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Työttömien Keskusjärjestö ry ajaa 
Suomeen täystyöllisyyttä ja puolustaa 
työttömien taloudellista, sosiaalista 
ja fyysistä oikeutta yhdenvertaiseen 
kansalaisuuteen.
Työttömien Keskusjärjestö ry vaikuttaa 
lainsäädäntöön neuvottelemalla ja 
tekemällä yhteistyötä eduskunnassa 
kansanedustajien sekä työ- ja 
tasa-arvo-, sosiaali- ja terveys- ja 
tulevaisuusvaliokuntien, ministeriöiden 
ja Ay-liikkeen kanssa ja erilaisten 
työryhmien kautta.
Työttömien Keskusjärjestö ry 
on työttömien valtakunnallinen 
edunvalvontajärjestö, jolla on noin 
sata jäsenjärjestöä, joissa on noin 
kuutisentuhatta jäsentä.
Jos sinä olet työtön tai työttömyys-
uhan alla, katso lehden viimeinen 
aukeama, onko omalla alueellasi 
toimintaa tai perusta uusi yhdistys.
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Esipuhe

Olemme kaikki uuden edessä!
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Työttömien Keskusjärjestö ry:n 
tapahtumakalenteri

•	 11.4.2018 Vuosikokous. Helsinki. 
Puheenjohtajavaalit.

•	 Kehittämispäivät (kesäkuussa)

•	 17.–19.10.2018 
Edunvalvontatapahtuma

•	 14.–15.11.2018 Syysseminaari

•	 Koulutuspäiviä STEAn kanssa

•	 Lue lisää verkkosivuiltamme: 
tvy.fi/tapahtumat
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Pidät käsissäsi toistaiseksi viimeistä 
TVYtter-lehteä. Keskusjärjestö miettii 
uudelleen vuonna 2018 tiedotustaan ja 
tiedotuskanaviaan.

Työttömien Keskusjärjestö perus-
tettiin 1991. Sitä ennen vuonna 
1976 toimi Tampereen työttö-
mien tiedotusvaliokunta, jonka 

johtoon siirtyi rakennustyöläinen Toivo 
Koivisto vuonna 1981.

Toivo oli mukana monessa toimin-
nassa, mm. ensimmäisen Karenssisano-
mien päätoimittajana ja nälkälakkolaise-
na. Lue toisaalla tarkemmin hänen histo-
riansa, joka on osittain myöskin keskus-
järjestön ja jäsenlehden historiaa.

Ajat ovat muuttuneet ja kattojärjestö 
sen mukana. Tänä vuonna vietettiin ver-
taistukipäiviä, Työttömyyden Kriisiko-
kousta ja Syysseminaaria.

Yhdistykset ovat maakuntauudistuk-
sessa isojen muutosten edessä. Millai-
seksi muodostuu rahoituspohja ja kuin-
ka saadaan työttömät motivoitua mie-
lekkääseen toimintaan?

Terveydeksi-hanke on osaltaan kar-
toittanut työttömien terveyspalveluja ja 
niiden puutteita. Terveys ja köyhyys pu-
huttavat ja toivottavasti myös aktivoivat 
päättäjiä löytämää parempia ratkaisuja 
nykyisiin epäkohtiin.

Myös SAK:ssa on huomattu maakun-
tauudistuksen kylmä rinki. Tietääkö ku-
kaan oikein kunnolla, mihin mennään? 
Paljon on vielä päättämättä, vaikka aikaa 
on vähän. 

Vaikka vietämme Suomi 100 -vuotis-
juhlaa, ei elämä ole kaikille pelkkää ruu-
suilla tanssimista. Köyhyydestä kirjoite-
taan ja siitä tulee kirjoittaa. Parhaat nos-
tetaan esille, jotta köyhyydestä tiedote-
taan vastakin oikeilla sanoilla. Köyhyys 
on vähentynyt vain vähän viimeisen 
kymmenen vuoden aikana.

Uuden vuoden tuulet
Lehden tekemisen vähentyminen alle-
kirjoittaneen pirrasta tarkoittaa, että 
myös työnkuva muuttuu. Aloitan ahke-
ran kenttätyön. Kokoan, kuuntelen ja 
ideoin. Mitä yhdistysten tulee tehdä säi-
lyttääkseen asemansa tulevaisuudessa? 

Onko yhdistyksen koolla merkitystä, 
kun uudet päättäjät myöntävät rahoituk-
sia? Miten toimintaa voisi kehittää ja uu-
distaa rahoittajien vaatimusten mukai-
seksi? Miten houkutella nuoria ja innok-
kaita uusia tekijöitä toimintaan mukaan? 

Samalla kun kierrän sparraamas-
sa jäsenyhdistyksiämme, mietin uusien 
aluevaltausten tekemisiä. Onko Suomes-
sa yhdistyksiä, jotka voisivat tuoda uut-
ta ajattelua jäsenkenttäämme? Vielä on 
avaamatta ajatuksia, jotka vievät eteen-
päin sekä minua että sinua. 

Myös keskusjärjestö uudistaa omaa 
toimintaansa. Mietimme vanhoja käy-
täntöjä uusiksi ja kartoitamme toiminta-
tapojemme ajankohtaisuutta.

Työttömien Keskusjärjestö on viime 
vuosina kohentanut ulkoista ja sisäistä 
olemustaan; onhan toimistolla tällä het-
kellä yhdeksän ammattilaista. Olemme 
palkanneet nuoren alle 29-vuotiaan, uu-
den viestinnän asiantuntijan sekä Ter-
veydeksi-hankkeessa on tällä hetkellä 
neljä innovaatista työntekijää. Tieten-
kään unohtamatta osa-aikaista lakimies-
tämme, joka on ollut kiitettävästi muka-
na jäsenyhdistystemme toiminnassa ja 
heidän avustamisessaan. 

Puhaltakoon uudet tuulet kenttäm-
me yli ja vie meidän kohti parempia ai-
koja!

Juha Keränen
järjestösihteeri

Työttömien Keskusjärjestö ry
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Keskustelu kolmannen sektorin 
palkkatukikatosta avattu

Vuoden 2017 päättyessä tunnelmat 
ovat kirjavat. Syksyn edunvalvonnan 
huipennus koettiin 29.11.2017, 
kun kahden työministerin voimin 
pohdimme mm. palkkatuen merkitystä 
pitkäaikaistyöttömien työllistymiselle. 

Suurkiitokset tästä Jyvässeudun 
työllistämisyhdistys – JST ry:n 
toiminnanjohtaja Eija Tuohi-
maalle. Hän vakuutti Keski-Suo-

men kansanedustajan, entisen työminis-
terin Lauri Ihalaisen, että nyt on tar-
peen saada aika työministeri Jari Lind-
strömille. Lauri Ihalaisen, Eija Tuohi-
maan ja allekirjoittanen lisäksi, paikalla 
työministerin työhuoneessa olivat myös 
Jari Lindström ja hänen erityisavustaja 
Juha Halttunen. 

Yli kaksi vuotta järjestöjen palkkatu-
kea on leikattu. Ensi vuoden työllisyys-
poliittisen avustuksen kaavaillaan puo-
littuvan. Kolmannen sektorin mahdolli-
suus tarjota laadukas palvelupolku koh-
ti avoimia työmarkkinoita on yhä mar-
ginaalisempi vaihtoehto monelle työttö-
mälle työnhakijalle. Valitettavasti tämä 
on etenkin ns. vaikeasti työllistyvien 
kannalta palvelujärjestelmän heikennys. 
Entistä enemmän työttömiä työnhakijoi-
ta päätyy ja mahdollisesti jää kuntout-
tavaan työtoimintaan, joka ei palveluna 
heille ole sopiva.Ku
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Työttömien Keskusjärjestö onnittelee 
vuosipäiviä juhlivia jäsenyhdistyksiään

Synttäreistään ilmoittaneet
•	 23.11. Jyvässeudun työllistämis-

yhdistys ry, 25 vuotta
•	 29.11. Imatran Työnhakijat ry,  

25 vuotta
•	 30.11. Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta 

– KO-TY ry, 20 vuotta
•	 5.12. Mikkelin Työttömät ry, 25 vuotta
•	 Työapu Lahty ry, useita tapahtumia 

2018



Ku
va

: S
at

u 
Yl

äv
aa

ra

Toiminnanjohtajan palsta

xxx
TVYtter 4/2017 5

  Työttömien
Keskusjärjestö

Voisiko 3000 henkilön 
kattoa avata järjestöjen 
työllisyystoiminnalle?
Työministeri ei täysin sulkenut pois sitä 
vaihtoehtoa, että palkkatuen 3000 hen-
kilön kattoa järjestöjen työllisyystoimin-
nalle voisi avata, mutta mitään konkreet-
tista lupausta kuitenkaan ei asiaan tul-
lut. Hän tiesi, että leikkauspäätöksellä on 
vaikutuksia kolmannen sektorin mah-
dollisuuksiin tarjota työllisyyspalveluita, 
mutta silloin kun hallitusta muodostet-
tiin, jostakin oli leikattava. Työministe-
riö perusteli leikkausta kolmannen sek-
torin palkkatuen kalleudella ja sen hei-
kolla vaikuttavuudella. Jos yrityksiin 
saadaan työttömiä työllistettyä suoraan, 
niin mahdollisuudet pitkäkestoiseen 
työhön ovat paremmat. 

Korostimme, että pitkäaikaistyöttö-
miä on paljon ja se on heterogeeninen 
joukko. Osalla polku avoimille työmark-
kinoille on tavallista pitempi, ja palkka-
tuki yhdistyksessä on monelle kuntout-
tavasta työtoiminnasta ponnistaneel-
la ainoa mahdollisuus päästä takaisin 
työelämään. Kuntouttavasta työtoimin-
nasta valitettavan harvoin ponnistetaan 
suoraan töihin yrityksiin. 

Lisäksi syyskuussa 150 miljoonaa eu-
roa tälle vuodelle tarkoitettua työllistä-
misrahaa oli sitomatta. Se, että rahaa voi 
siirtää vielä ensi vuodelle, puhuisi enti-
sestään sen puolesta, että kolmannen 
sektorin palkkatukimahdollisuus tulee 
avata. 

Kolmen kuukauden 
haastattelut tavoittavat vain 
noin 50 % työttömistä
Hallituksen vuoden alussa käynnistä-
mä kolmen kuukauden välein tapahtuva 
haastattelu tavoittaa tällä hetkellä reilut 
50 % työttömistä työnhakijoista. Uskon, 
että palveluntarve tulee näkymään yhä 
enemmän, kun päästään yli 90 % sään-
nöllisissä haastatteluissa. Silloin aktiivi-
palveluiden rooli korostuu. Ei ole hyvä, 
jos TE-virkailijat joutuvat myymään ei 
oota, silloin kun työttömyysturvan aktii-
vimalli otetaan käyttöön. Aktiivimallin 
alkuperäinen idea on, että 65 päivän vä-
lein tarkistetaan, onko henkilö ollut yli 
18 tuntia töissä, tai viisi päivää aktiivitoi-
missa. Muutoin leikataan 4,65 % työttö-
myysturvaa. 

Eduskunnan perustuslakivaliokun-
ta on kritisoinut aktiivimallia sillä pe-
rusteella, että malli on syrjivä, jos työt-
tömän työttömyysturvaa leikataan siitä 
huolimatta, että on aktiivinen. Tämä on 
ollut keskusjärjestönkin edunvalvonnan 
keskeinen viesti. Aktiivimalli on myös 
aikuisväestöä loukkaava. Aktiivimallin 
lähtökohtana on epäluottamus työttö-
miä työnhakijoita kohtaan. 

Voi olla, että aktiivimalli otetaan 
käyttöön jotenkin lievennettynä ensi 
vuodesta. Toivoisi silloin kuitenkin, että 
kaikki työttömät haastatellaan kolmen 
kuukauden välein – eikä vain osa. Tämä 
jo pelkästään siksi, ettei kuolleiden ih-
misten tukien leikkauspäätöksiä tehdä… 
Nyt on nimittäin käynyt ilmi, ettei TE-
viranomaisilla ole ollut riittäviä käytän-
töjä toteamaan, mikä työttömien todel-
linen status on. Ja kyllä kuolleitakin on 
patistettu töihin. 

Työllisyystilastot tarkemmiksi
Kolmen kuukauden välein tapahtu-
va haastattelu on osaltaan parantanut 
työllisyystilastojen luotettavuutta, mut-
ta vielä on matkaa siihen, että tiedetään 
mitä työttömille työnhakijoille oikeasti 
kuuluu, ja mitkä palvelut myös sopivat 
heille parhaiten. 

Voisi sanoa, että kolmen kuukauden 
välein toteutettu haastattelu on tämän 
vuoden työllisyyspolitiikan näkökul-
masta ehkä merkittävin päätös ja paran-
nus. Ensinnäkin puutteelliset tilastot an-
tavat väärän kuvan päättäjille, mikä poli-
tiikka toimii. Muistettava on, että tilas-
tot ovat pohja myös rahoituspäätöksille. 
Lisäksi on paljastunut, kuinka vähillä re-
sursseilla TE-virkailijat ovat työtään teh-
neet. Kun henkilömitoitus saadaan koh-
dalleen, on aiempaa paremmat mahdol-
lisuudet tuoda esille TE-toimistojen pal-
veluita. Työttömät ovat itse antaneet po-
sitiivista palautetta siitä, että viimeinkin 
joku on kiinnostunut heidän tilantees-
taan. 

Mutta laittakaa tilastonikkarit mer-
kille vuosi 2017 ja 2018. TEM:n työllisyys-
katsaus ei ole ollut luotettava ja työttö-
myys ei ole ollut niin suurta kuin on luul-
tu. Tämä on tärkeä muistaa, kun pohdi-
taan, mikä politiikka toimii ja mikä ei. 
Kuntien työttömyyskorvausmaksujen 
perusteella pitkäaikaistyöttömyys on 
alentunut vain 3 % vuoden takaisesta.

Jukka Haapakoski
toiminnanjohtaja

Työttömien Keskusjärjestö ry

Yhteystiedot:

Puh. 050 577 2580

jukka.haapakoski@tvy.fi

TWITTER @jugetstu
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Työttömien Keskusjärjestö ry 
yhteistyökumppaneineen kutsui 
työttömiä, päättäjiä ja työttömyyttä 
tuntevia asiantuntijoita Työttömyyden 
Kriisikokoukseen 18.10. Alppilan 
kirkkoon. Kutsuun vastasi noin sata 
osallistujaa. Pienryhmätyöskentelyn 
tuloksena koottiin julkilausuma, 
joka lähetettiin kansanedustajille, 
medialle ja työllisyysasioiden parissa 
työskenteleville organisaatioille. 

Päivän avaajana ja juontajana toimi 
Työttömien Keskusjärjestön toi-
minnanjohtaja Jukka Haapakos-
ki. Hän totesi, että vaikka talous 

nousee, pitkäaikaistyöttömyys on edel-
leen korkealla. 

– Työttömien Keskusjärjestö ja jä-
senistömme hämmästelee hallituksen 
työttömyyspolitiikkaa, jossa suositaan 
enemmän keppiä kuin porkkanaa. Työt-
tömät ovat nostaneet esiin huolen tule-
vasta aktiivimallista sekä syvenevästä 
eriarvoisuudesta. Etenkin pitkäaikais-
työttömät kärsivät palveluiden puuttees-
ta, Haapakoski painotti.

Päivän aikana oli pienryhmätyös-
kentelyä viidestä eri teemasta ja kussa-
kin työpajassa kuultiin aiheeseen liittyvä 
asiantuntijan alustus. Teemat olivat:

1. Köyhyys, oikeus työhön ja palvelujär-
jestelmän vastikkeellisuuteen liitetyt 
sanktiot

2. Mikä mättää työllisyyspalveluissa? 
Miten ne tulisi uudistaa?

3. Mikä mättää työmarkkinoilla? Mitä 
pitää uudistaa?

4. Työttömän vapaudet, oikeudet ja 
mahdollisuudet -tarinapaja

5. Pelon, toivon ja voimavarojen luova 
taidepaja

Työttömyyteen liittyvien 
ilmiöiden sanoitus
Työpajoissa keskustelu oli vilkasta, tar-
ve yhteiseen pohdintaan oli ilmeinen. 
Kirjurit kokosivat työryhmien mietteet, 
jotka tiivistettiin yhteiseen julkilausu-
maan. 

Alppilan kirkko antoi hyvät puitteet 
Työttömyyden Kriisikokoukselle. Päivän 
antina oli myös musiikkia ja asiantunti-
ja-alustuksia. Räppäri Hassan Maikal 
aloitti päivän omalla musiikillaan ja yh-
teiskunnallisilla sanoituksillaan. Kirjai-
lija Kaisa Raittila pohti puheenvuoros-
saan, kenen kriisi työttömyys on. Hänen 
ajatuksiaan voi lukea kolumnista toisaal-
la tässä lehdessä.

Työttömyyden Kriisikokous: 
Oikeus työhön turvattava 
ihmisiä kunnioittavasti

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä 
Työttömien Keskusjärjestö ry, Suo-
men evankelisluterilainen kirkko, 
Kallion seurakunta/Alppilan kirkko, 
Helsingin Työkanava HeTy ry, Uuden-
maan Työttömien Yhdistysten Alue-
järjestö UUTTA ry, Somaliland Seura 
ry ja Arete-verkosto ry.

Syyskuun työttömyys-

tilastot osoittavat 
työttömyyden laskua

TE-toimistoissa oli syyskuun 

lopussa yhteensä 275 600 työtöntä 

työnhakijaa. Hakijoiden määrä on 

53 900 vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin. 

Pitkäaikaistyöttömiä eli 

yhdenjaksoisesti vähintään vuoden 

työttömänä työnhakijana olleita oli 

98 200, mikä on 27 100 vähemmän 

kuin vuotta aikaisemmin. Yli 

50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 

oli 106 400 eli 18 000 vähemmän 

kuin edellisenä vuonna samaan 

aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä 

työnhakijoita oli 8 900 vähemmän 

kuin edellisen vuoden syyskuussa eli 

yhteensä 33 400. (Lähde: TEM)

Tunnelmakuvia Työttömyyden 
Kriisikokouksesta 18.10.2017.
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Väitöskirjaa työttömän identiteetistä 
valmisteleva tutkija Sirpa Eklund poh-
ti muun muassa, kuinka hyvin työttö-
mät kokevat olevansa osa yhteiskuntaa. 
Monet työttömät kertovat kokemustaan 
siitä, että heitä ei kohdata. Sirpa Eklund 
avaa näkemyksiä omassa artikkelissaan.

Tiiviin keskustelupäivän päätteek-
si muusikko Mikko Perkoila rentoutti 
yleisöä lauluillaan.

Leena Valkonen
Viestinnän asiantuntija

Työttömien Keskusjärjestö ry

TYÖTTÖMYYDEN
KRIISIKOKOUKSEEN

ALPPILAN KIRKKOON

KOTKANKATU 2, HKI

KE 18.10. KLO 9:30–17
http://www.tvy.fi/tyottomyyden-kriisikokous-2017

Järjestäjinä: Työttömien Keskusjärjestö ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kallion seurakunta/Alppilan kirkko, 

Helsingin Työkanava HeTy ry, Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry, Somaliland Seura ry 

ja Arete-verkosto ry.

ALUSTUKSIA, KESKUSTELUA 

LOUNAS (2€/0€)

MIKKO PERKOILA, HASSAN MAIKAL

ILMAINEN AAMUPALA

200 ENSIMMÄISELLE

OHJAUSTA TERVEYSPALVELUIHIN yms.

TULE MUKAAN!
         TAI LÄHETÄ VIESTISI 

         TYÖTTÖMYYDEN RATKAISUSAAVIIN:

                                 ratkaisusaavi@gmail.com

TERVETULOA!
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Työttömien Kriisikokous esittää 
päätöksentekijöille seuraavia toimia:

•	 Työttömille tarjottava palkkatöitä elämäntilanteet 
huomioiden.

•	 Työmarkkinatuen tasoa on nostettava työttömien 
toimeentulon turvaamiseksi. 

•	 Palkkatukimäärärahoja on lisättävä ja 
kohdennettava pitkäaikaistyöttömyyden 
purkamiseen. 

•	 TE-palveluiden resursseja on lisättävä ja 
uudistettava siten, e  työttömiä palvellaan 
kumppaneina ihmisarvoa kunnioittaen, 
ei ainoastaan toimenpiteiden kohteina. 
Työllisyyspalveluissa tulee arvioida myös 
asiakkaiden kokonaishyvinvointi. 

•	 Mikäli valinnanvapautta lisätään 
työllisyyspalveluihin, työttömille turvataan 
asiakasseteli, jolla työtön voi valita 
palvelutoimittajansa. 

•	 Valtion budjettiin on korvamerkittävä rahaa 
yrityksille, joiden erityinen tehtävä on 
pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten 
työllistäminen (vrt. Ruotsin Samhällen-malli). 

•	 Kirkon on lisättävä työllisyystoimiin panostamista. 
•	 Ulosoton järjestelmää on uudistettava. Suojaosa 

on nostettava 900 euroon.  
•	 Vähävaraisten asuntotuotantoa on lisättävä. 
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Pitkän matalasuhdanteen jälkeen 
Suomen taloudessa on viimein 
alkanut näkyä valonpilkahduksia. 
Kokonaistuotanto kasvaa kiihtyen. 
Tästä huolimatta työttömyys on 
vähentynyt hitaasti. Erityisesti muihin 
EU-maihin verrattuna Suomen 
työttömyysaste on alentunut varsin 
verkkaisesti. Tarkastelen tässä 
kirjoituksessa tekijöitä, jotka osaltaan 
selittävät tätä kehitystä.

Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimuksen mukaan työttömi-
en määrä on laskenut viimei-
sen kahden vuoden aikana noin 

20 000 henkilöllä. Viimeisen vuoden ai-
kana laskua ei kuitenkaan ole tapahtu-
nut käytännössä ollenkaan. Valoisam-
man kuvan kehityksestä antaa TEM:n 
työnhaun rekistereihin perustuva tilas-
to. Sen mukaan kahdessa vuodessa työt-
tömien työnhakijoiden määrä on vähen-
tynyt lähes 60 000 henkilöllä. Erityisesti 
työttömien työnhakijoiden määrä on vä-
hentynyt viimeisen vuoden aikana, jol-
loin työttömien työnhakijoiden joukosta 
on poistunut lähes 50 000 henkilöä. 

Vertailu muihin EU-maihin tapah-
tuu työvoimatutkimuksen tietojen pe-
rusteella, sillä ne tuotetaan kaikissa jä-
senmaissa samoilla perusteilla. Kulu-
neen vuoden aikana työttömyysaste on 
ollut selvässä laskussa lähes kaikissa EU-
maissa Suomea lukuun ottamatta. Eni-
ten työttömyysaste on pudonnut niissä 
maissa, joissa työttömyys on yhä euro-
kriisin jälkeen korkealla tasolla. Kuiten-
kin myös esimerkiksi Saksassa työttö-
myysaste on alentunut ja saavuttanut al-
haisimman tason vuosikymmeniin. 

Talouskasvu hidasta, mutta 
piilotyöttömyys alentunut
Miksi Suomi on jäänyt työllisyyskehi-
tyksessä ja työttömyyden vähenemises-
sä jälkeen muista? Ensimmäiseksi seli-
tykseksi on helppo nostaa se, että myös 
yleinen talouskehitys ja talouskasvu on 
ollut vuoden 2013 jälkeen Suomessa hei-
kompaa kuin EU-maissa keskimäärin. 
Suomessa kasvu on lähtenyt liikkeelle 
selvästi muita maita myöhemmin ja sik-

Miksi työttömyys alenee 
Suomessa hitaasti?
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si emme ole myöskään nähneet vielä sel-
keää alenemista työttömyydessä, mikä 
yleensä vaatii muutaman hyvän kasvu-
vuoden pohjalle. 

Viime vuoden ja erityisesti viime 
kuukausien aikana monet ovat siirty-
neet takaisin työmarkkinoiden ulkopuo-
lelta työttömiksi. Tämä on tarkoittanut 
käytännössä työttömien määrän kasvua, 
mutta samalla niin sanottu piilotyöttö-
myys on alentunut. Myös työllisyys ja 
työllisyysaste ovat kehittyneet viimei-
sen vuoden aikana suotuisasti. Tämän 
perusteella voidaan olettaa, että jatkossa 
Suomi tulee kirimään myös työttömyy-
den ja työttömyysasteen osalta kiinni 
muita EU-maita.

Suomi jäänyt jälkeen EU:ssa 
kaikilla päätoimialoilla
Tarkempi kuva eroista Suomen ja mui-
den EU-maiden työttömyydessä saadaan 
vertailemalla viime vuosien toimialoit-
taista työllisyyden kehitystä. Suomessa 
suurin osa työllisistä kuuluu neljään lä-
hes yhtä suureen toimialaryhmään, jot-
ka ovat jalostus, perinteiset palvelut eli 
kauppa, liikenne ja majoitus- ja ravitse-
mispalvelut, informaatio- ja liike-elä-

mänpalvelut ja muut yksityiset palvelut 
sekä pääasiassa julkisesti tuotetut palve-
lut eli julkinen hallinto, koulutus ja sosi-
aali- ja terveydenhuolto.

Kun vertaillaan työllisyyden kehitys-
tä näissä toimialaryhmissä vuosien 2013 
ja 2017 välisenä aikana, nähdään, että 
Suomessa työllisyyden kasvu on jäänyt 
jälkeen muista EU-maista kaikissa niis-
tä. Suurin ero kasvussa on hieman yllät-
täen ollut perinteisten palveluiden toi-
mialaryhmässä. Jalostuksessa eli raken-
tamisessa ja teollisuudessa työllisyyske-
hitys on ollut suhteellisesti seuraavak-
si heikointa. Myös julkisesti tuotettujen 
palveluiden kasvu on ollut EU-maissa lä-
hes puolet nopeampaa kuin Suomessa. 
Vain informaatio- ja liike-elämänpalve-
luissa ja muissa yksityisissä palveluissa 
työllisyyden kasvu on pysynyt lähestul-
koon muiden EU-maiden tahdissa.

Jalostuksen toimialoilla aiemmin esi-
tetty selitys Suomen kasvun myöhästy-
misestä selittää hyvin työllisyyskehityk-
sen heikkoutta verrattuna muihin EU-
maihin. Vaikka rakentamisen elpyminen 
on tapahtunut Suomessa samatahtisesti 
muiden EU-maiden kanssa, teollisuuden 
elpyminen on ollut huomattavasti hi-
taampaa. Keskeinen syy tähän on se, että 

Suomessa teollisuus valmistaa paljon in-
vestointihyödykkeitä ja investointiky-
syntä on elpynyt kansainvälisesti hitaas-
ti. Kun euroalueen yritysten investointi-
aste on viimein vuoden 2015 jälkeen läh-
tenyt nopeampaan kasvuun, myös Suo-
men teollisuuden kasvu on kiihtynyt. 
Pienellä viiveellä tämä alkaa näkyä myös 
työllisyydessä alentaen työttömyyttä.

Perinteisten palveluiden heikkoa 
työllisyyskehitystä selittävät monet sei-
kat. Liikenteen toimialan kehitys on pal-
jolti sidottu teollisuuden kehitykseen, 
minkä vuoksi myös työllisyyden kasvu 
on jäänyt toimialalla Suomessa muita 
EU-maita heikommaksi. Kaupan heik-
ko työllisyyskehitys on puolestaan seu-
rausta ennen kaikkea heikosta yksityi-
sen kulutuskysynnän kasvusta. EU-mai-
hin verrattuna Suomessa kotitalouksien 
kulutuksen kasvu oli erityisesti vuosina 
2013-2015 vaisua. Kuten kaupan toimi-
alan myös majoitus- ja ravitsemispalve-
luiden kehitykseen on vaikuttanut nega-
tiivisesti lisäksi Venäjän talouden viime 
vuosien vaikeudet.

Lähitulevaisuuden näkymät 
paranemassa
Kun julkisen talouden budjettikuri ja 
valtion sekä kuntien leikkaukset ovat 
jarruttaneet julkisesti tuotettujen pal-
veluiden työllisyyden ja palkkasumman 
kasvun historiallisen hitaaksi, ollaan täl-
läkin sektorilla jääty jälkeen EU-maiden 
kehityksestä. Julkinen sektori ei siis ole 
viime vuosina toiminut työllisyyspusku-
rina niin kuin aiempien vuosikymmeni-
en matalasuhdanteissa on usein käynyt.

Suomen työttömyyden viime aikojen 
heikko kehitys näyttää olevan monen te-
kijän summa. Lähitulevaisuuden näky-
mät ovat kuitenkin suotuisat, sillä ta-
loutemme on kirimässä kasvussa muita 
EU-talouksia hyvää vauhtia kiinni. Tämä 
näkyy ennen pitkää myös työttömyyden 
alenemisena. 

Jussi Ahokas
pääekonomisti

SOSTE

Työllisyyden kasvu (%) neljässä toimialaryhmässä 2013/2–2017/2 välisenä aikana Suomessa ja 
kaikissa EU-maissa.
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Tämä artikkeli nojaa Lauri  
Rauhalan kuvaamaan holisitiseen 
ihmiskäsitykseen, joka kuvaa 
kreikkalaisen kantasanansa holos 
eli kokonainen, mukaisesti ihmistä 
dynaamiseksi jatkuvassa muutostilassa 
olevaksi kokonaisuudeksi. 
Kokonaisuus käsittää ihmisen 
fyysiseksi, psyykkiseksi/henkiseksi ja 
vuorovaikutukselliseksi/sosiaaliseksi 
kokonaisuudeksi.  

Työttömän on vaikeaa päästä 
eteenpäin ja sinne mihin pyrkii 
ja mihin itse haluaa huolimatta 
siitä, että on kokemusta ja koulu-

tustakin. Saati jos ne puuttuvat. Saatavil-
la oleva apu ja tuki eivät kohtaa työtöntä. 
Työtön ei tule kuulluksi ja kohdatuksi ih-
misenä, yksilönä. Työttömyyden noidan-
kehä syntyy nopeasti. Noidankehä, joka 
alkaa määrittää työttömän identiteettiä 
ja työntämään työtöntä ulos yhteiskun-
nasta. 

Vähätalo (1998, 113) on todennut 
työttömyyden olevan voimakas identi-
teettiä uhkaava ja muuttava elämänti-
lanne, mikä saattaa johtaa elämänhal-
lintakyvyn eli koherenssin tunteen heik-
kenemisen, vaikka koherenssi käsite-
tään suhteellisen pysyväksi yksilöllisek-
si tunteeksi.  Identiteetti merkitsee yk-
silön suhdetta yhteiskuntaan ja sen eri 
yhteisöihin. Identiteetti voidaan ajatella 
yksilön itsensä ja muiden määritelmäk-
si, joka vastaa kysymykseen kuka minä 
olen. Se kuvaa kokemusta omasta ase-
masta tai paikasta sosiaalisessa verkos-
tossa. 

Identiteetin käsitteestä on syytä erot-
taa lähikäsitteet rooli, persoonallisuus ja 
minä/minuus.  Roolilla tarkoitetaan nor-
mien ja sääntöjen säätelemää yksilön so-
siaalista paikkaa tai asemaa. Persoonal-
lisuus käsitetään yksilön teot, ajatukset, 
tunteet ja motiivit sisältäväksi ainutker-
taiseksi ominaisuuksien kokonaisuudek-
si. Persoonallisuuden toimiva osa, sen 
ydin, on minä/ minuus. Minuus voidaan 
ajatella yksilön refleksiiviseksi tietoisuu-
deksi itsestään. (mm. Ojanen 2011)  

Käsiteviidakossa relevanttia on se, 
että minuus ja identiteetti on jokaisen 
yksilön itse tuotettava ja pohdittava sekä 
kuvattava kertomuksena omasta elä-
mäntilanteesta. Identiteetti on muut-
tuva yksilön kokemus omasta tilantees-
taan jokaisessa hetkessä. Arkikieli te-
kee ymmärrettäväksi identiteetin elä-
mäntilanteellisuuden. Siinä identiteet-
ti määritellään aina suhteessa johonkin, 
esimerkiksi vanhemman suhde lapseen 
on vanhemmuutta (vanhempi) ja yksilö 
suhteessa työhön on työllisyyttä (työl-

linen) ja työn puuttuessa työttömyyttä 
(työtön).  Merkityksellisyys on juuri sii-
nä, kuinka yksilö itse määrittelee oman 
identiteettinsä sekä hallitsee ja priori-
soi elämäntilanteensa yhtäaikaisia rin-
nakkaisia identiteettejä esimerkiksi van-
hemmuutta ja työttömyyttä.  

Kun joku muu määrittelee 
identiteetin
Eettisesti haasteellisia ovat tilanteet, 
joissa joku muu määrittelee yksilölle 
identiteetin, jota ei koeta omaksi. Tämä 
voi esiintyä esimerkiksi asettamalla yk-
silölle odotuksia, joihin hän ei kykene 
vastaamaan tai yksilö pakotetaan liitty-
mään instituutioihin, jotka eivät vastaa 
omaa tarvetta. Tällainen tilanne saat-
taa kohdata esimerkiksi työttömän, joka 
sanktion uhalla kokee pakkoa osallistua 
työhön, jota ei koe itselle mielekkäänä. 

Työttömyys ja yhteiskunnassa siitä 
käytävä keskustelu vaikuttavat ja muok-
kaavat työttömän yksilön kullakin het-
kellä kokemaa identiteettiä. Sosiaalisen 
ympäristön ja yhteiskunnan rakentei-
den tuottama diskurssi toimivat vahva-
na identiteetin määrittäjänä, jota vas-
taan työtön saattaa kokea olevansa voi-
maton. Jopa siinä määrin, että työtön ko-
kee itsensä yhteiskunnan ulkopuoliseksi, 
koska ilman työtä ei ole lupaa olla yhteis-
kunnassa sisällä.  Tämä tulee esille kir-
joittajan väitöskirjatutkimuksessa, mis-
sä tutkittavat kuvaavat työttömyyden 
hallitsevan yksilöä hävittäen rinnakkai-
set identiteetit ja vahvistavan kokemusta 
yhteiskunnan ulkopuolisuudesta.   

Kohtaaminen avaa 
mahdollisuuden päästä 
eteenpäin
Yhtälailla kuin noidankehä syntyy, se voi 
katketa, kun työtön kuullaan ja kohda-
taan. Kohtaamisen kokemus avaa mah-
dollisuuden Platonin kuvaamaan sok-
raattiseen dialogiin, jonka kuvataan 
päättyvän usein aporiaan (umpikujaan). 
Tämä on välttämätöntä, koska tällöin 

”Se semmonen arvon tunne.  
Semmonen yhteiskunnan osanen. 
Ei mikään hiekanjyvä rattaissa” 

Yhteiskunta ja talous
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henkilön kokemus itsestä työttömänä 
murtuu ja itsen joutuu väistämättä mää-
rittelemään uudelleen. 

Kuulluksi tultua on mahdollista 
päästä eteenpäin. Erilaiset elämässä ta-
pahtuvat käännekohdat vaikuttavat sii-
hen, että yksiöt alkavat tulkita omaa 
menneisyyttään uudella tavalla ja sitä 
kautta myös muodostavat itselle aiem-
masta poikkeavaa identiteettiä, tapaa 
hahmottaa elämänsä, menneisyytensä ja 
oma asemansa uudella tavalla. Sen tietä-
minen kuka olen, mikä on minulle tär-
keää ja mihin olen matkalla edellyttää 
menneisyyden kertomista tarinaksi, joka 
tuottaa minut sellaisena kuin olen ja us-
kon olevani.  Kertomus toimii välittäjä-
nä elämän ja identiteetin välissä. (mm. 
Löyttyniemi 2004.)  

”Minut otettiin vastaan tervehtimäl-
lä omalla nimelläni, hymyilemällä ja kat-
somalla silmiin. Vastassani oli myöntei-
syys ja aito halua auttaa. En muista mil-
loin minut olisi kohdattu yksilönä, ei 
vain tapauksena numero se ja se. Minus-
ta oltiin aidosti kiinnostuneita yksilönä, 
kuka minä olen, mitä jo osaan, mitä ha-
luan ja minne haluan päästä. Minun mie-
lipiteeni kuultiin ja siihen keskityttiin. 
Oli helppo olla. Minut kohdattiin.”

Työttömän identiteetistä väitöskir-
jaa valmisteleva tutkija Sirpa Eklund 
oli puhumassa Työttömien Kriisikokouk-
sessa Helsingissä 18.10.2017. Artikkeliin 

liittyvä kirjallisuusluettelo on saatavana 
Tvytterin toimituksesta.

Sirpa Eklund
Tutkija

PosiVire Oy
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TVYtter kävi Turussa tapaamassa 
tohtori Anniina Kaittilaa 
Sosiaalitieteiden laitoksella. Kaittila 
väitteli keväällä 2017 sosiaalityön 
tohtoriksi tutkimalla rahaan liittyviä 
konflikteja parisuhteissa. 

Halusin väitöskirjassani tutkia pa-
risuhteita ja sitä, minkälaisia eri-
mielisyyksiä ja ristiriitatilantei-
ta raha aiheuttaa parisuhteisiin.  

Tutkimusta tehdessäni huomasin, että 
rahakonfliktit voivat ilmetä pienistä ris-
tiriidoista aina äärimmilleen taloudelli-
seen väkivaltaan asti, Kaittila kertoo.

Väitöskirjatutkija haastatteli tutki-
mustaan varten 18 suomalaista lapsiper-
heiden vanhempaa. Sen lisäksi hän käyt-
ti kansainvälistä European Social Survey 
aineistoa ja kävi läpi aikaisempia tutki-
muksia. 

Suomalaisten	rahakonfliktit	
käytännössä
– Pienet kähinät, kuten ostetaanko kau-
pasta halvempia vai kalliimpia tuotteita, 
kuuluvat lähes kaikkiin parisuhteisiin. 
On luonnollista, että ihmiset ovat eri 
mieltä asioista, toteaa Kaittila.

Hän kutsuu lievimpiä rahakonflikte-
ja arkisiksi erimielisyyksiksi. Ne eivät si-
sällä isompaa kinaa tai huutamista, sil-
lä parit pääsevät sopuun melko vaivatta, 
eikä erimielisyys aiheuta isompia ongel-
mia.  

Vakavampien rahakonf liktien laa-
juutta väestössä on Kaittilan mukaan 
vaikea arvioida, sillä kansallisia ja kan-
sainvälisiä kyselyaineistoja on kerätty 
vain vähän. Suomessa parisuhdeväkival-
ta ja rahasta riiteleminen ovat kuitenkin 
selvästi yleisempiä kuin Euroopassa. Tä-
män perusteella Kaittila arvioi myös va-
kavampien rahakonfliktien esiintyvän 
vastaavasti yleisemmin suomalaisissa 
parisuhteissa. Asia vaatii kuitenkin lisä-
tutkimusta. 

Rahakonflikteista vakavin, taloudel-
linen väkivalta, kietoutuu usein henki-
sen ja fyysisen väkivallan muotoihin. 
Kaittila sanoo, että näin ei kuitenkaan 
aina ole. 

– Taloudellinen väkivalta voi ilmetä 
myös omana väkivallan muotonaan pa-
risuhteessa. Esimerkiksi henkilö, joka 
ei muuten ole väkivaltainen, voi hyväk-
sikäyttää kumppaniaan rahan avulla, 
Kaittila kertoo tutkimustuloksista.

Kaittila toteaa, että taloudellinen vä-
kivalta voi kohdistua niin naisiin kuin 
miehiinkin, mutta tutkimusten mukaan 
sukupuolittuneisuutta on havaittavissa. 

Naiset kertovat kokevansa taloudellista 
väkivaltaa enemmän kuin miehet. Nai-
siin kohdistuvaan taloudelliseen väkival-
taan liittyy usein myös muita, henkisiä 
ja fyysisiä väkivallan muotoja. Sen sijaan 
miehet kuvaavat taloudellista väkivaltaa 
enemmän omana ilmiönään eli irrallaan 
muista väkivallan muodoista.  

Taloudellista väkivaltaa esiintyy kai-
kissa tuloluokissa. Erityisen haavoittu-
vassa asemassa ovat ihmiset, jotka kär-
sivät myös muista sosiaalisista ja psyyk-
kisistä ongelmista. Myös pienituloiset ja 
perusturvalla elävät ovat alttiimpia talo-
udelliselle väkivallalle.

Arvokeskustelu solmujen 
aukaisijana
Kaittilan haastattelemat pariskunnat 
kertoivat ristiriitojen ohella myös ratkai-
sujaan lievempiin rahakonflikteihin. 

– Eräässä parisuhteessa toinen osa-
puoli koki ongelmana, että hän maksoi 
kauppareissuilla valtaosan laskusta. He 
ratkaisivat erimielisyyden perustamalla 
talouskassan niin, että kumpikin laittoi 
tietyin väliajoin saman osuuden yhteisel-
le tilille. Myös monet terapeutit suositte-
levat talouskassan perustamista raharii-
tojen ehkäisyyn ja rahankäytön tasapuo-
listamiseen, Kaittila ohjeistaa.

Rahariidat parisuhteiden 
koetinkivenä

-

Anniina Kaittilan 
avainkysymykset 
rahakeskusteluun:
Mitä raha minulle merkitsee? Entä 
kumppanille?

Pystymmekö jonkinlaiseen kompro-
missiin niihin liittyen? 

Millaista tulevaisuutta toivomme 
esimerkiksi viiden vuoden päähän? 

Onko meillä omat vai yhteiset rahat 
vai jotain siltä väliltä? Entä sopiiko se 
molemmille?

Millaisia käytännön työkaluja voisim-
me ottaa käyttöön talouden hallin-
taan?Anniina Kaittila
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– Myös tulo- ja menoarvioiden teke-
minen esimerkiksi Exceliin on ollut joil-
lekin pareille hyväksi todettu keino ta-
louden hallintaan. Tilastosta näkee no-
peasti, mihin raha menee ja kuka pari-
suhteessa tai perheessä maksaa mitäkin, 
tutkija jatkaa.

Kaittila näkee kuitenkin tärkeimpä-
nä ongelmia ennalta ehkäisevänä keino-
na puhumisen.

– Monet parit keskustelevat suhteen 
alkuvaiheessa luontevasti esimerkiksi 
perhekoon toiveista ja ulkomailla asumi-
sesta, mutta rahasta ei puhuta niin pal-
joa. Rahalla on yhä selkeä tabu-luonne 
yhteiskunnassamme, Kaittila selventää. 

Tämän vuoksi Kaittila ehdottaa, että 
raha tulisi ottaa puheeksi viimeistään 
yhteen muutettaessa. Eikä pelkästään ra-
han käyttö, vaan laajemminkin se, mitä 
raha parisuhteessa merkitsee. 

– Rahaan liittyvät tavoitteet liittyvät 
usein lopulta isoihin elämänarvoihin. 
Kysymys on siitä, mitä raha suhteessa 
merkitsee ja miten me pariskuntana tai 
perheenä haluamme raha-asiat hoitaa.

Aina taloudelliset tai muut erimie-
lisyydet ja riidat eivät kuitenkaan selviä 
kaksin keskustelemalla. Tällöin Kaittila 
kehottaa ottamaan yhteyttä kasvatus- ja 
perheneuvolaan tai perheasiain neuvot-
telukeskukseen. Jos ongelma kriisiyttää 
suhteen, oikea taho hakea apua ovat krii-
sikeskukset tai jos toinen puolisoista esi-
merkiksi vie pariskunnan kaikki varat, 
voi apua saada aikuissosiaalityöstä tai 
talous- ja velkaneuvonnasta. Mikäli ta-
loudelliset erimielisyydet kehittyvät vä-
kivaltaiseksi toisen vahingoittamiseksi, 
apua tarjoavat myös ensi- ja turvakodit.

Taloudellisen itsenäisyyden 
rakenteellinen turvaaminen
Toimeentulotuen eli ihmisen viimesijai-
sen etuuden kiinnittäminen kumppanin 
tuloihin saa Kaittilalta kritiikkiä.

– Se on nurinkurista. Tilanne, jossa 
ihminen voi joutua olemaan täysin ilman 
tuloja, on muutettava. Taloudellinen it-
senäisyys tulisi turvata paremmin kuin 
mihin toimeentulotuen saamisen ehdot 
tällä hetkellä riittävät. Ihmisellä tulee 

olla henkilökohtaista rahaa, jota voi itse 
hallita, tutkija tähdentää näkemystään.

– Etenkin elatusvelvollisuuden aset-
taminen muillekin kuin avioliitossa 
oleville on ristiriidassa lainsäädännön 
kanssa. Monet etuudet, kuten asumistu-
ki ja toimeentulotuki on edelleen sidottu 
avopuolison tuloihin. Ihmettelen miten 
niin voi olla, Kaittila hämmästelee. 

– Se, että toinen pariskunnasta hal-
litsee perheen rahoja ja antaa toiselle 
niin sanottua talousrahaa, on vanhanai-
kaista. Mutta se voi silti olla käytännös-
sä monen perheen tilanne tällä hetkellä, 
Kaittila summaa.

Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja, 
Terveydeksi-hanke

Vesa Rantanen, valtiotieteiden 
kandidaatti, Helsingin yliopisto
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Onko terveydentilasi mielestäsi nykyisin

Terveydeksi-hankkeen sosiaali- ja 
terveyspalveluohjaajat ovat reilun 
vuoden aikana vierailleet 64 kertaa eri 
puolilla Suomea. Olemme tavanneet 
satoja työttömiä ja kertoneet heille 
heidän oikeudestaan maksuttomaan 
terveystarkastukseen. Kannustamme 
työttömiä työnhakijoita käyttämään 
muitakin heille kuuluvia sosiaali- ja 
terveyspalveluita ja neuvomme 
palveluihin. 

Suurin osa tapaamistamme työttö-
mistä ei ole kuullut aiemmin sii-
tä, että työttömällä työnhakijalla 
on oikeus maksuttomaan terveys-

tarkastukseen. Joissakin kunnissa työt-
tömien terveystarkastukset tekee nimet-
ty terveydenhoitaja. Näissä kunnissa on 
yleensä paremmin tietoa kyseisestä pal-
velusta. 

Olemme kysyneet terveystarkastuk-
sessa käyneiden mielipidettä tarkastuk-
sesta. Useimmiten terveystarkastus on 
koettu hyödylliseksi. Kuten eräs jututta-
mamme mies totesi ”onhan se ihan hyvä 
välillä näitäkin asioita tarkastella am-
mattilaisen kanssa”.

260 tapaamaamme työtöntä on täyt-
tänyt pyynnöstämme Työterveyslaitok-
sen Kykyviisari-kyselyn. Kyselyllä selvi-
tetään työttömän omaa näkemystä työ- 
ja toimintakyvystään, terveydentilas-
taan ja työllistymiseen vaikuttavista te-
kijöistä. Kyselyssä työtön arvio työllisty-
mistä vaikeuttavien tekijöiden merkitys-
tä omalla kohdallaan. 

Eniten vaikeutta aiheuttaviksi koe-
taan työmahdollisuuksien puute, ter-
veyteen tai toimintakykyyn liittyvät on-
gelmat sekä koulutuksen tai osaamisen 
puute (ks. kuvaaja 2).

Oma terveydentila 
arvioidaan huonoksi tai 
melko huonoksi 
Työttömien muuta väestöä huonom-
masta terveydentilasta on entuudestaan 
runsaasti tutkimusnäyttöä. Tämä nä-
kyy myös Kykyviisari-kyselyn hankkees-
samme täyttäneiden vastauksissa. 58 % 
asiakkaistamme arvioi terveydentilan-
sa huonoksi, melko huonoksi tai keski-
tasoiseksi. Vastaavan vastauksen on an-
tanut vain 34 % kaikista suomalaisista, 
kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 
selvittänyt samaa koko väestöä edusta-
vissa kyselyissä (THL 20171). Tapaamis-
tamme työttömistä siis lähes kaksinker-
tainen määrä muuhun väestöön verrat-
tuna ei pidä terveydentilaansa hyvänä. 
Terveydeksi-hankkeen asiakkaiden arvio 
omasta terveydentilasta on esitelty ku-
vaajassa 1.

Kykyviisari-kyselyllä pyydämme asi-
akkaitamme arvioimaan omaa työky-
kyään asteikolla 0 = en pysty lainkaan 
työhön ja 10 = työkyky parhaimmillaan. 
Asiakkaistamme 55 % arvioi työkykyn-
sä huonontuneeksi eli antoi sille arvosa-
nan 0–7. Koko väestöstä näin koki työky-
kynsä vain 30 % THL:n kyselyissä (THL 
20171). Tapaamillamme työttömillä on 
siis selvästi muuta väestöä huonompi ko-
kemus omasta työkyvystään.

Tapaamiamme työttömiä askarrut-
taa usein rahojen riittämättömyys. Ker-

Työmahdollisuuksien puute 
vaikeuttaa työelämään osallistumista

Kuvaaja 1. Terveydeksi-hankkeen 
asiakkaiden kokemus omasta 
terveydentilastaan.
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Terveydeksi-hanketta toteuttavat 
Työttömien keskusjärjestö ry ja Eh-
käisevä päihdetyö EHYT ry Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 
(STEA) rahoituksella.
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Työelämään osallistumista vaikeuttavat

Työmahdollisuuksien puute

Terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat

Koulutuksen tai osaamisen puute

Työmotivaation tai työhalun väheneminen

Oma elämäntilanne

Päihteet ja muut riippuvuudet

 Erittäin paljon      Paljon      Jonkin verran      Vähän      Ei lainkaan     En osaa sanoa

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

romme asiakasmaksulain 11 pykälästä, 
jonka mukaan pienituloiselle asiakkaal-
le on myönnettävä alennusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista. Yl-
lättävän harva tapaamamme työtön tie-
tää, että terveydenhuoltopalvelujen asia-
kasmaksut ja lääkekulut eivät kuulu toi-
meentulotuen perusosaan. Jos lääkkei-
siin tai vaikkapa poliklinikkamaksuihin 
kuluu runsaasti rahaa, voi peruspäivära-
halla tai pienellä eläkkeellä kitkuttele-
valle syntyä oikeus toimeentulotukeen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita sähköis-
tetään vauhdilla. Moni tapaamistamme 
työttömistä ei ole löytänyt tarvitsemaan-
sa palvelua, koska ei tiedä sen tarkkaa ni-
meä ja henkilökohtaista neuvontaa on 
vähennetty terveysasemilla, sosiaalitoi-
mistoissa, TE-palveluissa ja Kelassa. Au-
tamme alkuun etsimällä ajanvarauksen 
tai neuvonnan yhteystiedot sekä kerto-
malla asiakkaan oikeuksista.

Työttömät eivät tiedä heille 
kuuluvista palveluista
Työttömien Keskusjärjestö ja EHYT ry 
saavat hankkeesta arvokasta tietoa edun-
valvontansa tueksi. Hankkeen aikana on 
vahvistunut näkemys siitä, että työttö-
mät eivät tiedä heille kuuluvista sosiaali- 
ja terveyspalveluista. Kyselyt osoittavat, 
että monet työttömistä tarvitsisivat pal-
veluita muuta väestöä enemmän. Työt-
tömät itsekin kokevat terveyteen ja toi-
mintakykyyn liittyvät ongelmat työllis-
tymistä vaikeuttavaksi. 

On herännyt kysymys, miksei työttö-
män oikeudesta maksuttomaan terveys-
tarkastukseen kerrota heti ensimmäisen 
TE-toimiston yhteydenoton yhteydessä? 
Eikö olisi kaikkien etu, jos työttömäksi 
jääneen terveydentila selviteltäisiin heti 
eikä vasta työttömyyden jatkuttua pit-
kään? 

Tapaamissamme työttömissä työn-
hakijoissa on myös heitä, joilla ei ole net-
tiyhteydellistä tietokonetta käytössään 
tai joilla ei ole riittäviä tiedonhakutaitoja 
sähköisten palvelujen hyödyntämiseen. 
Miten turvataan kaikista heikoimmas-
sa asemassa olevien mahdollisuudet saa-
da sosiaali- ja terveyspalveluita, jos yhä 
useammat palvelut siirtyvät sähköiseen 
muotoon?

Terveydeksi-hanke on tähän men-
nessä käynyt 49 eri yhdistyksessä ja ma-
talan kynnyksen toimipaikassa, osassa 
jo kahdesti. Hanke jatkuu vuoteen 2019. 
Tulemme mielellään yhä uusiin Työt-
tömien Keskusjärjestön jäsenjärjestöi-
hin vierailuille. Jos haluat tarjota alueesi 
työttömille sosiaali- ja terveyspalveluoh-
jausta, ota yhteyttä meihin niin sovitaan 
käynti!

Sanna Allt
terveyspalveluohjaaja

Terveydeksi-hanke

1 Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulai-
nen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, 
Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E 
& Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvin-
vointi- ja palvelututkimus ATH:n perus-
tulokset 2010–2017. 
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Kuvaaja 2. Terveydeksi-hankkeen 
asiakkaiden näkemys työelämään 
osallistumista vaikeuttavista tekijöistä.
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Vaatimukset ovat käyneet monen 
kohdalla liian suuriksi omiin 
voimavaroihin ja taitoihin nähden. 
Työelämä ja työnhaku ovat 
tehostuneet.  Tiedon ja uuden oppisen 
määrä kasvaa koko ajan. Anna-Liisa 
Roinisto-Dumell kirjoittaa HS:n 
mielipidekirjoituksessa: ”Työelämän 
vaatimukset ovat muuttuneet ja 
muuttunevat yhä enemmän erilaisia 
psykologisia kykyjä ja psyykkistä 
kapasiteettia vaativiksi.”

Tarvitaan uusia taitoja kuten pit-
käjänteinen tavoitetyöskentely, 
onnistumisen kokemusten tuot-
taminen itselleen, arjen pienten-

kin tekojen arvostaminen ja voimava-
roista huolehtiminen sekä osaamisen jat-
kuva kehittäminen.  Näillä taidoilla ih-
minen onnistuu edistämään omaa tilan-
nettaan pitkäaikaisesti.  Näillä taidoilla 
ihmiset ovat päässeet tosi hankalistakin 
tilanteista eteenpäin opiskelemaan tai 
töihin.

Onnistumisen kokemuksia voit tuot-
taa itsellesi, kun osaat pilkkoa tavoittee-
si voimavarojasi vastaaviksi askeliksi ar-
keesi.  Pitkäjänteisellä tavoitetyösken-
telyllä tällä hetkellä mahdottomat asiat 
muuttuvat mahdollisiksi, kun vain jaksat 
edistää asioitasi tarpeeksi pitkään. Arjen 
pientenkin tekojen arvostaminen tar-
koittaa että, esimerkiksi tapaat ystäviä 
tai tiskaat, niin kokisit nekin arvokkaina 
ja eteenpäin vievinä.  Uskomukset, omat 
odotukset itseä kohtaan, sisäinen puhe ja 
arvot voivat olla esteenä arvostamiselle.  

Jotkut kokevat työn niin arvokkaak-
si ettei sillä, että kävin kaupassa ole mi-
tään arvoa, koska en vieläkään ole työs-
sä. Paradoksaalisesti ne joille työn arvo 
on kaikkein korkein, on hankalinta työl-
listyä. He eivät pysty keskittymään ar-
keensa ja arjessa voimavaroja tuoviin asi-
oihin, jolloin voimavarat eivät riitä työn-
hakuun ja/tai työssä jaksamiseen. 

Suomessa työvoiman ulkopuolel-
la oleminen on erittäin stressaavaa. On 
useita tutkimuksia, että työttömyys jopa 
sairastuttaa. Siksi on erittäin tärkeää 
kiinnittää huomiota omaan hyvinvoin-
tiin ja voimavaroihin.  Olen nähnyt mon-
ta kertaa, että kun ihminen on saanut 
arkeensa voimavaroja tuovaa toimintaa, 
niin työllistyminenkin on onnistunut.

Selvitä mikä sinua 
kiinnostaa ja motivoi
Työllistymisessä Sinä olet tärkein voi-
mavara.  Virkailijat pystyvät käyttämään 
vain murto-osan siitä ajasta mikä Sinulla 
on käytössä.  Oma motivaatiosi on työl-
listymisen kannalta usein ratkaiseva. Si-
säisen motivaation löytyminen voi olla 
vastaus, millä selätät kohonneet vaati-
mukset ja työllistyt.

Motivaatio on yksi tärkeimmistä te-
kijöistä hyvinvoinnillesi. Mikä sinua mo-
tivoi, mikä saa Sinut nousemaan aamui-
sin ylös. On hyvä käyttää aikaa sen sel-
vittämiseen, mikä Sinua kiinnostaa ja 
motivoi. Olisi hyvä päästä sisäisen vuo-
rovaikutuksen prosessiin.

Kun mietit mikä sinua motivoi tai 
mitä kohden haluat lähteä, on tärkeää, 
ettet vain ajattele asiaa. Hyvin helpos-
ti samat ajatukset toistuvat uudestaan ja 
uudestaan. Asiasta voi tulla ahdistava ja 
ikävä. Tämän takia on tärkeä päästä aja-
tuksista toimintaan. Toiminta voi olla, 
että kerrot toiselle ajatuksistasi, haet 
tietoa internetistä, soitat asiantuntijal-
le jne. Toiminta synnyttää helposti tun-
teita. ”Tämä tuntuu just mun jutulta” tai 
”ei tämä sittenkään ole sitä mitä haluan”. 
Mitä enemmän on uusia ajatuksia, uutta 
toimintaa, uusia kokemuksia ja tunteita, 
sitä helpompi on tehdä päätös. Tätä minä 
haluan, tämä motivoi minua. 

Sisäisen ja ulkoisen 
motivaation tärkeys
Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ul-
koiseen motivaatioon. Sisäinen moti-
vaatio tarkoittaa, että asian tekeminen 
sinänsä motivoi Sinua. Ulkoinen moti-
vaatio tulee palkinnoista tai rangaistuk-
sista, jotka seuraavat asian tekemisestä. 
Molemmat ovat tärkeitä.  

Motivoituneita työntekijöitä pide-
tään tulevaisuuden tärkeimpänä menes-
tystekijänä.  Eli jos olet löytänyt mikä 
Sinua motivoi, olet haluttu työntekijä ja 
työllistyminen on todennäköisempää. 
Tehostuva työelämä ja työhaku korosta-
vat sisäisen motivaation merkitystä.  Si-
säinen motivaatio turvaa voimavarojen 
riittävyyden tiukoissakin paikoissa. 

Sisäinen motivaatio on erittäin suu-
ri suojaava tekijä. Se auttaa Sinua nouse-

Työttömän motivaatio kasvaa 
omien tekojen arvostamisesta

Puheenvuoro Työttömyyden 
Kriisikokouksessa 18.10.2017.Ku
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Voit yrittää, että nämä tekijät ovat 
läsnä motivaation etsimisessäsi tai voit 
vaatia näihin tekijöihin kiinnitettävän 
huomiota.

Unelmat ovat erittäin tärkeitä vihjei-
tä motivaation lähteistä.  Luottamus on 
myös erittäin tärkeä osa motivoitumista.  
Useissa menestyvissä yrityksissä luot-
tamus annetaan, sitä ei tarvitse ansaita. 
Kun sisäisesti motivoiva asia liittyy vah-
vasti omiin arvoihisi, olet erittäin onne-
kas. Olet saanut turbon käyttöösi.  

Olet arvokas yhteiskuntamme jäsen 
pelkällä olemassaolollasi. Tarja Halonen 
sanoi uudenvuoden puheessaan ”Jokai-
sella suomalaisella on oikeus arvokkaa-
seen elämään”.

Jyrki Rinta-Jouppi
Työ- ja koulutusvalmentaja

Mielenterveyden keskusliitto

Virtaus tarkoittaa, että tuntee itsen-
sä kyvykkääksi, saa aikaan asioita ja op-
pii uutta. Tuntuu, että asia etenee. Vir-
tauksen kokemiseksi on tärkeää, että 
pystyt käyttämään vahvuuksiasi. Vah-
vuuksiesi tunnistaminen ja rohkea käyt-
täminen on erityisen tärkeää niille, joi-
den vahvuudet poikkeavat yleisistä esim. 
koulutusjärjestelmämme painottamista 
vahvuuksista.  Jos opit esimerkiksi valo-
kuvaamalla, äänikirjoja kuuntelemalla, 
maalaamalla tai keskustelemalla, käytä 
näitä tapoja rohkeasti.

Vastuu tarkoittaa, että pitää elä-
määnsä merkityksellisenä, tuntee ole-
vansa osa välittävää yhteisöä ja tekee 
osaamisellaan hyvää muille. 

maan vastoinkäymisistä nopeammin jat-
kamaan tekemistä.  Sisäinen motivaatio 
suojaa Sinua myös ulkoisilta häiriöteki-
jöiltä kuten melulta, keskeytyksiltä, by-
rokratialta jne.

Vapaus, vastuu, virtaus
Sisäinen motivaatio koostuu kolmesta 
tekijästä: vapaus, vastuu, virtaus. Vapaus 
tarkoittaa vahvistuvaa valinnan ja toi-
minnan vapautta. Saa toteuttaa elämää 
itsenäisesti ilman turhaa kontrollia.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski innostaa kuulijoita 
Työttömyyden Kriisikokouksessa 18.10.2017.

Yhteiskunta ja talous
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Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastaisen verkoston EAPN-Finin 
marraskuussa julkaisema Köyhyysvahti 
2017 kertoo tylyä sanomaa. Köyhyys on 
Suomessa vähentynyt 2010-luvulla vain 
vähän ja on useita viitteitä siitä, että 
köyhyys on kääntynyt jälleen nousuun.

Köyhyysvahti-raportissa on käy-
ty läpi köyhyyteen liittyviä tuo-
reimpia saatavilla olevia tilasto-
tietoja ja kehitystrendejä sekä 

esitetään näkemys köyhyyden vähentä-
miseksi tarvittavista toimista.

Raportti kertoo, että THL:n arvion 
mukaan pelkästään vuoden 2017 etuus- 
ja verotuslainsäädännön muutokset nos-
tavat köyhyysastetta 0,4 prosenttiyksik-
köä ja vuosina 2015–2017 köyhyysasteen 
ennustetaan kasvavan noin 0,8 prosent-
tiyksikköä. THL:n ATH-kyselyaineiston 
mukaan köyhyyskokemukset ovat kasva-
neet aikavälillä 2013–2016. Tulottomien 
kotitalouksien määrä on kaksinkertais-
tunut vuodesta 2013 vuoteen 2017 men-
nessä 47 000 kotitalouteen. 

Erilaisten maksuhäiriöiden mää-
rä on ennätyslukemissa: vuonna 2016 jo 
373 000 henkilöllä oli maksuhäiriömer-
kintä ja ulosottoon päätyi lähes 400 000 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksua. Eduskunnan tietopalvelun ja 
valtiovarainministeriön laskelmien mu-
kaan käytettävissä olevat tulot laskevat 
suhteessa eniten pienituloisimmilla vuo-
sina 2015–2018. Lisäksi THL:n ennusteen 
mukaan tuloeroja kuvaava Gini-kerroin 
kasvaisi 25,5 prosentista 26,2 prosenttiin 
vuosina 2015–2017.

Mitä köyhyys on? 
Suomessa köyhyys on pääosin suhteel-
lista, millä tarkoitetaan huono-osai-
suutta verrattuna muun väestön elinta-
soon. Suhteellinen köyhyys määritellään 
yleisesti köyhyysriski-käsitteen kautta. 
Köyhyys- tai pienituloisuusraja on 60 
prosenttia kotitalouksien käytettävis-
sä olevasta mediaanitulosta. Kotitalo-
us on köyhä, mikäli sen nettotulot ovat 
pienemmät kuin 60 prosenttia väestön 
keskimääräisestä tulotasosta. Suomes-
sa köyhyysriskiraja oli vuonna 2015 yh-
den hengen taloudelle noin 1 185 euroa 
kuukaudessa ja pienituloisia oli yhteensä 
634 000 henkilöä, eli 11,7 prosenttia väes-
töstä, raportti kertoo.

EU käyttää köyhyys- tai syrjäytymis-
riskiä kuvaavaa AROPE-indikaattoria 
(engl. At risk of Poverty or Social Exclu-
sion). Sen kautta seurataan EU:n Euroop-
pa 2020 -strategian tavoitetta vähentää 
köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien 
ihmisten määrää 20 miljoonalla vuoteen 
2020 mennessä.

Köyhyys- tai syrjäytymisriski laske-
taan kolmen tekijän kautta: pienituloi-
suus, vakava aineellinen puute ja kotita-
louden vajaatyöllisyys. Vuonna 2015 köy-
hyys- tai syrjäytymisriski kosketti Suo-
messa noin 896 000 henkilöä, eli 16,6 
prosenttia väestöstä. Pienituloisissa talo-
uksissa on noin 634 000 henkilöä (edel-
lisenä vuonna noin 674 000), vajaatyöl-
lisissä talouksissa noin 439 000 jäsentä 
(edellisenä vuonna noin 416 000) ja ai-
neellista puutetta kärsivissä talouksissa 
noin 120 000 jäsentä.

Köyhyysvahti 2017: 
Köyhyys ei ole poistunut 
100-vuotiaasta Suomesta 

Köyhyysvahti 2017 -raportin ovat 
toimittaneet Jiri Sironen ja Anna 
Järvinen. Raportti on luettavissa 
nettisivuilla www.eapn.fi. 

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastainen verkosto EAPN-Fin koos-
tuu 45:stä pääasiassa sosiaali- ja ter-
veysalan kansalaisjärjestöstä. Työttö-
mien Keskusjärjestö ry on verkoston 
jäsen. EAPN-Fin on osa eurooppalais-
ta European Anti-Poverty Network 
-kansalaisjärjestöverkostoa.

Yhteiskunta ja talous

EAPN-Finin yleiskokouksessa 27.11.2017 uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Jiri Sironen EHYT 
ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Tarja Pajunen 
Eläkkeensaajien Keskusliitosta. 
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Köyhyyttä mitataan myös ihmisten 
kokemusten kautta. THL kerää sään-
nöllisesti mm. Alueellista terveys- ja 
hyvinvointitutkimusta (ATH). Sen mu-
kaan vuosien 2013–2016 aikana toimeen-
tulo-ongelmat ja köyhyyskokemukset 
yleistyivät kaikissa ikäryhmissä. Niiden 
osuus, jotka ovat joutuneet tinkimään 
ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 
rahan puutteen vuoksi, kasvoi 20,5 pro-
sentista 23,4 prosenttiin.

Köyhyyden syitä ja 
seurauksia
Raportin mukaan köyhyyden taustalta 
löytyy usein pitkittynyttä työttömyyttä, 
sukupolvelta toiselle periytyvää huono-
osaisuutta, matalaa koulutustasoa, mo-
nilapsisia perheitä, yksinhuoltajuutta tai 
yksin asumista, pitkäaikaissairauksia 
tai erilaisesta vammasta johtuvaa työ-
kyvyttömyyttä sekä päihde- ja mielen-
terveysongelmia. Köyhyydessä on myös 

huomattavia alueellisia eroja. Köyhyys 
on viime vuosina lisääntynyt erityises-
ti kaupunkiseuduilla, jossa eläminen on 
kallista ja asunnottomuus muuta Suo-
mea yleisempää. Syrjäseuduilla taas on 
enemmän työttömyyttä, eivätkä hyvin-
vointipalvelut ole kattavia tai kaikkien 
saavutettavissa.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämisen ohjelma
EAPN-Fin esittää, että köyhyyden ja eri-
arvoisuuden vähentämiseksi tulisi laatia 
kokonaisvaltainen strategia ja toimin-
taohjelma. Köyhyyden vähentäminen 
edellyttää määrätietoista yhteiskunta-
politiikkaa: työllisyyden parantamista ja 
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, 
kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotan-
non lisäämistä, toimivia sosiaali- ja ter-
veyspalveluja, tasa-arvoista koulutusta ja 
perusturvan tason nostamista. 

EAPN-Finin keskeiset viestit köyhyyden 
vähentämiseksi:

 • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä 
elävien ihmisten määrä on käännettävä 
laskuun. Erityisesti tulee huomioida pie-
nituloisten lapsiperheiden ja eläkeläisten 
aseman parantaminen. Keskeisiä toimia 
köyhyyden vähentämiseksi ovat mm. pe-
rusturvaetuuksien tason nostaminen ja 
kohtuuhintaisten asuntojen rakentami-
nen.

• Pitkäaikaistyöttömien (mukaan lu-
kien nuoret ja maahanmuuttajat) tilan-
netta tulee parantaa ja työttömyyttä vä-
hentää. Keskeistä olisi resursoida palk-
katukeen ja nuorisotakuuseen sekä pe-
rua niihin aiemmin tehdyt leikkaukset. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudis-
tus tulee toteuttaa tavalla, joka kaven-
taa terveys- ja hyvinvointieroja ja takaa 
tarpeenmukaisten palvelujen saavutet-
tavuuden myös huono-osaisille ja useita 
palveluja tarvitseville.

Toim. Leena Valkonen

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksia journalisteille vuonna 2018
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin palkitsi kolme journalistia Kunnioittavasti köyhyydestä -tun-
nustuksilla. Toimittaja Jani Kaaron blogi Seura-lehdessä Paraneeko köyhyys rahalla? oli yksimielisesti raadin suosikki. 

Ensimmäisellä kunniamaininnalla palkittiin Anu Silfverbergin (kesk.) Long Play -verkkojulkaisun juttu Onko työttömiä olemassa? 
Laura Pörstin kirjoittama ja Sirpa Päivisen kuvaama Kirkko ja Kaupunki -lehden juttu Työttömyys ajoi Martin-Eric Racinen köy-
hyysloukkuun sai raadilta toisen kunniamaininnan. Kilpailuun ilmoitettiin 40 juttua tai ohjelmaa. 

Yhteiskunta ja talous



Toiminnan tulevaisuus, 
tuotteistaminen, hankerahoitus ja 
jaksaminen omassa työssä nousivat 
päällimmäisiksi keskustelunaiheiksi 
Työttömien Keskusjärjestön 
jäsenistölleen järjestämässä 
vertaistukipäivässä. Yhdessäolo 
ja omien kokemusten jakamisen 
mahdollisuus saivat kiitosta 
osallistujilta.

Yhdistyksen toiminnanjohtajan 
tai muun vastuuhenkilön tulee 
olla melkoinen moniosaaja. Tu-
lee hallita rahoituskuvioita, ta-

loutta ja henkilöstöä, on myös kiinteis-
töjä, koneita ja laitteita. On monenlaisia 
sidosryhmiä asiakkaista yhteistyökump-
paneihin ja paljon erilaista toimintaa. 
Mistä toiminnanjohtaja ammentaa voi-
mavaroja omaan työhönsä?

Päivän keskustelua johdatteli kysy-
myksillään YTM Johanna Heikkinen. 
Tyytyväisyyttä osallistujat kokivat mm. 
siitä, että itsellä on työpaikka ja työ on 
monipuolista. On mielenkiintoisia haas-
teita ja työ on merkityksellistä.

Epävarmuutta osallistujien mukaan 
luo jatkuva muutoksen olotila. Vireil-
lä on monia suuria lakiuudistuksia, jot-
ka tulevat vaikuttamaan yhdistysten toi-
mintaan ja rahoitukseen. Yhdistyksissä 
kaikki on pätkittäistä sekä rahoitus että 
työsuhteet, toimintaa on vaikea kehit-
tää pitkäjänteisesti. Esimerkiksi hank-
keet toteutuvat usein vain kolmen vuo-
den jaksoissa. 

Kilpailutuksen kuviot vievät aikaa 
ja omaa toimintaa pitää osata tuotteis-
taa ja myydä. Toisilla yhdistyksillä tuot-
teistaminen on jo pitkällä, toisilla ei vie-
lä. Osaamisen kehittämiseen kaivataan 
ja tarvitaan tukea. Kilpailuympäristö on 
eri paikkakunnilla erilainen. 

Miten saada jäseniä 
yhdistyksiin?

Vertaistukipäivien osallistujia huo-
letti työttömyyden imago, miten saada 
työttömiä mukaan yhdistyksiin. Tarvi-
taanko työttömien yhdistyksiä ylipää-
tään? Varsinkin pitkäaikaistyöttömille 
yhdistys on tärkeä paikka, sieltä saa neu-
vontaa ja tukea omiin asioihinsa. Monet 
yhdistykset ylläpitävät kuntouttavaa työ-
toimintaa ja tarjoavat palkkatukityötä.

Yhdistyksissä on myös matalan kyn-
nyksen sosiaalista toimintaa. Voi käydä 
ruokailemassa, kahvilla tai tapahtumis-
sa. Vertaisuus on syrjäytymisen ennalta-
ehkäisyä, perustelivat osallistujat yhdis-
tysten olemassaolon tarpeellisuutta.

Tärkeää on saada yhdistysten halli-
tuksiin vireää väkeä, joka jaksaa katsoa 
eteenpäin. Monesti asioiden hoito ka-
saantuu yksille hartioille ja se syö voima-
varoja. Omalla paikkakunnalla ja alueel-
la näkyminen ja kuuluminen on yhdis-
tystoiminnalle tärkeää, todettiin yhdes-
tä suusta.

Miten omaa 
jaksamistaan voi lisätä?
Yksi keskustelunaiheista oli, miten omaa 
jaksamistaan työssä voisi lisätä. Huolen-
aiheet tulee laittaa järjestykseen, tote-
si Johanna Heikkinen, piirtäen samalla 
kaksi ympyrää, jotka muodostivat ”huo-
lenaiheiden piirin”. Sisäympyrä on ”to-
dellinen vaikuttava piiri” ja sen ulkopuo-
linen piiri muodostuu asioista, joihin ”ei 
voi vaikuttaa”. 

– Kun huolenaiheet jaottelee niihin 
joihin voi vaikuttaa ja keskittyy niiden 
ratkaisemiseen, on oikeassa piirissä. Ul-
kokehäasioiden jatkuva miettiminen voi 
viedä stressiin ja masennukseen. Energi-
asyöpöistä pitää pyrkiä pois, Heikkinen 
painotti. 

– On tärkeää tiedostaa, ettei mene 
mukaan negatiiviseen ajatteluun ja uhki-
en ajatteluun, asioihin, joihin ei voi vai-
kuttaa.

Samojen asioiden 
kanssa painitaan
Mitä ominaisuuksia työttömien yhdis-
tyksen toiminnanjohtajalla tai muulla 
vastuuhenkilöllä tulisi olla? 

– Pitää olla moniosaaja, tykätä työn-
teosta ja tulla ihmisten kanssa toimeen. 
Kun on keittiötä ja ompelimoa ja mon-
taa muuta asiaa pyöritettävänä, tulee tie-
tää ja olla käsitys vähän kaikesta. Hy-
vää paineensietokykyä tarvitaan. Pitää 
olla sopeutuvainen ja olla halukas mene-
mään oman mukavuusalueen ulkopuo-
lelle. Kun me opetetaan asioita ja neuvo-
taan, niin opitaan siinä itse samalla, vas-
taa projektipäällikkö Hilkka Tiihonen 
Kouvolan Seudun Työttömät ry:stä.

Vertaistukipäivästä Hilkka toteaa, 
että ihana!

Vertaistuessa on voimaa

Työn tulee antaa haastetta, merkitystä ja 
tarkoitusta sekä nautintoa. 

Jäsentoimintaa
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– Huomaa, että ihan samojen asioi-
den kanssa toisetkin painivat. On hyvä 
saada kommentteja omiin asioihin. Kun 
toinen kertoo oman jutun, niin siitä voi 
ottaa oppia. Voi tunnistaa myös itses-
sään samoja asioita ja miettiä sitten rat-
kaisuja niihin.

Yhdistyksen asiakkaille vertaistuki 
toteutuu Hilkka Tiihosen mielestä par-
haiten järjestämällä toimintaa ja tapah-
tumia. Viimeksi oli Halloween–tapahtu-
ma ja sen suunnittelussa ja järjestelyissä 
oli paljon yhteistä tekemistä. 

– On hauskaa huomata, miten ihmi-
set tulivat hymyssä suin seuraavana päi-
vänä ja juttelivat tapahtumasta. Niissä 
riittää muisteltavaa pitkäksikin aikaa. 
Yhteinen tekeminen luo iloa.

– Yhdistyksen työpaikoilla syntyy 
myös ystävyyssuhteita työttömien kes-
ken ja kuulumisia vaihdetaan puolin ja 
toisin. Se on monesti vertaistukea par-
haimmillaan, Hilkka lisää.

– Teemme myös retkiä ja usein asiak-
kaat kysyvät, milloin lähdetään taas jon-
nekin. Porukalla uskalletaan lähteä liik-
keelle, kun ei tarvitse lähteä yksin. Jos on 
sairauksia tai muuta, niin turvallinen ja 
tuttu porukka on hyvä tuki ja kannustin 
lähteä liikkeelle.

Yksin yhdessä
Työttömien neuvoja Taina Ben Daoud 
työskentelee Pohjois–Karjalan Työttö-
mien Yhdistysten Toimintajärjestön Jo-
ensuun toimipisteessä. Paras vertaistuki 
löytyy hänen mukaansa kollegasta Ritva 
Kurkisesta, joka työskentelee samassa 
järjestössä Lieksasta käsin. Välimatka-
kaan ei ole este, kun asiat ovat yhteisiä.

– Koen vertaistuen tärkeäksi.  Varsin-
kin, kun työskentelen yksin, on tärkeää, 
että voin peilata asioita toisten kanssa. 
Vertaistukipäivillä oli hyvä, että joukko 
oli suurempi ja oli mahdollisuus tuoda 
omia ajatuksiaan esille ja kuulla toisten 
kokemuksia.  

– Olen suhteellisen uusi työssäni 
työttömien neuvojana, minulla on vasta 
noin vuoden kokemus.  Asioihin pereh-
tymistä helpottaa, kun löytyy henkilöitä 
jotka opastavat ja kertovat, mitkä ovat ne 
kanavat, joista tarpeellista tietoa löytyy. 
Olemme ajatelleet, että perustaisimme 
oman, suljetun Facebook–ryhmän tämän 
vertaistukitapaamisen jatkoksi. Siellä 
voisi keskustella, vaihtaa ajatuksia ja ky-
syä neuvoa. Toivon toki, että yhteisiä ta-
paamisia olisi myös jatkossa.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdis-
tysten Toimintajärjestö on perustettu 
vuonna 1999 ja se toimii tukena alueen 
paikallisyhdistyksille mm. edunvalvon-
nassa ja tiedotuksessa. 

– Tarjoamme yhdistyksille tukea sekä 
työttömille neuvontapalveluja. Liikum-
me alueella ja järjestämme tapahtumia. 
Teemme paljon yhteistyötä kuntien ja 
TE-keskusten kanssa ja järjestöpuolella 
mm. Marttojen kanssa, Taina Ben Daoud 
kertoo.

Hän harmittelee, että osa yhdistyk-
sistä on joutunut lopettamaan toimin-
tansa, kun toimintaan ei löydy uusia ak-
tiiveja. 

– Haasteena on, mistä löytyy toimi-
joita pyörittämään yhdistyksiä. Maa-
kunta on laaja ja kuntia paljon. Paljon on 
myös työttömiä, jotka hyötyisivät neu-
vonnasta. 

Taina Ben Daoud hämmästelee, että 
osa työttömistä osa ei halua osallistua 
mihinkään työttömille suunnattuun toi-
mintaan. Vertaistuki auttaa myös työttö-
myyden kohdatessa.  Työttömien yhdis-
tykset ovat matalan kynnyksen paikkoja, 
jonne kuka tahansa työtön voi tulla.

Leena Valkonen

Taina Ben Daoud (vas.) ja Hilkka Tiihonen kokivat vertaistukipäivän antoisana ja voimaannuttavana.

Jäsentoimintaa
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Turun Seudun TST ry juhli 25 toiminta-
vuottaan elokuussa. Yhdistys 
on vireä ja energinen ja uusia 
toimintasuunnitelmia on laadittu. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Taimi 
Räsänen. Istuva puheenjohtaja Hannu 
Isotalo on viimeiset 10 vuotta toiminut 
aktiivisesti kuntouttavan työtoiminnan 
parissa.

Puheenjohtajana vuosikokoukses-
sa toimi lakimies Timo Krohn 
Työttömien Keskusjärjestöstä. 
Hannu Isotalo toimi yhdistyksen 

puheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta. 
Sitä ennen puheenjohtajana oli nelivuo-
tiskauden nykyinen toiminnanjohtaja 
Joe Majanen.

– TST ry on sosiaali- ja terveysalan 
järjestö ja meillä on noin 1200 jäsen-
tä sekä senioreja että työttömiä, ker-
too toiminnanjohtaja Joe Majanen.  
– Tämä on ollut yhdistyksessä hyvä kom-
binaatio, että on sekä eläkeikäisiä että 
työikäisiä jäseniä. Näemme vahvuutena 
sen, että eri sukupolvet kohtaavat. Meillä 
panostetaan erityisesti harraste- ja ver-
taistoimintaan ja se onkin vireää. Toimi-
joiden keski-ikä kuitenkin nousee. Tär-
keää saada toimintaan mukaan myös 
nuorempia ikäpolvia, Majanen sanoo ja 
jatkaa:

– Nuorempia ikäpolvia kohtaamme 
useimmiten työllistymistä edistävässä 
toiminnassa, kuten kuntouttavassa työ-
toiminnassa, työkokeilussa, palkkatu-
kitöissä tai uraohjauksessa. Noin puolet 
toimiin osallistuneista pääsee työllisty-
misessään eteenpäin joko koulutukseen 
tai avoimille työmarkkinoille. Osalle yh-
distys on paikka, joka tukee henkilökoh-
taista selviytymistä ohjauksen, neuvon-
nan ja vertaistuen kautta.

Ensi vuonna TST ry käynnistää yh-
dessä Turun kaupungin kanssa sosiaali-
sen kuntoutuksen pilottihankkeen, jossa 
keskeisenä toimintamuotona on ryhmä-
toiminta.

Strategioita tulevaan
Joe Majanen myöntää, että tulevaisuus 
hiukan arveluttaa, kun monia perusta-
vaa laatua olevia lakeja ja uudistuksia on 
tulossa mm. sote, maakuntamalli sekä 
kasvupalvelulaki.

- Pyrimme yhdistyksessä katsomaan 
aina eteenpäin. Mielestäni pitää reagoida 
tekemisellä, että meillä on vaihtoehtoja, 
tuli sitten mitä tahansa muutoksia. Ei voi 
jäädä vain odottamaan, että jotain ta-
pahtuu. Olemme verkostoituneet aktii-
visesti eri toimijoiden kanssa ja hakeneet 
yhteistyötä. Yritämme olla kiinni ajassa.

 - Nuoria haemme mukaan kysymäl-
lä heiltä heidän odotuksiaan. Emme me 
varttuneemmat voi tietää, mitä he ha-
luavat, jollemme kysy. Toivon myös että 
kolmas sektori pysyy keskusteluissa, kun 
valtakunnan päättäjät tekevät päätöksi-
ään. Olemme iso verkosto lähellä ihmis-
tä. 

Turun Seudun TST ry katsoo 
luottavasti tulevaisuuteen

Jäsentoimintaa

Turun Seudun TST ry:n 25-vuotisjuhlat.
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Työttömyydestä 
vapaaehtoistoiminnan 
kautta puheenjohtajaksi
Vasta valittu puheenjohtaja Taimi Räsä-
nen on 33 vuotias ja yhdistyksen histori-
assa kaikkein nuorin sekä ensimmäinen 
naispuheenjohtaja. TST ry:n hän löysi 
Kotipesä-projektin kautta, joka oli nuor-
ten aktivoimisryhmä.

– Olen ollut mukana yhdistyksessä jo 
yli kuusi vuotta. Aluksi olin köyhä osa-
päivätyötön ja osallistumismahdollisuu-
det muuhun elämän olivat rajalliset. TST 
tuntui ihanalta paikalta, siellä sai hen-
gailla ja tutustua uusiin ihmisiin. Aloin 
pian järjestää itse toimintaa, perustettiin 
saunaseura ja järjestettiin retkiä ja tutus-
tumismatkoja. Parasta oli se, että olim-
me kaikki samanarvoisia. Kävin yhdis-
tyksessä päivittäin. Tuntui, että siellä on 
helppo olla.

Taimi Räsänen on opiskellut histori-
aa, mediatutkimusta, kotimaista kirjal-
lisuutta ja kieliä. Näiden parista ei vaki-
tuista työtä löytynyt. Hän kouluttautui 
uudelleen ja toimii nyt ravintola-alalla.

– Joskus vaan pitää tehdä suunnan-
muutoksia. Yhdistystoiminnan avulla 
sain pontta lähteä kouluttautumaan uu-
delleen. Uskon, että näistä omista koke-
muksistani on hyötyä TST ry:n puheen-
johtajana.

Kolmannella sektorilla 
vaikuttavaa toimintaa 
Taimi Räsänen sanoo, että TST ry:n toi-
minnalla on hyvä perusta. Yhdistys 
on verkostoitunut monien toimijoiden 
kanssa ja yhteistyö Turun kaupungin 
kanssa on tiivistä.

– Olen iloinen, että olemme saaneet 
kaupungin vakuutettua, että meidän toi-
mintamme on tärkeää ja vaikuttavaa ja 
meidät koetaan hyödyllisenä yhteistyö-
kumppanina. Kaupungin kuluja säästyy, 
kun yhdistyksemme kautta löytyy työt-
tömälle toimintaa ja näkymiä eteenpäin. 
Tarpeellista on tarjota paikka, jonne tul-
la, jotta kukaan ei jäisi yksin kotiin. Yh-
distyksestä löytyy mielekästä tekemistä 
ja voi opetella vaikka uusia taitoja.

Taimi Räsänen pitää työttömien 
edunvalvontaa tärkeänä ja siinä yhdis-
tyksellä sekä kattojärjestöllä on merkit-
tävä rooli.

 – Olen sitä mieltä, että tässä valta-
kunnassa riittää kyllä työtä, mutta rahaa 
ei tunnu riittävän työllistämiseen. Työt-
tömyys ja vaihtoehdottomuus kaventaa 
toimintamahdollisuuksia ja varattomuus 
passivoi. Jos ei ole rahaa tehdä muuta, 
kuin käydä kävelyllä ulkona, niin se lan-
nistaa. On yhteinen asia tukea työttömiä 
elämässä eteenpäin.

Jäsenistöstä huolehtiminen on Tai-
mi Räsäsen mukaan myös keskeinen pai-
nopiste. Heidän tarpeitaan tulee kuul-
la herkällä korvalla. Haluan pitää TST:n 
paikkana, jonne on helppo ja hyvä tulla.

Väistyvä puheenjohtaja Hannu Iso-
talo istuu Työttömien Keskusjärjestön 
hallituksessa. Hänen mukaansa työttö-
mien yhdistykset ovat todella tärkeä osa 
yhteiskuntaa. Yhdistysten avulla moni 
työtön on päässyt ponnistamaan eteen-
päin elämässään. Tilanne Turussa on 
Isotalon mukaan hyvä, yhteistyö sujuu 
kaupungin ja muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa ja hankkeitakin on saa-
tu, joiden kautta pystytään kehittämään 
uutta.

Leena Valkonen
viestinnän asiantuntija

Työttömien Keskusjärjestö ry

Turun Seudun TST ry:n uusi puheenjohtaja Taimi Räsänen sekä 
toiminnanjohtaja Joe Majanen.

Jäsentoimintaa
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Tapahtumia on järjestetty vuosita-
solla kymmenittäin teatterikäyn-
neistä maatilavierailuihin ja use-
amman kerran kokoontuvia har-

rasteryhmiä on ollut kymmenkunta vuo-
dessa. Sirpakassa on mm. tehty taidetta 
ja pidetty taidenäyttelyitä, hallittu pai-
noa, kuntoiltu, valmistettu kotiruokaa, 
viljelty hyötykasveja, saatu voimaa valo-
kuvasta ja pyritty irti tupakasta. Harras-
tusten lisäksi hankevastaava on antanut 
yksilöllistä sosiaalineuvontaa sitä tarvit-
seville. Sirpakassa on myös ajoittain jaet-
tu EU-ruoka-apua, organisoitu talous- ja 
velkatukihenkilötoimintaa sekä tuotettu 
työttömän selviytymisopas. Kaikki toi-
minta on ollut osallistujille maksutonta.

Anneli Hämäläinen ja Ilpo Nur-
minen ovat tulleet Sirpakkaan mukaan 
Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen jä-
senyyden kautta. Molemmat ovat tunte-
neet jo entuudestaan hankevastaava Sir-
pa Niemisen.

Annelin mielestä toimintaan on ol-
lut helppo tulla mukaan omana itsenään, 
koska työttömien joukossa keskustelu ei 
ala siitä, mitä itse kukin tekee työkseen. 
Näin ollen omaa tilannettaan tai rahat-
tomuuttaan ei tarvitse selitellä. 

Ilpo kiinnostui aluksi lähinnä kunto-
salista. Myöhemmin hän huomasi, että 
muutkin aktiviteetit piristävät mieltä 
palkkatyön puutteen ja surkean rahati-
lanteen keskellä. Niinpä hän on innostu-
nut myös retkistä, ruokapäivistä ja kult-
tuuritapahtumista.

 – Olen ymmärtänyt vähitellen, et-
tei Sirpakka ole mikään keinotekoinen 
palkkatyön korvike, vaan hankkeen tar-
koituksena on aidosti auttaa, jos mah-
dollisuudet osallistua ja päästä eri paik-
koihin ovat heikentyneet työttömyyden 
vuoksi. Sirpakan avulla aktiivisuuteni on 
lisääntynyt, sosiaalinen yhteyteni mui-
hin on parantunut ja elämänlaatuni on 
kohentunut, Ilpo iloitsee.

Työttömien aktiviteetit 
pitäisi vakiinnuttaa
Kuuluminen mukavaan ryhmään on ol-
lut sekä Annelille että Ilpolle tärkeää, ja 
toiminnan myötä on syntynyt paitsi uu-
sia ihmissuhteita, myös tuoreita puheen-
aiheita sukutapaamisiin. Omasta arjes-
ta on samalla tullut mielekkäämpää ja 
suunnitelmallisempaa, kun on jotain ki-
vaa, jota odottaa ja samalla mahdollisuus 
oppia jotain uutta. Sirpakan kautta kum-
pikin on löytänyt myös muita työttömil-
le suunnattuja maksuttomia palveluja ja 
harrastuksia.

– Ihminen tarvitsee lähtöjä johonkin 
ja muita normaalirytmiä ylläpitäviä toi-
mintoja. Ilman omaa autoa ja ilman ra-
haa lähteminen on monesti hyvin vaike-
aa. Ilman Sirpakkaa ei olisi tullut käytyä 
esimerkiksi kansallispuistoretkillä tai 
Laukaan Järvilinnassa, molemmat totea-
vat.

Elämänilo, arvostus ja 
yhteisöllisyys myös työttömälle

Työttömien arjenhallintaa tukeva 
Sirpakka-hanke on tuonut 
elämäniloa ja uusia kokemuksia jo 
400 keskisuomalaiselle työttömälle. 
Hanke toimii Jyväskylässä ja sen 
ympäristökunnissa, ja vuosien 2015–
2017 aikana siinä on ollut noin 6 000 
osallistumiskertaa. Sirpakkaa hallinnoi 
Jyvässeudun työllistämisyhdistys ja 
rahoittaa STEA.

–

Sirpakka-hanke (2015–2017)

RAY-rahoitteisen arjenhallinta-
hankkeen tavoitteena on lisätä 
Jyvässeudulla asuvien työttömien 
työnhakijoiden hyvinvointia. 

Hankkeen toimintamuotoja ovat 
mm. yksilö- ja ryhmätapaamiset, 
kotikuntien kulttuuritarjontaan 
ja erilaisiin liikuntamuotoihin 
tutustuminen, luontoliikunta ja 
palstaviljely.

Kirkkokierros 22.7.2016 Palstaviljely 2016

Jäsentoimintaa

Satu Kortelainen (vas.), Sirpa Nieminen, Ilpo 
Nurminen ja Anneli Hämäläinen.
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Anneli ja Ilpo ovat tyytyväisiä Sirpa-
kan säännölliseen ja monipuoliseen ta-
pahtumatarjontaan. Aktiivisella elämän-
asenteella pystyy torjumaan masennus-
ta sekä yksinäisyyden ja katkeroitumisen 
tunteita, jotka valtaavat mielen helposti, 
jos jumittuu kotiin.

– Työttömille suunnatun maksutto-
man harrastustoiminnan pitäisi olla pe-
rusoikeus, eikä sen toteutuminen saisi 
olla vain hankkeiden varassa. Sirpakan 
mallia pitäisi laajentaa eri kuntiin, ja toi-
minnalle olisi löydettävä pysyvä rahoi-
tus. Saavathan työssä käyvätkin työn-
sä puolesta työkykyä ylläpitävää toimin-
taa, joten miksi eivät työttömät, Anneli 
sanoo ja muistuttaa, että työttömät ovat 
palvelujen saannin osalta hyvin eriarvoi-
sessa asemassa eri kunnissa.

Työtön on yksilö,  
ei numero tilastoissa
Työttömillä on myös tarve tulla arvoste-
tuiksi omana itsenään, aivan kuten työs-
sä käyvilläkin. Laiskaksi ja tyhmäksi lei-
maaminen sekä kehotukset risusavot-
taan tai marjametsään menosta ovat Il-
pon ja Annelin mielestä loukkaavia ja 
työttömän itsemääräämisoikeutta ka-
ventavia.

– Se, että olen tullut nähdyksi ja koh-
delluksi hyvin Sirpakassa, on auttanut 
minua olemaan aktiivisempi myös muus-
sa elämässäni. Sirpakassa saan itse vali-
ta, mihin osallistun ja milloin tarvitse-
matta pelätä karenssia. Työttömät eivät 
liioin ole mikään yhtenäinen massa, jota 
kiinnostaa samat asiat. Siksikin on tär-
keää, että harrastuksissa on paljon valin-
nanvaraa, Anneli selventää.

Ilpo arvioi osallistuvansa Sirpakan 
aktiviteetteihin muutaman tunnin kuu-
kaudessa ja Anneli keskimäärin 8 tuntia 
viikossa. Kesäaikaan kummankin muka-
naolo voi olla hyvin tiivistä, koska koko-
päiväretkiä on runsaasti.

Hankevastaava Sirpa Nieminen saa 
sekä Annelilta että Ilpolta runsain mi-
toin kiitosta. He kuvailevat Sirpaa kan-
nustavaksi, innostuneeksi ja huumorin-
tajuiseksi hankkeen keulakuvaksi.

– Sirpa ei koskaan asetu ihmisten ylä-
puolelle, ja hänestä huokuu aito välittä-
minen. Hän ottaa kontaktia kaikkiin, ja 
hänellä on kyky saada jokainen tunte-
maan itsensä tervetulleeksi. Toiminnot 
ovat hyvin järjestettyjä ja laadukkaita, 
ja niiden toteutumiseen voi luottaa. Toi-
von, että Sirpakan toiminnassa painopis-
te on jatkossakin yhteisessä tekemisessä 
ihmisten parissa, Anneli kiteyttää.

Sirpakassa odotellaan parhaillaan jatko-
päätöstä ylimääräiselle neljännelle toi-
mintavuodelle.

Satu Kortelainen
Sirpakka-hanke, hankeassistentti

Jäsentoimintaa

Leivonmäen kansallispuisto 15.07.2016
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eJos maakuntauudistus toteutuu, 
vastuu työttömien palvelujen 
järjestämisestä siirtyy tuleville 
maakunnille, joille työllisyysmäärärahat 
jaetaan työttömien työnhakijoiden, 
työttömyysasteen ja yritysten 
lukumäärän mukaan 
valtionvaranministeriön 
yleiskatteelliselta momentilta. 

Jatkossa maakunnat saavat siis itse 
päättää saamansa rahan kohdenta-
misesta. Kun vastakkain asetetaan 
terveydenhuolto ja työttömien pal-

velut, ei liene epäselvää kumpi vetää jat-
kossa pidemmän korren, kun työttömyy-
den ylläpito kaiken lisäksi tuottaa rahaa 
maakunnalle.

Ymmärrän, että samalla työvoimapo-
litiikan sanastoa ja terminologiaa halu-
taan uudistaa, mutta se että työllisyys-
palvelut muutetaan kasvupalveluiksi ja 
työllisyyskoulutus kasvupalvelukoulu-
tukseksi tuntuu hiukan kaukaa haetulta 
tuollainen työttömien ”kasvattaminen”.

Ilmeisesti hallitus haluaa poistaa ko-
konaan käsitteet työ ja työttömyys, sillä 
onhan aiemmin jo muutettu mm. työvoi-
man palvelukeskus monialaiseksi palve-
lukeskukseksi ja työvoimatoimisto TE-
toimistoksi.

Joka tapauksessa valmisteilla ole-
vasta kasvupalvelulaista on jäänyt tyys-
tin puuttumaan taloudelliset kannusteet 
työllistämiselle, sillä henkilön työllis-
tyessä tuloverot kilahtavat valtion kirs-
tuun, toimeentulotukisäästöt Kelalle tai 
kuntaosuuden osalta kunnille ja työttö-
myysturva säästöt työttömyysturvara-
hastolle sekä valtiolle.

Jos tulevilla maakunnilla ei ole kan-
nustimia satsata työttömien palveluun, 
on uhkana, että maakuntauudistus joh-
taa tyystin aktiivisen työvoimapolitiikan 
alasajoon.

Ratkaisuksi tähän kannustinongel-
maan on jo vilauteltu mm. työmarkki-
natuen rahoitusvastuun osittaista siir-
tämistä maakunnille. Siinä valtio siis 
jakaisi yhdellä kädellä maakunnille ra-
haa työttömistä ja toisella laskuttaisi nii-
tä työmarkkinatukea saavista. Jotenkin 
kuulostaa vähän hölmöläisten hommal-
ta.

Aktiivimalli – mistä työt?
Kun tähän maku- ja sote-soppaan lisä-
tään vielä hallituksen kaavailema työt-
tömien aktiivimallin mukainen vaati-
mus siitä, että saadakseen täyden työttö-
myyskorvauksen työttömän on mentävä 
töihin – tuntuu se vaatimuksena samalta 
kuin asunnottoman pitäisi hankkia en-
sin asunto, jotta häntä voitaisiin auttaa 
asunnottomuudessaan. Eli saadakseen 
työttömyysetuutta - työttömän on siis 
tehtävä palkkatyötä, jota ei ole, kun työn 
tarjonta ei ole riittävää.

Tähän astihan työttömät ovat hake-
neet olemattomia työpaikkoja päästäk-
seen irti työttömyydestä, mutta jatkossa 
heidän on saatava työpaikka pysyäkseen 
työttömänä ja saadakseen työttömyyse-
tuutta.

Tämä hallituksen vängällä vääntämä 
työttömien aktiivimalli on silkkaa työt-
tömien vedätystä, ajan peluuta ja valtion 
talouden tasapainottamista kaikkein 
heikommassa taloudellisessa tilanteessa 
olevien kustannuksella.

Työttömien palveluista 
bisnestä?
Alkaa näyttää siltä, että välityömarkki-
noiden palveluvalikoimaan jäänee vain 
sosiaalinen kuntoutus, jonka kilpailu-
tus, ainakin isoissa kaupungeissa on jo 
osoittanut, että monikansalliset yrityk-
set ovat tulleet polkemaan senkin hin-
nan ihan minimiin ymmärtämättä, ettei 
tämän kohderyhmän palvelut taivu kan-
nattavaksi bisnekseksi.

Työvoimapolitiikan rakenteita ja toi-
mintatapoja on syytä toki päivittää, mut-
ta tehtävien siirto maakuntiin näyttäisi 
olevan suuri virhe. Sillä niin kauan kuin 
vastuu työllisyydestä ja työttömyydestä 
on ensisijaisesti valtiolla, myös työkalut 
niihin vaikuttamiseen kuuluvat valtiol-
le. Nykyinen palkkatukijärjestelmä on 
toimiva ratkaisu mm. pitkäaikaistyöt-
tömyyden purussa ja sen käyttöä pitäi-
si päin vastoin lisätä eikä niin kuin nyt, 
vähentää ja tulpata valtakunnallisella 
järjestöjen 3000 henkilön vuosittaisella 
palkkatukikatolla.

Vähintä mitä nyt voidaan tehdä, on 
muuttaa maakunnan rahoitusmalli työl-
lisyyttä kannustaviksi siten, että jatkossa 
valtio palauttaisi työhallinnon kautta ra-
haa juurikin palkkatukeen, joka on edul-
linen ja toimiva vaihtoehto maakunnille 
ja näin toimenpiteet olisi kohdistettavis-
sa täsmällisesti oikeisiin kohderyhmiin, 
kuten nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. 
Lisäksi on perusteltua säilyttää monia-
laiset palvelukeskukset osana kuntien 
työllisyyspalveluita ja avata sitomatta 
oleva 150 miljoonan euron määräraha vä-
littömästi käytettäväksi palkkatukityöl-
listämiseen.

Joka tapauksessa valtio ei voi maa-
kuntauudistuksenkaan myötä väistää 
perustuslain mukaista velvollisuuttaan 
edistää työllisyyttä. Keinot näyttävät nyt 
vain olevan vähissä vai liekö se juuri kas-
vupalvelulain minipalveluvalikoiman 
tarkoituskin...

 
Eija Tuohimaa

Toiminnanjohtaja
Jyvässeudun työllistämisyhdistys –

 JST ry

Työllisyydenhoito  
myllätään uusiksi

Yhteiskunta ja talous
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Yhtäkkiä tajuaa olevansa 
peruuttamattoman ja suljetun sisällä. 
Vaikeimmat asiat vain tapahtuvat 
ja vetävät syöveriinsä. Viisaus, jolla 
kuvittelee voivansa välttää vaikean, 
pitää uskaltaa vaihtaa viisaudeksi, jolla 
astuu vaikeaa kohti.

Yli voimien käyvä aalto on jokai-
selle tuttu. Olemme olleet huk-
kumisen pisteessä, kukin taval-
lamme ja kuitenkin myös yhtei-

sellä kauhulla. Siitä ei tarvitse aina edes 
puhua ääneen. Tiedämme pään yli vyö-
ryvän veden voiman.

Työttömyys on perheen, suvun, paik-
kakunnan ja yhteiskunnan kriisi. Silti 
siihen putoaminen on minun oma puto-
amiseni. Aalto, joka lyö ylitseni, lyö juu-
ri minun ylitseni. Minä olen se, joka olen 
hukkua sen syöveriin.

En kiitä kriisiä. En halua ajatella sen 
opettavan minulle tärkeitä yksityiskoh-
tia elämästä. Mitä kaunista tai hedelmäl-
listä on siinä, että äärimmilleni puristet-
tuna mietin, millaista olisi ajaa kallio-
leikkausta päin tai sulkeutua maailmalta 
nousematta enää koskaan vuoteestaan? 

Mikään ei ole saanut minua niin lä-
helle kuolemaa kuin kriisi. Mikään ei 
ole riisunut minua yhtä alastomaksi. Mi-
kään muu kuin epäonnistumisen suun-
naton aalto ei ole saanut minua tunte-
maan yhtä suurta häpeää. 

Kriisissä on vain yksi hyvä puoli. Se 
on se, että siinä on ovi. 

Kriisi on hirmumyrsky, joka tekee pa-
haa jälkeä mutta menee ohi. Jos sen pyör-
teestä pystyisi kävelemään kilometrin-
kin sivuun, tuntisi taas kovan maan jal-
kojensa alla.

Vanha testamentti on lohdullinen lu-
kukirja sille, joka ajautuu kriisiin. Sen tu-
hansia vuosia sitten kirjatuissa käänteis-
sä on monta selviytymiskertomusta. 

Yhdessä klassikossa nälkä on vienyt 
israelilaiset naapurimaahan leveämmän 
leivän ääreen. Egyptiläiset ymmärtä-
vät tilaisuutensa tulleen ja tekevät heis-
tä orjiaan. Kansa kärsii. Sitten tulee suu-
ri kansanjohtaja Mooses, joka rohkaisee 
sorretut nousemaan vastarintaan ja läh-
temään pakoon, kotimaata kohti. 

Kansa tarpoo hiekka-aavikolla neljä-
kymmentä vuotta ennen kuin lopulta on 
valmis pääsemään perille. 

Mutta jo alkumatkasta kansa jou-
tuu kriisiin. Egyptin kuningas, Faarao, ei 
halua päästää pyramidinrakentajia työ-
mailtaan. Hän kerää parhaat sotilaansa 
ja lähtee hevosin ja vaunuin hiekassa tar-
pojien perään. 

Kun Mooseksen johtama joukko on 
tihentyneistä askelista ja tuhoutumisen 
pelosta hengästyneimmillään, edessä 
aukeaa meri. Sen johtaja Mooses yrittää 
rauhoitella mieltään. 

Faaraon sotajoukot lähestyvät. Hiek-
ka pöllyää.

Yhtäkkiä Moosekselle tulee mieleen 
koskettaa kepillä vettä, tuota merta, joka 
estää heiltä etenemisen. 

Kertomuksessa Jumala kehottaa 
Moosesta tekemään niin, mutta lopul-
ta olennaista ei ole mikään jumalallinen 
vaan se, että Mooses tekee jotain. Syvim-
mässä avuttomuudessaan ja kuoleman 
kidassa, siinä järkyttävässä kahden tulen 
väliin jäämisen kauhussa hän koskettaa 
kepillä vettä. 

Ja mitä tapahtuu? Käykö niin kuin sa-
dussa, ja kepistä kasvaa silta syvän me-
ren yli? Vai tuleeko kepistä laiva niin 
kuin kurpitsasta tulivat vaunut? Ei. Ta-
pahtuu vielä kummempia. 

Meri jakautuu kahtia ja paljastaa 
pohjansa kulkutieksi. Niin Mooses joh-
dattaa kansan meren poikki kävellen sen 
pohjaa pitkin, veden kuohuessa korkeina 
seinäminä molemmin puolin. 

Juuri sellainen on kriisin ovi. Yhtä 
sietämätön. Paljastaahan se pohjim-
maisetkin kivet, ne, joiden olen halunnut 
hautautuvan meren syvyyksiin ja tois-
ten katseilta iäksi piiloon. Yhtä arvaama-
ton. Entä jos kuohuvat meren seinämät 
yhtäkkiä keskellä meren syvintä pohjaa 
valuvat takaisin tielle ja sulkevat minut 
pyörteeseensä?

Kriisimeren pintaa koskettava keppi 
on tuskin mitään, mitä itse kykenen lii-
kuttamaan. Siksi annan sille uhkarohke-
an nimen luottamus. 

Mitä muuta tarvitsen äärimmäises-
sä hädässä yhtä paljon kuin luottamusta? 
Mitä enemmän luotan, sitä rauhallisem-
min hengitän. Sitä kevyemmin sydämeni 
lyö. En ole vaaran merkitsemä säntäilijä, 
vaan levollinen tarkkailija. 

Meren syöveri vetäytyy varmimmin 
siellä, missä luottavaisesti astun sen aal-
lokkoon enkä pelkää mennä sitä kohti.

Kaisa Raittila

Hukuttava aalto aukeaa tieksi

Yhteiskunta ja talous
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Yhteiskunta ja talous

Työttömyysturva on ollut viimeisten 
vuosien ajan ollut kovan myllerryksen 
alla. Aiemmin lähtökohtana on 
pääsääntöisesti ollut sosiaaliturvan 
kehittäminen, mutta nyt suunta näyttää 
muuttuneen. 

Hallitus leikkasi työttömyystur-
vaetuuksia tämän vuoden alusta 
alkaen yksipuolisesti 200 miljoo-
nalla eurolla. Käytännössä työt-

tömyyspäivärahan kesto lyheni, omavas-
tuupäiviä lisättiin ja korotusosia leikat-
tiin. Tämäkään ei valitettavasti vielä rii-
tä, sillä nyt hallitus haluaa ”kannustaa” 
työttömiä töihin erilaisilla uhkilla toi-
meentulon lisäleikkauksista. 

Työttömyysturvan aktiivimalli on 
hiertänyt SAK:ta jo alusta alkaen. SAK 
ei kannata mallin toteuttamista eikä ole 
ollut sen valmistelussa lainkaan muka-
na. Mallin mukaan omavastuupäiviä täl-
lä kertaa vähennettäisiin. Ei liikaa herk-
kua, sillä mikäli työtön ei 65 työttömyys-
päivän aikana ole riittävän aktiivinen 
menemällä töihin tai palveluihin, työt-
tömyysturvaa leikataan seuraavien kuu-
kausien ajalta 4,65 %. 

Kyse on työttömyysturvan leikkauk-
sesta, joka kohdentuu erityisesti pitkä-
aikaistyöttömiin. Heillä työttömyystur-
van määrä voi jäädä jopa pysyvästi alem-
maksi. Lisäleikkauksia ei hallituksen 
mukaan enää kilpailukykysopimuksen 
aikaan saamisen jälkeen pitänyt tulla. 
Nyt näin kuitenkin aiotaan tehdä. SAK:n 
vahva viesti on, ettei työttömiä pidä syyl-
listää tilanteesta, jossa työpaikkoja tai 

palveluita ei kaikille ole tarjolla. Työhön 
meneminen ei ole puhtaasti oma valinta. 
Malli asettaa työttömät keskenään eriar-
voiseen asemaan riippuen asuinpaikasta 
ja ammattialasta.

Aktiivimalli ja karensseilla 
kiristäminen
Aktiivimalli on parhaillaan käsittelys-
sä eduskunnassa. Positiivista on, että 
TVY:n ja SAK:n yhteiset viestit ovat osin 
menneet perille. Valiokunnat ovat kuule-
misten perusteella todenneet aktiivimal-
lin monilta osin ongelmalliseksi. Työttö-
mien yhdenvertaisuus ei toteudu ja malli 
kohtelee erityisesti heikoimmin työllis-
tyviä epäoikeudenmukaisesti. Koko pa-
ketti lisää myös byrokratiaa. Perustusla-
kivaliokunnan mukaan esitystä on muu-
tettava niin, että jokaisella työnhakijal-
la on oltava tosiasiallinen mahdollisuus 
osallistua työllistymistä edistävään pal-
veluun tai vaihtoehtoisesti osoittaa pyr-
kineensä aktiivisesti työllistymään tai 
hakeutumaan palveluun. Mallin korjai-
lu ei SAK:n näkemyksen mukaan auta 
vaan koko aktiivimallista on jo vihdoin 
luovuttava. Nähtäväksi jää, mitä lopulta 
tapahtuu.  

Eduskunnankin huomion mukaan 
työttömille ei ole tarpeeksi palveluita 
tarjolla. Silti hallitus valmistelee edel-
leen myös toista esitystä työttömien 
omaehtoisen työnhaun lisäämiseksi, jäl-
leen ilman takuita palveluiden järjestä-
misestä. Jos työtön ei kolmen kuukau-
den aikana hae riittävään määrään työ-
paikkoja tai osallistu palveluihin, nap-
sahtaa työttömyysturvan osalta kahden 
kuukauden karenssi. Ei voi muuta todeta 
kuin suo siellä, vetelä täällä. Rangaistuk-
sia voi siis paukkua monessa muodossa. 

Karenssikiristyksien ohella valmis-
teluissa on ollut mukana myös oman ak-
tiivisuuden säännöllinen ilmoitusvelvol-
lisuus sähköisten järjestelmien kautta. 
Uhkana on muutoin työnhaun katkea-
minen. Toisin sanoen työttömyyspäi-
värahan maksamisen loppuisi, kunnes 
aloittaa työnhaun uudelleen. Kiistan-
alaisuuden jälkeen näyttää olevan pien-
tä toivoa, että edes tämä järjetön ehdotus 
poistuisi pöydältä ennen lopullisen esi-
tyksen antamista. 

Kylmää kyytiä työttömille 
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Mitä työtön voi  tehdä ja mitä 
hänen pitää tehdä?
Aktiivimalli ja karenssien kiristäminen 
takaavat työttömille aikamoisen lisävii-
dakon. Mitä saa tai pitää työttömänä teh-
dä hämärtyy entisestään. Omaa aktiivi-
suutta tarvitaan, mutta sen tueksi olisi 
oltava henkilökohtaista apua sekä pal-
veluita saatavilla. Valitettava tosiasia on, 
ettei TE-toimistoissa ole tälläkään het-
kellä tarpeeksi työntekijöitä. Suomessa 
yhtä virkailijaa kohden on keskimäärin 
166 työtöntä, Ruotsissa vastaava luku on 
25 ja Tanskassa 12. Palveluiden turvaa-
minen maksaa, mutta naapurimaiden 
esimerkin valossa panostaminen kan-
nattaisi. Maakuntauudistuksen myötä 
TE-toimistot on kuitenkin suunniteltu 
lakkautettavaksi kokonaan ja palvelui-
ta hankitaan yksityisiltä markkinoilta. 
Huoli vaikeimmin työllistyvien pärjää-
misestä kasvaa edelleen. 

Työttömyysturvan tiukennukset ei-
vät auta työllistymisen edistämisessä tai 
kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa. 
Leikkaukset eivät tuo mukanaan yhtään 
uutta työpaikkaa. Tarpeellisempaa olisi 
keskittyä palveluiden tarjoamisen lisäksi 
myös työttömien osaamisen lisäämiseen 
ja järjestelmien aitoon kehittämiseen. 
Omaehtoisen koulutuksen mahdollis-
taminen kuudeksi kuukaudeksi ilman 
TE-toimistojen tarveharkintaa, palkka-
työn ja itsensä työllistämisen huomioi-
van yhdistelmävakuutuksen rakentami-
nen sekä työttömyysturvalle pääsyn hel-
pottaminen ovat onneksi työn alla. Jo-
tain valon pilkahdusta voi onneksi olla 
luvassa. 

Pirjo Väänänen
työllisyysasioiden päällikkö

Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK

Omatoiminen 
työnhaku

Työnantajien 
suoraan 

työnhakijoille 
tekemät 

työtarjoukset

Sähköinen 
työmarkkinatori

- Työnhakijan 
osaamisprofiilin mukaiset 

työmahdollisuudet

Maakunnalliset 
kasvupalvelut

- Palveluntuottajien  
tekemät 

työtarjoukset

Työnhaku ja 
työnhaun tuki

AKTIIVINEN TYÖNHAKU TYÖTTÖMYYSTURVAN 
KARENSSEIHIN (voimaan v.2019-2020)

Työnhakija hakee edeltävän 3 kk aikana 
- työtä, joista yksilöityjä työtarjouksia 
- vähintään 12 avointa työpaikkaa tai muuta työmahdollisuutta  

(yksilöidyt työtarjoukset + Työmarkkinatori + omatoiminen 
työnhaku) 

Aktiivista työnhakua ei edellytetä viikoilta, joilla
- ollut töissä tai työllistynyt yrittäjänä
- osallistuu maakunnan tai palveluntuottajan palveluihin vähintään 1 

pv/vko
- edistää osaamista, työnhakua ja yrittäjyyttä maakunnan tai 

palveluntuottajan kanssa  erikseen sopien
- Ollut sairaana

AKTIIVISUUDEN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVÄT SANKTIOT

Työnhakija ei hae 3 kk aikana 12 työpaikkaa, laiminlyö 
aktiivisen työnhaun 

-> 60 pv karenssi 

Työnhakija ei raportoi työnhaustaan sähköisesti 7 pv 
välein

-> työnhaku ja oikeus työttömyyspäivärahaan
katkeaa

Lisäksi aktiivimalli: 
Hakee työtä, mutta ei pääse = ei tee työtä/osallistu 
palveluun  ->  työttömyysturvan aktiivimallin sanktiot:
- Työttömyysetuus 65 päivältä 4,65 % alennettuna

Maakunta vastaa: 
palvelutarve arvioidaan

3 kk välein, sovitaan 
työnhausta, sen 

tavoitteista ja 
palveluista

Työnhaku 
alkaa verkossa

Maakunnan tulisi 
huolehtia 

toimipisteitä 
henkilökohtaiseen 

asiointiin

Työtön ei ole työssä tai palveluissa 
- Työttömyysetuutta leikataan 3 kk ajalta 4,65 

prosentilla 
- Omavastuupäivät alenee 7 -> 5

Hakee työtä, mutta ei pääse = ei tee työtä/osallistu palveluun

Työttömän on 65 työttömyyspäivän aikana 
oltava:
- 18 tuntia työssä tai
- 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa

Ei vaadita aktiivisuutta
- Työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireillä 

ollessa
- Saa työkyvyttömyyden/vamman perusteella 

myös muuta etuutta
- Toimii omais- tai perhehoitajana 

v. 2018 - TYÖTTÖMYYSTURVAN AKTIIVIMALLI 

Omavastuupäivät  
nousivat 5pv -> 7 pv

Korotusosia 
poistettiin/vähennettiin

Työttömyyspäivärahan kesto 
lyheni 500 pv  -> 400 pv, 

alle 3 v. työhistoria 300 pv

v. 2017 – TYÖTTÖMYYSTURVAN 200 MILJ. LEIKKAUS

Aktiivinen työnhaku karenssijärjestelmään = 3 kk aikana haettava vähintään 12 työpaikkaa 
(voimaan v. 2019-2020)  

Aktiivinen työnhaku suhteessa työttömyysturvan aktiivimalliin

Aktiivinen työnhaku karenssijärjestelmään = 3 kk aikana haettava vähintään 12 työpaikkaa 
(voimaan v. 2019-2020)  

Aktiivinen työnhaku suhteessa työttömyysturvan aktiivimalliin
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Vuodenvaihde tuo muutoksia 
sosiaaliturvaan liittyvien 
valitusten käsittelemiseen. Tällä 
hetkellä työttömyysturvaan 
liittyviä asioita käsittelee 
työttömyysturvan muutoksen-
hakulautakunta ja sosiaaliturvaan 
liittyviä asioita sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta.  Eduskunta 
on 17.10.2017 hyväksynyt hallituksen 
esityksen HE 74/2017, jonka mukaan 
muutoksenhakulautakunnat yhdistyvät 
vuoden 2018 alusta sosiaaliturva-
asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. 
Uuden lautakunnan lyhenne on SAMU.

Muutoksen taustalla on valitus-
määrien kasvu ja lautakunti-
en yhdistämisellä toivotaan 
käsittelyjen tehostuvan ja 

estävän käsittelyaikojen pidentymisen. 
Vuonna 2012 sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakuntaan tuli 21 178 valitus-
ta, kun vuonna 2016 määrä oli jo 27 451. 
Vuonna 2012 työttömyysturvan muutok-
senhakulautakuntaan tehtiin 9 286 va-

litusta ja vuonna 2016 vastaava luku oli 
12 224. 

Työttömyysturvan muutoksenhaku-
lautakunnassa valituksen keskimääräi-
nen käsittelyaika on 9,7 kuukautta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nassa 7,5 kuukautta.

Yhdistyneistä lautakunnista muo-
dostetaan itsenäinen kirjanpitoyksik-
kö. Lisäksi yhdistämällä päästään pääl-

Muutoksenhakulautakunnat 
yhdistyvät

Yhteiskunta ja talous

Uuden lautakunnan 
käsittelemät asiat
Uusi sosiaaliturva-asioiden muutok-
senhakulautakunta toimii ensimmäi-
senä muutoksenhakuasteena valitetta-
essa työttömyyskassan, Kansaneläke-
laitoksen toimiston, Koulutusrahaston 
tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
antamasta päätöksestä, joka koskee:

• ansiopäivärahaa,
• peruspäivärahaa,
• työmarkkinatukea,
• vuorottelukorvausta,
• työttömyyskassan jäsenyyttä,
• aikuiskoulutustukea,
• ammattitutkintostipendiä,
• palkkaturvaa,
• työnantajan omavastuumaksua ja
• työttömyysvakuutusmaksun pe-

rintää 
• kansaneläkettä 

• vanhuuseläke
• työkyvyttömyyseläke
• perhe-eläke
• lapsikorotus
• työttömyyseläke

• vammaistukea 
• alle 16-vuotiaan vammaistuki
• 16 vuotta täyttäneen vammais-

tuki
• ruokavaliokorvaus

• eläkettä saavan hoitotukea
• kuntoutus ja kuntoutusrahaa 

• vajaakuntoisten ammatillinen 
kuntoutus

• vaikeavammaisten lääkinnälli-
nen kuntoutus

• nuoren kuntoutusraha
• kuntoutuspsykoterapia

• eläkkeensaajan asumistukea
• yleistä asumistukea

• sairausvakuutuslain mukaista 
etuutta ja korvausta 
• hoito- ja tutkimuskorvaus
• matkakustannusten korvaus
• lääkekorvaus
• sairauspäiväraha ja osasairaus-

päiväraha
• vanhempainraha
• isyysraha
• äitiysraha
• erityisäitiysraha
• erityishoitoraha
• työterveyshuollon korvaus
• vuosilomakustannuskorvaus

• lapsilisää
• lasten kotihoidon ja yksityisen hoi-

don tukea
• sotilasavustusta
• äitiysavustusta ja adoptiotukea
• maahanmuuttajan erityistukea
• pitkäaikaistyöttömien eläketukea
• rintamasotilaseläkettä
• sosiaaliturvan soveltamista
• elatustukea
• takuueläkettä
• vammaisten henkilöiden tulkka-

uspalvelua

Edellä mainittujen lisäksi uudelta 
SAMU:lta haetaan valittamalla muu-
tosta työvoimatoimiston päätökseen, 
joka koskee työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen hakeutuvalle myön-
nettävää korvausta matka- ja muista 
ylläpitokustannuksista.

Työttömyysturvan muutoksenha-
kulautakunnalta haetaan myös työt-
tömyyskassan, Kansaneläkelaitoksen 
toimiston, Koulutusrahaston ja työvoi-
matoimiston lainvoimaisen päätöksen 
poistamista edellä mainituissa asiois-
sa.

Kirjoittaja Timo Krohn on 
koulutukseltaan varatuomari 
ja merkonomi. Hän toimii 
Keskusjärjestön lakimiehenä.
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lekkäisistä hallinnollisista tehtävistä ja 
hankinnoista. Kasvaneiden valitusmää-
rien vuoksi lautakuntien yhdistämises-
tä ei ehkä tulisi säästöä kokonaiskus-
tannuksiin, mutta kustannusten nousua 
saataisiin hillittyä.

Ohjeita muutoksenhakijalle
Kun henkilö saa päätöksen Kelasta tai 
työttömyyskassasta, on niissä aina vali-
tusosoitus. Valitusosoitus kannattaa lu-
kea tarkkaan, koska valitusosoituksesta 
selviää, miten valitus on tehtävä ja missä 
ajassa. Valitus on hyvä ryhmitellä siten, 
että valituksesta käy ilmi valittajan hen-
kilötiedot ja osoitetiedot. Tämän jälkeen 
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esitetään vaatimukset ja omana kohtana 
vaatimusten jälkeen perustelut. 

Valituksen voi tehdä perinteisellä ta-
valla kirjallisesti tai sähköpostitse tahi 
käyttämällä Kelan tai työttömyyskassan 
sähköistä asiointipalvelua.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnan internet-sivuilla on lomake-
pohja, jota voi käyttää valitusta tehtäes-
sä. 

Uuden sosiaaliasiain muutoksenlau-
takunnan postiosoite on PL 330, 00531 
Helsinki, ja käyntiosoite on Siltasaaren-
katu 12 A, 00530 Helsinki.

Sähköpostiosoitteiden loppuosa on 
muotoa (at)samu.fi. Verkkosivut ovat 
osoitteessa www.samu.fi.    

Timo Krohn
lakimies

Työttömien Keskusjärjestö ry

Neste ja Ponsse kampanjoivat suomalaisen työn puolesta. Työttömien Keskusjärjestö ry on kampanjan yhteistyökumppani. 
Videoesitys YouTubessa kerryttää lahjoituspottia työttömille.

Yritykset lahjoittavat työttömille työnhakijoille polttoainetta työhaastattelujen ja keikkatyön helpottamiseksi.  
Polttoaine jaetaan arpomalla 1000 euron suuruisia etukortteja. 

Korttien arvontaan voivat osallistua Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksiin kuuluvat työttömät työnhakijat.  
Ota yhteyttä oman paikkakunnan tai alueen jäsenyhdistykseen. Toimi pian, arvonta suoritetaan tammikuu lopussa.

Suomalaisen työn puolesta – 
bensakortteja jaossa työttömille

http://finlandiabyforestmachines.com/en/

Lisätietoja:	www.tvy.fi/bensakampanja-2017
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Pohjois-Karjalan 17. maakunnallinen 
Ihmisarvopäivä järjestettiin elokuussa 
Rääkkylän Rasivaarassa teemalla 
”Suomi 100, kylä 1000 – hyvä elää 
kylillä”.  Lähes 120 ihmistä kokoontui 
nuorisoseurantalo Rasihoviin 
pohtimaan hyvinvoinnin lähteitä 
henkilökohtaisessa elämässä ja 
yhteiskunnassamme. 

Keskusteluteemat oli jaettu nel-
jään eri osa-alueeseen, joita oli-
vat liikunta, ravinto, viranomais-
palvelut sekä osallisuus. Kaikki 

teemoja pohdittiin hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. 

Liikunnan osalta haasteena nähtiin 
erityisesti sisäliikuntapaikkojen käyttö-
maksut ja liikuntakurssien hinnat. Pie-
nellä eläkkeellä tai päivärahalla elävän 
henkilön on lähes mahdotonta osallistua 
maksullisiin ryhmiin. Toisaalta monet 
tahot, mm. Pohjois-Karjalan Liikunta ry, 
järjestävät edullisia tai maksuttomia ma-
talan kynnyksen liikuntaryhmiä.  

Ravinnosta todettiin, että hyvä ja mo-
nipuolinen ruoka on yksi hyvinvoinnin 
peruselementti. Ruokailu ei ole vain ra-
vintoa, se on myös sosiaalisuutta ja yh-
dessäoloa. Paneelikeskustelussa nousi 
esiin ajatus yksin elävien yhteisestä ruo-
kahetkestä vaikkapa kerran viikossa.  

Hyvän ja monipuolisen ravinnon es-
teinä koettiin olevan myös taidon puut-
teet ja asenteet. Elämäntilanteet vaihte-
levat ja eri vaihtoehtojen – myös einesten 
ja pakasteiden – käyttö on sallittua.  

Sote- ja muiden viranomaispalvelui-
den toimivuudessa päällimmäisinä oli-
vat kokemukset kokonaisnäkemyksen 
puuttumisesta ja tuen saamisen vaikeu-
desta. Osallistujat kertoivat kokemuk-
siaan palveluiden silppumaisuudesta ja 
säännösten epäselvyydestä. Päätösten 
koettiin olevan kapulakielisiä ja vaikeas-
ti hahmotettavia. 

Sähköiset palvelut tuovat helppout-
ta asioiden hoitoon heille, jotka osaavat 
ja pystyvät niitä käyttämään. Osalle pal-
velut ovat vaikeasti saavutettavissa. Jär-
jestelmä on muuttunut kasvottomaksi ja 
henkilökohtaisen palvelun saaminen on 
lähes mahdotonta. Jatkuva muutos on 
haaste sekä työntekijöille että palvelujen 
käyttäjille. Tuttuus tuo turvaa ja koke-
mus perusturvasta on yksi hyvinvoinnin 
edellytyksistä.  

Osallisuus on kokemusta siitä, että kuu-
luu yhteisöön. Ihmisarvopäivään osallis-
tuneet ihmiset pohtivat varsin moniulot-
teisesti osallisuuden mahdollisuuksia ja 
esteitä. Osallistujista monet ovat aktiivi-
sesti mukana järjestötoiminnassa ja ker-
toivat kokemuksistaan toiminnan mu-
kana tulleista sosiaalisista kontakteis-
ta, mielekkäästä tekemisestä ja hyvästä 
mielestä. Kunnan tuki monimuotoiseen 
harrastamiseen koettiin pienillä paikka-
kunnilla paremmaksi kuin kaupungeis-
sa.  

Yhteisöllisyyden kehittäminen vaatii 
rohkeutta kokeilla. Ihmisille on tarjot-
tava mahdollisuuksia luoda omaehtois-
ta toimintaa ilman yhteiskunnan luomia 
rakenteellisia esteitä. Pakollinen byro-
kratia käännetään rajoituksesta mahdol-
lisuudeksi. Viranomaisen tehtävä on tu-
kea asukkaiden omaehtoista toimintaa 
hoitamalla mm. lupa- ja vakuutusasiat. 

 
Toim. Leena Valkonen

Viestinnän asiantuntija
Työttömien Keskusjärjestö ry

Hyvä elää kylillä –  
ihmisarvopäivä Pohjois-Karjalassa

Vuoden 2017 Ihmisarvopäivä oli yksi 
Suomi100- tunnuksen saaneista 
tapahtumista. Tapahtumaa 
olivat järjestämässä Pohjois-
Karjalan Työttömien Yhdistysten 
Toimintajärjestö ry, Rasivaaran 
nuorisoseura, Rääkkylän kunta, 
Pohjois-Karjalan Liikunta ry, 
Kotikartanoyhdistys ry sekä 
Luterilainen kirkko Joensuussa. 



Työttömälle mahdollisuus 
vaikuttaa palvelusuunnitelmaan 
Työ- ja toimintakyvyn 
arviointimenetelmä Kykyviisari 
on saanut lopullisen päivityksen. 
Käyttäjäkokemusten perusteella 
parannettu Kykyviisari ilmestyi 
lokakuussa 2017. Menetelmän 
avulla vastaaja voi itse arvioida 
työ- ja toimintakykyään ja sen 
muutostarpeita. Kykyviisaria on 
kehitetty Työterveyslaitoksella ESR:n 
Solmu-hankkeessa. Tärkeässä roolissa 
kehittämistyössä ovat olleet ESR-
työllisyyshankkeet ja niiden kautta 
vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat 
henkilöt. Näin on pyritty varmistamaan, 
että työ- ja toimintakykyä arvioitaessa 
huomioidaan ihmisen elämän 
monimuotoisuus ja elämäntilanteiden 
yksilöllisyys. Kykyviisari kertoo myös 
työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneista 
muutoksista, jos arviointi toistetaan. 

Suomalaisen sosiaaliturvan mallia 
ollaan uudistamassa. Tämä ko-
lumni pohtii, kuinka Kykyviisari 
voisi tukea työttömän omaa toi-

mijuutta tilanteessa, jossa sosiaaliturva 
pohjaa osallistamisen periaatteelle. 

Juha Sipilän hallitusohjelman kes-
keisenä tavoitteena on työn vastaanot-
tamista estävien kannustinloukkujen ja 
rakenteiden purkaminen. Ohjelman yh-
tenä pyrkimyksenä on luoda osallistavan 
sosiaaliturvan malli. Tavoitteen edistä-
miseksi Valtioneuvosto teetti Helsingin 
yliopiston tutkimusryhmällä selvityk-
sen Suomessa toteutettavaksi sopivasta 
mallista. ”Neljä osallistavan sosiaalitur-
van mallia”- tutkimuksessa (Hiilamo ym. 
2017) käydään läpi Hollannin, Saksan ja 
Tanskan osallistavan sosiaaliturvan mal-
lit. 

Tutkimusryhmä päätyi siihen, että 
Hollannin malli tarjoaisi Suomen osal-
listavan sosiaaliturvan eli osallistumis-
tulon mallille parhaan pohjan. Hollan-
nin esimerkin mukaan pitkään työttö-
mänä ollut, työmarkkinatukea saava 
henkilö sopisi yhdessä sosiaalityönteki-
jän tai -ohjaajan kanssa osallistumisesta 
johonkin hyödylliseen toimintaan. Selvi-
tyksessä esitettiin lisäksi työmarkkina-
tuen muuttamista osallistumistuloksi. 
Osallistumistulo kattaisi myös aikuisso-
siaalityön palvelu- ja tulonsiirtokokonai-
suuden. 

Työryhmä näkee, että osallistumistu-
lo tarjoaisi työkalun aikuissosiaalityölle, 
nyt kun toimeentulotuen maksaminen 
on siirtynyt Kelalle.  Sosiaalityön tutki-
muksen piirissä uudistusesitykseen on 
kuitenkin suhtauduttu tietyin varauksin. 
Esitystä on arvosteltu eriarvoisuuteen 
puuttumisen ja emansipoivan vaikutuk-
sen puutteista, ja siinä on nähty kontrol-
lointipyrkimyksen ja pakotetun osallis-
tamisen vaikutteita (Matthies & Närhi, 
2017). Lisäksi perustulokokeilun on koet-
tu työkaluna soveltuvan osallistumistu-
loa paremmin sosiaalityön pirtaan (Juhi-
la & Raitakari, 2017).

Työryhmän mallin mukaan osallis-
tumistoiminnan tulee olla kuntoutta-
vaa ja toimintakykyä parantavaa. Sen 
tavoitteena tulee olla työttömien osaa-
misen kehittäminen, syrjäytymisen eh-
käiseminen ja työllistymiskynnyksen 
madaltaminen. Toiminnasta sovittaisiin 
asiakkaan palvelusuunnitelmassa. Pal-
velusuunnitelma taas räätälöitäisiin yk-
silöllisten toiveiden ja mieltymysten mu-
kaisesti. Työtön saisi osallisuustulon ns. 
aktiivitasoa, jos hän osallistuisi hänelle 
suunniteltuun toimintaan. Kategorinen 
kieltäytyminen neuvotteluista tai suun-
nitelmista johtaisi osallistumistulon pu-
toamiseen passiivitasolle, jonka taso vas-
taa toimeentulotuen perusosaa. 

Osallistavan sosiaaliturvan malli ete-
nee. Sitä lähdetään kokeilemaan. Kokei-
lun edetessä on ensiarvoisen tärkeätä 
huomioida työttömän oma näkemys ti-
lanteestaan. Mahdollisen toiminnan kir-
jon on oltava laaja, ja työttömälle on an-
nettava mahdollisuus vaikuttaa palvelu-
suunnitelmaan. Toiminnan lähtökohdan 
on perustuttava yksilön toimintakykyyn. 

Itsearvioon perustuva työ- ja toimin-
takyvyn mittari, Kykyviisari, voisi olla 
mukana kehittämässä yksilön toiminta-
kyvystä rakentuvaa osallistavaa toimin-
taa. Kykyviisarin avulla vastaajan ääni 
tulee kuuluviin. Samalla hän tulee tie-
toiseksi omista voimavaroistaan ja haas-
teistaan.  Tämä luo pohjan rakentavalle 
dialogille palvelusuunnitelmaa tekevän 
työntekijän kanssa ja auttaa laatimaan 
realistisen, onnistumisen mahdollista-
van toimintasuunnitelman. Kykyviisari 
osoittaa muutokset työ- ja toimintaky-
vyssä kun arviointi toistetaan. Muutos-
ten tarkastelu yhdessä voi tukea asiak-
kaan voimavarojen myönteistä kehitystä. 

Kirsi Unkila
erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Kirsi Yli-Kaitala
tutkija, Työterveyslaitos
www.ttl.fi/kykyviisari

Yhteiskunta ja talous Kolumni: Työterveyslaitos

TVYtter 4/2017 33



”Posteljooni toi sähkösanomia, 
jotka oli osoitettu vain: 
Keskustori, työttömien 
nälkälakko.”

Jäsentoimintaa

Tamperelainen rakennustyöläinen 
Toivo Koivisto perusti työttömien 
säännöllisesti julkaistavan 
painotuotteen vuonna 1982. Lehti oli 
sanomalehtimuotoinen ja sen nimeksi 
valittiin Karenssisanomat. Silloinen 
nimi, kuten nykyinen TVYtterikin, oli 
yksi viimeisistä nimiehdotuksista ja se 
aiheutti aluksi oudoksuntaa.

Mennään kuitenkin ajassa ta-
kaisinpäin. Työttömien Kes-
kusjärjestö perustettiin Tam-
pereella 1991. Sitä ennen 

paikkakunnalle oli perustettu vuonna 
1976 Tampereen työttömien tiedotusva-
liokunta, jonka puheenjohtajana toimi 
Matti Nikkari.

Toimikunta järjesti Rukkasmarssiksi-
tempauksen vuonna 1979. Työttömät ke-
räsivät valtavan määrän työttömiksi jää-
neitä rukkasia ja ne kuljetettiin kottikär-
ryjä työntäen Tampereelta jalan Helsin-
kiin. 

Toivo oli tempauksessa mukana. To-
sin, koska työnantajat katsovat aktii-
visten toimijoiden olevan potentiaalisia 
työntekijöitä, kävi Toivolle niin, että kol-
mantena päivänä tuli työkeikka Tampe-
reelle.

Kullekin yönviettopaikalle oli järjes-
tetty tilaisuuksia. Lauantaina lähtenyt 
seurue saapui perjantaina puolen päivän 
aikaan Helsinkiin ja järjesteli työrukka-
set eduskuntatalon portaille.

Toivolla oli sikäli hyvä onni, että hän 
oli samaisena perjantaina Helsingis-
sä liittokokouksessa ja hän marssi mui-
den joukossa, tosin puku päällä, Rukkas-
marssin viimeisen osuuden.

– Halusin nähdä tilanteen omin sil-
min. Lisäksi käytin liittokokouksessa pu-
heenvuoron ja kerroin Rukkasmarssista, 
Toivo avaa tapahtumaa.

Kun tiedotustoimikunnan aktiivive-
täjä Matti jäi pois, hiipui toiminta joksi-
kin aikaa. Toivo otti puheenjohtajan ve-
totehtävän 1981 ja sai puhallettua toimi-
joihin lisää puhtia. 

– Rakennustyömailla saattoi talvi-
kaudella tulla työttömyysjaksoja. Olin 
töissä, mutta jos jäin työttömäksi, pala-
sin toimintaan työttömien yhdistykseen, 
selvittää Toivo omaa osuuttaan.

– Olin ollut Ruotsissa Göteborgis-
sa töissä rakennustyömailla, koska sil-
loin siellä oli töitä siirtotyöläisille. Läh-
din Ruotsiin 1966 ja tulin takaisin Suo-
meen keväällä 1970. Siellä oli ihmisiä 22 
eri maasta. Se oli erittäin rikas kokemus 
ja kantaa vielä näihin päiviin. 

Suomessa hän teki rakennustyömail-
la töitä lähinnä Tampereella ja sen ym-
päristössä. 

Keskustori, työttömien 
nälkälakko 1982
– Pohdittiin työttömien toimikunnassa, 
että työttömien asiaa ei saa millään jul-
kisuuteen. Kotiaskareissa tuli sitten idea 
lähteä nälkälakkoon, nauroi Toivo.

– Se oli niin kova juttu, että täytyi 
miettiä tarkkaan toimintatapa ja ryhmä. 
Etsittiin erilaisia työttömien elämänko-
kemuksia omaavia henkilöitä mukaan.

– Joka päivä illalla tehtiin lentoleh-
tisiä ja päivällä itse nälkälakkolaiset ja-
koivat niitä tehtaiden portilla. Vuokrattu 
asuntovaunu tuotiin aamuisin keskeisel-
le paikalla Tampereen keskustorille. Il-
laksi vaunu vietiin pois ja nukuttiin yöt 
järjestön lattialla, Toivo pohtii tuota ta-
pahtumaa. 

– Oltiin oltu yhteydessä työvoima-
ministeriin Jouko Kajanojaan ja Tam-
pereen työvoimatoimiston päällikköön. 
Vaadittiin, että heidän täyty tulla kes-
kustelemaan meidän kanssa. Tampereel-
ta tuli, mutta työministerillä ei ollut ai-
kaa, Toivo näpäyttää.

Toivo huomautti, että heillä oli koko 
ajan mukana lääkäri, joka seurasi nälkä-
lakkolaisten terveydentilaa. Neljäntoista 
päivän jälkeen – lääkärin kehotuksesta – 
nälkälakko päättyi. Lehdistö reagoi vas-
ta, kun lakko oli ohi. 

Karenssisanomat 
perustettiin 1982
Lehti lähti liikkeelle tarpeesta saada jon-
kinlainen jaettava julkaisu. Työttömien 
toimikuntia oli eri kaupungeissa ja lehti 
katsottiin toimintaa tukevaksi mediaksi. 
Lehdessä kerrottiin eri puolilla Suomea 
tehtävästä työttömien toiminnasta. 

Toivo oli päätoimittajana lehden 
muutamassa ensimmäisessä numeros-
sa. Hän siirtyi Helsinkiin töiden perässä 
vuonna 1983, kun toimintaa Tampereella 
jatkoivat muut aktiivit.

Paasikiven aukion 
mielenosoitus 1983
Helsingissä helmikuussa ennen vaale-
ja Paasikiven aukiolla oli viikon mittai-
nen työttömien mielenosoitus. Jälleen oli 
vuokrattu asuntovaunu, joka työnnettiin 
performanssimaisesti miesvoimin joka 

Toivo Koivisto, 
Karenssisanomien isä

Ensimmäinen Karenssisanomat 1/1983.

Ku
va

: L
ee

na
 V

al
ko

ne
n



Jäsentoimintaa

päivä esille muun liikenteen seassa. Mie-
lenosoitusta oli järjestämässä parikym-
mentä henkeä ja perjantaina määrä oli 
kasvanut sataan kuuteenkymmeneen. 

Työttömien oikeudenkäynnit 
1984 ja 1985
Perustuslaista löytyi kohta, jossa sanot-
tiin, että työvoima kuuluu valtiovallan 
erityiseen suojeluun. Oltiin selkeästi ri-
kottu perustuslain pykälää. Ryhmä otti 
yhteyksiä lakimiehiin, jotka olivat pereh-
tyneet työlainsäädäntöön. Etsittiin tapa-
uksia, jotka haluttiin nostaa valtakun-
nanoikeuteen, ja järjestettiin näyttösoi-
keudenkäynti Vanhalle ylioppilastalolle. 
Sinne oli pyydetty ministereitä, jotka ei-
vät kuitenkaan saapuneet paikalle.

Työttömät kertoivat omin elämänta-
rinoitaan, joita lakimiehet kuuntelivat ja 
pohtivat, oliko rikkomusta tapahtunut. 
Lopuksi lähetystö kävi viemässä oikeus-
ministerille saadun lopputuloksen.

– Tänä päivänäkin huudan, että mik-
sei noudateta perustuslakia, pui Toivo 
nyrkkiään.

Työn perässä Helsingissä
Toivo teki Tampereella vähäisiä pätkä-
töitä ja tapahtui luonnollinen siirtymi-
nen työn perässä Helsinkiin. Toivo ehti 
olla Tampereella kaksi vuotta työttömä-
nä, mutta Helsingissä töihin pääsi heti. 

Sisään ottaessa ei kysytty edes nimeä en-
nen kuin oli palkanmaksun aika. 

Töitä riitti hyvin, mutta jatkuvat pät-
kätyöt väsyttivät. Toivo oli kansanrait-
tiustoiminnassa vapaaehtoisena muka-
na. Siellä vapautui työpaikka ja sitä kaut-
ta hän pääsi rauhantoimikuntaan. Työ 
oli mielekästä sikäli, kun kierrettiin am-
mattiosastoja, mutta duunarina työku-
vaan oli vaikea sopeutua, koska työstä ei 
jäänyt yhtä näkyvää jälkeä kuin fyysisil-
lä työmailla. 

Toivolle riitti töitä 90-luvulle saak-
ka, kunnes lama vei senkin paikan; kan-
salaisjärjestöjen määrärahat vähenivät 
joka puolella. Toivo jatkoi järjestössä va-
paaehtoisena aina eläkepäivilleen saak-
ka 2000-luvun alkuun. Viimeiset työ-
vuodet Toivo teki kaikenlaisia irtotöitä.

Murrostorstai 1993
Toivo oli aktiivisesti mukana Murros-
torstain järjestelyissä, sillä hän oli vapaa-
ehtoistyöntekijänä Helsingin Työttömät 
– HeTy:ssä alusta lähtien. Itse tapahtu-
mapäivään hän ei osallistunut, koska hä-
nelle oli varattuna pieni leikkaus. Hen-
kiset kivut olivat leikkausta pahemmat. 
Iso tapahtuma oli järjestetty hyvin, mut-
ta hän pääsi seuraamaan sitä vain radion 
välityksellä, Toivo nauroi. Tapahtuma 
sai suuren mediahuomion, eikä hän ol-
lut mukana!

Toivo on harrastanut koko ikänsä va-
lokuvausta ja hän on ollut useissa työt-
tömien tapahtumissa, kuten Ihmisarvo-
foorumeissa, mukana kuvaajana.

Karenssisanomista 
TVYtteriin
Kun Toivo kuuli, että lehden nimi vaih-
dettiin, savu rupesi nousemaan hänen 
korvistaan. Se oli majesteettirikos! Ei 
hän edes ymmärtänyt, mitä nimi tar-
koitti. Sisältö oli mennyt hänen mukaan-
sa vikamiesten kapulakieleksi. Tosin 
Toivo myönsi, että hän itse on siirtynyt 
eläkkeelle ja koko yhteiskunta on myös 
muuttunut. Helsingin kaupungin ay-liik-
keen toiminnassakin on menty samaan 
suuntaan. Se on sellaista sisäpiirin teks-
tiä, mutta maailma on tällaista, hän poh-
ti. Toivo haluaisi kuitenkin, että lehti jat-
kaisi jossain muodossa.

– Silloin kun lehti perustettiin, olin 
sitä mieltä, että karenssi-sana on aivan 
käsittämätön nimi. Meille heiteltiin eri-
laisia nimiä ja se oli viimeinen vaihto-
ehto. Tähän työryhmä kuitenkin päätyi. 
On ainakin varmasti erilainen nimi leh-
deksi, Toivo muisteli lopuksi.

Haastattelija Juha Keränen

TVYtter-lehden taittaja Juha Keränen 
sekä Karenssisanomien ensimmäinen 
päätoimittaja Toivo Koivisto.
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