 
niukan toimeentulon pitäjilleen. Pientilal-
listen täytyi hankkia lisätuloja lähinnä ti-
lapäistöillä. Metsätyöt, pienrakennustyöt 
ja erilaiset palvelut työllistivät pientilallisia 
lähinnä kausiluontoisesti. Maattomiakin 
maaseudun työntekijöitä tarvittiin paljon, 
sillä maaseudun koneellistuminen ei vielä 
ollut alkanut. 

Suomea kohtasi suuri rakennemuutos 
1950–1970-luvuilla. Vielä 1950-luvulla yli 
250 000 henkeä sai elantonsa alle viiden 
hehtaarin tiloilta. [7/s. 7] Elämän niukkuus, 
kausityöttömyys ja taloudelliset houkutti-
met saada muuttamalla parempi elintaso 
laukaisivat laajamittaisen muuton maalta 
kohti etelän kaupunkeja ja Ruotsin teolli-
suuspaikkakuntia. 

Tämä rakennemuutos, pakotti satoja-
tuhansia ihmisiä jättämään kotiseutunsa 
ja lähtemään etsimään parempaa elämää 
muualta, useinkin ulkomailta. Maaseudulta 
katosi maattomat työntekijät lähes koko-
naan ja jäljelle jääneiden pientilallisten tila-
koko vähitellen kasvoi ja heistä tuli pienvil-
jelijöitä. Nykypäivään tultaessa maaseudun 
väestö on vähentynyt pahoin, ja on mah-
dollista, että Suomeen syntyy laajoja täysin 
asumattomia seutuja, jos käännettä muut-
tovirroissa ei synny. 

Suomesta lähti Ruotsiin vuosina 1950–
2000 noin 545  000 henkeä, josta pala-
si Suomeen noin 295  000 henkeä. [7/s. 
2] Näin valtaisa muutto tapahtui pelkäs-
tään Suomesta Ruotsiin, mikä on noin 70 
prosenttia kaikista Suomesta ulkomaille 

muuttaneista. Lisäksi maaseudulta muu-
tettiin paljon kaikkiin Suomen suuriin te-
ollisuuskaupunkeihin paremman toimeen-
tulon kannustamina. He kotiutuivat uu-
siin elinympäristöihinsä ja ainoaksi siteeksi 
synnyinseuduilleen jäi hankittu kesämökki 
tai perintötila, jonne he vilkkaasti ajoivat 
viikonloppuisin.

Nykyinen rakennemuutos
Nykyhetkessä meneillään oleva rakenne-
muutos on erilainen kuin sotien jälkeinen. 
Rakennemuutos ilmenee siten, että tuo-
tannolliset työpaikat vähenevät ja yritys-
ten tarvitsemien palveluiden tuottajien ja 
palvelualan työpaikat lisääntyvät. 

Suomessa arvellaan olevan vuonna 
2020 teollisuuden palveluksessa alle 25 
prosenttia työllisistä, kun vuonna 1990 
vastaava luku oli yli 30 prosenttia. Palvelui-
den osuuden työllistäjänä arvellaan nouse-
van yli 70 prosenttiin vuoteen 2020 men-
nessä, kun osuus vuonna 1990 oli 60 pro-
senttia. 

Työpaikkoja menetetään edelleen teh-
dasteollisuudessa, elektroniikkateollisuu-
dessa sekä maataloudessa ja työpaikkoja li-
sääntyy palveluiden tuotannossa, vanhus-
ten palvelussa sekä terveyden huollossa, 
muutamia mainitakseni. [8]

Lopuksi    
Työttömyystyöt ja siirtotyömaat lopetet-
tiin 1970-luvun alussa, jolloin työttömyys-
turva uusittiin kokonaan. Perustettiin uusi 
työvoimaministeriö ja kaikille työttömil-
le tarkoitettu työttömyyskorvaus, joka oli 
aluksi sangen vaatimaton, mutta sitä kehi-
tettiin parempaan suuntaan vuosien var-
rella. [3]

Tieverkostoa alettiin rakentamaan ny-
kyaikaisin konstein, eikä lapiomiehiä enää 
tarvittu. Mielestäni talouden rakenneon-
gelmat tulisi purkaa ja ratkaista päättäjien 
yhteistyöllä etsien siinä tilanteessa parasta 
mahdollista tietä kohti uutta tulevaisuutta. 

Jos ratkaisemattomat talouden raken-
neongelmat purkautuvat hallitsematto-
masti ja se tapahtuu markkinoiden dyna-
miikan kautta, niin varmaa on, että se ei 
tunnu mukavalta niiden ihmisten kohdalla, 
joiden elämän tämä dynamiikka runtelee.

    
Heikki BackmanKu
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Sosiaalibarometrikatsaus 
vuodelle 2013
Sosiaalibarometri analysoi 
hyvinvoinnin ja sitä tukevien julkisten 
palvelujärjestelmän ajankohtaista 
tilannetta sekä ennakoituja 
kehityssuuntia. Tutkimus perustuu 
vuodenvaihteessa kerättyihin 
asiantuntija-arvioihin. Vastaajina 
ovat kuntien sosiaalitoimen, 
terveyskeskusten, Kelan toimistojen 
ja TE-toimistojen johto sekä 
sosiaalihuollosta vastaavien 
lautakuntien puheenjohtajat.

Sosiaalibarometrin, jota on laadittu 
vuosittain vuodesta 1991 lähtien, 
julkaisee SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry. SOSTE on valtakunnallinen 
kattojärjestö, joka kokoaa yhteen noin 
250 sosiaali- ja terveysjärjestöä. SOSTEn 
tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve 
ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa 
järjestöillä on vahva rooli.

Huonosti jakautunut 
hyvinvointi
Vaikka alan johto arvioi vuoden 2013 alka-
van (17 vuoden tarkastelujaksolla) kaikkein 
positiivisimmin, he myöntävät, että Suo-
men hyvinvointi jakautuu väestoon hyvin 
epätasaisesti.

Varsinkin pitkittynyt työttömyys, 
ikääntyneiden henkilöiden töidensaanti, 
vähävaraisuus, lastensuojelun tarpeen kas-
vu sekä nuorten mielenterveys- ja päihde-
ongelmien lisääntyminen ovat kasautu-
neet. Heidän hyvinvoinnin vajetta ei olla 
pysty ratkaisemaan, eikä palvelujen kar-
sinta paranna asiaa.

Kunnilla on halua parantaa ihmisten 
hyvinvointia ja terveyttä, mutta julkisten 
palvelujen henkilöstöresurssien turvaami-
nen on jo nyt kasvava haaste. Hidas poli-
tiikka ei pysy kehityksen vauhdissa, mikä 
uhkaa julkisten palvelujen rappeutumista 
ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden 
selvää heikentymistä. Kilpailuttamisella-
kaan ei olla saavutettu toivottuja hyötyjä.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuus 
päätöksenteossa on tärkeä voimavara, mitä 
kunnat eivät osaa hyödyntää.

Kaikenlainen pitkäjänteinen suunnitte-
lu huutaa poissaoloaan valtakunnan sosiaa-
lisessa suunnittelussa. Sosiaali- ja terveys-
politiikka kaipaa lähivuosina selkeyttämis-
tä tai muutoin kaikkien haavoittuvimmat 
väestöryhmät joutuvat sen vuoksi vakaviin 
vaikeuksiin.

Valtionosuuksien supistamiset tietävät 
helposti palveluvalikoiman kapenemista ja 
harkinnanvaraisten palvelujen ja etuisuuk-
sien vähenemistä.

Kela ja TE-toimistot
Kelan palvelujen supistamisessa ollaan saa-
vutettu raja ja heidän asiakaslähtöisyydessä 
olisi vielä kehittämistä. Kela on parantanut 
verkkoasioinnin toimivuudella asiakaspal-
veluaan, mutta puhelinpalvelu ei ole onnis-
tunut yhtä hyvin. Samoin toimistoverkos-
ton supistaminen eriarvoistaa ihmisiä eri 
puolilla maata. Myös alueellinen ihmisten 
tasapuolinen kohtelu lukeutuu Kelan kehit-
tämishaasteisiin.

Arviot TE-toimistojen henkilöstö-
resurssien riittävyydestä tehtäviensä hoi-
tamiseen ovat huolestuttavia, vaikka säh-
köisten palvelujen käyttöön on panostettu. 

Sähköiset palvelut itsessään ovat saaneet 
käyttäjiltä sekä positiivisia että negatiivisia 
kannanottoja.

Yleisesti ottaen sähköiset palvelut kat-
sotaan resurssien riittävyyden kannalta 
välttämättömiksi. Mutta samalla palve-
lu-uudistus nähdään kielteisenä sellaisille 
työttömille, jotka eivät hallitse sähköisten 
palvelujen käyttöä.

Johdon mielestä osa heidän asiakkais-
taan tulisi osata ohjata sosiaalitoimelle. 
Tämä kuitenkin vaatisi yhteistyötä läpisek-
torin ja samalla selkeitä työjakoja, ettei osa 
palveluntarvitsijoista todellisuudessa jäi-
si kaikkien palvelujen ja tuen ulkopuolelle.

Terveystarkastukset
Työttömien terveystarkastukset ovat la-
kisääteinen velvoite ja niissä mahdolli-
set kontoutustarpeet tulevat huomatuk-
si aikaisempaa paremmin. Siitä huolimat-
ta olemme vielä tilanteessa, missä terveys-
keskuskäyntien muuttamista ilmaisiksi vä-
hävaraisille vasta harkitaan, jos sitäkään.

Pitkäaikaistyöttömät ja 
osatyökykyiset
Vaikka sosiaalietuisuuksien väärinkäyttö 
nousee julkisessa keskustelussa toistuvasti 
esiin, valtaosa alan johdosta on sitä mieltä, 
että sosiaalietuuksia ei käytetä tietoisesti 
väärin tai niiden osuus kokonaiskuvassa on 
häviävän pieni. Enemmänkin ollaan huo-
lissaan etuisuuksien tason riittämättömyy-
desta ja ihmisten tietämättömyydestä heil-
le kuuluvista etuisuuksista.

Etuisuuksien tasoja ollaan korotettu 
viime vuosina, mutta vieläkään ei olla saa-
vutettu tilannetta, missä niitä voisi kutsua 
riittäväksi toimeentuloksi.

Valtaosa on kuitenkin sitä mieltä, että 
pitkäaikaistyöttömät ovat huonommassa 
työmarkkina-asemassa kuin osatyökykyi-
set ja, että kunta- ja järjestösektori onnis-
tuvat parhaiten molempien työllistämises-
sä. Osatyökykyiset ovat merkittävä poten-
tiaali, jota kunnat eivät ole osanneet hyö-
dyntää. Tämä edellyttäisi asenteiden muu-
tosta, työelämän kehittämistä sekä nykyis-
tä parempaa sosiaaliturvan ja työtulojen 
yhteensovittamista. Yhtenä ratkaisuna oli-
si osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollis-
taminen kansaneläkelaissa.
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Hallitus päätti elokuun lopun 
budjettiriihessä, että työtön voi ansaita 
300 euroa kuukaudessa ilman, että 
työmarkkinatukea leikataan. Samoin 
päätettiin, että työtön voi ansaita 
400 euroa kuuden kuukauden ajan 
ilman, että asumistuki pienenee. Sekä 
työmarkkinatukeen että asumistukeen 
tuli näin niin sanottu vapaa tulo, 
jota kutsutaan myös suojaosaksi. 
Palkansaajajärjestöt laajensivat 
työttömän suojaosan koskemaan myös 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Molemmat suojaosat, niin työt-
tömyysrahassa kuin asumis-
tuessa, ovat merkittävä paran-
nus työnteon esteiden pois-

tamisessa. Edellinen vastaava merkittävä 
päätös tällä hallituskaudella oli puolison tu-
lojen vaikutuksen poistaminen työttömän 
työmarkkinatuesta, mikä paransi etenkin 
pienituloisimpien naisten asemaa. Suoja-
osien ansiosta työtön uskaltaa ottaa väliai-
kaista työtä vastaan ilman, että sosiaalitur-
va heti pienenee tai katkeaa. Mahdollisuus 

pieneenkin lisätienestiin parantaa 

työttömän toimeentuloa. Lyhytaikainen-
kin työ myös auttaa pitämään ammattitai-
toa yllä ja voi johtaa vakituisen työn löyty-
miseen.

Hallituksen päätöksiä työmarkkinatu-
en ja asumistuen suojaosuuksista on kri-
tisoitu siitä, etteivät kaikkein pienituloi-
simmat toimeentulotukea saavat työttö-
mät hyödy niistä yhtään. Nykyisin etuoi-
keutetun tulon osuus on toimeentulotuessa 
20 prosenttia ansaitusta palkasta tai enin-
tään 150 euroa kuukaudessa. Valitettavas-
ti puolessa tapauksista etuuskäsittelijät te-
kevät päätöksen, joka jättää suojaosan pie-
nemmäksi kuin enimmäismäärä 150 euroa. 
Siksi myös toimeentulotuen suojaosa pitäi-
si vakiinnuttaa 150 euroon ja poistaa lais-
ta vaihtoehtoinen 20 prosentin suojaosan 
sääntö, jolloin laki olisi ennustettavampi ja 
jättäisi toimeentulotukea saaville pienestä 
tienestistä nykyistä enemmän käteen. Toi-
meentulotuen etuoikeutetun tulon pitäisi 
myös olla henkilökohtainen eikä kotitalo-
uskohtainen, jolloin puolison tai lapsen sa-
tunnaiset tulot eivät vähentäisi toimeentu-
lotuen saajan tukea.

Alun perin toimeentulotuki on tarkoi-
tettu tilapäiseksi lyhytaikaiseksi tueksi. 
Toimeentulotuki on kuitenkin yhä useam-
malle työttömälle pitkäaikainen tuen muo-
to. Tämä johtuu siitä, että useimmat työt-
tömät joutuvat hakemaan asumiseensa Ke-
lan asumistukea, joka on kuitenkin jäänyt 
kauas todellisten vuokrien tasosta. Tavalli-
sesti toimeentulotuessa korvataan selvästi 
korkeampia asumismenoja kuin Kelan asu-
mistuessa. Tämän vuoksi asumistuen saaja 
joutuu hakemaan myös toimeentulotukea. 
Seurauksena on toimeentulotuen muuttu-
minen pysyväluonteiseksi tueksi suurella 
osalla perusturvan varassa olevista. Eten-
kin isoissa kaupungeissa toimeentulotues-
ta on käytännössä tullut Kelan asumistu-
en lisä. Tilanne ei ole mielekäs toimeentu-
lotuen kustannuksista huolehtivien kunti-
en kannalta eikä oikeudenmukainen pieni-
tuloisten kannalta. Harkinnanvaraista toi-
meentulotukea pitää aina erikseen hakea 

ja toimeentulotuen saaminen estää 
tehokkaasti lyhytaikaisen työn te-
kemisen: harva toimeentulotukea 
saava työtön uskaltaa laskea sen va-
raan, että keikkatyötä saa seuraa-

vassakin kuussa, kun jo maksettua ja vält-
tämättömiin menoihin käytettyä toimeen-
tulotukea peritään takaisin. Työttömyyden, 

asumistuen ja toimeentulotuen yhtälöstä 
on siis tullut työttömälle katiska, josta köy-
hän on omin avuin miltei mahdoton pon-
nistella ulos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
ehdotti ratkaisuksi äskettäin sitä, että asu-
mistukea parannettaisiin niin, ettei asu-
mistuen saaja joutuisi enää turvautumaan 
myös toimeentulotukeen. Hallituksen elo-
kuussa päättämä 400 euron määräaikainen 
suojaosa asumistukeen on askel oikeaan 
suuntaan, mutta se toimisi paremmin il-
man määräaikaa tai vaatimusta työttömyy-
destä. THL ehdottaa, että asumismenojen 
korvauksen tasot ja määräysperusteet yh-
denmukaistettaisiin niin, että kriteerit oli-
sivat samat asumistuessa ja toimeentulotu-
essa. Lisäksi asumistuessa tulisi sallia ny-
kyistä suurempaa kuntakohtaista vaihtelua 
kuten toimeentulotuessakin, jolloin kau-
punkiseutujen korkeat vuokrat voitaisiin 
ottaa Kelan asumistuessa paremmin huo-
mioon.

Kaikkein tärkeintä pienituloisimpien 
auttamisen kannalta on nostaa perusturva 
ja asumistuki sellaiselle tasolle, että mah-
dollisimman moni ei enää tarvitsisi toi-
meentulotukea. Moni toimeentulotukeen 
oikeutettu jättää nykyisin hakematta toi-
meentulotukea, sillä toimeentulotuki koe-
taan byrokraattisena, ennustamattomana 
ja pienituloista nöyryyttävänä sosiaalitur-
van muotona. Kelan asumistuki on siis saa-
tava paremmin todellisia asumiskuluja vas-
taavaksi, jottei toimeentulotukea tarvitsisi 
pysyvien asumiskulujen takia hakea.

Lisäksi kannattaa selvittää, voitaisiin-
ko toimeentulotuen perusosa siirtää Ke-
lan maksettavaksi. Tällöin toimeentulotu-
en perusosan voisi saada Kelassa jo olevi-
en tietojen perusteella ilman ajanvarausta 
sosiaalitoimen etuuskäsittelijälle. Nykyisin 
jonot sosiaalitoimeen ovat pitkät, joten toi-
meentulotuen perusosan saaminen suo-
raan ilman jonotusta parantaisi pienituloi-
simpien asemaa ja sosiaaliturvan alikäyttö 
vähenisi. Toimeentulotuen perusosan mak-
satus Kelan kautta varmistaisi nykyistä pa-
remmin myös sen, että toimeentulotuen 
myöntämisen kriteerit olisivat eri puolilla 
maata samat.

Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja, sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan jäsen
Helsinki

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen 
jäi kesken – mitä seuraavaksi?

 



Vuoden 2014 työttömyysturva-
uudistukset ja muu edunvalvonta
Edunvalvontaviikkomme 2.–6.9.2013 
ensimmäisen päivän sato oli 
odotettua rikkaampi. Vierailimme 
SAK:n toimistolla maanantaina 2.9. ja 
saimme tuhdin paketin ensi vuoden 
työttömyysturvamuutoksista.

Vuoden 2014 työttömyysturvauu-
distuksen taustalla on järjestel-
män yksinkertaistaminen ja sel-
keyttäminen kustannusneutraa-

listi nykyjärjestelmän pohjalta. Tavoittee-
na on nykyistä nopeampi työllistyminen. 
Peruslinjaukset täsmennettiin työurasopi-
muksessa maaliskuussa 2012.

Jo työllisyys- ja kasvusopimus 30.8.2013 
tiesi luvata, että omavastuuaika lyhenee 
vuoden alusta nykyisestä seitsemästä päi-
västä viiteen.

Kun työttömyysjakson keskimääräinen 
pituus on noin neljä kuukautta, toimeentu-
lo paranee työttömyyden alussa keskimää-
rin 120 € työttömyysjaksoa kohden.

Muutoksen kustannusvaikutus on noin 
42 miljoonaa euroa. Sen rahoittaa puoliksi 
valtio ja toisesta puolesta huolehtivat yh-
dessä työttömyysvakuutusrahasto ja kas-
sojen jäsenmaksut.

Soviteltuun päivärahaan saadaan vih-
doinkin TVY ry:n jo pitkään ajama suoja-
osa. Emme saaneet haluamaamme 500 €, 
mutta 300 € suojaosaankin olemme tyy-
tyväisiä. Samalla katto nostettiin 100 pro-
senttiin.

Tämä helpottaa pienten työtulojen ja 
työttömyysturvan yhteensovitusta sekä 
vastaavasti työnteon kannusteet parane-
vat. Sovittelu koskee myös työmarkkina-
tukea. Muutoksen kustannusvaikutukset 
ovat noin 37 miljoonaa euroa.

Ansioturvalle pääsyä on helpotettu lyhen-
tämällä työssäoloehtoa 6 kuukauteen tar-
kastelujakson säilyessä 28 kuukautena.

Byrokratian vähentämiseksi jatkossa 
kaikille maksetaan aktiiviajalta nykyisen 
muutosturvan tasoista korotettua päivä-
rahaa.

Perus- ja korotettutaso
Perustaso säilyy ennallaan. Vuosittain tar-
kastettavaan perusosaan lasketaan lisäosa 
kaavalla 45/20. Työttömyyttä edeltävästä 
palkasta lasketaan päiväpalkka (esim. tun-
tipalkka kertaa tehdyt työtunnit päiväs-
sä), johon tehdään ns. prosenttivähennys 
(3,89%). Saadusta päiväpalkasta vähenne-
tään perusosa (32,46 € vuonna 2013) ja nii-
den erotus kerrotaan 45%. Saatu tulos ja 
perusosa lasketaan yhteen ja summa ker-
rotaan 20:llä.

Esimerkkilaskutoimituksessa tunti-
palkka on 10 € ja työntekijä on tehnyt päi-
vässä 8 tuntia töitä. Päiväpalkka on siis 
80 €, josta vähennetään 3,89 %. Lopulli-
seksi päiväpalkaksi muodostuu tässä tapa-
uksessa 76,89 €. Päiväpalkan ja perusosan 
(32,46 €) erotus on 44,43 €. Tämä kerro-
taan 45%:lla ja saadaan 19,99 €. 

Perustason 4 viikon tuloksi saadaan: 
(19,99 € + 32,46 €) x 20 = 1049 €.

Vanha muutosturvan taso poistuu vuoden 
alusta ja korotettu taso nousee muutostur-
van suuruiseksi. Lisäosa korotetulla tasolla 
on 65/37,5.

Edunvalvonnan satoa

Ansiopäivärahalaskuri:

http://www.tyj.fi/fin/
ansiopaivaraha/paivarahalaskuri/
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Bruttotulot €/kk
(=päiväraha + palkka)

Bruttotulot €/kk
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Palkka vastaanotettavasta työstä Palkka vastaanotettavasta työstä

Tulot nyt

Tulot, kun 300 € 
suojaosa ja 
100 % katto

Tulot, kun 
300 suojaosa

Tulot nyt

Tulot kasvavat enimmillään 
150 euroa kuukaudessa

Tulojen kasvu, kun työttömyyttä edeltänyt palkka on 1500 €/kk 300 € suojaosuuden vaikutus työmarkkinatukeen



Korotettua tasoa maksetaan kaikel-
ta aktiiviajalta eli työllistymistä edistävien 
palvelujen ajalta, joita voi saada maksimis-
saan 200 päivää.

Lisäksi korotettua tasoa saa työttö-
myyden alussa yhteensä 90 päivää, mikä-
li työhistoriaa on kertynyt 20 vuotta, ollut 
kassan jäsenenä 5 vuotta sekä joutunut ir-
tisanotuksi ilman omaa syytään.

Aktiiviajan jälkeen sekä työttömyy-
den jatkuessa yli 90 päivää (niiden kohdal-
la, joilla pitkän työuran ehdot ovat täytty-
neet) päiväraha putoaa perustasolle.

Edellä lasketussa esimerkkitapaukses-
sa, kun tuntipalkka on 10 € ja päivässä 8 
tuntia töitä, saadaan uudessa korotetussa 
tasossa päivärahaksi 61,34 €/päivä, joka te-
kee neljässä viikossa 1226,80 €. Yli ns. tai-
tekohdan eli 3408,30 €:n kuukausituloissa 
kerroin on 37,5%.

Ansiopäivärahan kesto
Ansiopäivärahan kesto riippuu jatkossa 
työhistorian pituudesta ja omasta aktiivi-
suudesta.

Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, ansio-
päivärahan kesto on enintään 400 päivää. 
Tällä rajataan nuoret ja vähän työelämässä 
olevat henkilöt nopeammin työnteon kier-
toon.

Vähintään 3 vuotta työelämässä ole-
vien työttömien ansiopäivärahan kesto on 
aina lähtökohtasesti 500 päivää.

Jos työtön kieltäytyy aktiivitoimenpi-
teistä, hänen ansiopäivärahansa kestoa ly-
hennetään 100 päivällä. Tässä tapauksessa 
henkilö tulee saamaan maksimissaan 400 
päivää ansiopäivärahaa. Alle 3 vuoden työ-
historialla maksimipituus putoaa 300 päi-
vään.

Aktiivitoimenpiteistä kieltäytymisen 
perusteita on tiukennettu, jotta ihmisten 
ansiopäivärahan kestoa ei voitaisi lyhentää 
mielivaltaisesti. Erityisesti ollaan haluttu 
rajata ulos henkilöt, joille ei olla voitu esit-
tää minkäänlaisia aktiivitoimenpiteitä.

Jotta lyhentäminen onnistuu täytyy 
kaksi seuraavaa ehtoa molemmat toteutua:

1. Henkilö ei ole 250 ensimmäisen tyt-
tömyyspäivän aikana ollut 40 päivää työl-
listymistä edistävässä palvelussa.

2. Henkilö on saanut karenssia palve-
lusta kieltäytymisestä.

Näin ollen uhkaavan karenssin voi ”pe-
rua” olemalla aktiivinen.

Työn ja etuuksien 
yhteensovittaminen
Jotta soviteltu päiväraha innostaisi, sen 
katto on nostettu 100 prosenttiin.

Päivärahan maksujaksoja ei tarvitse 
enää odottaa 4 viikkoa, vaan työn vastaan-
ottamisessa voidaan maksaa myös lyhem-
piä ajanjaksoja. Näin ollen pätkätöitä tekevä 
saa rahansa liikkeelle nopeammin.

Vuoden 2014 alusta lähtien päivärahan 
määrälle annetaan vuoden voimassaoloai-
ka, jonka kuluessa sitä ei määritellä uudel-
leen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
henkilö ei saa karensseja mahdollisten pät-
kätöiden aikana, eikä asuntotukea tarvit-
se tarkastuttaa jokaisen uuden palkan yh-
teydessä.

Kaikki työ on yhdenvertaistettu niin, 
että korkeimmalla korotetulla palkkatuel-
la tehty työ luetaan työssäoloehtoon kuten 
kaikki muukin työ.

Palkan laskemisessa on poistettu 40 
tunnin raja.

Päivärahan perusteena olevan palkan 
laskemista joustetaan siten, että työttö-
myyden alun ja palkan laskemisen välissä 
voi olla 30 päivää.

Aktiivikorotukset koskevat jatkossa 
kaikkia työttömiä. Omavastuuaika on vain 
kerran työmarkkinatuen aikana ja 14 päi-
vän sääntöä ei enää ole. Samalla tarvehar-
kinnan poikkeussäännöistä luovutaan.

Kolmansissa maissa tehty työ pidentää 
jatkossa työssäoloehdon tarkasteluaikaa.

Lisäpäivien alaikäraja 61 v.
Lisäpäivien ja ns. putken alaikäraja nousee 
61 vuoteen 1957 ja sen jälkeen syntyneil-
lä.  Putkella tarkoittaa tässä normaalia 500 
päivän päivärahakautta plus lisäpäiviä.

Vuosina 1950–1954 syntyneeiden put-
ken alaikäraja on 57 vuotta 1 kuukausi ja 
lisäpäivien alaikäraja 59 vuotta.

Vuosina 1955 ja 1956 syntyneiden put-
ken alaikäraja on 58 vuotta 1 kuukausi ja 
lisäpäivien 60 vuotta.

Vuden 1957 jälkeen syntyneiden put-
ken alaikäraja on 59 vuotta 1 kuukausi ja 
lisäpäivien 61 vuotta.

Ikääntyvä työtön voi saada päiväraha-
kauteen lisäpäiviä, jos hän on täyttänyt li-
säpäivien ikärajan ennen 500 päivän enim-
mäiskeston täyttymistä. 

Ikääntyneille on tehty uusi suojasään-
tö. 60 vuotta täyttäneillä on oikeus aktii-
vitoimenpiteisiin, jotka täyttävät työssä-
oloehdon. Tällöin päiväraha määräytyy ai-
emman päivärahan mukaan.

Vanhuuseläkeiän alaraja on 63 vuotta. 
Halutessaan työntekijä voi jäädä varhenne-
tulle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. 
Lisäpäivät loppuvat viimeistään 65-vuoti-
aana.

Työurasopimuksessa sovittu vuonna 
1957 syntyneitä koskeva 600 päivän enim-
mäiskesto ylimenokautena jätetään toteut-
tamatta sen monimutkaisuuden vuoksi.

Vastineena lisäpäivillä oleville työttö-
mille säilyy oikeus jäädä 62-vuotiaana var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle ilman van-
hennusvähennystä vuonna 1957 syntynei-
siin asti.

Toimeentulon paremmin suojaamiseksi 
57–60-vuotiaille, jotka osallistuvat työllis-
tymistä edistävään palveluun, maksetaan 
ansiopäivärahaa enimmäiskeston täytty-
misestä huolimatta palvelun loppuun saak-
ka.

Palkkatuki
Palkkatuen kestoa koskeviin pykäliin ei 
olla tekemässä muutoksia. Tämä tarkoittaa, 
että enimmäiskesto on jatkossakin 10 kk 
sekä tietyissä tilanteissa 24 kk (mm. pit-
käaikaistyöttömillä). Toisaalta käytännössä 
kestot voivat kuitenkin lyhentyä, kun laki 
ei määrää muuta kuin enimmäiskeston.

Sen sijaan kuntien työllistämisvelvoit-
teessa työllistää 57 vuotta täyttäneet, joilla 
ansiopäivärahakausi tulee täyteen, velvoit-
teen kesto lyhenee 6 kuukauteen nykyises-
tä 8 kuukaudesta.

Kuntaliitto, STTK ja 
eduskuntapuolueet
Tapasimme edunvalvonnassa useita eri 
vaikuttajia.

Keskustelimme kuntaliiton kanssa tiis-
taina 17.9. mm. kuntien tulevasta roolis-
ta pitkäaikaistyöttömien vastuunkantaja-
na. Meidän molempien huolet asiasta olivat 
yhtä suuria. Kunnat ja työttömien yhdis-
tykset tarvitsevat jatkossa toisiaan enene-
vässä määrin.

Perussuomalaisten tapaaminen sama-
na päivänä kuihtui varsin lyhyeksi edus-
kuntakiireiden vuoksi. Jari Lindström ja 

Edunvalvonnan satoa
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Työttömyysturvaan ehdotetaan 
useita muutoksia, jotka koskisivat 
muun muassa ansiosidonnaisen 
päivärahakauden pituutta, työssä-

oloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin 
kutsuttua lisäpäiväoikeutta. Muutokset pe-
rustuvat hallitusohjelmaan sekä työmark-
kinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan 
työurasopimukseen. Tavoitteena on yk-
sinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttö-
myysturvan kannustavuutta.

Ansiosidonnaista päivärahaa makset-
taisiin nykyisen 500 päivän sijasta vain 
400 päivältä, jos henkilön työhistoria on 
alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päi-
värahakausi lyhenisi 100 päivällä myös sil-
loin, jos työnhakija kieltäytyisi ilman päte-
vää syytä työllistymistä edistävistä palve-
luista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän 
aikana.

Työttömyyspäivärahan saamisen eh-
tona on palkansaajilla 34 viikon työssäolo 

työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden 
aikana ja yrittäjillä 18 kuukauden työssäolo 
työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden 
aikana. Työssäoloehtoa lyhennettäisiin pal-
kansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuu-
kauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liittyy YEL-
vakuutetun työtulon vähimmäismäärä, 
joka tällä hetkellä on 710 euroa kuukau-
dessa. Työssäoloehdon täyttyminen vaati-
si jatkossa, että vakuutettu työtulo on ollut 
vähintään 1000 euroa kuukaudessa. Sum-
maa korotettaisiin vuosittain palkkakertoi-
mella. Muuten yrittäjän työttömyysturvan 
ehtoja lievennettäisiin. 

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on 
tällä hetkellä oikeus työttömyysturvan li-
säpäiviin, jos he ovat täyttäneet 60 vuotta, 
kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
enimmäisaika tulee täyteen. Lisäpäiväoi-
keuden alaikäraja nostettaisiin 61 vuoteen.

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi luo-
vuttaisiin muutosturvalisästä ja muutos-
turvan ansio-osasta, joihin liittyy paljon 
erityisehtoja. Näiden sijaan kaikille mak-
settaisiin työllistämistä edistäviin palve-
luihin osallistumisen ajalta korotusosaa tai 
korotettua ansio-osaa, joka olisi nykyisen 
muutosturvan ansio-osan suuruinen. Ko-
rotusosaa ja korotettua ansio-osaa ei enää 
maksettaisi 20 ensimmäiseltä työttömyys-
päivärahapäivältä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 
eduskunnalle torstaina 29. elokuuta. Laki-
en on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014. 

Tiedotteet

Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen 
muutoksia 

Lisätietoja

hallitusneuvos Esko Salo, p. 0295 
163422, esko.salo@stm.fi

kumppanit koppasivat työttömien edun-
valvontaviikon agendan varsin hyvin, vaik-
ka emme ehtineet kunnolla avata huoliam-
me.

Keskiviikkona 18.9. STTK-tapaamisel-
la saimme kuulla heidän näkökantansa TE-
toimistojen uudistuksesta, missä he ovat 
yrittäneet parantaa tiskin molemmilla puo-
lilla olevien henkilöiden asemaa. Me kaikki 
toki toivomme, että uudistus saadaan mah-
dollisimman pian valmiiksi, jotta virkailijat 
pääsisivät tekemään juuri sitä työtä, mihin 
heidät on palkattu.

Torstaina 19.9. kävimme tapaamassa 
Keskustaryhmää. He olivat kiinnostunei-
ta Kimmo Tiilikaisenkin vetämän suo-
jaosan vaikutuksista työttömyyteen. Vas-
tikkeellisessa työttömyysturvasta he kyse-
livät, onko työttömien yhdistyksillä kantaa 
esim. siihen, jos työttömät tekisivät avus-
tavaa vanhustenhoivaa. Ja sehän meille kä-
visi oikein hyvin.

Torstain puolen päivän jälkeen meidät 
otti vastaan Ruotsalainen eduskuntaryh-

mä. Emme tiedä, mistä asia johtui, mutta 
heille TVY ry:n organisaatio tuntui olevan 
aivan uusi käsite. Mutta tärkeintähän on, 
että meidät kutsuttiin paikalle ja pääsim-
me kertomaan huolemme työttömien nä-
kökulmasta.

Myös Kristillisdemokraatit (samana il-
tana) olivat kanssamme yhtämieltä van-
huustyön tärkeydestä. Heiltä ei ollut pai-
kalla yhtään päättävää henkilöä, joten vuo-
rovaikutus oli kovin yksisuuntaista. Olem-
me kuitenkin tyytyväisiä, että heidän 
avustajillaan oli meille aikaa.

Edunvalvontaviikon päätti Vihreiden 
eduskuntaryhmä ja sieltä Outi Alanko-
Kahiluoto avustajineen. 

Keskustelimme useiden ryhmien kans-
sa työttömien vaikeudesta nykyisten yhä 
vähenevien TE-toimistojen verkostossa. 
Systeemit ovat siirtymässä sähköisiin pal-
veluihin, joiden toimivuus ei ole aina ollut 
parasta mahdollista. Unohtamatta vähäva-
raisten mahdollisuuksia hankkia, opetella 
käyttämään tai olemattomilla varoilla kor-

jauttamaan vioittunutta tietokonettaan. 
Siirtymävaihe kahden eri järjestelmän vä-
lillä tulisi olla tarvittavan pitkä, jotta asiak-
kaat pysyvät kehityksessä mukana.

Keskustelimme myöskin useaan ot-
teeseen avustavan vanhuspalvelun laajen-
tamista hankeprojektien ohi vakituisem-
maksi työpalveluksi. 

Keskustelimme työttömien terveystar-
kastuksista ja niihin varatuista rahoista. Jos 
rahat eivät ole korvamerkittyjä, ne helposti 
valuvat muihin kohteisiin.

Lisäksi toimme tärkeänä asiana sen, 
että palkkatukityön pitäisi kestää koko 
vuoden, eikä vain puolta vuotta. Toki ly-
hyemmällä kestolla saadaan tilastollises-
ti enemmän työttömiä läpi, mutta aika on 
kovin vähäinen ja sitä paitsi vaihtuvuus ra-
sittaa koordinoijia, kun jatkuvasti pitää olla 
opettamassa uusia ihmisiä.

Juha Keränen
talous- ja järjestösihteeri
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Kesäpäivät 2013 
edunvalvonta

Kesäpäivien edunvalvonnassa ten-
tattiin paikallisten politikkojen 
kantoja työttömien asioissa. 

Paneeliin saapuneet kansan-
edustajat olivat (yläkuvassa vasemmal-
ta): Suna Kymäläinen (Demarit), Jukka 
Kärnä (Demarit), Jari Lindström (Pe-
russuomalaiset) sekä Kimmo Tiilikai-
nen (Keskusta). Kuvasta puuttuu Anneli 
Kiljunen (Demarit). Hän on vas. alhaal-
la olevassa kuvassa  TVY ry:n puheen-
johtaja Lea Karjalaisen sekä Kouvolan 

Työnhakijat ry:n varapuheenjohtaja Mat-
ti Nygrenin seurassa.

Tilaisuutta juonsi Juha ”Villimies” 
Härkönen (yläkuva). Lisäksi olimme 
saaneet paikalle kunnianarvoiset Kata-
riina II Suuri (Marja Pylkkö) sekä hä-
nen kavaljeerinsa Grigori Potjomkin 
(Kauko Pylkkö), alakuvassa oik. 

Tapahtuman avasi Lappeenrannan 
Seudun Työnhakijat ry:n puheenjohtaja 
Sami Hongisto. Hän on viereisessä ku-
vassa Jukka Kärnän kanssa.

Tiedotteet
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Kesäpäivät 2013 
Lappeenrannassa
Kesäpäivillä tehtiin muutakin kuin 
edunvalvontaa. Lappeenrannan 
Seudun Työnhakijat ry oli järjestänyt 
kesäpäiväläisille paljon puhdetta ja 
yhdessäoloa.

Marjolan loma- ja kokoushotel-
li oli kuvankauniilla paikal-
la kahta puolta veden ympä-
röimä. Ihmiset paistoivat mak-

karaa, saunoivat, uivat, lauloivat karaokea 
tai nauttivat yhdessä ja erikseen kuka mi-
tenkin.

Hotellin taakse johti luontopolku viih-
tyisälle kodalle, missä päästiin verestä-
mään mm. Eestin muistoja sekä Catman 
kissankynsiään.

Työpajassa valmistettiin kahvinsuoda-
tuspusseista näppäriä ruusuja ja tapeteista 
toinen toistaan ihmeellisempiä luomuksia. 
Marja Pylkkö jakoi halukkaille näppärän 
Picture This -kuvansiirto-ohjeen. Sen luo-
muksia voi ihailla vireisen sivun viimeises-
sä kuvassa.

Olympialaiset
Torstain kohokohta oli Olympialaiset. Kui-
tenkin aamulla ennen varsinaista kisaa ha-
lukkaat olivat ottaneet mittaansa tikanhei-
tossa, jonka kirkkain voittaja oli Merja Ha-
kanen (Kaarinan Työttömät ry). Miesten 
sarjassa Mikko Palaste (Kajaanin Työvoi-
mayhdistys ry) vie hieman pitemmän kor-
ren ja kaiken kaikkiaan Mikko oli mestari 
melkein lajissa kuin lajissa.

Olympialaiset aloitettiin keihäänheitol-
la. Keihäänä käytettiin cocktail-tikkua ja 
sitä tuli heittää kuin keihästä konsanaan. 
Mitään suhailuja ei suvaittu. Vaikka alle-
kirjoittanut oli tässä lajissa paras, en halua 
sitä tässä kohtaa mainita erikseen.

Keihäskisan jälkeen oli vuorossa her-
neiden poiminta pyykkipojalla. Kisa oli 
haastava, sillä ensimmäiset ottelijat näytti-
vät tietä, mikä tekniikka tuottaa tulosta ja 
varsinkin mikä ei.

Kun herneistä päästiin eroon, oli vuo-
rossa veden kanto mukissa pisteestä A pis-
teeseen B. Asian hankaloittamiseksi muki 
tuli kantaa suussa pöytien välinen matka. 
Ja siinä kastui T-paita jos toinen!

Ulkopeleistä viimeisenä heitettiin pul-
lon kruunukorkkia valmiiksi tehtyyn rei-
kälautaan. Mitä pienempään reikään osui, 
sitä paremmat pisteet sai. Lopulta laji oli 

niin vaativa, että vain harva sai osumaan 
ylipäänsä mihinkään reikään.

Pienen saderipottelun jälkeen olympia-
laiset siirtyivät sisätiloihin kisojen viimei-
seen koitokseen: tietokilpailuun.

TVY ry oli järjestänyt halukkaille en-
nen Olympialaisia pienen poliittispainot-
teisen tietokilpailun. Siinä tentattiin työt-
tömyyttä koskevia asioita sekä eduskun-
tamme nykyistä ministeriöstöä.

Lappeenrannan tietokilpailu on tietysti 
sekä Lappeenranta- että urheilupainottei-
nen. Olihan kyseessä Olympialaiset.

Olympialaisraati vetäytyi tutkimaan 
tuloksia ja porukka valmistautui illan vii-
meiseen yhteiseen vapaa-aikaan.

Lähes kaikki halusivat lähtieä risteilyl-
le Saimaan kanavalle läpi kanavasulkujen. 
TVY ry:n toimiston attakkiryhmä kuiten-
kin yllätti risteilijät ensimmäisellä sululla ja 
kiekaisi ilmoille Arvon mekin ansaitsemme. 
Yllättäen lähes kaikki risteilylaivamatkus-
tajat myös tukiki tuntemattomat henkilöt 
yhtyivät lauluun!

Perjantaiaamuna ruodittiin päivien on-
nistumista ja kaikki olivat sitä mieltä, et-
tei toisia yhtä hauskoja kesäpäiviä ole ollut-
kaan!

Palkinnot
Olympialaisten voittajajoukkueet parhaus-
järjestyksessä:

1. Kaarinan Työttömät ry (Pentti Kal-
lio, Merja Hakanen, Matti Nygren).

2. Ruokolahden Työttömät ry (Kari 
Filppu, Terttu-Maija Filppu, Antti Kuusi-
nen).

3. TVY ry (Lea Karjalainen, Ari Koski-
nen, Juha Keränen).

4. Kajaanin Työvoimayhdistys ry 
(Mauri Kinnunen, Sari Huovinen, Mikko 
Palaste).

5. Imatran Työnhakijat ry (Osmo Kar-
hu, Sirpa Wirman, Sirpa Pietikäinen).

6. Kouvolan Seudun Työttömät ry 
(Mirja Eteläpää, Hilkka Tiihonen, Hannu 
Rusko).

Tärkeintä ei ollut häviäminen vaan kol-
manneksi tuleminen. Jos olisimme kilpail-
leet Mölkyssä, sijoituksemme olisi varmas-
ti ollut huomattavasti parempi.

Juha Keränen
talous- ja järjestösihteeri

Catman
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Picture This 
-kuvansiirtoaine
Soveltuu tummille ja vaaleille kankaille, 
puu-, vaneri-, MDF- yms. pinnoille. 

Ota kuvasta mustavalkoinen tai väriko-
pio kopiopaperille. Kuvan maksimikoko on 
15x20 cm. Huomaa, että mustesuihkutu-
loste ei sovi tähän menetelmään.

Jos haluaa kuvan oikein päin kuten al-
kuperäinen kuva, skannaa se tietokoneelle 
ja tulostaa peilikuvana. Ilman tätä toimen-
pidettä kuva tulee alkuperäiseen nähden 
peilikuvana. 

Anna kopion ”kypsyä” vähintään vuo-
rokausi ennenkuin aloitat työn.

Uusi tekstiili pitää esipestä ilman peh-
mennysainetta. Tee mielellään pari harjoi-
tustyötä, ennenkuin siirryt itse asiaan.

1. Peitä pahvialusta tiukalla muovilla ja le-
vitä silitetty kangas sen päälle. Jos ku-
vitat T-paitaa, laita muovitettu pahvi 
paidan sisään. Vanerilevyn kanssa ei 
muovia tietenkään tarvita.

2. Leikkaa kuva paperilta ja laita se pai-
kalleen kuvapuoli kuvitettavaa pohjaa 
vasten. Kiinnitä kuvan reunojen vie-
reen maalarinteippiä pursuamien ke-
räämiseksi.

3. Laita kuva oikein päin esim. vahapape-
rille ja sivele superlonsiveltimellä pin-
taan 1–2 mm paksu kerros kuvansiir-
toainetta. Älä laita liian paksua kerros-
ta. Laita kuva teipillä rajattuun paik-
kaan kuvapuoli alaspäin.

4. Laita kuvan päälle talouspaperi ja pyö-
ritä esim. pulloa kuvan päällä edesta-
kaisin hitaasti ja kevyesti. Älä paina. 
Liika aine pursaa maalarinteipin päälle 
ja voit pyyhkiä sen pois. Kun ainetta ei 
enää pursua, painele kuvan reunat vie-
lä sormenpäillä kunnolla kiinni, irroita 
maalarinteipit ja anna työn kuivua vä-
hintään 48 tuntia.

5. Kostuta paperin pinta superlonpalal-
la tai sormin ja anna imeytyä pari mi-
nuuttia, kunnes kuva kuultaa läpi. Pu-
serra superlonpala lähes kuivaksi ja 
poista paperia kevyehköin pyörivin 
liikkein keskeltä aloitttaen. Kun kaikki 
paperi on poistettu, anna työn kuivua 
tunnin ajan. Jos kuva on tämän jälkeen 
utuinen, kaikki paperi ei ole lähtenyt. 
Irroita loppupaperi aloittaen suoraan 
kostealla sienellä (älä kastele kuvaa). 
Työn kuivuttua voit koristella kuvan 
esim. rajaamalla sen kohovärillä.

6. Tekstiilin voi pestä nurinpäin käännet-
tynä tai pesupussissa 3 vuorokauden 
päästä hienopesussa. Rumpukuivaus 
miedossa lämmössä. Älä kuivapese älä-
kä silitä kuvan päältä.

Maahantuonti: DONNO OY, 
Herniäistenniementie 7, 13800 KATINALA
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Suomea koetteli vuosina 1990–1994 
ankara talouskriisi, jonka seurauksena 
syntyi satojatuhansia työttömiä. [1] 
Työttömyys, joka alastomuudessaan 
ihmetytti suurta osaa Suomen kansasta, 
ilmeni karuina kohtaloina niille, joiden 
osaksi työttömyys koitui ja joista monet 
eivät enää toipuneet entiselleen. 
Viimeaikoina on ilmennyt tietoja, jotka 
viittaavat siihen, että heidän lapsetkin 
vielä kärsivät näistä kohtaloista. [2]  
Näiden lasten työnsaantia ja 
kouluttautumista tulisi erityisesti 
tukea ja, jos he tarvitsevat jotakin 
yhteiskunnan tukea työllistyäkseen, 
kouluttautuakseen tai selvitäkseen 
jokapäiväisestä elämästään, pitäisi se 
heille suoda.

TVY ry: ruokalatoiminta 
vuosina 1994–1995   
Työttömien yhdistysten toiminta oli vire-
ää vuosina 1994–1995. Työttömiä oli to-
della paljon ja tilanne oli sikäli hankala, 
että sosiaaliturvaamme ei ollut mitoitettu 
näin suurelle työttömien määrälle. Niinpä 
halvalle ruoalle oli suurta kysyntää ja sen 
valmistaminen tuotti tekijöilleen miele-
kästä puuhaa ja hyvän mielen. Pitää muis-
taa, että tuohon aikaan monen konkurssiin 
menneen yrittäjän kohtalo oli todella kova. 

TVY ry:llä oli tuolloin 184 jäsenyhdis-
tystä, joista ruokalatoimintaa harjoitti 71. 
Jäsenyhdistyksissä, joissa oli ruokalatoi-
mintaa, oli palkattuna yhteensä 89 työn-
tekijää. [3] 

Jäsenyhdistysten toiminta oli täysin va-
paaehtoisten työntekijöiden varassa. Ruo-
kalatoiminnalla tehtiin halpaa ruokaa työt-
tömille ja vähävaraisille. Aterioiden hin-
nat vaihtelivat paikkakunnittain 5–20 mk 
välillä. Mielenkiintoista on huomata, että 
ruokailijoita kävi ruokaloittain päivittäin 
10–500 henkeä, eli yhdessä ruokalassa 
saattoi käydä 500 henkeä syömässä päivit-
täin. 

Ruokalatoiminnassa tarvittavia tiloja 
saatiin seurakunnilta 25, omia tiloja käyt-
ti 19 ja kunnan tiloja 17 jäsenyhdistystä. 
Ruokalat olivat auki tilanteen mukaan 1–5 
päivänä viikossa. Monella oli tarve laajen-
taa, sillä kysyntää oli paljon, mutta rahan ja 
tilojen puute oli esteenä.

TVY ry alkaa jakaa EU-
elintarvikkeita    
Vuosia vireänä kehittynyt ruokalatoiminta 
johti siihen, että EU-elintarvikkeet olivat 

luonteva jatkumo työttömien yhdistyksis-
sä. Asiakkaat tunsivat työttömien yhdis-
tykset niin sanotusti ”oman porukan pai-
kaksi”, johon oli helppo tulla työttömyy-
destä huolimatta. 

Niinpä asiakkaat hakivat EU-elintarvi-
kekassin samalla, kun muutenkin asioivat 
yhdistyksessä. EU-elintarvikkeiden jakelu 
TVY ry:n jäsenyhdistysten kautta aloitet-
tiin vuonna 1996 ja on siitä jatkunut aina 
tähän päivään asti. Tietoja jaettavien elin-
tarvikkeiden määristä vuosilta 1996–2001 
ei ole säilynyt TVY ry:n arkistossa, joten 
emme tiedä elintarvikkeiden määristä tai 
jaettavista tuotteista kovinkaan paljon.

Varhaisempia tietoja TVY ry:n jaka-
mista EU-elintarvikkeista on vuodesta 
2002 lähtien. Vuoden 2002 aikana jaettiin 
EU-elintarvikkeita 132 TVY ry:n jäsenyh-
distyksen kautta. 

Mielenkiintoista on huomata, että jo 
tuolloin jaettavat elintarvikkeet pakat-
tiin muovikasseihin ja luovutettiin asiak-
kaalle jonojen liikkuvuuden parantami-
seksi. Yksinäiselle asiakkaalle annettava 
elintarvikekassi sisälsi 2 pss vehnäjauhoja, 
2 pss sämpyläjauhoja, 4 pss mannasuuri-
moita, 2 pkt neljän viljan hiutaleita, 3 pkt 
näkkileipää ja 2 pss makaronia. Kassin sai 
hakea kerran viikossa niin kauan kuin ta-
varaa riitti. 

Kassi oli tuhti annos peruselintarvik-
keita, jotka säilyivät hyvin. Jaettavat elin-
tarvikemäärät eivät paljon poikenneet ny-
kyisistä jakomääristä, joten EU-elintarvik-
keet ovat olleet vähävaraisten keskuudessa 
hyvin suosittuja.

EU-elintarvikeapu vähävaraisille 
-ohjelmakausi päättyy
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TVY ry:n jäsenyhdistysten 
jäsenmääräjaottelu
Vuonna 2007 TVY ry:n hallituksessa teh-
tiin päätös siirtyä jäsenyhdistysten jäsen-
määräjaotteluun. TVY ry:n saamat EU-
elintarvikkeet jaettiin jäsenyhdistyksille 
jäsenmäärään perustuvalla jaottelulla. EU-
elintarvikkeet jaoteltiin viiteen eri luok-
kaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenes-
tä jäsenyhdistykset maksoivat jäsenmak-
suja TVY ry:lle. Haarukka oli 1242 kilosta 
5062 kiloon. Samana vuonna EU-elintar-
vikkeita jakoi 108 jäsenyhdistystä. Tuolloin 
jaettiin kaksi eri jakoa, joiden yhteissumma 
oli 672 890 kiloa.

Vuosi 2011 muodostui hyvin mielen-
kiintoiseksi, sillä silloin jaettiin EU-elintar-
vikkeita ennätyksellinen määrä. Kahdes-
sa perusjaossa jaettiin yhteismäärällisesti 
803 000 kiloa elintarvikkeita. 

Lisäksi jaettiin muilta keskusjärjestöiltä 
jakamatta jääneitä elintarvikkeita 220 000 
kiloa. Nämä EU-elintarvikkeet välitettiin 
jäsenyhdistyksille vuoden lopulla, mut-
ta yhdistykset ehtivät jakaa ne asiakkail-
le seuraavan vuoden puolella. Näin TVY ry 
välitti elintarvikkeita yli miljoona kiloa. Sil-
loin huomattiin, että TVY ry:n jäsenyhdis-
tysten asiakkaiden ruoka-avun tarve saa-
vutti saturaatiopisteen noin 950 000 kilon 
kohdalla.

Alun perin EU-elintarvikkeina piti ja-
kaa vain maitojauhetta vuosina 2012–2013. 
Kuitenkin tammikuussa saimme tietää, 
että EU-elintarvikkeita saataisiin jaetta-
vaksi yksi 420 000 kilon jako molempina 
vuosina. Jaettavien elintarvikkeiden kilo-
määrä puolittui, mutta olimme hyvin kii-
tollisia näistä elintarvikkeista. Kun tätä 

työtä tehneenä on nähnyt, kuinka tärkei-
tä nämä elintarvikkeet ovat vähävaraisil-
le ihmisille, oli suuri helpotus kun jaettavia 
elintarvikkeita lopulta saatiin. 

Tästä eteenpäin                  
Euroopan Unioni on Eurooppa 2020 -stra-
tegiassa asettanut tavoitteekseen vähentää 
20 miljoonalla sellaisten ihmisten määrää, 
jotka kärsivät köyhyydestä ja sosiaalises-
ta syrjäytymisestä tai ovat vaarassa suis-
tua näihin ongelmiin. On hyvin huolestut-
tavaa, että vuonna 2010 eli noin 116 mil-
joonaa eurooppalaista köyhyys- ja syrjäy-
tymisuhan alla. Se on noin 25 prosenttia 
Euroopan väestöstä. Euroopan talouskrii-
sistä johtuen EU-jäsenvaltioiden kyky vas-
tata tähän sosiaaliseen ahdinkoon on vain 
heikentynyt. 

Edellä mainitusta syystä tilanne on 
johtanut siihen, että vakavasta aineelli-
sesta puutteesta kärsii noin 40 miljoonaa 
eurooppalaista, joilla ei ole mahdollisuutta 
hankia riittävää määrää laadukasta ruokaa. 
Tilannetta pahentaa, että noin 25 miljoo-
naa eurooppalaista lasta uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen ja pitkäkestoinen köyhyys. 
[4/s. 2–5]

Euroopan Unionin vastaus edellä mai-
nittuihin ongelmiin on Euroopan sosiaali-
rahasto ESR. Ohjelma perustettiin vuon-
na 1987. Tästä rahastosta tehdään suoria 
investointeja ihmisiin ja heidän taitoihinsa 
voidakseen paremmin työllistyä. Kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville vähäva-
raisille eurooppalaisille on yli kahdenkym-
menen vuoden ajan jaettu ilmaisia elintar-
vikkeita maatalouden ylijäämätuotannos-
ta. Nyt tälle EU-elintarvikkeiden jakeluoh-

jelmalle ei enää ole alkuperäisiä perusteita 
olemassa ja ohjelma painuukin majoilleen 
vuoden 2013 lopulla.

Uusi vähävaraisten ihmisten 
avustusohjelma
Päättyvän vähävaraisille ihmisille suun-
natun ohjelman tilalle ollaan perustamas-
sa uusi avustusohjelma. Edellä mainitun 
rahaston koko on Euroopan laajuisesti 2,5 
miljardia euroa ja on voimassa vuosina 
2014–2020. [4/s. 5]

Rahoitettavien toimien kohteena on 
vähävaraisen ruoan ja lasten aineellinen 
puute sekä asunnottomuus. Jäsenvaltiot 
voivat itse päättää, paneutuvatko ne yh-
teen vai useampaan näistä ongelmista. Ra-
hastosta voidaan myös tukea syrjäytynei-
den sopeutumista takaisin yhteiskuntaan 
tukemalla heidän kuntoutumistaan. 

Lopuksi toteaisin, että rahaston myötä 
apu on erittäin tervetullut ja tarpeellinen 
suomalaisille vähävaraisille. Nähtäväksi lo-
pulta jää, kuinka riittäväksi tämä tuki muo-
dostuu niille ihmisille, joiden tarve tälle tu-
elle on kaikkein suurin.  

Heikki Backman

Lähteet:

1) www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoela-
ma.html

2) yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/laman_lap-
set_76548.html#media=76550

3) TVY ry:n arkistotiedot
4) https://www.tem.fi/files/35287/

com_2012_617_FI.pdf
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Miten työ ja tekijät saadaan 
kohtaamaan?
Rakenteellisen työttömyyden 
nujertaminen on tärkeää, sillä siitä 
aiheutuvat kustannukset tulevat 
yhteiskunnalle kalliiksi. Liian suuri 
osa työvoimasta on jo ajautunut 
työmarkkinoiden ulkopuolelle.  
Selvitykset, jotka kuvaavat työllisyyden 
hoidon malleja muualla Euroopassa 
osoittavat, että parhaiten toimivien 
mallien lähtökohtana on saada työtä 
vailla oleva mahdollisimman nopeasti 
normaaliin työsuhteeseen normaaliin 
työelämään. Työsuhteen toimivuutta 
tuetaan eri tavoin. Sen sijaan, että 
keskitytään aluksi vain kuntouttamaan 
ja kouluttamaan, tulisikin jo heti 
alkuvaiheessa hakea työelämän 
kontakteja.    

Eri toimijoille on kertynyt paljon 
osaamista ja kokemusta, jota tulee 
yhteistyön avulla hyödyntää uusien, 
entistä asiakaslähtöisempien ja in-

tegroidumpien palveluiden kehittämiseen. 
Voimavarojen kokoaminen ja kaikkien toi-
mijoiden huomioiminen tuottaa parhaan 
tuloksen erityisesti silloin, kun eri toimi-
joiden vastuut ja roolit on yhdessä selkeäs-
ti määritelty. 

Kolmannen sektorin  
rooli tärkeä
Kolmannella sektorilla on merkittävä roo-
li, kun puhutaan rakenteellisen työttömyy-
den alentamisesta. Niille työnhakijoille, 
jotka eivät syystä tai toisesta ja moninaisis-
ta tukitoimista huolimatta sijoitu avoimil-
le työmarkkinoille, on usein löydettävis-
sä räätälöidympi ja joustavampi vaihtoeh-

to kolmannelta sektoril-
ta. Säästöt ja leikkaukset 
ovat kuitenkin vaaranta-
neet kolmannen sektorin 
mahdollisuuksia toimia 
heikossa työmarkkina-
asemassa olevien työn-
hakijoiden kuntouttaji-
na ja työmarkkinaedelly-
tyksien vahvistajina.

Työvalmentajien 
käytöstä kolmannella 
sektorilla työllistymisen 
apuna on todettu hyväk-
si toimintatavaksi. Työ-
valmentaja on mukana 
työllistymisprosessissa 
pitkään työmarkkinoil-
ta poissa olleen työnha-
kijan tuen tarpeen mu-
kaan. Hän voi tarvittaes-
sa olla mukana työhaas-
tattelussa, työtehtävien 
suunnittelussa ja työhön 
perehdyttämisessä sekä 
tukea ja neuvoa erilaisis-
sa työsopimukseen yms. 
työllistymiseen liittyvis-

sä asioissa. Työvalmentaja on mukana tar-
vittaessa tukena myös esimerkiksi silloin, 
kun työtehtävät muuttuvat tai työnanta-
ja vaihtuu sekä työsuhteen päättymiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Työvalmentajien 
käyttöä tulee entisestään lisätä.

Palkkatuen käyttö rekrytoinnin tuke-
na on hyväksi havaittu ja toimiva vaihto-
ehto. Sen ehtoja tulee kuitenkin yksinker-
taistaa ja maksatukseen liittyviä prosesseja 
on nopeutettava. Palkkatuen avulla madal-
letaan yritysten kynnystä palkata pitkään 
työmarkkinoilta poissaolleita työnhakijoi-
ta. Palkkatuki antaa sekä työnhakijalle että 
työnantajalle hyvän mahdollisuuden testa-
ta työsuhteen toimivuutta.

Tulevaisuuden mallia 
rakentamassa 
Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tu-
lee tarkastella laajemmassa työ-, elinkei-
no- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan viite-
kehyksessä ja haastaa kaikki alueen toimi-
jat mukaan. Rakennetyöttömyyden alenta-
minen edellyttää, että työvoimapalveluille, 
kuntien sosiaalityölle ja kuntouttavalle työ-
toiminnalle tai muulle työelämäosallisuu-
den mahdollistavalle pitkäkestoiselle tue-
tulle työlle ja työtoiminnalle varataan riit-
tävät resurssit. Panostamalla työllisyyteen 
voimakkaasti, ihmisiä autetaan siirtymään 
takaisin työmarkkinoille ja samalla vähen-
netään tukiriippuvuutta. On parempi, että 
toimeentulon saa työnteosta, kuin että se 
koostuu monista erilaisista etuuksista.

Ellei työttömyyden pidentymiselle teh-
dä nopeasti jotain, joudutaan tulevina vuo-
sina tukemaan kalliisti suurta joukkoa ih-
misiä, jotka ovat kokonaan pudonneet työ-
markkinoilta. Kukaan ei tässä tilanteessa 
enää yksin kykene ratkaisemaan olemassa 
olevia haasteita – tarvitaan moniammatil-
lisuutta ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. 
Pitkäaikaistyöttömyyttä ei pystytä alenta-
maan vain yhdellä tai kahdella keinolla. 
Tarvitaan yhteiskunnallista sitoutumista ja 
laajaa sopimista, jotta valitut keinot tuotta-
vat pysyvämpiä tuloksia.

Erja Lindberg
Työllisyyden Kuntakokeilun pääsihteeri

Suomen Kuntaliitto



Hyvinvoinnin uusi järjestys on kirja kyseenalaistaa palveluiden nykymallin, joka ei 
tunnu vastaavan kenenkään toiveita. Alun perin hyvinvointipalvelut luotiin tu-
kemaan työllisyyttä ja talouskasvua, mutta nykyään ne nähdään lähinnä kasvun 
hidasteena.

Hyvinvointi ei ole vain aineellista, eikä se synny kilpailuttamalla. Hyvinvointi edel-
lyttää yhteistyötä kaikilta: päättäjiltä, palveluiden tuottajilta ja asiakkailta.

Hyvinvoinnin uusi järjestys esittelee mallin tasa-arvoisesta, hyvinvointia lisäävästä 
palvelujärjestelmästä, josta hyötyvät niin yksilö kuin yhteiskuntakin.

Kirjat
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Mitä hyvinvointi on ja 
kuinka se saavutetaan?

Hallinnon ja aluekehityksen mi-
nisterityöryhmä täsmensi tule-
van EU:n rakennerahastokauden 
2014–2020 linjauksia kokoukses-

saan 4.6.2013.
Esillä olivat muun muassa Manner-

Suomen rakennerahasto-ohjelman toimin-
talinjojen temaattiset tavoitteet, erityista-
voitteet ja pääasiallinen tuettava toimin-
ta, kestävän kaupunkikehityksen rahoitus 
ja toteutusalue sekä rakennerahastohallin-
non järjestäminen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta 
päätti 28.5.2013 rahoituksen rahastokoh-
taisesta jaosta, jaosta suuralueittain, valta-
kunnallisten teemojen osuudesta sekä oh-
jelman toimintalinjoista ja niiden rahoitus-
osuuksista., 

 

Rakennerahastoilla 
edistetään työllisyyttä, 
kilpailukykyä ja vähähiilistä 
yhteiskuntaa

 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 
toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian mu-
kaisia temaattisia tavoitteita, jotka ohjel-
maan on valittu Suomen yhteiskuntakehi-
tyksen haasteiden pohjalta. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
keskittyy yritysten uuden liiketoiminnan, 
kasvun, kansainvälistymisen ja tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemi-
seen sekä uuden teknologian ja vähähiilis-
ten ja energiatehokkaiden innovaatioiden 

käyttöönottoon. Tutkimus-, osaamis- ja in-
novaatiokeskittymiä kehitetään alueellis-
ten vahvuuksien pohjalta. Vahva painotus 
on uusiutuvan energian ja energiatehokkai-
den ratkaisujen kehittämisessä.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) koh-
dentaa toimensa nuorten ja muiden heikos-
sa työmarkkina-asemassa olevien työllis-
tämiseen, työn tuottavuuden ja työhyvin-
voinnin parantamiseen. Lisäksi pyritään 
lieventämään sukupuolenmukaista eriyty-
mistä koulutuksessa ja työssä. Osaamista 
parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalo-
jen koulutuksen tarjontaa ja laatua paran-
tamalla sekä tukemalla koulutuksen ja työ-
elämän siirtymävaiheiden palveluita. Työl-
lisyysasteen nostamiseksi toimia kohden-
netaan myös työelämän ulkopuolella olevi-
en työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.

 

Kestävää kaupunkikehitystä 
verkostoista
EU-säännösten mukaan vähintään 5 pro-
senttia EAKR-rahoituksesta tulee käyttää 
kestävään kaupunkikehittämiseen. Kestä-
vää kaupunkikehittämistä valittiin toteut-
tamaan kuuden suurimman kaupungin yh-
dessä muodostama verkosto, johon kuu-
luvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 
Oulu ja Turku. Verkoston ehdotuksen tee-
mana on ”avoimet ja ketterät kaupungit”.

Kaupunkiverkosto valitsee itse sisällöl-
liset toimenpiteet kaupunkiverkoston yh-
teistä teemaa noudatellen ja esittää rahoi-
tettavat toimet aluekehitysviranomaiselle. 

Kaikki kaupungit voivat hakea rakenne-
rahastorahoitusta ohjelman muusta rahoi-
tuksesta entiseen tapaan.

 

Rakennerahastohallinnon 
keskittämistä selvitetään
Tulevalla rakennerahastokaudella rahaa on 
käytettävissä yhteensä noin 2,6 miljardia. 
Tämä on miljardi euroa eli 27 prosenttia 
vähemmän kuin kuluvalla kaudella. Sik-
si Halke antoi TEM:lle toimeksiannon ra-
kennerahastohallinnon uudelleenjärjeste-
lyn selvittämisestä. 

Osana ELY-keskusten erikoistumista 
selvitetään rakennerahastohallinnon uu-
distamista siten, että yksi ELY-keskus eri-
koistuu rakennerahastohallintoon. Kaikis-
sa ELY-keskuksissa säilyy asiakkaiden neu-
vonta, ohjaus, hankevalmistelu ja yhteis-
työ maakunnan liiton ja muiden alueke-
hitystoimijoiden kanssa. ELY-keskukset ja 
maakuntien liitot ovat jatkossakin mukana 
hallinnoinnissa, ja rahan vähenemisen vai-
kutukset kohdistuvat niin ministeriöiden, 
ELY-keskusten kuin maakuntien liittojen 
toimintaan. Mahdolliset muutokset eivät 
koske ohjelmakautta 2007–2013.

Pikaisella aikataululla laaditaan selvi-
tys siitä millaisia vaihtoehtoja hallinnon 
tehokkaaseen järjestämiseen on olemassa. 
Selvitys tuodaan Halken käsittelyyn alku-
syksystä.

Lisätiedot: aluekehitysjohtaja Kaisa-
Leena Lintilä, TEM, puh. 029 506 4935

Halke täsmensi tulevan 
rakenne-rahastokauden toteutusta
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1. Internetliittymän nopeus  
ja palveluiden hinta 

Nettiliittymissä on monenlaisia eroja, ja 
yhtenä ilmiönä on havaittu se, että liittymä 
saattaa olla vanhentunut, ja maksua menee 
silti enemmän suhteessa liittymän nopeu-
teen. Lisänä voi olla tietoturvapalvelu jos-
ta peritään kuukausittain maksu. Vuosi-
tasolla nettiliittymä voi siis helposti mak-
saa 300–600 euroa, jopa enemmän. Yhden 
nettiliittymän voi jakaa esim. viidelle ko-
neelle, jolta on pääsy Internetin palveluihin 
ADSL-modeemin kautta.

Ei kannata pitää useita USB-modee-
meja ”nettitikkuja”, sillä jokaisesta menee 
maksu erikseen. On hyvä miettiä miten 
usein nettitikkua tarvitsee, nykypäivänä 
saa ns. Prepaid (ennaltamaksettuja) netti-
tikkuja, joista maksetaan vain käytön mu-
kaan.

 

2. Käyttöjärjestelmien 
ohjelmistopäivitykset
Käyttöjärjestelmän päivitykset 
(Windows Update) on oltava päi-
vitettynä. Vastaan on tullut tilan-
teita, joissa Windows järjestelmät 
eivät ole voineet päivittyä, sillä 
päivittäinen koneen käyttörytmi 
on ollut sellainen, että Windows 
ei ole voinut asentaa päivityksiä, 
kun koneet on sammutettu käy-
tön jälkeen. On hyvä varmistua, 
että käyttöjärjestelmän päivityk-
set ovat todella asentuneet, sillä 
ne ovat yksi tärkeimmistä tieto-
turvan tekijöistä.

 

3. Ilmaiset 
tietoturvaratkaisut
Saatavilla on muutamia täysin ilmai-
sia virustorjunta ja palomuuri sovel-
luksia, joita yhdistystoiminnassa voi-
daan hyödyntää. Tietyt virustorjun-
tasovellukset kuitenkin kuormittavat 
vanhempia tietokoneita, varsinkin nii-
den tehdessä taustatarkistusta, saattaa 
käyttäjä kummastella tietokoneensa hi-
tautta. Vanhempiin koneisiin kannat-
taakin valita kevyempi ilmainen virus-
torjuntasovellus, joita niitäkin on muuta-
mia saatavilla esim. Avira tai Avast.

 

4. Varmuuskopiointi
Varmuuskopiointi kannattaa, sillä kanta-
pään kautta koettu tärkeiden tiedostojen 
menettäminen kirpaisee. Oli varmuus-
kopio sitten USB-muistitikulla, ulkoisella 
kovalevyllä tai CD/DVD:llä, on varmuus-
kopio viisasta säilyttää kokonaan toisessa 
paikassa poissa yhdistyksen tiloista, esim. 
palon, varkauden tai muun harmin kohda-
tessa. Tulenkestävillä kassakaapeillakin on 
kestävyysrajansa, ja usein puhutaan muu-
tamista kymmenistä minuuteista (kalleim-
milla kassakaapeilla 1–2 tuntia), kunnes 
kuumuus kassakaapin sisällä on niin kor-
kea, että sen sisältö tuhoutuu.

 

5. Asiakaspäätteiden 
tietoturvallisuus
Asiakaskäytössä olevia tietokoneita voi-
daan verrata pankeissa oleviin maksupal-

velupäätteisiin, koneiden on oltava tieto-
turvallisia, ja ihmisten on saatava rauhas-
sa työskennellä henkilökohtaisien asioi-
den hoidossa, kuten pankki, kela, mol.fi ja 
muut palvelut verkossa. Koneen sijoitta-
misen merkitys on tällöin huomioitava, tai 
koneen ympärille on tehtävä jonkinlainen 
näköeste. Tällainen kone on hyvä selkeäs-
ti erottaa mahdollisista muista julkisista 
koneista joilla vietetään aikaa sosiaalisissa 
medioissa tai muuten pelaillaan.

 
 

6. Päätetyöskentelyn 
ergonomia
Ihmistä ei ole alun perin suunniteltu istu-
maan pitkiä aikoja paikallaan, vaikka eli-
mistömme sopeutuukin mitä ihmeellisim-
piin asioihin, on tietoyhteiskunnan tuomat 
vaivat jo lääkäreille arkipäivää niin arvaus-
keskuksissa kuin yksityisilläkin vastaan-
otoilla. Pidä riittävästi taukoja ja muista se-

län oikea asento työskennellessäsi sekä 
näytön etäisyys ja korkeus silmistä, va-
lon määrä on myös tärkeä. Vältä työs-
kentelyä hämärässä tai pimeässä. Tee 
kuvahaku Googlella hakusanalla ”er-
gonomia”, löydät paljon tietoa aiheesta.

 

7. Tiedostoresurssien 
hyödyntäminen
Useamman koneen lähiverkossa tulee 
tarve yhteiseen tiedostolähteeseen. To-
sin edelliseen kappaleen ergonomiaan 
vedoten, ei terveyden kannalta ole lain-
kaan hullu ajatus, että tietoa kuskattai-

siin USB-muistitikuilla toisten ko-
neille saman toimiston si-

sällä, tämä on terveel-
lisempää kuin istua 

paikalla ja ladata 
tiedostot koneel-
leen lähiverkon 
tiedostopalveli-
melta.

  

8. Tieto-
koneiden 
hitaus

Tietokoneen hita-
us voi johtua useas-

ta eri syystä, yhtenä 

Tieto- ja viestintätekniikan 
huomiolista
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Kievarin Laulajien solisti Raimo 
Kokkinen ja hanuristi Erkki Autio.

Jyvässeudun Työttömät ry:n Kievarin 
Kööri-nimellä toimintansa jo vuonna 
1995 aloittanut lauluryhmä on vaihta-
nut nimensä Kievari Laulajiksi. Nimen 

muutokseen päädyttiin, jottei ryhmää sekoi-
tettaisi enää Vaajakoskella toimivaan toiseen 
Kööri-nimiseen lauluryhmään. 

Kievarin Laulajia luotsaa vapaaehtoistyö-
nä hanuristi Erkki Autio ja hänen ollessaan 
estynyt, säestäjän virkaa hoitaa toinen har-
monikkataituri Ismo Lotila.

13.5.2013 Kievarin Laulajat tekivät bus-
simatkan Kangasniemen Työttömät ry:n 
kaksikymmentävuotisjuhliin Kangasniemen 
jyljiin ja kauniisiin maalaismaisemiin. 

Aurinkoista ja lämminhenkistä juhlaa 
vietettiin Kangasniemen työväentalolla her-
nekeiton voimalla ja Kievarin Laulajien let-
keästä esiintymisestä nauttien. Juhlapuheen 
tilaisuudessa piti Kangasniemen Työttömät 
ry:n puheenjohtaja ja projektipäällikkö Arja 
Kuparinen, kertoen samalla koko yhdistyk-
sen kaksikymmentävuotisen historian. 

Onnittelupuheista vastasivat Työttömi-
en valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö 
– TVY ry:n puolesta hallituksen jäsen Eija 
Tuohimaa, Kangasniemen kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Mikko Hokkanen ja 
kansanedustaja Pauliina Viitamies. 

Juhlaohjelman jälkeen siirryttiin tutus-
tumaan yhdistyksen toimitiloihin Teolli-
suustielle, jossa nautittiin perinteiset ni-
sukahvit ja lopuksi Kievarin Laulajien solisti 
Raimo Kokkinen vielä pokkasi Arja Kupa-
risen valssin pyörteisiin. 

Paluumatka Jyväskylään sujui rentoutu-
neissa merkeissä Erkki Aution hanurimusii-
kin ja Immo Paanasen laulun saattelema-
na, jopa niin hyvin että mukana ollut Jyväs-
seudun Työttömät ry:n puheenjohtaja Tuija 
Öystilä tuudittautui uneen.

Tunnelmakuvina matkasta, likipitäen al-
kuperäinen Kievarin Laulajien jäsen Immo 
Paananen totesikin, että Kangasniemen reis-
su oli hyvä eivätkä juhlapuheet olleet liian 
pitkiä. 

Kievarin Laulajien esiintymistilaukset 
voi osoittaa Erkki Autiolle, p. 040 755 3605.

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja
Jyvässeudun Työttömät ry

Laulellen Kangasniemellä
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pääsyynä voidaan mainita vanhemmat tie-
tokoneen suorittimet (AMD-Sempron tai 
Intel-Celeron) tähän lisänä vähäinen RAM-
muistin määrä ja raskas käyttöjärjestelmä. 
Hitauden syynä voi myös olla haittaohjel-
ma tai virus. Lisänä kaikkeen edellä mai-
nittuun, kiintolevyllä olevat tiedot pirs-
toutuvat eri sektoreille, jolloin niiden ha-
keminen kestää koneelta pidempään, tähän 
auttaa usein levyn eheytys eli ”defragmen-
tointi”, eheytys saattaa kuitenkin kestää 
useamman tunnin, riippuen kuinka paljon 
tiedostot ovat ”levällään” kiintolevyllä.

 

9. Uusien/käytettyjen 
laitteiden hankinta
Uusien laitteiden hankinnassa ei aina kan-
nata ensimmäisenä kiinnittää huomiota 
edulliseen hintaan, jos edullinen hinta on 
kuitenkin ostopäätöksen pääkriteeri, kan-
nattaa vielä miettiä, voisiko uudehkon käy-
tetyn koneen saada edullisesti. Myös kier-
rätyskeskuksien kautta voi löytyä täysin 
riittävät vermeet edulliseen hintaan. Min-
kään ei myös pitäisi estää olemassa yhte-
ydessä oppilaitoksiin, yrityksiin yms. sillä 
eri tahot uusivat koneitaan noin 2–5 vuo-
den välein. 8–12 tietokoneen luokan voi 
saada yllättävän edullisesti aikaiseksi käy-
tetyistä, mutta esim. opetuskäyttöön riit-
tävistä koneista. Suomessa kodeissa tieto-
kone uusitaan keskimäärin noin kerran vii-
dessä vuodessa.

 

10. Ilmaisohjelmistojen 
hyödyntäminen
Tänä päivänä pärjättäisiin jo pelkästään il-
maisohjelmilla ja avoimen lähdekoodin rat-
kaisuilla, jos muuta ei olisi. Libre Office 
-toimistosovelluspaketti, Gimp-kuvankä-
sittely, InkScape-vektorigrafiikka, Thun-
der Bird -sähköposti ja Firefox-internetse-
lain ovat kaikki saatavilla Windows-, Li-
nux- tai Apple-järjestelmiin. Ilmaisohjel-
mistoja on lukuisia ja muutamia poimintoja 
löytyy osoit teesta www.ilmaisohjelmat.fi

 
Ari Koskinen

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
ICT-koordinaattori

TVY ry / Säikeet-hanke
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Kangasniemen Työttömät ry:n 
20-vuotinen historia

Kangasniemen Työttömien Toimin-
tajärjestö ry perustettiin 29.3.1993 
ja se aloitti toimintansa Kangsanie-
men Työväentalolla.

Yhdistys on pyrkinyt kokoamaan paik-
kakunnan työttömät yhteisen toiminnan ja 
harrastusten pariin.

Se piti erilaisia kursseja, kuten joulu-
kortti- ja työttömien aktivointikurssi.

Lisäksi työttömät toimivat avustajina 
vammaisten lasten ratsastusleirillä sekä 
osallistuivat musiikkiviikkojen kahvituk-
seen.

Loppuvuodesta ensimmäiset kutojat 
pääsivät työn makuun, kun yhdistykseen    
hankittiin ompelukone ja saumuri.

Ensimmäiset vuodet
Seuraavana vuonna yhdistyksessä aloit-
ti työllistämistuella ensimmäinen toimin-
nansuunnittelija. Toimintaan oli saatu mu-
kaan mm. silkkimaalauskurssi, verkonpau-
loitus, suksien voitelu,  ihon- ja jalkojen 
hoito kotikonstein, näkövammaisten luku-
hetki kirjastossa sekä liikuntavuorot kup-
lahalliin. Vuosi 1994 oli myös alku ruokai-
lutoiminnalle.

Vuonna 1995 Kangasniemen Työttö-
mien Toimintajärjestö ry osallistui Jyväs-
kylässä valtakunnalliseen TVY ry:n vuosi-
kokoukseen.

Vuoden aikana järjestettiin adventti-
myyjäisten lisäksi taidemaalaus-, talou-
denhoito-, järjestysmies-, englanninkieli-, 
sieni- ja laktoosittomien ruokien laittamis-
kurssit. Vuoden alueellinen yhteistapaami-
nen järjestettiin Mäntyharjulla. 

Yhdistyksemme toimitilat olivat tuol-
loin Satamatiellä kerrostalon alakerrassa 
ns. autotallissa.

Kohti uutta vuosituhatta
Vuonna 1996 järjestettiin retkipäivä Ant-
tolan hoviin yhdessä työvoimatoimiston 
kanssa. Järjestö kävi myös tutustumis-
käynnillä Eduskunnassa. 

Yhdistys vuokrasi vuosien 1997 ja 
1998 paikkeilla tilat ”virastotalosta” polii-
siaseman vierestä.

Kirpputoritoiminta sai vuoden 1998 ai-
kana mukavammat tilat. Mattojen kuto-
mista ja erilaisia kursseja järjestettiin lisää.

Vuonna 1999 oli kaksi työntekijää. 
Työn- ja koulutuksen suunnittelija sekä tu-

kityöllistetty hoitivat yhdessä kirpputoria 
ja muuta toimintaa.

 Sellainen muistikuva olisi, että minä 
olisin tutustunut kyseisenä vuonna yhdis-
tyksen toimintaan ensimmäistä kertaa.

2000-luku
Vuonna 2000 meillä oli varainkeräystans-
sit ravintola Tigerissä. Saimme ilmaisen 
työttömien kuntosalivuoro kahdesti vii-
kossa. Meillä oli myös kudontapiiriä, kun-
tokävelyä, virkistysmatkoja Tallinnaan 
sekä ostosmatka Tuuriin.  Minä olin tuol-
loin jo mukana hallituksessa.

Vuonna 2001 huomasinkin olevani yh-
distyksen hallituksen puheenjohtaja. Vuo-
den aikana järjestettiin keväällä ja syksyl-
lä vironkielen kurssit sekä kaksi ATK-kurs-
sia. Torstaisin oli työttömien ruokailua. Li-
säksi järjestimme ompelukerhon ja palloi-
luhallissa työttömien pelivuoron. 

 Samana vuonna teimme jälleen Tallin-
na matka sekä ostosmatkan Tuuriin.

Vuosituhannen alku
Vuonna 2002 osallistuimme ihmisoikeus-
päiville Järvenpäässä. Yhdistys järjesti jäl-
leen paljon erilaisia harrastuskursseja.

Seuraavana vuonna kunnanjohtaja otti 
meihin yhteyttä ja kysyi olisimmeko kiin-
nostuneita hoitamaan kunnan kierrätys-
keskustoimintaa. 

Siitä syystä yhdistys muutti syksyllä 
Teollisuustie 4:ään ja sai myymälään aiem-
paan verrattuna reilusti enemmän tilaa.

 Tilat remontoitiin ja sitä myöden suun-
niteltiin seuraavan vuoden työllisyyspro-
jekti yhdessä työvoimahallinnon kanssa 
sekä Ismo Vaittisen opastuksella.

 TVY ry:n vuosikokouksessa minul-
le myönnettiin valtakunnallinen vapaaeh-
toistyöntekijän palkinto yhdistyksen hy-
väksi tekemästäni työstä.

Valtakunnallinen 
yhdistyspalkinto
Aloitimme helmikuusta kolmivuotisen 
Työsatama-työllisyysprojektin, johon kuu-
luivat puutyöverstas ja tekstiilipaja. Työn-
tekijämäärä lisääntyi 16 henkilöllä aiem-
man kahden myymälätyötekijän lisäksi. 
Projektin toimintaa kehitettiin tulevien 
vuosien aikana.

Kangasniemen Työttömät ry:n 
puheenjohtaja Arja Kuparinen. 

Arja Kuparinen, Matti Nygren ja Eija 
Tuohimaa. 
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Vas. työväentalo, mistä kaikki alkoi. Oik. alueen 
väkeä. Alla oik. vuoden 2004 yhdistyspalkinto.

Saimme valtakunnallisen vuoden yh-
distyspalkinnon vuonna 2004 hyvin ke-
hitetystä toiminnasta työttömien hyväksi. 

Henkilöstömäärät lisääntyivät, sillä 
palkkatuella työllistettyjen lisäksi oli nuo-
ria ja pitkäaikaistyöttömiä työkokeilussa, 
työelämävalmennuksessa ja työharjoitte-
lussa.

Kolmivuotiset projektit
Aloitimme uuden kolmivuotisen projek-
tin Työpaja toimintaa nuorille ja pitkäai-
kaistyöttömille eli TyPat-projekti (vuodet 
2007–2009). Työntekijämäärät lisääntyi-
vät ja pääsimme annettuihin tavoitteisiin. 

Yhdistyksen nimi muutettiin Kangas-
niemen Työttömät ry:ksi.

Seuraava kolmivuotinen  EPE- eli 
Eteenpäin elämässä -työllisyysprojekti kat-
toi vuodet 2010–2012. Muutto- ja remont-
tihommat olivat loppusyksyn urakka.

Myös projektien aikana järjestettiin 
koulutusta, mm. hygieniapassi, työturval-
lisuuskortti, tulityökortti ja ATK-kurssi. 

Työntekijöinä olleista osa on saanut 
työpaikan vapailta työmarkkinoilta, osa 
lähtenyt koulutuksiin (mm. puutarha-, ra-

vitsemus-, merkonomi-, puuseppä-, myy-
jän ammattitutkinto, pintakäsittelijä- ja 
lähihoitajakoulutus). Itse suoritin työval-
mentajakoulutuksen työn ohella.

Osa entisistä työntekijöistä on muutta-
nut toiselle paikkakunnalle ja työllistynyt 
siellä yrityksiin, osa lähtenyt koulutuksiin 
tai työllistynyt paikallisesti. 

Mitä nyt ja sen jälkeen?
Tänä vuonna alkoi MuTu-projekti eli Muu-
toksen Tuulet. Sen lisäksi on koulutuk-
sia: asiakaspalvelua venäjänkielellä (touko-
kuussa), tarvittaessa ATK-, hygieniapassi-, 
työturvallisuuskorttikoulutus ja parem-
man palveluosaajan kurssi. TE-toimiston 
kanssa on suunnitteilla alkavaksi syksyllä 
työllistämiskoulutuksena toimitilan huol-
tajakoulutus.

Myymälän ja toimistojen muutto vie-
reiseen tilaan oli touko–kesäkuun vaih-
teessa.

Työntekijämäärät ovat lisääntyneet 
viimeisten vuosien aikana. Kuntouttava 
työtoiminta alkoi muutama vuosi sitten ja 
osallistujien määrä on ollut kasvussa. Osal-

taan siihen on ollut vaikuttamassa työvoi-
mahallinnossa tapahtuneet muutokset.

Lakimuutokset vuosien varrella ovat 
tuottaneet päänvaivaa kaikissa yhdistyk-
sissä. Edunvalvontaa valtakunnallisella ta-
solla olen päässyt seuraamaan läheltä ja 
saanut olla osallisena TVY ry:n hallituksen 
jäsenenä eduskuntaryhmien tapaamisissa. 
Olen toiminut jo vuosia Etelä-Savon alue-
vastaavana.

Viime vuonna pääsin mukaan TVY 
ry:n edustusryhmään tapaamaan presi-
dentti Sauli Niinistöä ja tammikuussa 
teimme edunvalvontakäynnin pääministe-
ri Kataisen luokse. 

Työ yhdistyksessä on tuonut paljon 
uutta ainakin minun elämääni näiden vuo-
sien aikana. Tietysti työmäärä on lisäänty-
nyt, mutta on palkitsevaa nähdä ne onnis-
tumiset, kun saadaan pitkäaikais- tai nuori 
työtön elämässään eteenpäin. 

Kiitokset yhteistyökumppaneille sekä 
yhdistyksen 20-vuotista taivalta muista-
neille, sillä niillä rahoilla järjestimme asia-
kaspalvelua venäjänkielisellä -alkeiskurs-
silla.

Arja Kuparinen
Kangasniemen Työttömät ry:n 

puheenjohtaja
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Jyväskylän 
toiminta tutuksi
TVY ry:n Uudenmaan työttömät 
järjestivät vuosittaisen tutustumis-
käyntinsä 4.9.2013 Jyväskylään. Bussi 
lastattiin Korsossa ja Vantaalla täyteen 
halukkaita. Juuri perustetun Jä-Ty ry:n 
osaanottajat noukittiin vielä mukaan 
matkan varrelta.

Retken aikan oli tarkoitus tutustua 
kaikkiin kolmeen jyväskyläläiseen 
yhdistykseen: Jyväskylän Uusio-
tuote ry:hyn, Jyväskylän Katulä-

hetystö ry:hyn ja Jyvässeudun Työttömät 
ry:hyn. Valitettavasti kuitenkin laskettu 
aika kävi vähiin ja visiitti supistui vain vii-
meksimainittuun, koska ruokailu tapahtui 
heidän tiloissaan.

Jyvässeudun Työttömät ry on perus-
tettu 5.11.1992 ja rekisteröity 1993 Keski-
Suomen Työttömät ry -nimellä. Yhdistys 
muutti Kansalaistoimintakeskus Mataraan 
vuonna 2010.

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä 
lähes 700 ja kannatusjäseniäkin yli 900. 
Kannatusjäsenet eivät ole työttömiä, mut-
ta saavat mm. alennusta yhdistyksen ruo-
kalahinnoista.

Yhdistyksen palkkaus on varsin moni-
muotoista. TE-hallinto maksaa palkkatu-
et, Keski-Suomen ELY-keskus työvoima-
poliittisia avustuksia sekä Jyväskylän kau-
punki Jyväskylä-lisää, yhteistoimintarahaa 
ja kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi yh-
distyksellä on omarahoitusta ja lahjoituk-
sia sekä KKI-hanketta, Jyväskylän liikunta- 

ja kulttuuriavustusta 
sekä EHYT ry:n toimintatukea.

Yleishyödyllisen yhdistyksen lisäksi 
yhdistys pyörittää ruokala ja pitopalvelua 
sekä taloushallinto Keski-Suomen Yhteisö-
jen Tukea.

Jokikievarissa työskentelee useita ruo-
kala-alan ihmistä, palveluosastolla eri har-
rasteohjaajia ja Säpäkkä-hankkeessa tue-
taan pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työl-
listyviä sekä aktivoidaan vajaakuntoisia. 
Oiva2-hankkeessa tehostetaan työn ja 
osaavan työvoiman kohtaamisia, järjeste-
tään työllistymistä edistävää koulutusta 
sekä edelleensijoittumista.

Lisäksi yhdistyksessä on kirjallisuuspii-
ri, hyvinvointiryhmä, opintorahasto, Kie-
varin Laulajat, tarinatupa, ompelu- ja ku-
donnanohjausta sekä maahanmuuttajatoi-
mintaa, kuten kädentaidot, suomenkieli ja 
kulttuuri, harrastustoiminta ja kokkikerho.

Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4
4010 Jyväskylä

Nämä kaksi yhdistystä jäivät odottamaan 
seuraavaa käyntiä:

Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 Jyväskylä

Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
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Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry on 
perustettu auttamaan, tukemaan, 
kannustamaan ja virkistämään niin 
työnhakijoita kuin erilaisista syistä 
työttömäksi joutuneita. Yhdistyksemme 
on otettu hyvin vastaan Järvenpäässä. 
Olemme saaneet tukea ja kannustusta 
monelta rintamalta. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttö-
mien Valtakunnalliseen Yhteistoi-
mintajärjestö TVY ry:hyn.

Olemme suunnittelemassa ns. 
”matalan kynnyksen paikan”,  jonne jokai-
sen olisi helppo tulla ja jokainen tuntisi it-
sensä tervetulleeksi. Kaikkeen toimintaan 
saa tulla mukaan kykyjensä, innostuksen-
sa ja oman halunsa perusteella.

Ajatuksia toiminnasta on paljon, mut-
ta etenemme asia kerrallaan ja yhteistyös-
sä kaupungin ja muiden instanssien kanssa. 

Toiveenamme on saada tilaan pieni 
kahvio ja olohuone, jossa voi lueskella leh-

Järvenpään 
Työnhakijat Jä-Ty ry

tiä ja kirjoja tai pelata ajankuluksi lautape-
lejä. Kaikki voivat tulla puhumaan omista 
tärkeistä asioistaan kanssamme. Pyrimme 
parhaamme mukaan auttamaan. Luomme 
verkoston, josta on helppo jakaa tietoa ja 
osaamista sitä haluaville.

Teemme pienen kirppisnurkkauksen, 
jossa hinnat ovat todella ostajaystävällisiä. 
Otamme puhtaita ja ehjiä vaateita ja tava-
roita lahjoituksina myyntiin.

Yksi nurkkaus varataan ”luentosaliksi”. 
Siellä on tarkoitus pitää pienimuotoisia esi-
telmiä, luentoja, opetusta ja ohjausta.

Liikkuminen ja liikuttaminen on jokai-
selle tärkeä asia. Siitä saa hyvän mielen li-
säksi kuntoa ja voimia jaksaa eteenpäin. 
Siihenkin varaamme jonkin verran tilaa.

Olohuoneessa on pieni kirjasto, lehtiä, 
pelejä, televisio ja leppoisa tunnelma. Sin-
ne voit tulla vaihtamaan ajatuksia tai ideoi-
maan uusia tempauksia ja toimintaa.

”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
työttömyyden vähentämiseksi ja poistami-
seksi, työttömien toimeentulon parantami-

seksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoin-
nin kohottamiseksi.” Näin sanotaan yhdis-
tyksemme säännöissä ja tästä aiomme pi-
tää kiinni.

Etsimme esim. pienimuotoisia kun-
nostus- ja korjauskohteita niille henkilöille, 
joilla ammattitaito ja innostus siihen riit-
tää.

Neuvottelemme eri yhteistyökumppa-
neiden kanssa eduista, joita yhdistyksem-
me jäsenet saavat käyttöönsä jäsenkortilla. 
Vuotuinen jäsenmaksuhan on vain 4 euroa 
ja se maksaa varmasti itsensä takaisin aika 
pian.

Muutama viikko sitten EU:n ruokajaos-
sa kohtasimme lähes 500 ihmistä. Heidän 
yhteinen toiveensa olisi paikka, minne läh-
teä neljän seinän sisältä  tekemään jotain ja 
tapaamaan ihmisiä.

Tähän suureen tarpeeseen Järvenpään 
Työnhakijat ry pyrkii vastaamaan parhaan 
kykynsä mukaan.

Jä-Ty ry:n hallituksen puheenjohtaja  
Peter Hagman ja yhdistyksen uusi logo.

Jä-Ty ry:n hallitus (oik.): Kristiina, Marjo, 
Peter Hagman (pj), Mervi ja Keijo. Peter 
haluaa kiittää innokasta ja osaavaa 
joukkoansa. Yhteistyössä on voimaa!

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

Alajärven Seudun Työnhakijat ry
Kauppakatu 24, 62900 ALAJÄRVI
Puh. (06) 557 1167, 040 536 1602
asta@japo.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&sobi2
Id=372&Itemid=7

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

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

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

Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 LAHTI
Puh. 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net

Horisontti Team ry
Puustellintie 4, 00410 HELSINKI
Puh. 044 099 9504
info@horisontti-team.fi

Hyvinvoinnin Hyväksi ry
Kunnaankatu 3 as. 5,  
c/o Lundgren, 21200 RAISIO
Puh. (044) 922 8052, 050 561 8013
suomisen.jari@gmail.com
via.hvhry.net/

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

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

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

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

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

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

Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry
Tammelankatu 10 G 33, 
04430 JÄRVENPÄÄ
Puh. 044 200 4110
peter.hagman@aol.fi
jatyry.weebly.com

Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 KAARINA
Puh. 0400 980805, 010 279 6200
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net

Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 KAAVI
Puh. 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com/

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Linnankatu  2, 87100 KAJAANI
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/

Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 KANGASALA
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry
@kolumbus.fi
www.kangasalantyottomat.fi

Kangasniemen Työttömät ry
Otto Mannisen tie 26 A 7, 
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

Kirkkonummen Työnhakijat ry 
PL 85, 02401 KIRKKONUMMI
Puh. 050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/
tyonhakijat/index.html

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 R.y.
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
pktt@saunalahti.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi

Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 VANTAA
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
korsontyottomat@rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com

Kouvolan Seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 2. krs., 45100 KOUVOLA 
Puh. (05)371 1741, 040 173 6422
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
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Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie  5 as. 8, 
73100 LAPINLAHTI
Puh. 040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Meijerinkatu 1, 53500 LAPPEENRANTA
Puh. 040 026 9262, 040 026 9206
toimisto@lprsth.fi, marja.pylkko@
lprsth.fi, sami_hongisto@hotmail.com
www.lprsth.fi

Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 LAPUA
Puh. 050 464 6798, 06 438 4307
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net

Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry
Sotavallantie 17, 37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. 040 3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
lemvetyottomat.suntuubi.com/

Lohjan Seudun Työttömät ry
Sairaalatie 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/

Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 MERIKARVIA
Puh. 050 372 2114, 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat.1@gmail.com
www.facebook.com/
groups/379945522031738/

Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 2. krs., 
00960 HELSINKI
Puh. (09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry

Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 MIKKELI
Puh. 044 722 0502, 044 722 0501
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi

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

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

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

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

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

Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 PARIKKALA
Puh. 050 528 8318, 045 675 5356
parikkalantyonhakijat@gmail.com

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 PELLO
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi

Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 PIHTIPUDAS
Puh. 040 7370 656
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi

Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 PORI
Puh. (02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi

Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37, 06100 PORVOO
Puh. (019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi, 
ulla.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com

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

Rajaseudun Työttömät ry/Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 VÄRTSILÄ
Puh. 050 412 0386
raakkeli1@hotmail.com

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

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

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

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

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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4, 3. krs., 00510 HELSINKI
Puh. (09) 7746 830, (09) 7746 8332, 
050 639 89
p.kyckling@suomi24.fi

Ura Ovi ry
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski
Puh. 044 740 6336
info@uraoviry.fi
www.uraoviry.fi

Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 URJALA
Puh. 040 162 1961
urjalanty.ry@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.
com/urjalan-tyottomien-
yhdistys-ryn-kierratyskeskus/

Uudenkaupungin Seudun Työttömät ry
Liljanlaaksonkatu 10, 
23500 USIKAUPUNKI
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/

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

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

Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 485 1329
terttu.luodes@virrat.fi

Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 YLITORNIO
Puh. 040 128 4110, 040 719 3053
yty.toimisto@co.inet.fi

Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Valtakatu 11 B 19, 84100 YLIVIESKA
Puh. 040 725 6108
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 Valtakunnallinen 
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry 
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki 
Käyntiosoite: 27 C 1b, sisäpiha 
Toimisto 044 544 3613 
toimisto@tvy.fi www.tvy.fi 



Älä unohda 
Hiroshimaa


