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Diakin perinteinen sosionomiopiskelijoiden tutustuminen Työttömien 
Keskusjärjestö ry:n toimintaan tapahtui tänä vuonna aivan uuden 
toimistomme tupaantuliaisten aamuna 4.9.2017.  
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski otti vieraat vastaan.
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Työttömien Keskusjärjestö ry:n 
tapahtumakalenteri

•	 22.9. klo 12. STEAn 
tuloksellisuus- ja 
vaikuttavuusraporttien 
analyysien palaute- ja 
keskustelutilaisuus, Säätytalo

•	 18.10. klo 10-17. Työttömyyden 
kriisikokous, Alppilan kirkko 
(ks. sivu 11)

•	 26.–27.10. Vertaistukipäivät, 
Hotelli Ava (ks. sivu 24)

•	 16.–17.11. Syysseminaari, Hotelli 
Arthur (ks. takakansi)
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Tilanpuutteen vuoksi kerron aluksi 
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten 
Aluejärjestö – UUTTA ry:n syyskauden 
avajaisista, jotka pidettiin elokuun 18. 
päivä. Sen jälkeen avaan jonkin verran 
lehden sisältöä.

Uutta ry:n puheenjohtaja Jouni 
Kylmälä (ks. etukansi) piti so-
siologisen puheenvuoron nykyi-
sestä tilanteesta, missä kolmion 

kärjissä ovat julkinen- (valtio) ja talou-
dellinen osatekijä (markkinat) sekä kan-
salaisyhteiskunta.

Kansalaistoiminta on ollut valtion 
alaista toimintaa, jossa rahoitus on ol-
lut vakaata ja toiminta pitkäjänteistä. 
90-luvun jälkeen kenttä on muuttunut 
ja kansalaistoiminnalta odotetaan nyky-
ään markkinajohteista toimintaa kilpai-
lutuksineen ja markkinointineen.

Mastery Labelin edustaja Herbert 
Lundström luennoi työosuuskunnista 
mahdollisuutena työttömien yhdistysten 
pelastukseksi. Markkinajohtoinen toi-
minta tulee näyttelemään tärkeää osaa 
työttömien yhdistysten tulevaisuudes-
sa ja osuuskunta voisi olla siinä kuviossa 
mahdollisuus.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n toi-
minnanjohtaja Jukka Haapakoski mai-
nosti tulevaa Työttömyyden kriisikoko-
usta, josta on mainos sivulla 11.

Tanja Kuronen-Norra kertoi kansa-
laistyön hankkeesta. Suomessa on paljon 
tekemätöntä työtä, jota voitaisiin tehdä 
ja näin saada mielekästä toimintaa myös 
niille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse 
vapaille markkinoille. Hänen ehdotuk-
sensa olisi, että kansalaistyö kustannet-
taisiin kansalaispalkkalla.

Lounaan jälkeen ryhmä suunnisti 
Vallisaareen, missä keskulteltiin pien-
ryhmissä, miten voitaisiin viedä toimin-
taamme työttömien yhdistyksissä eteen-
päin.

Tapahtuma sai valtaisan vastaanoton 
ja paikalla oli työttömien toiminnan ke-
hittämisestä kiinnostuneita ihmisiä.

TVYtterin sisältö
Jukka Haapakoski avaa syyskuun kehys-
riihen satoa. Aktiivimalli on floppi, mut-
ta mukaan saatiin myös hyviäkin uudis-
tuksia.

Sosten tutkija Ari-Matti Näätänen 
kirjoittaa palkatuetun työn tärkeydestä. 
Nousukauden hyödyt tulisi ottaa irti pa-
nostamalla työllisyyteen. Heikossa työl-
lisyystilanteessa olevat pitää ottaa mu-
kaan lisäämällä palkkatuen ja kuntou-
tuksen määrää.

Dosentti Jouko Kajanoja esiityi kes-
kusjärjestön hallitukselle 30.8.2017 ja hä-
nen diansa löytyvät verkkosivuiltamme 
(mm. tapahtumakalenterin yhteydestä). 
Kirjoituksessaan hän pureutuu kriitti-
sesti suunniteltuun osallistumistuloon, 
josta julkaistiin raportti helmikuun alus-
sa.

Lehden varsinainen teema on ruo-
ka-apu. Siitä kirjoitetaan lapsiperheköy-
hyystutkijan professori Katja Forssénin 
ja Terveydeksi-hankkeen palveluohjaaji-
en Ulla-Maija Kopran ja Veera Luodon 
haastattelujen sekä EU:n ruoka-avun 
vuoden 2017 Mavin katsauksen muodos-
sa.

Juha Keränen
järjestösihteeri

Työttömien Keskusjärjestö ry
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Suomen hallituksen syyskuun 
budjettiriihessä oli pari isoa floppia ja 
tipottain järkeviä uudistuksia. Suurin 
floppi oli aktiivimallin hyväksyminen. 
Työttömien Keskusjärjestö 
on vastustanut aktiivimallin 
käyttöönottoa, koska hallitus ei 
kykene tarjoamaan kaikille kolmen 
kuukauden sisällä työllisyyttä edistäviä 
toimenpiteitä tarvittava määrää. Koska 
töitä ei kaikille ole, työttömyysturva 
heikkenee, niille työttömille, jotka 
eivät ole osallisina työllisyyspoliittisissa 
toimenpiteessä.

Aktiivimallin uudistuksessa 
työttömien yhdenvertaisuus 
kärsii. Siksi ihmettelemme, 
miksi Perustuslakivaliokun-

ta katsoi, että tämä on hyväksyttävissä! 
Toivon, että työttömät, jotka tästä kärsi-
vät ottavat yhteyttä Työttömien Keskus-
järjestöön ensi vuonna, niin katsotaan 
voisiko tästä tehdä jokin laajempi kanne.

Toinen f loppi on 3000 henkilötyö-
vuoden katto kolmannen sektorin palk-
katukeen. Taloudessa ja työllisyydessä 
on tapahtunut tilastojen valossa selvä 
käänne parempaan. Silti pitkäaikaistyöt-
tömiä on yli 100 000, jos tilastot pitävät 
kutinsa. Palkkatuella voitaisiin katkaista 
työttömyys ja luoda samalla järkeviä pal-
velukokonaisuuksia, joilla tukea työttö-
miä avoimille työmarkkinoille.

Hallituksen työllisyyttä edistävistä 
toimista viime aikoina lienee paras vai-
kutus ollut, että työttömiä tavataan kol-
men kuukauden välein. Työttömät toivo-
vat apua työnhakuun, ei sanktioita. Jat-
kon kannalta kehysriihessä sovittu 25 
miljoonan euron lisäsatsaus on tarpeen, 
että kaikki työttömät todella tavataan 
kolmen kukauden välein. Julkisuudes-
sa on esitetty, että nyt kyetään vain 50 % 
peittoon. Riittääkö 25 miljoonaa euroa li-
sää, jos budjetti oli vuonna 2017 173 mil-
joonaa euroa?

Työttömyysturvan hyödyntämis-
tä sekä opiskeluun että yritystoimin-
taan helpotetaan. Omaehtoista opiske-
lua voidaan jatkossa toteuttaa 6 kk. työt-
tömyysturvalla ilman TE-toimiston har-
kintaa. Lisäksi korkeakoulutetuille mah-
dollistettaneen pysyvästi muuntokoulu-
tus, jolla voi opiskella uuden korkeakou-
lututkinnon. Yritystoimintaa voi käyn-
nistää työttömyysturvalla neljä kuukaut-
ta menettämättä oikeuttaan työttömyys-
turvaan. Nämä ym. uudistukset ovat 
varmasti tarpeellisia ja laajentavat työt-
tömien toimintamahdollisuuksia perus-
tulohenkisesti.

Hallituksen esittämä laaja maksu-
ton varhaiskasvatus 5-vuotiaille on hyvä 
esitys. Tästä voisi tietysti edetä suoraan 
maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Se 
olisi selkeä linjaus, joka helpottaisi sekä 
työssäkäyviä, että työttömiä ja kaikkia 
näiden välillä sekä parantaisi lasten yh-
denvertaisuutta.

Hyvänä esityksenä nostan vielä yli-
velkaantuneiden aseman kohottamisek-
si olevan toimenpidepaketin, jossa ”arvi-
oidaan ylivelkaantumiseen liittyviä lain-
säädännön muutostarpeita, kuten esi-
merkiksi positiivisen luottorekisterin 
perustamista, pikaluottojen sääntelyä ja 
yrittäjän uutta mahdollisuutta.” On erit-
täin hyvä, että hallitus on tunnistanut 
ylivelkaantumiseen liittyvät ongelmat, ja 
pyrkii ratkomaan ongelmia. Voi olla, että 
tässä keskusteluun kuitenkin tarvittai-
siin enemmän kokemusasiantuntijoiden 
ääntä, mitä tähän mennessä on kuultu.

Tervetuloa kaikille työttömille ja 
asiantuntijoille Alppilaan Kirkkoon 
18.10.2017 Työttömyyden Kriisikokouk-
seen. Siellä, jos missä kokemusasian-
tuntijoilla on mahdollisuus kertoa, mitä 
näistä ja muista työttömien asioista ol-
laan mieltä!

 
Jukka Haapakoski

Työttömien Keskusjärjestö ry
toiminnanjohtaja

Budjettiriihessä	pari	isoa	floppia	ja	
tipottain järkeviä uudistuksia
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Toiminnanjohtajan palsta

Työttömien Keskusjärjestö 
on vastustanut aktiivimallin 
käyttöönottoa, koska 
hallitus ei kykene 
tarjoamaan kaikille 
kolmen kuukauden sisällä 
työllisyyttä edistäviä 
toimenpiteitä tarvittavaa 
määrää. Työttömyysturva 
heikkenee, niille työttömille, 
jotka eivät ole osallisina 
työllisyyspoliittisissa 
toimenpiteessä.

Yhteystiedot:

Puh. 050 577 2580

jukka.haapakoski@tvy.fi

TWITTER @jugetstu
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Aktiivisen työvoimapolitiikan 
eri toimenpiteiden (koulutus, 
palkkatuki, kuntoutus, julki-
nen työllistäminen, starttira-

ha) hyödyt sekä työttömän työllistymi-
selle ja hyvinvoinnille on hyvin tutkittu 
alue. Koska aktiivisen työvoimapolitii-
kan positiivinen työllisyysvaikutus ko-
rostuu nousukaudella (Nordlund 2011) 
on erityisen mielenkiintoista verrata 
Suomea lähimpiin verrokkimaihinsa nyt 
kun talouskasvu Suomessakin on vii-
mein lähtenyt liikkeelle. Oheissessa ku-
viossa verrataan Tanskan, Suomen, Hol-
lannin ja Ruotsin aktiivisen työvoimapo-
litiikan toimiin osallistuneiden osuuksia 
maan työvoimasta vuoden 2015 tietojen 
perusteella.

Työvoimapoliittiset verailut
Työvoimapoliittisen koulutuksen osal-
ta Suomi kestää hyvin vertailun Tans-
kaan, Ruotsiin ja Hollantiin. 2,6 prosent-
tia (vuonna 2015) Suomen työvoimasta 
oli koulutustoimenpiteiden piirissä, kun 
vuonna 2008 vastaava luku oli 1,6. Tans-
kassa koulutuksessa oli kaksi prosenttia, 
Ruotsissa 0,6 ja Hollannissa 1,4 vuonna 
2015. 

Näin ollen ruotsalaisessa työvoima-
politiikassa koulutuksella on vähäisin 
merkitys ja Suomessa se on suurin. Tutki-
mustenkin mukaan työvoimapoliittiseen 
koulutukseen osallistuminen voi paran-
taa työllistämismahdollisuuksia, vaikka 
matka työllistymiseen on pidempi kuin 
palkkatuetussa työssä. Tutkimustenkin 
mukaan selkein positiivinen vaikutus 
koulutuksella on työttömän elämänlaa-
tuun ja -hallintaan.

Sen sijaan Ruotsi panostaa vahvas-
ti palkkatuettuun työhön (3,2 % työvoi-
masta), kun Suomen osuus on vertailun 
heikoin (0,7 % työvoimasta). Suomen 
osuus on vähentynyt hieman 2000-lu-
vun alusta, jolloin yli prosentti työvoi-
masta oli palkkatuetun työn piirissä. 
Suomen panostus palkkatukeen on pie-
nempi kuin Tanskassa (1,8 % työvoimas-
ta) ja Hollannissa (1 % työvoimasta). 

Suomelle voisi suositella lisäpanos-
tusta palkkatuettuun työhön, koska se 
on toimenpiteistä selkeimmin yhteydes-

sä positiivisiin työllistämistuloksiin pit-
källä aikavälillä.

Myös kuntoutuksen suhteen Suomi 
on porukan alisuoriutuja. Siinä missä 
vain 0,4 prosenttia Suomen työvoimasta 
osallistui kuntoutukseen, Ruotsin luku 
on 1,3 prosenttia, Hollannin 1,5 prosent-
tia ja Tanskan peräti 2,9 prosenttia! 

OECD:n luvut kuntoutuksen osalta 
kattavat julkisen, yksityisen ja kolman-
nen sektorin piirissä olevat kuntoutuk-
sen asiakkaat, joilla usein on pitkäaikai-
sempi kuntoutuksen tarve. Vajaakun-
toisten näkökulmasta Suomen tulos voi 
herättää kysymyksiä, miksi panostukset 
kuntoutukseen ovat merkittävästi esi-
merkiksi Ruotsia ja Tanskaa alemmalla 
tasolla.

Julkisen sektorin 
työllistämishankkeet
Suomessa toteutetaan melko laajasti jul-
kisen sektorin rajoittamia työllistämis-
hankkeita (viite 1), joiden osuus on ver-
rokkimaissa häviävän pieni. Suomessa 
niissä mukana olevien työttömien osuus 
on noussut tasaisesti 2009-vuodesta al-
kaen. Ruotsin ja Tanskan panostaminen 
julkisen sektorin työllistämishankkei-
siin on ollut olematonta koko 2000-lu-
vun ajan (<0,01 prosenttia työvoimasta 
tämän toimen piirissä). 

Hollanti on asteittain luopunut julki-
sen sektorin työllistämisohjelmien käy-
töstä 2000-luvulla: 2000-luvun alussa yli 
prosentti Hollannin työvoimasta osallis-
tui julkisen sektorin työllistämishank-
keisiin, vuonna 2005 luku oli enää 0,5 
prosenttia, 2010 0,27 prosenttia, ja 2015 
enää alle 0,1 prosenttia (Kuvio 1). 

Syitä julkisen sektorin tarjoami-
en työpaikkojen vähentymiseen on var-
maankin useita. Eräiden tutkijoiden mu-
kaan syy julkisten työllistämishankkei-
den vähentymiseen voi liittyä pettymyk-
seen niiden tuloksista verrattuna esimer-
kiksi palkkatukeen ja koulutukseen. Tä-
hän liittyen on arvioitu, että täystyölli-
syyden aikakaudella julkisen sektorin 
Viite 1: Julkisen sektorin työllistämishankkeet 
tarkoittavat OECD:n tilastossa julkisen sektorin 
rahoittamia työllistämishankkeita, jossa toteut-
tajana voi olla julkinen, yksityinen tai kolmannen 
sektorin toimija.

Suomen lisäpanostus työllistämiseen
Nousukauden mahdollisuudet 
hukkaan
Tuoreen Sosiaalibarometri 2017 
-kyselytutkimuksen mukaan kolme 
neljästä Suomen TE-johtajasta arvioi, 
että palkkatuettu työ on tehokasta 
nuorten työllistymisen kannalta. Myös 
pitkäaikaistyöttömille palkkatukea 
pitää tehokkaana lähes puolet 
TE-johtajista. Erityisen voimakas 
positiivinen vaikutus palkkatuetulla 
työllä TE-johdon mukaan on 
työttömän hyvinvointiin. TE-johtajien 
näkemykset saavat vahvistusta 
huippututkimuksesta. Esimerkiksi 
Card, Cluve ja Weber (2015) löysivät TE-
johtajien näkemyksiä tukevia tuloksia 
pitkän aikavälin työllistämistulosten 
osalta. Työllistymisen lisäksi 
palkkatukeen osallistuminen edistää 
merkittävästi myös työttömän 
hyvinvointia (Wulfgramm 2011) 
kustannustehokkaalla tavalla 
(Brown & Koettl 2015). Myös muilla 
aktiivisen työvoimapolitiikan keinoilla 
on havaittu positiivinen yhteys 
työttömän hyvinvointiin. Näin on 
esimerkiksi työvoimapoliittisella 
koulutuksella (Andersen 2008). Lisäksi 
starttirahan on havaittu merkittävästi 
edistävän työttömän pitkänaikavälin 
työllistämistuloksia (Wolff, Nivorozhkin 
& Bernhard 2015).

Yhteiskunta ja talous
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työllistämistoimet saivat aikaa toivottuja 
tuloksia, koska työttömyys oli luonteel-
taan lyhytaikaista ja töitä oli tarjolla. 

Toisin sanoen työelämän epävakau-
den lisääntyminen on mahdollisesti hei-
kentänyt julkisten työllistämishankkei-
den houkuttelevuutta poliittisten pää-
töksentekijöiden silmissä. Julkisten työl-
listämishankkeiden suosioon on var-
maankin vaikuttanut myös uusliberaali 
ajattelu ja New Public Management, joi-
den ideaaleihin laajamittaiset julkisen 
sektorin markkinainterventiot eivät sovi.

Starttiraha
Paljon puhutun starttirahan rooli on vä-
häinen Tanskassa, Suomessa, Ruotsis-
sa ja Hollannissa. Starttirahan suhteen 
kärjessä on Suomi, jonka työvoimasta 
0,2 prosenttia harjoitti vuonna 2015 yrit-
täjyyttä starttirahan turvin. Huolimatta 
siitä, että työvoimapolitiikan kokonai-
suudessa julkisen hallinnon starttirahal-
la työskentelevät yrittäjät ovat pieni ryh-
mä, Suomen voi nähdä asiassa tietynlai-
sena edelläkävijänä starttirahan ilmei-
sistä heikkouksista huolimatta. 

Tutkimustenkin mukaan starttira-
han mukanaan tuoma yrittäjäkokemus 
parantaa työnsaantimahdollisuuksia jat-
kossa, vaikka yrittämiskokemus olisi ly-
hyempiaikaisempaa. Yrittäjäriskit huo-
mioiden on kuitenkin ymmärrettävää, 
että kaikille työttömille yrittäjyyttä ei 
tule suositella ja siihen suuntautuminen 

täytyy olla kaikissa tilanteissa omaeh-
toista.

Nousukauden hyödyt irti 
panostamalla työllisyyteen
Suomalainen työvoimapolitiikka nojaa 
koulutukseen, mikä sinällään on tutki-
muksilla oikeutettavissa olevaa politiik-
kaa. Se ei kuitenkaan oikeuta alisuoriu-
tumista kuntoutuksen ja palkkatuetun 
työn suhteen verrokkimaihin nähden. 
Koulutuksen vahvuuksia ovat omaeh-
toisuus ja räätälöitävyys, mutta koulun-
penkiltä voi olla pitkä matka ei-tuettuun 
työpaikkaan. 

Sen sijaan selkeä yhteys työelämään 
on työpaikalla toteutuvalla palkkatue-
tulla työllä. Näin ollen Suomen kannal-
ta hälyttävää on palkkatuetun työn jää-
minen kauas verrokkimaista. On selvää, 
että esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa 
luotetaan palkkatuen voimaan Suomea 
merkittävästi enemmän. Palkkatuettua 
työtä vastustetaan Suomessa sanomal-
la sen vievän ”oikeita” markkinaehtoisia 
työpaikkoja. Tämän väitteen on kuiten-
kin Kangasharju (2005) osoittanut koti-
maisella mikroaineistolla vääräksi.

Vajaatyökykyisille tarkoitetun kun-
toutuksen osallistujamäärät ovat Suo-
messa vertailun pienimmät. Verrokkei-
hin nähden tämä on epäkohta Suomen 
suurelle joukolle vajaakuntoisia työn-
tekijöitä, sillä he pystyisivät osallistu-
maan työelämään erityisjärjestelyin, jos 

niitä olisi tarjolla. Vajaakuntoisten työl-
listyminen ei ole pääsääntöisesti heidän 
työmotivaatiosta kiinni, vaan mahdolli-
suuksien puutteesta. 

Niin arkitiedon kuin tutkimustenkin 
mukaan työ tuo tulojen lisäksi ystävyys-
suhteita, osallisuutta ja yhteiskunnallis-
ta yhteenkuuluvaisuutta. Aliresurssoin-
nista johtuen suomalainen työvoimapo-
litiikka on ikävää nollasummapeliä. Pi-
dän mahdollisena, että kuntoutuksen 
suhteellisesti vähäinen rooli suomalai-
sessa työvoimapolitiikassa ei johdu tut-
kimusnäyttöön perustuvasta poliittises-
ta valinnasta, vaan hallinnon pitkäaikai-
sesta sisäisestä kamppailusta niukista 
resursseista.

Tutkimusten mukaan palkkatuetun 
työn työllisyyshyödyt korostuvat nousu-
suhdanteesta. Nousukauden työllisyys-
vaikutukset voivat näin ollen jäädä lai-
hoiksi, jos heikoimmassa työllisyystilan-
teessa olevia ei oteta mukaan aktiivisen 
työvoimapolitiikan keinoin. Jotta Suomi 
saisi kaiken hyödyn irti nousukaudes-
ta, aktiivista työvoimapolitiikkaa tulisi 
tehdä verrokkimaiden tapaan. Tämä tar-
koittaisi merkittävää lisäpanostusta ak-
tiiviseen työvoimapolitiikkaan erityises-
ti palkkatuen ja kuntoutuksen osalta.

 
Ari-Matti Näätänen 

SOSTE Suomen sosiaali ja tervey ry 
tutkija

 Koulutuksessa       Palkkatuella       Kuntoutuksessa       Julkisen sektorin työllistämishankkeissa       Starttirahalla
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Lähde: OECD 2017

Kuvio 1. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin osallistuneiden osuus työvoimasta valituissa maissa 2015
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Helmikuun alussa 2017 julkaistiin 
raportti osallistumistulosta. Sen 
kirjoittivat Heikki Hiilamo, Kathrin 
Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila 
Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa 
Karimo, Päivi Mäntyneva, Antti Parpo ja 
Henri Aaltonen. Raportin nimi oli Neljä 
osallistavan sosiaaliturvan mallia ja se 
julkaistiin valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 
18/2017.

Raportti sisältää suuntaviivat 
osallistumistulon toteuttami-
seksi. Tiettävästi jonkin muotoi-
sen osallistumistulon käyttöön-

otto on vakavasti valmisteilla valtion 
hallinnossa ainakin osittain tuon rapor-
tin pohjalta. Asiasta on siis syytä keskus-
tella. Esitän alla ensin tulkinnan rapor-
tin ehdotuksesta. Raportissa esitetään 
monenlaisia vaihtoehtoja eikä tulkinnan 
tekeminen varsinaisesta ehdotuksesta 
ole aivan helppoa. Lopuksi esitän oman 
arvioni ehdotuksesta.

Tulkintaa raportin 
ehdotuksesta
Työttömän ja virkailijan sopimus 
osallistumisesta
Osallistumistulo olisi työttömän ja vir-
kailijan sopimus. Siinä työtön sitoutuu 
tekemään yhteiskunnallisesti hyödyllis-
tä toimintaa, kuten järjestötyötä, opiske-
lemaan, hoitaman läheisiään, tekemään 
pienimuotoista työtä tai jotain vastaa-
vaa toimintaa, joka ei korvaa palkkatyö-
tä. Vastapainoksi työtön saa aktiivisen 
osallistumistulon. Osallistava toiminta 
voi olla työttömän oma ehdotus. Se olisi 
raportin mukaan toivottavaa. Virkailijal-
la olisi myös lista mahdollisista osallista-
vista toiminnoista sopimuksen pohjaksi. 
Jos sopimus saadaan aikaan, sen toteu-
tumisesta käytäisiin uusi keskustelu esi-
merkiksi kuuden kuukauden kuluttua.

Pitkään työmarkkinatuella olevat 
osallistumistulon piiriin
Pitkään työmarkkinatuella olleet siir-
tyisivät osallistumistulolle. Raportti ei 
sisällä tarkennusta, kuinka pitkän työ-
markkinatukijakson tulee olla. Näin an-
siosidonnaisella työttömyysturvalla ole-
vat tai siltä vasta pudonneet eivät tuli-
si osallistumistulon piiriin. Aktiivinen 
osallistumistulo olisi työmarkkinatuen 
suuruinen ja sitä voitaisiin täydentää eh-
käisevällä toimeentulotuella, joka kat-
taisi sovitun osallistumisen aiheuttamia 
kustannuksia.

Osallistumistuloon ei siis liittyisi 
kuntouttavaan työtoimintaan automaat-
tisesti kuuluvaa työmarkkinatuen lisäksi 
maksettavaa yhdeksän euron päivittäis-
tä kulukorvausta. Ehkäisevä toimeen-
tulotuki voisi osallistumistulossa kat-
taa esimerkiksi sovitun toiminnan edel-
lyttämiä matkakuluja. Osallistumistulo 
korvaisi raportin mukaan kokonaan tai 
osittain nykyisen kuntouttavan työtoi-
minnan.

Jos osallisuustehtävästä 
kieltäytyy, siirtyy passiivituelle
Jos työtön ja virkailija eivät pääse yhteis-
ymmärrykseen molemmin puolin hy-
väksyttävästä osallisuustehtävästä, työ-
tön putoaa passiiviselle osallistumistu-
lolle, joka on toimeentulotuen perusosa, 
jota ei kuitenkaan vähennä varallisuus 
eivätkä puolison tulot. Raportissa eh-
dotetaan, että osallistumistoiminnasta 
kieltäytyminen ei johda toimeentulotu-
en alentamiseen sanktiotoimena, kuten 
nyt voi tapahtua kuntouttavasta työtoi-
minnasta kieltäytyessä.

Neuvonpitoa ja vallankäyttöä 
osallistumisesta
Osallistumistulossa säilyisi nykyinen 
työmarkkinatuen mahdollisuus saada 
enintään 300 euroa kuussa ansiotuloja 
niiden vähentämättä osallistumistuloa. 
Raportissa puolletaan 300 euron suoja-
osuuden nostamista.

Aktiivisen osallistumistulon vasti-
neeksi hyväksyttävä toiminta jää yksi-
löllisesti sovittavaksi. Sen tulee rapor-
tin mukaan olla työttömän taitoja kehit-
tävää, työttömän kannalta mielekästä ja 
yhteiskunnan kannalta hyödyllistä. Teki-
jät esittävät keskustelua ja jatkovalmiste-
lua hyväksyttävän toiminnan määritte-
lyssä ja täsmennettyjä ohjeita sopimuk-
sen tekemiselle.

Raportissa korostetaan, että osallis-
tumistulojärjestelmä perustuu luotta-
mukseen työttömän ja virkailijan välil-
lä. Virkailija olisi kuitenkin melkoinen 
vallankäyttäjä. Toisaalta menettely loisi 
edellytyksiä työttömän ja virkailijan dia-
logille ja työttömän omia pyrkimyksiä 
tukeville ratkaisuille.

Osallistumistulo

Dosentti Jouko Kajanoja
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Osallistumistulosta 
sovitaan sosiaali- eikä 
työvoimaviranomaisen kanssa
Osallistumistuloa saava pysyisi edelleen 
työttömänä työnhakijana. Osallistumis-
tulo hoidettaisiin kuitenkin sosiaalityön 
puitteissa ja siten sitä hoitaisi kunta ja 
2019 alkaen maakunta, jos maakunnat 
silloin syntyvät. Se siis olisi sosiaalivir-
kailijan ja työttömän eikä työvoimaneu-
vojan ja työttömän sopimus. Aiheuttaako 
ongelmia se, että työnhakija on osallistu-
mistulon saajana sosiaaliviranomaisten 
asiakas ja samalla työnhakijana työvoi-
maviranomaisten asiakas?

Vaikutukset julkisiin menoihin
Osallistumistulo edellyttäisi sosiaali-
työltä melkoista panosta. Raportissa to-
detaan asiasta: ”… malli sisältää etuuksi-
en saajille suunnattuja, nykyistä laajem-
pia palveluita, jotka vaatisivat nykyistä 
enemmän resursseja … ”. Myöhemmin ra-
portissa todetaan, että ”Kevyessä toteu-
tuksessa julkiset menot voisivat vähentyä 
kokonaisuutena, runsaasti palveluita tar-
joavassa mallissa on todennäköistä, että 
julkiset menot hieman kasvaisivat ainakin 
alkuvaiheessa ...” 

Julkiset menot vähenevät, kun ehdo-
tettu ratkaisu siirtää aktiivisesta osallis-
tumistulosta kieltäytyviä työmarkkina-
tuen saajia passiiviselle osallistumistu-
lolle eli pelkän toimeentulotuen piiriin. 
Vähennys ei kuitenkaan ole suuri, sillä 
todennäköisesti melkoinen osa passiivi-
selle osallistumistulolle siirrettävistä on 
jo toimeentulotuen piirissä. Raportin ar-
vio vähenevistä tai ”hieman kasvavista 
menoista” ei vaikuta realistiselta, mikä-
li osallistumistulon kunnolliseen toteu-
tukseen varataan riittävät määrärahat. 
Osallistumistulo edellyttäisi melkoista 
virkailijakunnan lisäystä. Osallistumis-
tulosta sopiminen ja sen seuranta olisi-
vat vaativia ja aikaa vieviä tehtäviä.

Vaikutukset työttömän 
toimeentuloon
Osallistumistulon vaikutuksia työttömi-
en toimeentuloon on erittäin vaikea ar-
vioida, ellei sen toteuttamisessa olevia 

avoimia kysymyksiä määritellä tarkem-
min. Valtaosa pitkäaikaistyöttömistä saa 
toimeentulotukea ja se vaikuttaa suures-
ti osallistumistuloa saavan tuloon. Mer-
kittävimmät taloudelliset seuraukset tu-
levat luultavasti osallistumistulon vaiku-
tuksista pitkäaikaistyöttömän elämän-
hallintaan ja työllistymiseen.

Jatkovalmistelua ja kokeilulla 
kokemuksia
Raportissa esitetään, että osallistumis-
tulon suunnitteluun tulisi ottaa mukaan 
muun muassa pitkäaikaistyöttömien 
edustajia.

Raportissa esitetään osallistumistu-
lon toteuttamisen aloittamista kokeiluil-
la. ”Osallistumistuloa voidaan ensin ko-
keilla sosiaalityön uutena toimintamuo-
tona, ilman työmarkkinatukeen tehtäviä 
muutoksia.” Se tuntuukin suositeltavalta 
ottaen huomioon monet hyvin avoimet 
asiat osallistumistulon toteuttamisessa.

Arviointia ehdotetusta 
osallistumistulosta
Selvityksen sisältämä ehdotus on suun-
taa-antava, joka jättää monet toteutuk-
seen keskeisetkin ratkaisut avoimiksi. 
Kirjoittajat pohtivat vaihtoehtoisia to-
teuttamistapoja. Ehdotuksen välittömiä 
vaikutuksia eri asemissa olevien pitkäai-
kaistyöttömien toimeentuloon voidaan 
arvioida vasta toteuttamistapojen tar-
kemman määrittelyn myötä. Selvityksen 
sisältämä ehdotus on niin yleisluontei-
nen, että siihen on vaikea ottaa kantaa.

Osallistumistulo voi olla vuorovai-
kutteinen lisä sosiaali- ja työvoimapo-
litiikkaan, joka avaa työttömille työn-
hakijoille ja työvoimasta syrjäytyneil-
le nykyistä laajemmin yhteiskunnalli-
sen osallistumisen ja itsensä kehittämi-
sen mahdollisuuksia. Se olisi yksi väline 
monen muun sosiaali- ja työvoimapo-
liittisen välineen joukossa ja voisi saada 
omassa kohderyhmässään hyvää aikaan. 
Osallistumistulosta syntyisi merkittävä 
palvelukokonaisuus.

Myönteisenä vaihtoehtona voitaisiin 
ajatella sellaista kokeilua, jossa pitkään 
työttöminä tai työvoiman ulkopuolel-
la oleville vapaaehtoisille maksettaisiin 

osallistumissopimusta vastaan työmark-
kinatukea ja nykyisen kuntouttavan työ-
toiminnan mukaista kulukorvausta. 

Lisäksi ehkäisevällä toimeentulotu-
ella korvattaisiin osallistavan toiminnan 
aiheuttamia kulukorvauksen ylittäviä li-
sämenoja, kuten nytkin voidaan tehdä 
kuntouttavan työtoiminnan matkaku-
lujen suhteen. Osallistumissopimus voi-
taisiin arvioida ja tarkistaa esimerkiksi 
kuuden kuukauden välein.

Kokeilussa ei puututtaisi muulla ta-
voin sosiaaliturva- ja työvoimapolitiik-
kaan eli muu jäisi ennalleen eikä ehdo-
tettua passiivista osallistumistuloa otet-
taisi käyttöön. Tällöin kokeilu ei heiken-
täisi kenenkään asemaa.

Kokeilu edellyttäisi perusteellista 
valmistelua. Olisi määriteltävä, kuinka 
pitkää työttömyyttä tai työvoiman ul-
kopuolella oloa ja mitä muita ehtoja ko-
keiluun osallistuminen edellyttäisi. Olisi 
määriteltävä hyväksytyt osallistumisen 
muodot (hoiva, järjestötyö, opiskelu ja it-
sensä kehittäminen yms.) ja tehtävä lis-
toja mahdollisista osallistumisen järjes-
täjistä. Paljon muutakin pitäisi määritel-
lä. Olisi valittava kokeiluun oikeutetut. 
Luulisin, että tähän sopisi hyvin muuta-
ma kokeilukunta.

Kokeilusta saatujen kokemusten ja 
muun keskustelun myötä päätettäisiin 
jatkotoimista. 

Osallistumistulosta voi tulla poliit-
tisesti iso asia. Osallistumistulosta voi-
si saada lupaavan ennakkoluulottomasti 
osallistumista ja dialogisuutta edistävän 
välineen sosiaalityöhön. Se vaatisi riittä-
vää satsausta sosiaalityön henkilöresurs-
seihin. 

Pelkään kuitenkin, että vastikkeel-
lisuuden ajatus ja menojen leikkaus 
ovat hallituksen piirissä niin vahvoilla, 
että tuloksena on pikemminkin pitkäai-
kaistyöttömien kepittämistä. Kuntout-
tavaa työtoimintaa korvattaisiin osalli-
suustulolla, jossa ei maksettaisi edes yh-
deksän euron kulukorvausta ja vastik-
keellisuuteen vedoten siirrettäisiin niitä 
työttömiä, joiden kanssa ei synny sopi-
musta, työmarkkinatuelta toimeentulo-
tuen perusosan piiriin. Kunpa olisin vää-
rässä.

Jouko Kajanoja
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TVYtter kävi tapaamassa professori 
Katja Forssénia Turun yliopistolla. 
Forssén on tutkinut lapsi- ja 
lapsiperheköyhyyttä vuoden 1998 
väitöskirjansa julkaisusta lähtien. 
Kysyimme Forssénilta, miten 
lapsiperheiden köyhyystilanne 
on muuttunut hänen 20-vuotisen 
yliopistouransa aikana ja miten hän 
kehittäisi nykyjärjestelmää vastaamaan 
paremmin lasten tarpeita.

Forssénin mukaan 1990-luvun puo-
livälissä yhteiskunnallinen tilanne 
oli lapsiperheköyhyyden kannalta 
parempi kuin missään vaiheessa 

sen jälkeen. ”Lapsiperheiden köyhyysas-
te oli matalalla ja perhepoliittinen järjes-
telmä oli tehokas. Palvelut pelasivat hy-
vin.” 2000-luvun kasvaneesta lapsiper-
heköyhyydestä Forssén toteaa ”tilanteen 
riistäytyneen käsistä”. 

Vuonna 2012 suhteellinen lapsiperhe-
köyhyys oli kolminkertaistunut verrat-
tuna 1990-luvun puolivälin tilanteeseen. 
Edelleen vuonna 2017 noin joka kymme-
nes Suomessa asuva lapsi elää perheessä, 
jonka nettotulot jäävät alle 60 prosent-
tiin suomalaisten mediaanitulosta eli 
niin sanotusta keskimääräisestä tulota-
sosta. 

Suhteellinen köyhyysraja perheissä 
lasketaan huomioiden aikuisten ja lasten 
määrä sekä arviointivuosi. Esimerkiksi 
vuonna 2014 pariskunta, jolla on 6-vuo-
tias ja 14-vuotias lapsi, suhteellinen köy-
hyysraja (60% mediaanista) oli 2737 eu-
ron kuukausittaisissa nettotuloissa. Yk-
sinhuoltajalla, jolla on 6-vuotias lapsi 
suhteellinen köyhyysraja menee 1547 eu-
ron kuukausittaisissa nettotuloissa.

Lapsiperheköyhyyttä Forssén kertoo 
olevan erityisesti alle 3-vuotiaiden las-
ten perheissä. Hän muistuttaa, että vaik-
ka perhe putoaisi köyhyyteen, voidaan 
elämä kuitenkin kokea rikkaana. Kaik-
ki eivät myöskään koe erityistä köyhyy-
teen miellettävää puutetta, vaikka ovat-
kin hyvin pienituloisia. Toisaalta köy-
hissä perheissä hyvinvoinnin haastei-
den, esimerkiksi unettomuuden ja mui-
den mielen ongelmien riski voi Forssénin 
mukaan kasvaa. ”Työttömyys voi tuottaa 
sellaista stressiä, jota kaikki työssäkäy-
vät eivät ymmärrä.”

”Suomessa tilanne on kuitenkin pa-
rempi, kuin monessa muussa maassa. 
Kun kontekstia muuttaa, myös tarina 
muuttuu. Suurella osalla suomalaisista 
lapsiperheistä menee ihan hyvin. Suo-
messa pienituloinen voi yhä olla onnelli-
nen”, Forssén toteaa. 

Palveluita heikennetty 
90-luvun jälkeen
Suomalainen perhepoliittinen järjestel-
mä ei ole kuitenkaan Forssénista tällä 
hetkellä toimiva. ”Paras mahdollinen ti-
lanne Suomessa oli 90-luvun puolivälis-
sä, kun Suomessa muun muassa korotet-
tiin lapsilisiä. Sen jälkeen lapsilisien to-
dellinen arvo on jatkuvasti laskenut, os-
tovoima on heikentynyt, eivätkä lapsili-
sät enää riitä samaan kuin tuolloin.” 

Forssén on huolissaan lasten palve-
luihin kohdistuneista leikkauksista vii-
meisten 20 vuoden aikana. ”Palvelujär-
jestelmää on nakerrettu viimeisissä la-
moissa. Vaikka palveluita yhä on, niiden 
laatu on heikentynyt esimerkiksi päivä-
hoidossa, kouluissa ja neuvoloissa.”

”Luokkien ja ryhmien koot ovat kas-
vaneet jatkuvasti, neuvolatarkastusten 
määrä on laskenut. Lapsia on liikaa suh-
teessa hoitajiin ja opettajiin. Ongelmia 
ei suurissa ryhmissä välttämättä nähdä 
ajoissa, joten ne ehtivät vakavoitua en-
nen kuin niihin puututaan. Tällä selite-
tään esimerkiksi lastensuojelun asiakas-
määrien kasvua. Järjestelmämme ei enää 
havaitse ongelmia ajoissa.” Ryhmäkoot 
tulisikin hänen mukaansa tarkastaa uu-
delleen. 

Yhteisvastuu lasten 
hyvinvoinnista vähentynyt
Lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi oli-
si Forssénista toivottavaa, että perus-
palveluiden laadukkuuden parantami-
sen ja pitkäjänteisen suunnitelmallisuu-
den ohella myös ihmisten välinen yhteis-
vastuu vahvistuisi. ”Yhteishenkeä ei ole 
enää siinä mitassa, kuin vielä esimerkik-
si 90-luvulla. Tuolloin muillakin aikuisil-
la oli oikeus puuttua tilanteisiin ja siinä 
mielessä myös kasvattaa ja pitää lapsista 
huolta vastuuta jakaen”. 

Hän näkee lasten tilannetta heiken-
tävänä tekijänä myös yhteiskunnan ra-
kenteellisen välinpitämättömyyden. 
”Puhumme paljon lasten hyvinvoinnis-
ta ja sen vahvistamisesta. Kuitenkin, 
kun tulee konkreettisten toimenpiteiden 
aika, vetäytyvät organisaatiot helposti 
vastuusta. Määrärahoja ei todellisuudes-
sa halutakaan käyttää lasten palveluiden 
parantamiseen”.

Haastattelussa professori Katja Forssén
Lapsiperheköyhyyden tutkimus

Professori Katja Forssénin haastat-
telun lisäksi lähteenä käytetty:

Moisio, Pasi & Mukkila, Susanna & 
Ilmakunnas, Ilari & Lauri Mäkinen & 
Saikkonen, Paula. 2016. Perusturvan 
riittävyys ja köyhyys. Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos.

Karvonen, Sakari & Salmi, Minna 
(toim.) 2016. Lapsiköyhyys Suomes-
sa 2010 -luvulla. Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitos. 
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Kolmannen sektorin ja 
kuntien yhteistyö
Kolmannen sektorin eli muun muassa 
järjestöjen ja kirkon yhteistyön vahvis-
tuminen kuntien kanssa on Forssénis-
ta myönteinen kehityssuunta. ”Riski on 
tietysti, että vastuu siirtyy liiaksi yksin 
kolmannelle sektorille.” Ruokajonot ovat 
hänen mukaansa yksi esimerkki kol-
mannen sektorin konkreettisesta roo-
lista muun palvelujärjestelmän tukijana. 
Forssén toivoo, että moniammatillisuus 

mänhetkisiä poliittisia linjauksia katsoo. 
Rakenteellinen välinpitämättömyys nä-
kyy juuri tässä.” Forssén jatkaa: ”toki voi 
tulla jälleen uusi nousukausi, joka auttaa 
vanhempien työllistymistä. Tällöin myös 
peruspalveluiden pitäisi kehittyä muka-
na. Esimerkiksi vuoropäiväkotien määrä 
ei edes tällä hetkellä vastaa tarpeeseen. 
Kaikkia poliittisia päätöksiä tulisi pun-
nita lasten kannalta”. 

Veera Luoto
 sosiaalipalveluohjaaja

Terveydeksi -hanke

ja yhteistyö vahvistuvat entisestään tule-
van SOTE-uudistuksen myötä.

Forssénin haastateltavat kokevat ruo-
kajaot elintärkeinä, eikä niitä hänestä tu-
lisikaan missään nimessä ajaa alas. ”On 
kuitenkin huolestuttavaa, jos keskuste-
lu perusturvan riittävyydestä lakaistaan 
maton alle. Jos perusturvasta ei riitä ruo-
kaan, on sen taso liian matala. Esimer-
kiksi asumistuki ja lapsilisät laahaavat 
ostovoiman kehityksessä ja alueelliset 
erot asumisen hinnoissa ovat suuria”. 

”Lapsiperheköyhyys tulee mahdolli-
sesti kasvamaan tulevaisuudessa, jos tä-

Tervetuloa kaikille työttömille ja työttömyydestä kiinnostuneille asiantuntijoille. Alppilan Kirkossa kuullaan ja jalostetaan 
työttömien ääntä päivän mittaisessa tapahtumassa, jossa työttömät keskustelevat työttömien asioista. 

Kriisikokouksen viestit lähetetään kansanedustajille ja muille päättäjille.  
Kirjailija, toimittaja Kaisa Raittila, Työttömien Keskusjärjestö toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä toimitusjohtaja 
Sirpa Eklund virittävät yleisön päivän tunnelmaan.
Työttömät ovat yhdenvertaisia kansalaisia siinä, missä kaikki muutkin suomalaiset omine kiinnostuksen kohteineen ja huolineen. 
Silti valtiovalta kohdistaa työttömiin ja työttömien ajankäyttöön valtavia odotuksia ja paineita.  
Sosiaaliturvaan kytketyt vaatimukset, työllisyyspalvelut, ilmaisruokajakelujonot, potentiaaliset työnantajat, medioiden ja 
päättäjien esittämät mielipiteet ja aika muokkaavat työttömien omaa kuvaa ja vahvistavat työttömien identiteettiä.
Mikä on lopputulos? Onko aika purkaa työttömyyden identiteettiä ruokkivat rakenteet, ja rakentaa uudelleen tilalle jotain 
parempaa? Mikä muuttuisi perusturvassa? Mikä muuttuisi työllisyys- ja terveyspalveluissa? Entäpä työnantajien asenteissa, 
talousjärjestelmämme rakenteissa tai jossain muussa, mitä emme osaa ennakoida?
Ensimmäiselle kahdellesadalle ilmainen aamupala. 
Lounaaksi keittoa, jonka hinta ei tule särkemään työttömien kukkaroa.
Järjestäjinä: Evankelisluterilainen Kirkko, Työttömien Keskusjärjestö, Alppilan Kirkko, Helsingin Työkanava HeTy ry

Alppilan Kirkko, Kotkankatu 2, Helsinki

Työttömyyden Kriisikokous!

Ilmoittautumiset:  
Juha Keränen,  
juha.keranen@tvy.fi



Hyvinvointi

EU:n ruokajaon pussit odottamassa 
noutajiaan Kankaanpään Toimitupa ry:n 
tiloissa. 

12 TVYtter 3/2017

Työttömien Keskusjärjestön 
Terveydeksi-hankkeen terveys- ja 
sosiaalipalveluohjaajat Ulla-Maija 
Kopra ja Veera Luoto tekevät työtä 
ihmisten parissa, Suomea kiertäen. 
Palveluohjaajat kertovat työttömille 
heidän lakisääteisestä oikeudestaan 
maksuttomaan terveystarkastukseen ja 
tarjoavat sosiaali- ja terveyspalvelujen 
palveluohjausta työttömille. Samalla he 
kuulevat tarinoita ihmisten elämistä. 

Osa ihmisistä tavataan ruokajo-
noissa ja tämä kirjoitus kertoo 
heidän kokemuksistaan. Ruo-
kajonot kaikessa tarpeellisuu-

dessaan symboloivat Suomen kasvavaa 
eriarvoisuutta. Joillekin on arkipäivää 
lentää yksityiskoneilla kokouksiin, mut-
ta monille on normaalia jonottaa ruoka-
kassia kolme kertaa viikossa tunneista, 
säästä tai vuorokaudenajasta riippumat-
ta. Veera ja Ulla ovat yhdessä haastatel-
leet kymmeniä leipäjonoissa tavattuja. 
Mitä näille ihmisille kuuluu? Ovatko ih-
miset ruokajonoissa olosuhteiden pakos-
ta vai omasta valinnastaan?  

J. Minkälainen tunnelma on kun tu-
lette leipäjonoihin? Miten ihmiset 
suhtautuvat teihin terveysalan am-
mattilaisina, kun pyydätte heitä 
haastatteluun?

V. Pääsääntöisesti myönteisesti. Riip-
puu kohtaamiemme ihmisten aikaisem-
mista kokemuksista.  Terveydeksi-hank-
keessa ihmiset kohdataan tasavertaisi-
na kanssaihmisinä. Mietimme yhdessä 
mahdollisia palvelutarpeita. 

U. Kyllä tietynlainen turhautumi-
nen ja väsymys näkyvät ihmisistä pääl-
le päin. Ruoanjaot koetaan tärkeänä, sil-
lä kun rahat eivät riitä ruokaan, on ruo-
anjako ollut pelastus. Ihminen tai perhe 
saa viikon tai parin päivän ruuat. On su-
rullista, että ihmiset joutuvat tinkimään 
lääkkeistään ja ruuasta, kun rahat eivät 
riitä. Monet ovat olleet tyytyväisiä Ter-
veydeksi-hankkeen jalkautuvaan toi-
mintatapaan.

J. Koetaanko leipäjonoihin osallistu-
minen leimaavana?

U. En ole huomannut sellaista tilan-
netta, jossa ihminen tulisi poikkeuksel-
lisen matalalla profiililla leipäjonoihin. 
Leipäjonot tuntuvat normaalilta – ne 
ovat vakiintunut osa tätä yhteiskuntaa. 
On hyvä, että ruokajakoja on. Mutta se, 
että niitä todella tarvitaan, että ihmisillä 
ei ole varaa ostaa tarvitsemaansa ruokaa, 
onkin vakava yhteiskunnallinen epäkoh-
ta.

V. Yleisilmapiiriin ei vaikuta liitty-
vän erityistä häpeää. Toki se on asia, joka 
ei aina näy päällepäin. Ihmisiä me olem-

Tarinoita ihmisistä ja 
ruokajonoista

Terveydeksi-hanke:

Ulla-Maija Kopra 
terveyspalveluohjaaja 
puh. 045 699 5393 
ulla-maija.kopra@tvy.fi

Veera Luoto 
sosiaalipalveluohjaaja 
puh. 045 698 6761 
veera.luoto@tvy.fi

Soile Huumonen 
hankepäällikkö 
puh. 045 699 4234 
soile.huumonen@tvy.fi
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me kaikki ja tarvitsemme ruokaa elääk-
semme. Työttömyyden johtuessa paljolti 
rakenteellisista ongelmista ja työn muu-
toksesta, ei työttömyyttä ja tuloköyhyyt-
tä voida nähdä vain yksilöön palautuva-
na vikana, kun se ei sitä ole. Tottakai se, 
että eriarvoistuminen on alkanut nor-
maalistua, on todella huolestuttavaa.

J. Kuinka suuri osa haastattelemis-
tanne asiakkaista ovat vailla tietoa 
terveys- ja sosiaalipalveluista? 

U. Monilla on jokin mieltä askarrut-
tava kysymys tai kysymyksiä meille pal-
veluohjaajille. Paljon on myös tilantei-
ta, joissa ihmiset tarvitsevat ohjeistus-
ta oikaisujen ja valitusten tekemiseen, 
kun kokevat tulleensa kohdelluksi epä-
oikeudenmukaisesti. Terveys- ja sosiaa-
liset vaikeudet ovat usein monisyisiä. Ne 
voivat vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. 
Välillä asiakkaiden on vaikea saada tar-
vitsemiaan vastauksia. Ihmiset ovat mo-
nesti kohtaamiinsa epäkohtiin hyvin vä-
syneitä ja turhautuneita. 

V. Palvelupolkujen katkeamisesta 
on kerrottu usein. Moni on sanonut, et-
tei esimerkiksi terveyspalveluissa ote-
ta kipua tai vaivaa tosissaan. Sen sijaan 
määrätään vain särkylääkettä. Työttömi-
en maksuttomaan terveystarkastukseen 
mentyään moni on onneksi jälkikäteen 
kertonut päässeensä palveluiden piiriin. 
Tarkastuksista on sanottu, että niissä on 

pääsääntöisesti kuunneltu ja otettu va-
kavasti. 

J. Kuinka suuri osa haastattelemis-
tanne asiakkaista mielestänne tar-
vitsevat/hyötyisivät sosiaali- ja ter-
veyspalveluista?  

V. Ennaltaehkäisevät ja varhaiset 
mielen ja kehon sairauksien seulonnat 
olisivat luultavasti tarpeen suurimmal-
le osalle ihmisistä. Sekä työtä vailla ole-
vista, kuin muistakin. Korkea verenpai-
ne tai verensokeri ei välttämättä tunnu 
kehossa miltään. Seulonnoissa voidaan 
kuitenkin löytää viitteitä alkavasta vaka-
vammasta sairaudesta. Olisi kaikille pa-
rempi, jos terveysongelmiin tartuttaisiin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

U. Olemme esimerkiksi nähneet ti-
lanteita, joissa asiakas yllättyy korkeas-
ta verenpaineestaan. Se on toki ymmär-
rettävää, jos verenpainetta ei ole seurattu 
pitkään aikaan.

J. Minkälaisia mahdollisia sairauk-
sia ja vaivoja kohtaamillanne työttö-
millä voi olla? Ovatko teidän arvion-
ne mukaan sairaudet esteenä työllis-
tymiselle – vaikuttavatko ne työky-
kyyn? 

U. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat 
yksi suuri este tai hidaste työllistymisel-
le. Mielialan lasku sekä ahdistusoireet 
nousevat myös monissa keskusteluissa 

esille. Monet kokevat, että ne ovat pitkit-
tyneen työttömyyden seurausta. Jotkut 
työttömät ovat osatyökykyisiä, mutta 
mahdollisuudet työllistyä osa-aikaisesti 
ovat vähäiset tai osa-aikaiselle eläkkeelle 
pääsy on evätty. Muita yleisiä sairauksia 
jotka eivät suoraan vaikuta työkykyyn 
ovat diabetes ja kohonnut verenpaine.

V. Työhakemuksien toistuva hylkäys, 
etenkin jos ihmistä ei kutsuta edes haas-
tatteluun, voi laskea mielialaa ja näin 
vaikuttaa toki vireyteen ja jaksamiseen 
sekä motivaation ylläpitämiseen. 

Ei ole helppoa jaksaa ylläpitää toi-
voa työllistymisestä, jos työttömyys pit-
kittyy. Moni tavatuista on toivonut, että 
pitkittyneessä työnhaussa psyykkiseen 
jaksamiseen kiinnitettäisiin enemmän 
huomiota ja esimerkiksi keskusteluapua- 
ja tukea jaksamiseen tarjottaisiin enem-
män. Suurin osa ihmisistä haluaa töitä. 
Moni myös pyrkii uudelleenkouluttautu-
maan. Koulutuksiin eivät kaikki kuiten-
kaan pääse tai mahdu.  

Moni onkin löytänyt esimerkiksi yh-
teisöllisyyden, vapaaehtoistyön tai kan-
salaisaktiivisuuden henkireiäkseen. On 
todella hienoa, että ihmiset jaksavat 
auttaa muita. He saavat siitä usein itse-
kin voimaa. Mutta palkaton työ ei pois-
ta sitä tosiasiaa, että pitkittynyt työttö-
myys johtaa tavallisesti tuloköyhyyteen 
ja työssä olevien palveluista syrjään jää-
miseen.  
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J. Onko leipäjonoissa riittävän ter-
veellistä ruokaa? 

U. Eräs tavattu ihminen sanoi, että 
hän itse syö joka toinen päivä, jotta lap-
sille riittää ruokaa. Mutta olen usein 
miettinyt sitä, että onko leipäjonojen hä-
vikkiruoka tarpeeksi terveellistä?  

U. ja V. Nämä ovat herkkiä asioi-
ta. Ruokaahan ihmisen on pakko saada. 
Monet sanovat, ettei ole varaa ostaa ter-
veellistä ruokaa. Ruokajaoissa on tarjolla 
usein myös kasviksia ja hedelmiä. Kaik-
ki ruokajakojen ruoka ei silti välttämättä 
ole ns. terveysruokaa.

J. Onko köyhyys este työllistymisel-
le tai hankaloittava tekijä työnsaan-
tiin? 

V. Osa leipäjonojen työttömistä on 
sanonut, etteivät he koe kuuluvansa täy-
sivaltaisina yhteiskuntaan. Jotkut koke-
vat ulkopuolisuuden tunnetta. Kun rahat 
eivät riitä elämiseen, joutuu käyttämään 
paljon energiaa rahankäytön suunnit-
teluun ja sen miettimiseen, miten selvi-
tä päivästä toiseen. Joutuu suunnittele-
maan jokaisen euron käyttöä. Päivittäi-
set raha-asiat huolettavat ja stressaavat. 
Se vie voimia. 

U. Lisäksi, jos ihmisellä ei ole varaa 
käydä lääkärissä, ovat seuraukset työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiselle tietenkin 
huonommat, kuin niillä, joilla on varaa 
käyttää terveydenhuollon palveluja ma-
talammalla kynnyksellä. 

J. Voitaisiinko nykyistä paremmilla 
sosiaali- ja terveyspalveluilla paran-
taa heidän työllistymistään? 

U. Voitaisiin hyödyntää työkykykoor-
dinaattoreita nykyistä enemmän. 

V. Palvelut ovat erillään – ihmiset 
kertovat ”luukuttamisen” kokemuksista 
ja siirtelystä yhdestä palvelusta toiseen. 
Kukaan ei ole kunnolla tarttunut heidän 
ongelmaansa, jotta se hoidettaisiin yh-
dessä loppuun. Jotkut ihmiset myös ko-
kevat, ettei heitä oteta tosissaan, esimer-
kiksi jollekin vaivalle ei tehdä mitään. 
He eivät pääse esimerkiksi itse tarpeelli-
seksi katsomaansa leikkaukseen. Terve-
ydenhuollossa on toki perustellaan pää-
töksiä, mutta asiakkaat ovat joskus olleet 
perusteista eri mieltä. Moni on sanonut, 
että välillä tuntuu siltä, että palveluiden 
epääminen johtuu omasta työttömyy-
destä. Yksi haastateltu totesi, että ”ottai-
sivat edes tosissaan.” 

Myös etuuksien hakemiseen liittyvä 
paperityö koetaan ajoittain niin uuvutta-
vana ja etuuden saamisen ehdot niin vai-
keasti hahmotettavana, että niitä ei lo-
pulta haeta.

U. Samoin terveyskeskus- ja hoito-
maksut sekä esimerkiksi psykoterapi-
an kallis omavastuu estävät ihmisiä saa-
masta tarvitsemiaan palveluita.

J. Mikä nykyisissä sosiaali- ja terveys-
palveluissa on teidän asiakkaiden 
näkökulmasta ollut suurin ongelma? 
Onko ongelmia saatavuudessa ja laa-
dussa? Onko noussut esimerkkejä 
asiakastapauksista, joissa oikea-ai-

kainen hyvä hoito olisi saattanut vai-
kuttaa työkykyyn? 

U. Tulee mieleen montakin tapaus-
ta. Yhdessä tapauksessa asiakas kuului 
omasta mielestään työkyvyttömyyseläk-
keelle. Kela on kuitenkin toistuvasti hy-
lännyt hakemuksen. Hän on yrittänyt 
hakea omalta terveysasemaltaan apua, 
muttei hän ole saanut työ- ja toiminta-
kyvyn arvioinnista lausuntoa, joka aut-
taisi Kelan lääkäriä tekemään eläkepää-
töksen. 

Resurssipula vaikuttaa – eli kiire tai 
koulutusta kattavan ja perustellun lau-
sunnon kirjoittamiseen ei aina ole. Se 
saattaa olla yksi vaikuttava tekijä hylkää-
viin päätöksiin.  

V. Niin, aina lääkärit eivät kirjoita 
riittävästi auki perusteluja, esimerkiksi 
siitä miten asiakkaan työkyky olisi käy-
tännössä sairauden takia heikentynyt 
sairauden tai vamman takia. On valitet-
tavaa, että työssäkäyvillä on hyvät työ-
terveyspalvelut, mutta työttömillä ei ole 
vastaavaa, vaikka terveyden tukeminen 
ja ylläpitäminen olisi ehdottoman tärke-
ää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

Työttömät ovat terveyskeskusten va-
rassa, ja eikä työttömien lakisääteisestä 
oikeudesta ilmaiseen terveystarkastuk-
seen kaikissa kunnissa tiedoteta riittä-
västi. 

Terveyskeskusmaksut ovat työttö-
millä niin korkeita, että vain akuuteissa 
tapauksissa ollaan valmiita maksamaan 
tarvittavat rahat! Yhteiskunnalle tulee 
lopulta kalliimmaksi se, että ongelmat 
hoidetaan vasta viimeisellä hetkellä. Sen 



TVYtter 3/2017 15

Hyvinvointi

Raha-asiat ovat nousseet keskuste-
luissa esille. Välillä asiakas esimerkiksi 
kertoo, ettei ole hakenut diabetes-lääket-
tä tai että hänellä ei ole ollut varaa diabe-
tes-mittariin. 

V. Rankinta on joutua elämään pit-
kään matalilla tuloilla. Jos esimerkik-
si pesukone menee rikki tai tulee jokin 
muu yllättävä meno, niin se on katastro-
fi. 

Moni puhuu perheestään tärkeänä 
voimavarana. Lähiyhteisö pitää heistä 
huolta ja he lähiyhteisöstään, mutta osa 
työttömistä joutuu myös selviytymään 
yksin. 

J. Mitkä ovat ihmisten toiveet tule-
vaisuudeltaan? Mitkä asiat ovat heil-
le tärkeitä? Onko toive päästä töihin? 
Nähdäänkö turvautuminen leipäjo-
noihin pysyvänä elämäntapana, vai 
väliaikaisena tilanteena? 

U. Monet toivovat pääsevänsä töihin 
tai eläkkeelle. Silloin tulisi jokin ratkai-
su, eikä roikkuisi vuosia ja vuosia työttö-
mänä. Moni toivoo tukea mielen hyvin-
vointiin ja taloudelliseen tilanteeseen. 
Aina toivotaan, että raha-asiat parani-
sivat. Yhdistykset ovat todella tärkeitä 
monille ihmisille.  Niistä he saavat ver-
taistukea. Kunpa useammat ihmiset löy-
täisivät yhdistysten piiriin ja rahoittaja-
tahot ymmärtäisivät yhdistysten korvaa-
mattomuuden kävijöiden elämissä! Myös 
terveys ja sen ylläpitäminen sekä paran-
taminen koetaan tärkeäksi. Monelle lii-
an kalliit terveyskeskusmaksut ovat kyn-
nyskysymys.

V. Moni saa voimia perheestä, lapsis-
ta ja ystävistä. Mutta toisaalta moni ko-
kee, ettei heidän tilanteensa kiinnosta 
yhteiskuntaa. Tilanteeseen ei tule muu-
tosta, vaikka se on epäoikeudenmukai-
nen. Ahdistusta koetaan siitäkin, että 
palveluista leikataan ja hinnat nousevat. 

J. Mitä viestejä ihmiset haluavat tei-
dän välityksellänne lähettää eteen-
päin, esimerkiksi päättäjille?  

V ja U. Monet ovat olleet tyytymät-
tömiä hallituksen leikkauksiin, sillä ne 
koetaan epäoikeudenmukaisiksi. Myös 
työttömiä syyllistävä ilmapiiri ja palve-
luiden yksityistäminen harmittavat. Ti-
lanne muodostuu erityisen ikäväksi, jos 
työttömyys pitkittyy aktiivisesta työnha-

usta huolimatta, tai jos työnhaku ei lain-
kaan onnistu sairauden vuoksi. Ihmiset 
toivovat inhimillisempää politiikkaa.

J. Onko jotain muuta, mitä haluaisit-
te kertoa?  

V ja U. Työttömät ei ole yhtenäinen 
ryhmä, eivätkä ole työssäkäyvätkään. 
Näiden kokemusten perusteella ei voida 
arvioida kaikkien työttömien tilannetta. 
Tuloköyhyys yhdistää pitkäaikaistyöttö-
miä, mutta muuten he ovat hyvin vaihte-
leva ryhmä ihmisiä.

Toivon mukaan tulevassa SOTE-
muutoksessa palveluiden saamisen yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon takaami-
nen otettaisiin paremmin huomioon. 

Hätä ja huoli, joka ihmisten puheessa 
nousee, tulisi ottaa vakavasti!

sijaan ongelmat voitaisiin välttää tai mi-
nimoida ennaltaehkäisevällä työllä tai 
varhaisella hoidolla. Se vähentäisi myös 
inhimillistä kärsimystä.

J. Voitaisiinko ongelmaa helpottaa 
siten, että lääkärinlausunnoissa oli-
si täppä, jossa pyydettäisiin lääkärin 
arvioita henkilön sairauden tai vam-
man vaikutuksista työkykyyn? 

U. Täppä on olemassa, mutta perus-
teluja ei aina kirjoiteta selkeästi ja konk-
reettisesti auki, se johtuu ehkä kiireestä 
tai koulutuksen puutteesta. 

J. Mikä teidän mielestänne selittää 
sen, että ihmiset käyvät leipäjonois-
sa? Puhuvatko he teille köyhyydes-
tään? Mitä köyhyys heidän mieles-
tään on? 

U. Jotkut sanovat, että he kuolisivat 
nälkään ilman leipäjonoja. Jaettu ruoka 
on ollut monelle pelastus. Ruokajonoissa 
käy työttömien lisäksi opiskelijoita, pie-
nipalkkaisia perheitä tai yksinhuoltaja-
vanhempia. Pientä eläkettä saavat van-
hukset ja sairaseläkkeellä olevat käyvät 
myös. 

On totta, että vielä 2010 -luvullakin 
voidaan Suomessa nähdä nälkää. Vuokri-
en, lääkkeiden yms. pakollisten menojen 
jälkeen rahat eivät aina riitä. 

V. Jokaista purkkapussiakin voi jou-
tua miettimään, että onko siihen varaa ja 
mistä muusta se on pois. Lapsiperheissä 
lapsille ostetaan pakolliset asiat ja van-
hemmat tinkivät usein viimeiseen asti 
omista kuluistaan. Köyhyys on jatkuvaa 
laskemista ja miettimistä, sekä unetto-
mia öitä ja stressiä. Etenkin jos tulee jo-
kin isompi pakollinen meno. Taloudelli-
nen liikkumavara on hyvin kapea.

J. Kuinka tarkkaan leipäjonojen 
asiak kaat joutuvat budjetoimaan me-
noja? Mistä säästetään ensimmäisek-
si? Mistä ei säästetä? 

U. Vaatteista, harrastuksista ja mat-
kalipuista säästetään ensin. Lasten tar-
peista, puolisosta sekä omista vanhem-
mista säästetään viimeiseksi.  Omat tar-
peet tulevat usein muiden tarpeiden jäl-
keen. On myös tapauksia, joissa aikuiset 
lapset huolehtivat, että työttömillä van-
hemmilla on rahaa ruokaan. 

Haastattelussa Ulla-Maija Kopra ja 
Veera Luoto

Toimittaja: Jukka Haapakoski
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Mistä on hyvä hanke tehty?
Maailma on hankkeita pullollaan 
eikä loppua näy. Mistä työelämän 
ulkopuolella oleva työikäinen 
tai hanketta suunnitteleva 
järjestötyöntekijä tietää, millainen 
hanke on hyvä ja millaista toimintaa 
kannattaa järjestää, jotta asiakkaat 
oikeasti hyötyvät? Pohjois-Savon 
Liikunta ry:n ja Huoltoliito ry:n 
yhteistyössä toteuttaman Työkuntoon-
ESR-hankkeen Kykyviisarilla 
toteutetuissa seurantamittauksissa 
on näkynyt hyviä muutoksia eli 
hanketoiminta vaikuttaa onnistuneelta. 
Kolumnimme kyläili Kuopion suunnalla 
tiedustelemassa onnistumisen reseptiä.

Hankepäällikkö Niina Markkanen, 
mikä on Työkuntoon-hanke?

Me olemme huhtikuussa 2016 alka-
nut hanke, joka jatkuu aina maaliskuun 
2018 loppuun. Toimimme kuudessa poh-
joissavolaisessa kunnassa. Työkuntoon-
hanke rakentuu kahdesta toimintako-
konaisuudesta, Innostamosta ja Kehit-
tämöstä. Innostamon alla toteutetaan 
a) kaikille hankekuntalaisille avoimia, 
liikuntaan ja ruoanlaittoon liittyviä oh-
jauksia, kuntokartoituksia ja koulutuk-
sia, b) kohdennettua ryhmätoimintaa 
työikäisille työttömille/työelämän ulko-
puolella oleville ja c) lisäksi hankkeessa 
mukana olevat liikunta- ja urheiluseurat 
käynnistävät uusia kaikille kuntalaisil-
le avoimia matalan kynnyksen ryhmiä. 
Kehittämössä toteutetaan a) hankkees-
sa mukana oleville seuroille toiminnan 
koulutus-kehitysprosessit ja b) hankkeen 
seminaarisarja. Yhtenä ajatuksena on 
ohjata kohdennettuun toimintaan osal-
listuneita jatkopoluille osallistumaan 
kolmannen sektorin toimintaan ja kiin-

nittymään yhdistystoimintaan laajem-
minkin. Koko ajan pörrätään kenttätoi-
minnassa ja meillä on paljon käytännön 
toimenpiteitä.  

Mitä Työkuntoon on saavuttanut ja 
miltä tähänastiset tulokset vaikutta-
vat?

Meillä käytössä olevan Kykyviisa-
rin vertailuarvot näyttävät, että hank-
keen kohdennettu toiminta on vaikut-
tanut mm. osallistuvien henkilöiden ko-
ettuun työ- ja toimintakykyyn, osalli-
suuden vahvistumiseen ja arkiaskareis-
ta suoriutumiseen positiivisesti. Osate-
kijöistä usea on liikkunut noin pykäläl-
lä parempaan suuntaan. Ihmisten omat 
kommentit ovat myös hyvin myönteisiä. 
Moni osallistuja on maininnut saaneen-
sa arkeen uutta rytmiä sekä innostusta 
liikuntaan ja terveellisempiä ruokatot-
tumuksia. Monelle on myös ollut tärkeää 
se, että on rohkaistunut lähtemään pois 
kotoa ja saanut itseluottamusta sitä kaut-
ta. Kun uskaltaa toimia toisten aiemmin 

Tunnelmaa Tuusniemen melontaretkelle lähdöstä

Kohdennettujen ryhmien vetäjät eli hankkeen hyvinvoinnin asiantuntijat Huoltoliitto ry:stä, 
Kalle ja Sami, nauttivat työstään

Hankepäällikkö Niina Markkanen 
Työkuntoon-hanke
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tuntemattomien ihmisten kanssa ryh-
mässä, niin saa onnistumisen kokemuk-
sia. Myös työelämään päässeitä löytyy.

Mikä on teidän onnistuneen hanke-
toimintanne salaisuus?

Kohdennetun toiminnan osalta tu-
lokulmamme on ehkä totutusta poik-
keava – lähdemme siitä, että tehdään ja 
touhutaan yhdessä osallistuen ja osal-
listaen, hyvällä fiiliksellä ja meiningillä. 
Työkaluinamme ovat liikunta ja ravitse-
mus. Kukaan ei joudu tilille tai tarkas-
teluun esim. elämäntavoistaan ja katta-
via fyysisiä mittauksia ei tehdä. Olemme 
myös huomanneet, että kohdennetussa 
ryhmätoiminnassa kerran kahdessa vii-
kossa tapaaminenkin on jo aikaansaanut 
muutoksia, toiminnan ei siis tarvitse olla 
hirvittävän intensiivistä. Ryhmään osal-
listujat otetaan toiminnan suunnittelus-
sa vahvasti mukaan. Meillä kuunnellaan 
porukkaa! Myös kokeneet ja osaavat han-
ketyöntekijät, jotka tuntevat työelämän 

ulkopuolella olevien asioita, ovat tärkeä 
tekijä onnistumisten taustalla.

Millainen rooli ja merkitys Kykyvii-
sarilla on projektissanne ollut?

Kykyviisari on istunut meille hyvin 
muutoksen mittarina. Se antaa kattavan 
kuvan sekä paljon tärkeää tietoa ihmi-
sen elämästä ja tilanteesta. Kykyviisari 
ei myöskään mittarina karkota ketään – 
toisin kuin jotkut muut mittaukset voi-
vat tehdä.  Se on hyvin soveltuva juuri 
työelämän ulkopuolella oleville ja on riit-
tävä yksittäisenä mittarina osoittamaan 
vaikutuksia. Kykyviisari mahdollistaa 
myös syvällisesti asioihin käsiksi pää-
semisen. Kykyviisari on ollut täyttäjälle 
selkeä ja helposti ymmärrettävä.

Mikä merkitys Kykyviisarilla on ol-
lut muutoksen näkyväksi tekemisen 
työkaluna?

Erittäin merkittävä!  Kykyviisari on 
näyttänyt meille, että teemme oikeita 

asioita. Lisäksi olemme nähneet, mit-
kä asiat mahdollistavat muutokset – esi-
merkiksi että henkisten resurssien vah-
vistuminen voi parhaiten mahdollistaa 
työelämänkin tavoittelemisen. On tär-
keää tietää, milloin ihmisellä on riittävät 
resurssit työnhaussa aktivoitumiseen. 
Koko osallistujan elämä avautuu Kyky-
viisarin avulla.

Kykyviisarin avulla saadaan esille 
hankkeen toiminnan vaikutuksia ja näh-
dään miten eri tulokulmista toteutettu 
ohjaus vaikuttaa eri osatekijöihin tai ko-
konaisuuksiin. Hyvä arviointiväline on-
kin yksi edellytys onnistuneelle ja koh-
dennetulle hanketyölle ja Kykyviisari oi-
keasti palvelee työelämän ulkopuolella 
olevien asiakkaiden tarpeita.

Anne Salmi 
Solmu-ESR-koordinaatiohanke 

Työterveyslaitos

Työkuntoon-hankkeen kuplapallotouhuja – iloista menoa

Iisalmen kohdennetun ryhmän Kokkisodan herkullisia tuotoksia Kykyviisarin uudistettu ja käyttäjäkoke-
musten perusteella paranneltu versio 
ilmestyy lokakuussa 2017. Päivitettyyn 
Kykyviisariin on lisätty muutama uusi 
kysymys ja osaan vanhoista on tehty 
tarkennuksia. Myös Kykyviisarin verkko-
koulutus laajenee uusilla, asiakastyötä 
tukevilla osioilla. Ohjeistamme kaikkia 
Kykyviisaria käyttäviä toimijoita uuteen 
Kykyviisariin siirtymisessä!  Seuraa 
Työterveyslaitoksen viestintää asiaan 
liittyen!

www.ttl.fi/kykyviisari 

Työkuntoon-hanke: www.pohjois-savon-
liikunta.fi/tyokuntoon-hanke-2016-2018  
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so25-vuotta sitten Turussa 
tapahtui jotain uutta ja 
merkittävää, kun Turun 
Seudun Työttömät ry pe-
rustettiin. Elettiin 90-lu-

vun laman karmeimpia vuosia, eikä var-
maan kukaan osannut aavistaa, mihin 
suuntaan työttömien liike muotoutuu 
ja minkälaisiin mittasuhteisiin etenkin 
Turussa toiminta kehittyy. Työttömien 
Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjes-
tö – TVY ry perustettiin v. 1991 suurin 
piirtein samoihin aikoihin. Myös monet 
muut yhdistykset viettävät 25-vuotisjuh-
liaan näinä aikoina.

Työttömien Keskusjärjestön jäsenis-
tön määrällä Turku on ollut pitkään – 
joskaan ei aina – suurin, nyt yli tuhan-
nella jäsenellään.

Harva varmaan osasi ennustaa, kuin-
ka pitkä on 90-luvun laman varjo suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Valuutta-
kurssiheilahteluiden vuoksi menetettiin 
iso joukko yrittäjiä ja kokonaisia aloja. 

Esim. tekstiiliteollisuus romahti tavalla, 
josta ei ikinä ole toivuttu. Monen 90-lu-
vun laman työttömän kohtaloksi koitui 
pätkittäinen työelämä ja erittäin pitkiä 
jaksoja työttömänä.

Myllerryksen keskellä työttömien yh-
distystoiminta monimuotoistui ja kehit-
tyi. Raha-automaattiyhdistyksen ja työ- 
ja elinkeinoministeriön avustusten tur-
vin kehitettiin monenlaista sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
hanketta. Työttömiä työllistettiin mo-
niin projekteihin ja osa työllistyi eteen-
päin avoimille työmarkkinoille. TST ry ja 
kierrätysalan toimijat ovat olleet suurim-
pia työllistäjiä Työttömien Keskusjärjes-
tön jäsenistössä.

Erittäin tärkeää työtä
Työ on ollut suomalaisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan viimeinen perälauta – 
viimeinen kädenojennus, jolla ihmis-
ten syrjäyttäminen saataisiin ehkäistyä. 

Turun 
Seudun TST ry      -vuotta

 

25
Suuret kiitokset, että pääsin 
Työttömien Keskusjärjestön edustajana 
osallistumaan TST ry:n 25-vuotisjuhlaan 
ja kertomaan meidän tervehdykset!
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Markkinavoimat, ihmisten kokemat on-
nettomuudet, vammat ja sairaudet syr-
jäyttävät ihmisiä, jotka ovat syystä tai 
toisesta joutuneet työttömäksi. Vain jul-
kisin varoin – ja uskallan väittää – myös 
ponnistuksin voidaan viime kädessä tur-
vata ihmisille mahdollisuus kuntoutua, 
työllistyä ja kouluttautua takaisin työ-
elämään.

Nykyään on kovin muodikasta jäl-
leen syyttää ihmistä itseään, jos on syys-
tä tai toisesta epäonnistunut työllistymi-
sessä. Mutta, jos ei ole tiennäyttäjiä, jos 
ei ole osaamista tai ajankohtaista koulu-
tusta, suomalaisessa yhteiskunnassa on 
todella haastavaa saada töitä. 

Suurin osa nauttii ikään kuin suoma-
laisen yhteiskunnan suomista mahdolli-
suuksista ja eduista siten, että eivät ehkä 
itse huomaakaan, kuinka helposti hei-
dän kohdallaan kaikki on käynyt. Ollaan 
kiinni omissa mielenkiinnon kohteissa, 
ongelmissa jne. Ei ymmärretä lähellä ole-
vien ihmisten hätää. Häpeissään monet 
piilottelevat omia ongelmiaan. Ne hau-
tautuisivat, jos ei olisi yhdistyksiä, ku-
ten TST ry, jotka antavat mahdollisuu-
den kohdata niitä yhdessä ja etsiä niihin 
ratkaisuja.

Tämän kaiken te tietysti TST ry:ssä 
tiedätte. Päivittäin pohditte, miten on-
gelmia ratkotaan, ja miten haasteissa 
edetään. Viime ajat ovat olleet erityisen 
kovat yhdistystoiminnalle, vaikka pit-
käaikaistyöttömyys on ennätyslukemis-
sa. Määrärahoja on vähennetty ja koko 
ajan tulee uusia haasteita ja vaatimuk-
sia. Aina niistä jotenkin kummasti on 

TST ry:ssä selvitty. TE-hallinnon roo-
lin muuttuessa yhteistyökuviot kunnan, 
maakunnan ja elinkeinoelämän kanssa 
ovat erittäin tärkeät. Pitäkää niistä kiin-
ni ja olkaa avoimia uusille ratkaisuille. 

On selvää, että pitää elää ajassa – 
yrittää löytää ratkaisuja niissä lain säätä-
missä puitteissa, mitä on kulloinkin tar-
jolla tietysti myös ajaen kohti parempaa. 
Ja niin te olettekin tehneet. Texvex on 
hieno esimerkki tästä.

Texvex ja kierrätysmateriaalit
Kun pohdin, minkälaisen lahjan voisin 
teille antaa, Finlaysonissä oli vastaus 
kuin suoraan tätä varten. Siellä myytiin 
kokonaan Suomessa valmistettuja 50 % 
kierrätysmateriaaleilla tehtyjä kangas-
tuotteita. Ne ovat suomalaisen designin 
ja tuotannon uutta aaltoa. Ympyrä on 
ehkä viimein kiertänyt 90-luvun laman 
ajoista. Tekstiiliteollisuus palaa uudistet-
tuna TST ry:n ja Ekokaarinan kaltaisten 
toimijoiden eteenpäin vietynä.

”Tämä on sikamakee!” sanoi myyjä. 
En tiedä tuleeko nämä kankaat suoraan 
TST ry:stä, mutta samaa voi sanoa teistä. 
Te olette sikamakeita! Toivottavasti TST 
ry on vielä vähintään seuraavat 25 vuotta 
tukemassa työttömiä.

Hyvää syksyä kaikille työttömien yh-
distyksille. Teette todella tärkeää työtä!

 
Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

Työttömien Keskusjärjestö ry
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Suomen vähävaraisten avun 
toimenpideohjelma 2014–2020 
hyväksyttiin 16.12.2014. Ohjelman 
toimeenpano käynnistyi vuoden 
2015 syksyllä. Aikaisempi vuonna 
2013 päättynyt elintarviketuki 
yhteisön vähävaraisimmille -ohjelma 
oli kumppaniorganisaatioille 
pääpiirteittäin vastaava kuin nykyinen 
järjestelmä. Hallintoviranomainen 
(maaseutuvirasto eli Mavi) 
toimittaa elintarvikkeet maksutta 
ja kumppaniorganisaation 
jakajayhdistykset jakavat elintarvikkeet 
niin ikään maksutta vähävaraisimmille 
elintarvikepaketteina tai aterioina.

Työttömien Keskusjärjestö ry 
(tuolloin Työttömien Valtakun-
nallinen Yhteistoimintajärjestö – 
TVY ry) on ollut elintarvikajaos-

sa mukana alusta, vuodesta 1996 lähtien.
Vuodesta 2014 ruokajakelun on ra-

hoittanut Euroopan unionin vähäva-
raisimmille suunnattu eurooppalaisen 
avun rahasto (FEAD) ja sitä hallinnoi 
Suomessa maaseutuvirasto (Mavi). Suo-
messa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 
vastaa vähävaraisten avun rahastosta ja 
maaseutuviraston toimenpideohjelman 
toteutuksesta. Rahaston avustuksella 
voidaan jakaa Euroopassa muitakin tuot-
teita kuin ruoka-apua (kuten vaatteita 
tai hygieniatuotteita), mutta Suomessa 
tehdyn hallituksen päätöksestä meillä 
jaetaan ainoastaan elintarvikkeita.

Toimenpideohjelmalla pyritään lie-
ventämään ensisijaisesti niiden vähäva-
raisten ihmisten ruoan puutetta, jotka 
ovat pudonneet julkisen sektorin turva-
verkkojen läpi ruoka- ja muun epäviral-
lisen avun piiriin ja joiden päivittäinen 
ruokavalio ilmenee riittämättömänä ja 
yksipuolisena ravintona.

Toimenpideohjelman valvonnan hoi-
taa riippumattomana tarkastusviran-
omaisena valtiovarain-ministeriön val-
tiovarain controller -toiminto. Tarkas-
tuksia tehdään vuosittain jakelupistei-
siin, joille on myönnetty yli 100 000 kg 
elintarvikkeita, ovat uusia toimijoita tai 
toimijoihin, joihin ei ole kohdistunut 
varmistuskäyntiä viiteen vuoteen. Vuon-
na 2016 toteutettiin 15 paikan päällä teh-
tävää varmennusta.

Hankkeet
Mavin ruokajakoon liittyy muitakin 
Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja Ehkäi-
sevä päihdetyö EHYT ry:n Terveydeksi-
hankkeen tapaisia hankkeita, jotka ra-
hoitetaan ESR-rahalla.

Varkautelaisten osallisuus, syrjäyty-
misen ehkäisy ja työllistymisen tuki -han-
ke (VOSET -hanke 2016–2017) on suun-
nattu heikosti työllistyville työttömille 
ja työelämän ulkopuolella oleville työ-
ikäisille henkilöille. Hankkeen pääkoh-
deryhmänä ovat työttömät työnhakijat. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on 
matalan kynnyksen palvelujen kehittä-

Mavin verkkosivut: 
www.mavi.fi/ruoka-apu

Työttömien Keskusjärjestö ry jakaa 
vuonna 2017 arviolta 447 690 kg 
elintarvikkeita (vuonna 2016 luku oli 
541 423 kg).

Vuoden 2017 lisäjaon tuotteet 
odottamassa noutajiaan Iisalmessa.

Jäsentoimintaa
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Järjestöille myönnetyt määrät tonneina

Työttömien Keskusjärjestö ry Kakki yhteensä

minen sekä paikallisten, kohderyhmän 
kanssa toimivien, toimijoiden verkostoi-
tuminen. Hankkeella pyritään kohde-
ryhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin, työ- ja toimintakyvyn sekä työllisty-
misen parantamiseen. 

Hankkeesta ja toteutuksesta vas-
taavat Varkauden kaupunki, Varkauden 
Seudun Työnhakijat ry ja Varkauden Ro-
maniyhdistys. Hankkeessa toimii muka-
na yksi FEAD:n kumppaniorganisaatio.

Kuntoutuspolku ry:n (FEAD:n 
kumppaniorganisaatio) Polku55-hank-
keella (2015–2017) tarjotaan sosiaalityön 
viitekehyksessä matalan kynnyksen val-
mennus- ja tukipalvelua yli 55-vuotiaille 
yhteiskunnasta syrjään joutuneille tam-
perelaisille pajatoiminnan keinoin. Ku-
luneen vuoden aikana Polku55:n toimin-
taan osallistuneet olivat myös kohdenne-
tun ruoka-avustuksen piirissä.

Vuosi 2016
Mavi toimitti kumppaniorgainsaatioille 
vuonna 2016 yhteensä noin 2 092 tonnia 
elintarvikkeita. Mukana olleilla 32 orga-
nisaatiolla oli yhteensä 621 jakelupistet-
tä. Kaupoista saatua lahjoitusruokaa ar-
vioitiin jaetun sen lisäksi noin 45 %.

Vähävaraisten toimenpideohjel-
man piirissä arvioitiin olevan yhteen-
sä 289 824 henkilöä, joista noin 12 % 
all 15-vuotiaita, noin 20 % vähintään 
65-vuotiaita ja noin 36 % naisia. Maa-
hanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten 

ja erilaisten vähemmistöjen, kuten ro-
manien osuus oli noin 8 %. Vammaisten 
ja asunnottomien osuudeksi arvoitiin 
kumpiakin noin 1 %.

Vähävaraisimmille jaettavat elintar-
vikkeet olivat vuonna 2016: vehnäjauho, 
sämpyläjauho, puurohiutale, pastatuo-
te, lihasäilyke, hapankorppu, aamiais-
viljavalmiste (mysli), valmisateria-aines 
(pasta juustokastikkeessa), hernekeit-
to ja maitojauhe. Tuotevalikoima vastasi 
pääpiirteittäin vuonna 2013 päättyneen 
edellisen ohjelman valikoimaa.

Vaikka EU:n elintarvikejako on valta-
kunnallista, voi apu siitä huolimatta si-
jaita kaukana avuntarvitsijasta. Osa yh-
distyksistä toimittaa ruoka-apua myös 
avuntarvitsijan kotiin. Tällöin on tyypil-
lisesti kyseessä vanhukset ja liikuntara-
joitteiset. Eräällä kumppaniorganisaati-
olla on käytössään viikottain muutamal-
le paikkakunnalle kiertävä ”myymäläau-
to”. 

Syksy 2017
Elintarvikkeiden jako on alkanut viikol-
la 35 ja viimeiset jaot on tarkoitus teh-
dä viikolla 44. Jakajayhdistysten on syy-
tä huomioida, että kaikki täytettävät lo-
makkeet on päivitetty ja ne saa ladattua 
Mavin verkkosivuilta.

Syksyn aikana Taloustutkimus Oy 
tulee tekemään osassa jakelupaikoista 
haastatteluja ruoka-avun saajille. Haas-
tattelujen avulla kerätään arvokasta tie-

toa ruoka-apua hakevilta heidän sosio-
ekonomisesta taustasta, nykyisestä ja 
menneestä tilanteesta ja näkemyksistään 
EU:n ruoka-apuun. Haastattelut tehdään 
anonyymisti ruoka-avun jakamisen yh-
teydessä ja niihin osallistuminen on va-
paaehtoista. Maaseutuvirasto on etukä-
teen yhteydessä jakelupaikkoihin, joihin 
haastatteluja ollaan tulossa tekemään.

Jakajat vuosien varrella
Vuodesta 1996 lähtien Työttömien Kes-
kusjärjestö ry on ollut suurin EU:n ruoan 
jakaja Kirkkopalvelut ry:n kanssa. Muita 
isoja kumppaniorganisaatioita ovat ollet 
vuosien varrella Adventtikirkon Avus-
tuspalvelu ADA, Hyvä Arki, Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto, Mielentervey-
den Keskusliitto, Pohjois-Karjalan Työt-
tömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry, 
Suomen Katulähetysliitto, Suomen Pe-
lastusarmeijan säätiö, Suomen Punainen 
Risti ja Suomen Vapaakirkko.

Kaikesta jaetusta ruoasta vuonna 
2016 yhteensä noin 81 % jakoivat Työttö-
mien Keskusjärjestö, Kirkopalvelut ry ja 
Adventtikirkon Avustuspalvelu ADA.

Lähteet: Mavin täytäntäntöönpanoa kos-
keva katsaus FEADille vuodesta 2016.

Juha Keränen
järjestösihteeri

Työttömien Keskusjärjestö ry
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Eläketuki on tarkoitettu ikääntyville 
pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat 
saaneet työmarkkinatukea Kelasta. 
Tukea maksetaan kesäkuun alusta 
alkaen.

Eläketuen hakeminen on alkanut. 
Täysimääräinen tuki on takuue-
läkkeen suuruinen eli 760,26 €/kk 
vuonna 2017. Sitä vähentävät tie-

tyt eläkkeet ja korvaukset.
– Tuen myöntämiseen on yksityis-

kohtaiset edellytykset, ja etuus on voi-
massa vain tietyn ajanjakson. Olemme 
Kelassa arvioineet, että eläketukeen oi-
keutettuja olisi kaikkiaan noin 5 300, 
etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo.

Lex Lindström

Lisätietoja asiakkaalle:

Verkossa:

http://www.kela.fi/elaketuki 
http://www.kela.fi/postiosoitteet 
http://www.kela.fi/asiointi

Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 
202 ma–pe klo 8–17

Eläketukea voi hakea, kun asuu Suo-
messa, on täyttänyt 60 vuotta ennen 
1.9.2016 ja saanut työmarkkinatukea 
31.8.2016. Lisäksi hakijan on täytynyt 
saada Kelasta työmarkkinatukea vähin-
tään 1250 päivää tai saada enimmäisajan 
työttömyyspäivärahaa ja sen lisäksi työ-
markkinatukea Kelasta vähintään 750 
päivää. Tukea ei voi saada, jos saa saira-
uspäivärahaa, kuntoutusrahaa tai esi-
merkiksi työkyvyttömyyseläkettä. Tie-
toa muiden etuuksien vaikutuksista elä-
ketukeen löydät Kelan verkkosivuilta. 
Voit myös olla yhteydessä Kelaan, jotta 
saat tietoa siitä, miten eläketuki vaikut-
taa muihin etuuksiin.

Raute muistuttaa siitä, että tuen 
maksu lakkaa, kun henkilö siirtyy eläk-
keelle tai täyttää 65 vuotta. Kansanelä-
kettä ja takuueläkettä voi hakea 65-vuo-
tiaana, jos työeläkettä ei ole kertynyt tai 
se on jäänyt pieneksi. Jos henkilö siirtyy 
työeläkkeelle alle 65-vuotiaana, hän voi 
hakea kansaneläkettä varhennettuna 
vanhuuseläkkeenä, jos työeläke on pieni. 
Silloin kansaneläkkeeseen tehdään py-
syvä varhennusvähennys.

Kuinka haet eläketukea
Kela haluaa palvella yhdenvertaisesti ja 
vastuullisesti. Kela on lähettänyt viikol-
la 19 kirjeen ja hakemuslomakkeen niille 
henkilöille, joilla Kelan tietojen mukaan 
on todennäköisesti oikeus eläketukeen.

Jos et saa kirjettä, mutta arvioit, että 
sinulla olisi oikeus eläketukeen, voit 
täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen 
Kelan verkkosivuilta. Eläketukea hae-
taan lomakkeella Eläketuki (ET1). Postita 
hakemus Kelaan. Päätös tulee myös pos-
titse kotiisi. Kelan verkkoasiointipalve-
lun viestitoiminnolla voit myös kysyä li-
säkysymyksiä kaikista etuuksistasi.

Tuki voidaan myöntää takautuvasti 
enintään 6 kuukaudelta. Sen voi hakea 
myöhemminkin, jos se tuntuu hyvältä 
ratkaisulta tai jos ei ole huomannut ha-
kea sitä heti. Tuen voi myös jättää hake-
matta, vaikka olisi siihen oikeutettu.

Hakemuksia tulee Kelaan alkuvai-
heessa todennäköisesti paljon, ja siksi 
päätöksen saaminen saattaa kestää.

Kela maksaa eläketuen kuukauden 
4. päivänä. Jos pankit ovat silloin kiinni, 
maksupäivä on edellinen pankkipäivä.

Kela tiedottaa 9.5.2017
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Uutta ry:n Jouni Kylmälä ja Sari Siimes sekä 
toiminnasta kiinnostunut henkilö.
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en Erkki Karvisen suunnittelema Puhos on 
vuonna 1965 avattu aikanaan Suomen 
suurin ostoskeskus Puotiharjussa, 
Helsingin Itäkeskuksessa. Puhoksen 
suurimmat liiketilat kuuluvat Alepalle, 
Intersportille, Elixialle ja Jyskille. 

Valtaosa Puhoksen muusta lii-
ketilasta kuuluu Itäkeskuksen 
maahanmuuttajataustaisille 
yrittäjille. Puhoksessa on mm. 

isokokoinen Alanya Oriental Shop, Isla-
mic Rahma Center ja moskeija, Helsin-
gin Islam Seurakunta, Juba Oriental Oy, 
Thai-hierontapaikkoja, kampaamoja ja 
partureita. Helsingin kaupunki ei ole ha-
lukas jatkamaan vuoden 2020 loppuun 
tehtyä vuokrasopimusta nykyisellään.

Badbaado ry ja Puhoksella toimivat 
yhteisöt järjestivät lauantaina 5.8.2017 
koko perheen kulttuuritapahtuman Hel-
singin vilkkaimpiin monikulttuurisiin 
keskittymiin kuuluvassa somali-, kurdi- 
sekä arabitaustaisten toimijoiden ylläpi-
tämässä keskuksessa.

Tapahtumassa, joka kesti kolmesta il-
takymmeneen, kaupat olivat auki ja pal-
jon toimijoita oli ulkona pöytineen ja tar-
jouksineen. Keskuksen ulkopuolelle oli 
pystytetty lava, jolla esiintyi mm. Es-Ow 
Diato, Aweys Shambi ja Asma Love. 

Paikalla oli myös Työttömien Kes-
kusjärjestö ry:stä järjestösihteeri Juha 
Keränen sekä Uudenmaan Työttömien 
Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry:n 
toiminnanjohtaja Sari Siimes ja puheen-
johtaja Jouni Kylmälä.

Tapahtumassa oli mukana sekä mo-
nikulttuurisia että valtaväestöperheitä ja 
monenikäisiä osaanottajia. Lisäksi usea 
perhe käveli tapahtumapaikan läpi ja he 
olivat mitä ilmeisemmin tulossa Itiksen 
kauppakeskuksesta ja olivat matkalla ko-
teihinsa. 

Puhos  People

Keskusjärjestön ja Uutta ry:n pöytä 
herätti mukavasti kiinnostusta. Keskus-
telimme ihmisten kanssa toiminnastam-
me ja houkuttelimme halukkaita Uutta 
ry:n toimintaan mukaan. Jaoimme myös 
TVY:n vanhalla logolla varustettuja T-
paitoja ohikulkijoille sekä lahjoitimme 
paitanipun turvanpaikanhakijatoimis-
tolle.

Juha Keränen
Työttömien Keskusjärjestö ry

järjestösihteeri



JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINNANVETÄJIEN 

Vertaistukipäivät 26.–27.10. 
Työttömien Keskusjärjestö ry järjestää jäsenyhdistysten 
aktiiveille, toiminnanvetäjille ja hallitusjäsenille suunnatut 
vertaistukipäivät. Ryhmä kokoontuu torstaina hohtokeilailuun 
sekä saunailtaan ja varsinainen ohjattu päivä on perjantaina 
Hotelli Avassa.

To 26.10. 
klo 14–16: Hohtokeilaus

Fun Bowling, Helsinginkatu 25, Sörnäinen
klo 18–21.30: Sauna ja illanviettoa

Runonlausuntaa, musiikkia ja iltapala

Pe 27.10. 
klo 9–12.30:   VERTAISTUKIPäIVäT

Hotelli Ava, Karstulantie 6, Helsinki. Päivien jälkeen lounas.
Fasilitaattorina toimii YTM Johanna Heikkinen 

Hinta: 135 €  
(sis. keilaus, taksi hotelliin, majoitus, sauna, ruokailut).

ILMOITTAUTUMINEN

juha.keranen@tvy.fi

18.9. MENNESSä!

HUOM. PAIKKA:

Hotelli Ava

Karstulantie 6

Hotelli Ava
Karstulantie 6, Helsinki (Vallila)
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Kun jää työttömäksi ja itsensä 
työllistäminen on vahvasti mielessä, 
joutuu punnitsemaan moneen 
kertaan yrityksen perustamista. Pitää 
olla hyvä liikeidea, alkupääomaa ja 
käsitystä markkinoista sekä vahvaa 
talousosaamista. Vaikka kaikki osa-
alueet olisivat jotenkin hallussa, 
ei ole taetta, että yritys onnistuisi. 
Starttiraha auttaa alkuun pääsemiseen, 
mutta meistä kaikista ei ole yrittäjiksi. 
Yksi vaihtoehto työttömyyden 
ja yrittämisen välimaastossa on 
osuuskuntatoiminta.

Osuuskunnan perustamiseen 
riittää nykyään yksi henkilö. 
Siinä tapauksessa osuuskun-
nan osakas on yrittäjä. Jos ei 

halua yrittäjästatusta, ei saa omistaa yli 
15 % osuuskunnasta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että osuuskunnassa tulee olla 
vähintään 7 jäsentä. Omat mahdolliset 
muut yrittäjyyteen liittyvät asiat, kuten 
YEL/MYEL-maksut, on syytä selvittää 
etukäteen.

Kun perustetaan usean ihmisen vä-
linen osuuskunta, toiminnalle on luota-
va selkeät ja yksiselitteiset säännöt. Tätä 
paperia kutsutaan jäsensopimukseksi. 
Osuuskunnan jäsen vastaa vain sillä pää-
omalla, mitä yhtiöön on sijoittanut.

Esimerkkiosuuskunta
Kurun Osaavat Kädet OSK on työosuus-
kunta Ylöjärvellä. Osuuskunta lähti liik-
keelle siitä, että ryhmä ylöjärveläisiä jäi 
työttömäksi ja he halusivat työllistää it-
sensä. Osuuskunnassa on 15 jäsentä ja 
heidän keski-ikänsä on yli 40 vuotta.

Osuuskunnan päätoimialana on ko-
tiapupalvelut, siivous, kaupassa käynti 
ja yleensäkin kaikki kotitalouteen liitty-
vät arjen askareet. Osuuskunta tarjoaa 
mm. vuokramökkien siivousta, remont-
ti-/kirvesmiehiä erilaisiin rakennus- ja 
kor jaustöihin, puutarha/pihasuunnit-
telua, eri alojen asentajia, hierojan, kra-
niosakraalihoitajan (ihmisille ja eläimil-
le), koirahierojan/eläinhomeopaatin ja 
graafisen suunnittelijan/valokuvaajan 
palveluja. Myynnissä on erilaisia jäsen-
ten tekemiä käsitöitä kuten koruja.

Osuuskunta hoitaa myös Matkahuol-
lon rahtiasiamiespalvelua ja heillä on 
Mattokeisari Oy:n pesulavälitys. Osuus-
kunta järjestää eri aiheisia pieniä kurs-
seja ja luentoja osuuskuntatoiminnasta.

Kaikki osuuskunnassa työskentele-
vät ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Ku-
kin markkinoi ja myy itse itsensä. Työ ti-
lataan osuuskunnasta, joka myös laskut-
taa asiakasta ja maksaa työntekijöilleen 
palkan sivukuluineen sekä hoitaa vakuu-
tukset ja muut lakisääteiset. Osuuskun-
nalla on ulkopuolinen kirjanpitäjä.

Kukaan osakkaista ei työllisty osuus-
kuntaan kokoaikaisesti, vaan he ovat 
osa-aikaisia työntekijöitä ja osa työllis-
tyy projekti kerrallaan. Kun he eivät tee 
osuuskuntatyötä, he saavat soviteltua 
päivärahaa tai liiton korvauksia.

Anne Göös-Leppänen pitää osuus-
kuntaa ehdottomasti hyvänä itsensä 
työllistämismuotona. Vaarana hän pitää 
mm. yhteensopimatonta ryhmää. Henki-
lökemia on siis ensiarvoisen tärkeää, hän 
huomauttaa.

Juha Keränen 
Työttömien Keskusjärjestö ry

Anne Göös-Leppänen
Kurun Osaavat Kädet OSK

Työttömyydestä 
osuuskunnan jäseneksi?

Osuuskunta (lyhenne osk) on yh-
tiömuoto, jonka avulla harjoitetaan 
osuustoimintaa. Osuuskunnan omis-
tajia ja päätösvallan käyttäjiä ovat sen 
jäsenet. Osuuskunnan tarkoituksena 
on tyydyttää jäsentensä taloudellisia, 
sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja 
tavoitteita yhteisesti omistetun ja de-
mokraattisesti hallinnoidun yrityksen 
avulla. (Lähde: Wikipedia)

Kuvat: Kurun Osaavat Kädet OSK



Etelä-Karjala

Imatran Työnhakijat ry 
Koskikatu 1 D, 55120 
Imatra, 050 304 7946, 
050	461	6390,	www.tvy.fi/
imatrantyonhakijat

Lappeenrannan Seudun 
Työnhakijat ry 
c/o Marja Pylkkö, 
Metsäsaimaankatu 2 C 11,  
53950 Lappeenranta, 
040 026 9262, 040 026 9206, 
www.lprsth.fi

Parikkalan Työnhakijat ry 
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 
Parikkala, 050 528 8318

Etelä-Pohjanmaa

Alavudenseudun  
Työttömät ry 
Torikatu 4, 63300 Alavus, 
040 573 2053

Ilmajoen Työttömät ry 
Asematie 5, 60800 Ilmajoki, 
045 261 2552

Jalasjärven Työnhakijat ry 
Keskustie 33, 61600 
Jalasjärvi, (06) 458 0211, 
044 280 7024, www.
netikka.net/jalasjarven.
tyonhakijat.ry

Kauhavan Työnhakijat ry 
Kauppatie 129 A, 62200 
Kauhava, 040 736 2414

Kiertoliike ry 
Ostolaritie 11, 63700 Ähtäri, 
040 724 5536

Kurikan Työnhakijat ry 
Keskuspuistikko 22, 61300 
Kurikka, 045 618 1874,  
kth.netanvia.fi

Lapuan Työnhakijat ry 
Siiriläntie 3, 62100 Lapua, 
050 464 6798, 06 438 4307, 
www.lapuantyonhakijat.net

Etelä-Savo

Juvan Työllistettävät ry 
Juvantie 24, 51900 Juva, 
050 558 8501, www.
juvankirppari.fi

Kangasniemen  
Työttömät ry 
Teollisuustie 4, 51200 
Kangasniemi, 040 096 
1125, 044 066 4703, www.
kangasniementyottomat.fi

Mikkelin Työttömät ry 
Porrassalmenkatu 1, 50100 
Mikkeli, 044 7220 502,  
www.mikkelintyottomat.fi

Mäntyharjun Työttömät ry 
Kauppatie 1–3, 52700 
Mäntyharju, 044 055 7233, 
040 590 5238,  
www.potkuri.net

Rantasalmen Työttömät ry 
Sudentie 1, 58900 
Rantasalmi, (015) 440 816, 
045 603 1922, www.
rantasalmentyottomat.com

Työpajayhdistys Teko ry 
Ahertajantie 10, 57230 
Savonlinna, (015) 555 0179, 
044 337 2725, tietoteko.
blogspot.fi/

Kainuu

Kajaanin  
Työvoimayhdistys ry 
Linnankatu 2, 87100 Kajaani, 
(08) 6140 098, 044 314 0098, 
www.ktyry.fi

Paltamon  
Työvoimayhdistys ry 
Vaarankyläntie 3, 88300 
Paltamo, 044 750 7169, 
www.paltamon-
tyovoimayhdistys.fi

Puolangan 
Työvoimayhdistys ry  
Keskuskatu 3, 89200 
Puolanka, (08) 6155 4531, 
040 575 1087, jarjestot.
kainuu.fi/index.
asp?id=583#open

Keski-Pohjanmaa

Eläinhoitola Kotipesä ry 
Hanhinevantie 115, 67500 
Kokkola, 040 543 3759, 
044 309 6464, 
elainhoitolakotipesa.fi/
kotipesa

Kokkolan Työttömät ry 
Niittykatu 1, 67100 Kokkola, 
(06)	831	5514,	www.koty.fi

Keski-Suomi

Jyväskylän Katulähetys ry 
Kankitie 10, 40320 Jyväskylä, 
0400	656613,	www.jklkl.fi

Jyväskylän Uusiotuote ry 
Vapaudenkatu 8, 40100 
Jyväskylä, 040 740 9888, 
045 260 3211,  
www.uusiotuote.fi

Jyvässeudun 
työllistämisyhdistys – JST ry 
Matarankatu 6, 40100 
Jyväskylä, 040 821 1987, 
040 595	6504,	www.jstry.fi

Kuhmoisten 
Työvoimareservi ry 
Toritie 41, 17800 Kuhmoinen, 
040 718 1266, 050 300 3909, 
tyovoimareservi.
kotisivukone.com

Pihtiputaan Työttömät ry 
Pistotie 2, 44800 Pihtipudas, 
040 7370 656

Saarijärven Työttömät ry 
Paavontie 17, 43100 
Saarijärvi, 040 198 0884, 
040 547 8894,  
saarijarven.tyottomat.
googlepages.com

Suolahden Työttömät ry 
Kisakatu 7, 44200 Suolahti, 
(014) 542 092, 040 568 9137, 
www.suolahdentyottomat.
net

Kymenlaakso

Etelä-Kymen Työttömät – 
EKYT ry 
Maariankatu 18, 49400 
Hamina, (05) 354 1181, 
05 749 3268, www.ekyt.net

Kohti Työtä ry 
Vesitorninkatu 2, 48600 
Kotka, 040 931 3717, 
kohtityota.fi

Kouvolan Seudun 
Työttömät ry 
Hallituskatu 11,  
2. krs, 45100 Kouvola, 
(05) 371 1741, 040 173 6422, 
kouvolanseuduntyottomat.
weebly.com

Kouvolan Työnhakijat ry 
c/o Matti Nygrén, Päätie 
13, 46900 Inkeroinen, 
050 465 5646, www.
kouvolantyonhakijat.
weebly.com

Kymijoen Tukipuu ry 
Tehontie 31, 45200 Kouvlola, 
044	322	1678,	tukipuu.fi

Lappi

Ivalon Seudun Työttömät ry 
Vasantie 3, 99800 Ivalo, 046 
613 7055

Kolarin Työttömät ry 
Kurunkuja 1, 95800 
Sieppijärvi, (016) 547 336, 
www.xn--kierrtyskeskus-
9hb.com/kolarin-tyottomat-
ryn-kierratys

Sallan Menokkaat ry 
Kuusamontie 45, 98900 
Salla, 040 521 0494, 
menokkaat.wordpress.com

Pirkanmaa

Kangasalan Työttömät ry 
Rekolantie 15, 36200 
Kangasala, (03) 377 3906, 
www.kangasalantyottomat.fi

Kihniön Työttömät ry 
Kihniontie 55, 39280 Kihniö, 
045 104 0413

Kyrön Eloisat ry 
Haviantie 2 A 5, 39200 
Kyröskoski, 040 763 7912, 
www.kyroneloisat.com

Lempäälän–Vesilahden 
Työttömät ry 
Sotavallantie 17, 37500 
Lempäälä, 040 3505 231, 
kierratyskeskusvarikko.
weebly.com

Nokian Väliasema ry 
Nokian Valtatie 25 C, 37100 
Nokia, (03) 341 1301, www.
elisanet.fi/nokiantyottomat

Oljenkorsi ry 
Siukolantie 7 F 37,  
33470 Ylöjärvi, 040 825 9954

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

Toijalan Seudun  
Työttömät ry 
Hämeentie 41, 37800 Akaa, 
040 356 8989, www.
toijalantyottomat.com

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

Virtain Työttömät ry 
Penkkivuorentie 5, 34800 
Virrat, (03) 485 1329



Pohjois-Karjala

Aktiiviset Työtähakevat ry 
Jakokunnantie 3, 80230 
Joensuu, (013) 313 930, 
050 553 9563,  
www.kaytanto.fi

Juuan Työttömät ry 
Peltotie 2, 83900 Juuka,  
040 8285 810,  
www.juuantyottomat.fi

Kontiolahden Työttömät ry 
Keskuskatu 21, 81100 
Kontiolahti, 045 888 1255, 
050 571 9643, www.
kontiolahdentyottomat.fi

Näre ry 
Koulukatu 5, 75500 Nurmes, 
040 715 1963, www.oyk.
fi/~narekartano

Tohmajärven Nurkka ry 
Maiju Lassilan tie 2, 82600 
Tohmajärvi, 040 361 7073, 
www.nurkkala.net

Pohjois-Pohjanmaa

Haapaveden Uhanalaiset 
Työttömien yhdistys ry 
Hakakuja 4, 86600 
Haapavesi, 040 719 8748

Haukiputaan Työnhakijat ry 
Kirkkotie 1, 90830 
Haukipudas, 040 704 
6731, 040 528 7419, 
haukiputaantyonhakijat.
com

Työpetari ry 
Urheilutie 2, 93100 
Pudasjärvi, 044 082 2130, 
044	082	2138,	www.puty.fi

Ylivieskan Työttömien 
Yhdistys ry 
Valtakatu 11 B 19, 84100 
Ylivieska, 040 725 6108

Pohjois-Savo

Iisalmen  
Työvoimayhdistys ry 
Kunnankatu 6, 74120 
Iisalmi, (017) 817 344, www.
iisalmentyottomat.fi

Kaavin Työnhakijat ry 
Kaavintie 8, 73600 
Kaavi, 040 770 2049, 
kaavintyonhakijat.tripod.
com

Kiuruveden Työttömät ry 
Asematie 16, 74700 
Kiuruvesi, 046 661 9403

Lapinlahden Työttömien 
Tuki ry 
Juhani Ahontie 5 as. 8, 73100 
Lapinlahti, 046 557 1853

Rautavaaran Työraitti ry 
Kirkkotie 2, 73900 
Rautavaara, 040 752 8712

Suonenjoen TehdäänItse ry 
Valkeisenkatu 18 A 1, 77600 
Suonenjoki, 040 048 3416, 
040 811 0366, tehdaanitse.
nettisivu.org

Päijät-Häme

Kärkölän Työttömät ry 
Asematie 1–3, 16600 
Järvelä, 040 308 6210,  
www.koti.phnet.fi/ktry

Lahden Työpaja 92 ry 
c/o Pasi-Mikael Huovinen, 
Peräläntie 5, 16320 Pennala, 
041 464 3846, 044 756 7123

Orimattilan  
Startti-Center ry 
Takojantie 6, 16300 
Orimattila, 0400 396 948

Työapu Lahty ry 
Kauppakatu 17, 15140 Lahti, 
040	580	1079,	www.lahty.fi

Satakunta

Kankaanpään Toimitupa ry 
Kuninkaanlähteenkatu 4 
as. 11, 38700 Kankaanpää, 
(02) 572 3842, kotisivu.
dnainternet.fi/tyonhak/
Index.htm

Porin Seudun Työttömät ry 
Mikonkatu 21, 28100 Pori, 
(02) 641 4695,  
www.pstry.sivutie.net

Uusimaa

Audentes ry 
c/o Olli Ohvo, Kalliolantie 
1 B 2, 02610 Espoo, 
040 6766 333

Badbadoo ry 
Asiakkaankatu 3 A 17, 00930 
Helsinki, 050 4649822, 
badbaadory.com

Hakunila–Länsimäki 
Työttömät ry 
Ruunikkokuja 2, 01200 
Vantaa, (09) 556 659, 
040 736 4255, www.
vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&so
bi2Task=sobi2Details&catid=
3&sobi2Id=372&Itemid=7

Helsingin Työkanava  
HeTy ry 
Katajanokanlaituri 4, 
2. krs, 00160 Helsinki, 
045 874 8467, 045 874 8467, 
www.hety.fi

Koillis-Helsingin Työ ja 
Toiminta KO-TY ry 
Traktoritie 2, 00700 Helsinki, 
(09) 347 1577, 050 408 1592, 
www.kotyry.suntuubi.com

Korson Työttömät ry 
Nousutie 1, 01450 Vantaa, 
050 375 49159, www.
korsontyottomat.suntuubi.
com

Lohjan Seudun  
Työttömät ry 
Sairaalatie 4, 08200 Lohja, 
(019) 369 1221, www.
lohjanseuduntyottomat.fi

Maahanmuuttajan Kulttuuri 
ja Taideyhdistys MKTY ry 
Hakopolku 2, 2. krs,  
01360 Vantaa

Meri-Vuosaaren  
Työttömät ry 
Mustalahdentie 10,  
2. krs, 00960 Helsinki, 
(09) 341 6291,  
www.kolumbus.fi/mvtry

Porvoon Seudun 
Työnhakijat ry 
Kaivokatu 37, 06100 Porvoo, 
(019) 524 3411, www.
porvoontyonhakijat.com

Suomen Afrikkalaiset 
Työttömät ry 
Asiakkaankatu 3 A 17, 00930 
Helsinki, 046 908 9750

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

Työllistyvä Vihti TyVi ry 
Itä-Oinasjoentie 59, 03100 
Nummela, 046 959 6626, 
www.tyviry.fi

Työttömien Liikunta: 
Liikauttajat ry 
Nokiantie 2–4, 3.krs, 00510 
Helsinki, (09) 7746 830, 
(09) 7746 8332, 050 639 89

Vantaan Työttömät ry 
Leinikkitie 22 B, 01350 
Vantaa, 040 771 8640, 
09	857	1896,	www.van-tyo.fi

Varsinais-Suomi

Kaarinan Työttömät ry 
Koristontie 1, 20780 Kaarina, 
0400 980805, 010 279 6200, 
www.ekokaarina.net

Loimaan Seudun  
Työttömät ry 
Leppäkuljunkatu 2, 32200 
Loimaa, 046 661 9674, 
www.duuniparkki.fi/loty

Moniosaajat ry 
Liljanlaaksonkatu 10, 23500 
Uusikaupunki, (02) 841 8648, 
www.uusikaupunki.fi/
tyottomat

Mynämäen Seudun 
Työttömät Työnhakijat ry 
Häävuorentie 2, 23100 
Mynämäki, 044 435 6950

Salon Alueen Työttömät ry 
Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo, 
0400 631 426,  
www.sat-ry.com

Turun Seudun TST ry 
Kanslerintie 19, 20200 Turku, 
044 700 7421, 044 700 7422, 
www.tstry.com

Varissuon  
Työ ja Toiminta VT ry 
Hintsankuja 4, 20610 Turku, 
040	755	4036,	www.vtry.fi



Työttömien Keskusjärjestö ry

Työllisyyden hoito
tulevassa 
maakuntamallissa  
16.–17.11.2017
Syysseminaari 

Hotelli Arthur 
Vuorikatu 19, Helsinki 
Puh. (09) 173 441

Perjantai 17.11.

Klo 9:00 Päivän avaus

 Jukka Haapakoski, Työttömien 
Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja

Klo 9:15 Mitkä ovat kokemukset 
työvoimapalveluiden 
yksityistämisestä ulkomailla?

 Työvoimapolitiikan asiantuntija 
Robert Arnkil, Arnkil Dialogit

Klo 11:00 Lounas

Klo 11:45 Työryhmäpäivän avaus, 
edellisen päivän yhteenveto

 Jukka Haapakoski, Työttömien 
Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja

Klo 12:00 Työryhmät kokoontuvat

Työryhmä 1 (Soile Huumonen): 
Ideoidaan ja kehitetään 
työttömien terveyspalveluja

Työryhmä 2 (Juha Keränen): 
Jäsenyhdistysten kehittäminen

Työryhmä 3 (Mastery Label/
Herbert Lundström): Miten 
maakuntauudistus vaikuttaa 
järjestöjen toimintaan?

Klo 14:30 Kahvi

Klo 15:00 Työryhmien yhteenveto

Klo 15:45 Ohjelman päätös

Osallistuminen

•	 Toimisto laskuttaa (myös majoitus)
•	 Hinta 1HH: 215 €
•	 Hinta 2HH: 170 €
•	 Hinta (1 pvä): 50 € (jäsen)
•	 Hinta (1 pvä): 80 € (muut)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 2.10.2017 mennessä 
(vain sähköinen ilmoittautuminen!): 
http://www.tvy.fi/syyskoulutus-2017/

Hotelli Arthur

Vuorikatu 19, Helsinki 
Puh. (09) 173 441

Hotelli on aivan Helsingin 
rautatieaseman kupeessa!

Torstai 16.11.

Klo 11:00 Tervetuliaiskahvit

Klo 11:30 Päivien avaus

 Satu Taavitsainen, Työttömien 
Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja

Klo 11:45 Maakunta- ja kasvupalvelu-
uudistusten vaikutukset 
työttömien palveluihin

 Hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM

Klo 13:30 Lounas

Klo 14:30 Työttömyysturvaan 
valmisteilla olevat muutokset

 Hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM

Klo 15:30 Kahvit

Klo 16:00 TYP-toiminnan hyvät 
käytännöt ja tulevaisuus

 Projektipäällikkö Ritva Lindström, 
Työelämäpalvelut, Yläfemma-
projekti, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Klo 16:45 Suurkaupungin työllisyysmalli

 Vantaan työllisyyspalveluiden johtaja, 
Timo Saari

Klo 17:30 Ohjelma päättyy

Klo 18:15 Illallinen


