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Työttömistä Vapaan
työvoiman verkosto?

L

uet juuri ensimmäistä Työttömien Keskusjärjestön verkkojulkaisua, jonka tavoitteena on
koota ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja työttömyydestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä päättäjille ja eri alojen toimijoille.
Tässä numerossa äänessä ovat TEM:in, SOSTEn, EAPN-Finin ja Takuusäätiön asiantuntijat. Esittelemme myös kaksi meneillään olevaa, valtakunnallista Työttömien Keskusjärjestön hallinnoimaa kehittämishanketta: Terveydeksi- ja InPromptu-hankkeet. Lisäksi kerromme esimerkkejä työttömien yhdistysten toiminnasta eri puolilta maata.
Työttömät nähdään usein yhteiskunnan ongelmana, sen sijaan että heidät nähtäisiin työvoimareservinä. Se on valinta, jonka pohjana on pitkälti ihmiskäsitys. Työvoimareserviin kannattaa panostaa koulutuksella ja hyvinvoinnin ylläpitämisellä.
Pitkäaikaistyöttömän kotouttaminen takaisin työelämään saattaa olla vaativaa, joten työkykynsä ja taitonsa ylläpitävä on myös yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka jaksaa jakaa
hyvinvointia myös ympärilleen. Työttömien yhdistykset ovat työkyvyn säilyttämisen ja työelämään palauttamisen erikoisasiantuntijoita. Siksikin monissa maissa on nähty palkkatuen
käyttö työllisyyden edistäjänä järkevänä.
Työvoimapoliittiset toimenpiteet määräytyvät poliittisten suuntausten mukaisesti. Nyt koulutusvastuuta on siirretty voimallisesti yrityksiin, jossa kykyä ja resursseja ammatilliseen koulutukseen ei yrittäjien itsensä mukaan kovinkaan ole.
Työttömien yhdistykset ovat vapaan työvoiman verkosto, jonka toiminta tukee työelämästä poissaolleita takaisin työelämän osallisuuteen. Työttömien yhdistykset – siis vapaan työvoiman verkosto – ovat terveys- ja sosiaalialan yhdistyksiä, joissa kohtaavat fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen kuntouttamisen osaaminen sekä työttömän toimeentuloon ja hänen oikeuksiinsa
liittyvän lainsäädännön hallinta.
Suurin osa työttömien yhdistysten toiminnasta tapahtuu omaehtoisen vapaaehtoistoiminnan kautta. Vapaaehtoiset työntekijät ovat itse halunneet lähteä tukemaan kanssakulkijoitaan.
Se on monelle suora väylä yksityisille työmarkkinoille.
Tätä osaamista me keräämme ja tarjoamme tiedoksi myös tämän julkaisun kautta.
Työttömien
Keskusjärjestö ry
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Jukka Haapakoski toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Tuore hallitus,
tuoreet kujeet
Tuoreen pääministerin Antti Rinteen
hallitus on muodostettu. Hallituksen
muodostivat sosiaalidemokraatit,
vihreät, keskusta, vasemmistoliitto,
ja ruotsalainen kansanpuolue.
Hallitusohjelma, Osallistava
ja osaava Suomi -sosiaalisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä
Suomi, on työllisyystavoitteiltaan
kunnianhimoinen paketti. Se sisältää
paljon asioita, joiden puolesta
myös Työttömien Keskusjärjestö on
liputtanut.

T

yöttömien Keskusjärjestö on liputtanut mm.
aktiivimallin poistamisen puolesta, palkkatukimäärärahojen katon poistamista järjestöille suunnattujen palkkatukien osalta (ns.
4000 htv.:n katon poistaminen), sosiaalisten kriteereiden käyttämisestä julkisissa hankinnoissa, aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan panostamisesta, työkykyohjelmasta, ylivelkaantumiseen liittyvien kannustin- yms. ongelmien lieventämisestä, sekä työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän kohtuullistamisesta niin, että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa (karenssit).

Kolmannen sektorin
tavoitteet esiin
Hallitusohjelmassa selvitetään mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään
työttömänä olleille. Todetaan myös, että kolmannen
sektorin palkkatuki uudistetaan. Tavoitteena on, että
nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja
muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä kirjauksia molemmat.
Lisäksi Työttömien Keskusjärjestön kattojärjestö
SOSTEn tärkeät tavoitteet mm. veikkausvaroista rahoitettavien järjestöjen autonomian turvaamiseksi
ovat erittäin tärkeitä kirjauksia koko sosiaali- ja terveysalan järjestökentälle Työttömien Keskusjärjestö
mukaan lukien. Voi myös todeta, että STEAn strategia vuodelle 2020 on hyvä, ajankohtainen ja tasapainoinen. Kokonaisuus näyttää yhdistysten toiminnan
kehittämisen näkökulmasta nyt valoisalta!
Hallitusohjelmassa on paljon muutakin hyvää.
Mutta rohkea työllisyystavoite 75 %, johon myös merkittävä osa hallitusohjelman tuloista nojaa, kieltämättä näin taloudellisen laskusuhdanteen kynnyksellä himmentää muuten hyvän hallitusohjelman
glooriaa.
Toinen haaste työllisyyden näkökulmasta on,
että panostukset työllisyyspalveluihin ovat nyt hallituksen alkutaipaleella suhteellisen vähäiset. Tämä
on ongelma, koska niin kuin hallitusohjelmassa todetaan, vaikeasti työllistyvien henkilökohtaisiin palveluihin ja koulutukseen tulee panostaa, jos halutaan
tuloksia.

päättävät kolmikannassa 30 000 uuden työpaikan lisäämisen keinoista. EK:lta on tullut jo tuoreita vanhoja uudistuksia, jotka tähtäävät kustannusten alentamiseen.
EK:n esitys on lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa entisestään (edellisellä hallituskaudella
vähennettiin jo 100 päivää). Lisäksi EK ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista siten, että ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen
ansiosidonnaista vähennetään 10 % ja sitten seuraavan kerran kuuden kuukauden jälkeen vähennetään
10 %.
EK:n tuore ehdotus on sellaisenaan rankka ja
ronski leikkaus, eikä ole työttömien etujen mukainen. EK:n leikkausehdotukset yhteensä 20 % ovat
sellaiset, että pienissä palkkaluokissa saattaa ansiosidonnainen jäädä matalammalle tasolle kuin työmarkkinatuki. Se ei ole tarkoituksenmukaista. Tarvitaan joko korkeampi ansiosidonnainen tai työehtosopimusten minimipalkkoja on vastaavasti nostettava 20 %. Jossain määrin nämä alimmat palkat ovat jo
nyt ongelma perusturvan nostamiselle. Se on näiden
minimipalkkojen ohella liian alhaisella tasolla, että
tulisi toimeen.
Mutta työttömyysturvan uudistaminen ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastamalla tilanteessa, jossa ansiosidonnaista työttömyysturvaa muutoin
vahvistetaan ja porrastukset olisivat maltillisemmat,
tilanne saattaisi olla toinen.
Ensinnäkin iso osa ansiosidonnaisen saajista
työllistyy ensimmäisen kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Heidän osaltaan porrastusmalli voisi tarjota jopa nykyistä korkeamman suojan työttömyyden varalle.
Toisekseen aktiivimallin ongelmana oli se, että
osa työttömistä ei voinut täyttää aktiivimallin ehtoja
siitä huolimatta, että olivat aktiivisia. Se on aiheuttanut paljon lisää byrokratiaa ja muuta murhetta. Aktiivimallissa oli selvä moraalinen epäoikeudenmukaisuus, joka tunnistettiin laajalti.
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen kategorisesti keston perusteella on moraalisesti kestävämpi kannustinmalli. Leikkauksen voi välttää vain työllistymällä ja se koskee kaikkia samalla
tavalla.

Kolmanneksi, aktiivimallin ongelmista huolimatta, kannustin toimi siten, että kysyntä palveluille, joilla leikkaus voitiin välttää, nousi selvästi. Työttömyyden alkuvaiheessa kannustimien toimivuudesta on siis jonkin verran näyttöä.
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ei ole vailla ongelmia ja se on punnittava mahdollisten työllisyyshyötyjen näkökulmasta. Ongelmana on esimerkiksi se, että työttömät, joiden työllistyminen on epätodennäköisempää asuinpaikan,
osaamisen tms. syyn takia on vaikeampaa työllistyä
ja heidän työhön pääsynsä avoimille työmarkkinoille
kestää pidempään. Mitä pidempään on työttömänä,
sitä enemmän tarvitaan rahaa perustarpeisiin. Täytyy hyvissä ajoin tunnistaa erityisryhmien mahdolliset pitkäaikaiset työllistymisen haasteet ja tarjottava
mahdollisuuksia.

Panostaminen aktiiviseen
työllisyyspolitiikkaan tuo tulosta
Perustulokokeilusta opimme, että vaikeasti työllistyvien työllisyys ei heikentynyt tai lisääntynyt vaikka positiiviset kannustimet työllistyä olivat merkittävät. Kannustimilla ei näytä tässä viiteryhmässä olleen suoria vaikutuksia. Pirkanmaan kuntakokeilusta opimme, että aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan
panostaminen vaikuttaa työllisyysasteeseen. Lisäksi kuntakokeilun omavalmentajamalli ja muutoinkin
toimenpiteet ovat saaneet suhteellisen hyvää palautetta työttömiltä, joskin on myös väliinputoajia.
Yhteenvetona totean, että maltillinen ansiosidonnaisen porrastusmalli olisi periaatteessa kannatettava kannustin tilanteessa, jossa ansiosidonnaista työttömyysturvaa nostettaisiin ja että leikkaukset olisivat
maltillisia. Mutta se ei yksinomaan riitä työllisyysasteen nostamiseen. Työttömien ja työnantajien odotukset on myös saatava kohtaamaan. Kannustimet eivät luo työpaikkoja, mutta pitävät yllä tavoitteellista
työnhakua.
Lopuksi, panostaminen työttömien työllisyys- ja
koulutuspalveluihin tulee tehdä ennen, kuin tehdään
muutoksia työttömyysturvaan. Kun kannustetaan,
pitää olla vakuudet: kun toimit näin, työllistyt!

Ansiosidonnaisen porrastaminen
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry
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Hallitusohjelmassa vedetään mukaan kolmikanta valmistelemaan päätöksiä. Työmarkkinajärjestöt

			#tyottomat

5

Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Poimintoja hallitusohjelmasta

Mitä ohjelmassa
luvataan työttömille?
Hallitusohjelman mukaan työelämän
murroksessa tärkeitä ovat vahvat
perustaidot sekä kyky ja valmius oppia
uutta, päivittää omaa osaamistaan koko
elämän ja työuran ajan.

O

hjelmassa on mukana kahden hallituskauden
aikana toimineen Työelämä 2020 -hankkeen
tavoite siitä, että Suomessa on paras työelämä,
jossa jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän
käytössä.
Työllisyysaste on tällä hetkellä 72,4 prosenttia. Myös
työn tuottavuus on kääntynyt nousuun. Talouskehityksen ennakoidaan kuitenkin heikentyvän. Työikäisen väestön ikääntyminen ja syntyvyyden aleneminen haastavat suomalaiset työmarkkinat. Suomalaisten osaamistaso on kääntynyt laskuun ja merkittävällä osalla on puutteita perusosaamisessa.

Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa
työllisyyttä
Hallituksen esittämiä tavoitteita ja keinoja työllisyyden edistämiseksi:
Työllisyysastetavoite edellyttää, että osatyökykyisten,
vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään. Työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta.

Työllisyyspalveluiden hallinnon
kehittäminen

Työllisyyspalveluiden valtakunnallista ohjausta ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä kehitetään. Kuntien
roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.
Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen
voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta.
Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Työllisyyspalveluiden järjestäjänä toimii
julkinen sektori, joka voi tuottaa palveluja yhteistyössä
yksityisen ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen kanssa.

Työllisyyspalveluiden kehittäminen

Työvoimapalveluita uudistetaan tukemaan nopeaa uudelleen työllistymistä. Erityisesti työttömyyden alun
palveluja tehostetaan ja mahdollistetaan entistä paremmin työttömien erilaiset, yksilölliset tarpeet.
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Parannetaan palveluiden saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta rutiininomaisten suoritteiden sijaan.
Työttömien henkilökohtaisen palvelun ja palvelukokonaisuuden takaamiseksi varataan tarvittavat henkilöresurssit. Selvitetään henkilökohtaisen budjetoinnin
käyttöönotto työllisyyspalveluissa. Kehitetään ura- ja
ohjauspalveluita työttömien lisäksi erityisesti pitkään
perhevapailla olleille ja ikääntyneille työntekijöille.
Työuraohjausta lisätään myös työssäkäyville ja yrittäjille.

Työttömyysturvan ja työttömien
palveluiden uudistus

Valmistellaan työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistus, jonka tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksojen kestoa, helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista, kannustaa työnhakuun sekä uudistaa ja
kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää
niin, että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa
(karenssit).
Puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun
työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on
päätetty. Tilalle valmistellaan malli, jossa työttömän
työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista, kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta. Henkilökohtaisen palvelun resurssit TE-toimistoissa turvataan.
Lisäksi selvitetään sairauspäivärahan, kuntoutustukien ja työttömyysturvan kriteerit siten, että ihminen on tarkoituksenmukaisella etuudella. Sovitellun
työttömyyspäivärahan kehittämistä jatketaan. Kehittämisessä otetaan huomioon työhön osallistumisen helpottaminen sekä muuttuva työelämä. Yrittäjä- ja palkkatulojen vakuuttamista ja päivärahan määräytymistä
näissä tilanteissa uudistetaan yhdistelmävakuutuksen
suuntaan.

Yksityisen sektorin palkkatuen
lisääminen

Hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä. Uudistetaan ja yksinkertaistetaan nykyinen palkkatuki vähentämällä työnantajabyrokratiaa siten, että työnantaja saa sitovan palkkatukipäätöksen ennakolta. Otetaan käyttöön työllistämisseteli.
Palkkatukea kehitetään ja käyttöä laajennetaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin, ettei
vaaranneta työehtosopimusten mukaista työtä tai vääristetä kilpailua. Palkkatuen rahoitusta jatketaan STM:n
työttömyysturvamomentilta vuoden 2020 jälkeen.

Selvitetään mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai pitkään työttömänä olleille.

Kolmannen sektorin palkkatuen
uudistaminen

Uudistetaan kolmannen sektorin palkkatuki. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki
avoimille työmarkkinoille siirtymiseen.
Hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää. Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden rajoite.

Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestelmä uudistetaan sosiaalisella kuntoutuksella, jossa otetaan huomioon pitkäaikaistyöttömän tai heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön yksilöllinen kuntoutustarve työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseksi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen
malli

Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli Puretaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden
työnteon estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön
osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Kokeilu PK-yritysten rekrytuesta ja
yksinyrittäjän työllistämiskynnyksen
alentaminen

Nollatuntisopimukset

Nuorten työllisyyden tukeminen

Työperäinen maahanmuutto ja
ulkomaiset osaajat

Tuetaan pk-yritysten kasvua aloittamalla rekrytukikokeilu, jolla edistetään kohtaantoa ja alennetaan työttömien rekrytointikynnystä pk-yrityksiin.

Taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle
30-vuotiaalle valmistuneelle joko työ-, työharjoittelu-,
työkokeilu-, työpaja-, oppisopimus- tai kuntoutuspaikka
kolmen kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta.
Hallitus edistää nuorisotakuuta asiantuntijatyön pohjalta.
Vahvistetaan Ohjaamo-palveluita sekä nuorten työpajatoimintaa

Osatyökykyiset ja erityistä tukea
tarvitsevat

Toteutetaan osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Osana
ohjelmaa käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien
palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi.
Uudistetaan kuntoutusjärjestelmää kuntoutuskomitean
esitysten pohjalta. Kehitetään välityömarkkinoita.

Kehitetään välityömarkkinoita

Erityisen tuen tarpeessa olevien (muun muassa osatyökykyiset, maahanmuuttajat, vammaiset, nuoret, ikääntyneet) pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten
palveluiden piiriin tehostetaan. Työhönvalmentajien
saatavuutta parannetaan TE- ja sosiaalipalveluissa. Vahvistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta.
Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea.

Parannetaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella
työskentelevien asemaa. Tehdään selvitys työsopimuksissa sovittavasta työajasta. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa.
Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä
maahanmuuttoa.
Työperäisen maahanmuuton painopisteeksi asetetaan työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan
kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat,
opiskelijat ja tutkijat. Kootaan laaja-alainen toimenpideohjelma tavoitteen toteuttamiseksi.

Työntekemisen uudet muodot

Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta (itsensätyöllistäjät, jakamis- ja
alustatalous, uudet työn teettämisen muodot ja osuuskunnat).
Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten,
että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään.

Osaamisen kehittäminen työelämässä ja
oppisopimus

Lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Tavoitteena on jatkuvan oppimisen
edistäminen, työntekijöiden työsuhdeturvan parantaminen, aikuisten puuttuvien perustaitojen vahvistaminen sekä eri alueiden ja toimialojen työvoimatarpeeseen vastaaminen.
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Tuija Oivo Johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Keskeinen ongelma tällä hetkellä
on, että työttömien tai työelämän
ulkopuolella olevien henkilöiden
työkyvyn, hoidon ja kuntoutuksen
palvelutarvetta ei ole tunnistettu eikä
selvitetty riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti

Osatyökykyisissä iso
työvoimapotentiaali
Suomessa työikäisen väestön määrä on kääntynyt
laskuun. Jotta tulevina vuosina kansantalouden kokonaistyöpanos voisi kasvaa, on yhä useamman työikäisen kuuluttava työvoimaan.
Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän. Osatyökykyisten työllistymiseen
liittyy iso hyödyntämätön potentiaali. Työeläkeyhtiö
Ilmarisen laskelmien mukaan tämä hyödyntämätön
potentiaali on noin 1,3 miljardia euroa vuodessa.
Kun Suomessa pohditaan työllisyyden lisäämistä ja työllisyysasteen nostamista, työikäiset pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vammaiset ja työkyvyttömät ovat potentiaalisin joukko. Mikäli tästä joukosta työllistyisi jatkossa pysyvästi esimerkiksi kolmannes, nousisi työllisyysaste nykyisestä yli kolme
prosenttiyksikköä.

Kuva: rawpixel.com

Miksi työkykyohjelmaa
tarvitaan juuri nyt?

Palvelujärjestelmältä vaadittavat
muutokset
Tuija Oivo
Johtaja
TEM

Vuoden 2018 lopussa
Suomessa oli noin
150 000 pitkäaikaistyötöntä,
työvoimapalveluista työttömäksi
jäänyttä, palvelusta toiseen palveluun
siirtynyttä tai viimeisen 16 kuukauden
aikana vähintään 12 kuukautta työttömänä
ollutta ihmistä.
Vuoden 2017 lopulla 16–64-vuotiaista
työkyvyttömyyseläkettä sai yli 200 000
henkilöä.
Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden suomalaisten määrä
kääntyi selvään kasvuun.
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Keskeinen ongelma tällä hetkellä on, että työttömien
tai työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työkyvyn, hoidon ja kuntoutuksen palvelutarvetta ei ole
tunnistettu eikä selvitetty riittävän yksilöllisesti ja
monialaisesti, eivätkä he siksi ole päässeet tarvitsemiinsa palveluihin ja oikean etuuden piiriin. Palvelut ovat toisistaan irrallisia eikä asiakasvastuuta ole
millään taholla. Kuntien järjestämä terveydenhuolto
on vetäytynyt heikoimmassa olevan työikäisen väestön palveluista.
Palvelujärjestelmässä tarvitaan muutos kohti monitoimijaista ja monisektorista ekosysteemiä. Valtion työllisyystoimien, kuntien terveys-, sosiaali- ja
nuorisotoimien sekä koulutuksen toimijoiden tulee
kyetä muodostamaan yhteinen tahtotila, sitoutuminen ja resurssointi sekä yhteisesti sovitut toimintatavat osa-työkykyisten saumattomien palvelukokonaisuuksien rakentamiseksi. Ekosysteemiin tulee kytkeä yksityiset palveluntuottajat, järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat.
Toimintatapamuutos vaatii tuekseen uudenlaista
johtajuutta ja kulttuurimuutosta tukevaa kehittämisja koulutuspanosta. Lääkäreiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien työkyvyn arviointiosaamista tulee
lisätä

Kaikki työ näkyväksi –
sopivaa työtä kaikille
Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly muuttavat
työelämää. Innovatiivisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan tasata tuottavuuseroja osatyökykyisten ja
muiden työntekijöiden välillä. Työn tekemisen tavat
muuttuvat ja monimuotoistuvat ja antavat uusia mahdollisuuksia työllistää itsensä. Osa-aikatyön mahdollisuuksia tulee lisätä. Työ voi koostua myös lyhytai-

kaisista työtilaisuuksista, joita tehdään käyttämällä
palveluntarjoajien digitaalisia palvelualustoja ja laskutuspalveluita.
Alustatalouden mahdollisuudet tulee hyödyntää.
Osatyökykyiset henkilöt tarvitsevat tuekseen työhönvalmentajan, jonka tehtävänä on paitsi valmentaa,
ohjata ja tukea työnhakijaa, myös valmentaa työnantajaa ja työyhteisöä sekä muotoilla työtehtäviä tekijälle sopivaksi.
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Veera Luoto sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi-hanke

Terveydeksi-hanke
Työllistetään osatyökykyisiä
julkisilla hankinnoilla
Julkisissa hankinnoissa on valtava
käyttämätön työllistämispotentiaali. Työllistämisehdolla tarkoitetaan tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä
erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppanina toimivaa yritystä työllistämään osatyökykyisiä
tai muita heikossa työmarkkinaasemassa olevia henkilöitä.
Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin 12,5 miljardia euroa
vuodessa. Jos jokaista hankintaan
käytettyä 500 000 euroa kohden
asetettaisiin työllistämisehto, sillä
voidaan luoda työtä 25 000 osatyökykyiselle tai muulle heikossa
työmarkkina-asemassa olevalle.
Tarvitaan valtakunnallisesti johdettu hanke, jonka tarkoituksena
on vauhdittaa työllistymisehdon
käyttöä kuntahankinnoissa.
Eduskuntaryhmät ovat 5.2.2019 sitoutuneet yhteisessä kannanotossaan tulevina vuosina edistämään
työikäisten työkykyä, ehkäisemään siirtymistä työttömyydestä
pitkäaikaistyöttömyyteen ja lisäämään heikossa työmarkkinaasemassa olevien työelämäosallisuutta.
Toimenpiteillä varmistetaan osatyökykyisten palvelutarpeen tunnistaminen, toimivat työkyvyn ja
työllistymisen tuen palvelut sekä
ihmislähtöiset palvelupolut ja
-kokonaisuudet. Toimenpiteiden
on katettava sekä työttömät että
työssä olevat työikäiset. Kyse olisi
valtakunnallisesta työkykyohjelmasta, jonka toimeenpanossa
kuitenkin on huomioitava alueelliset erityisolosuhteet.
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Rekrytointikynnystä alemmas
Työnantajat odottavat palvelujärjestelmältä yksilöllisempää tietoa osatyökykyisen työnhakijan ominaisuuksista, tuottavuudesta ja rajoitteista. Osatyökykyiset tulisi saada entistä näkyvimmiksi työnhakijoiksi
työmarkkinoille ja julkinen tuki tulisi yhteensovittaa
yritysten rekrytointiprosesseihin. Erityisesti pienet
työnantajat pitivät palkkatukea hyvänä kompensaationa. Isommat yritykset pitivät tärkeinä tukea mukautuksiin työympäristössä sekä tukea rekrytointeihin. Isoissa yrityksissä korostuivat myös työkyvyttömyydestä aiheutuvat työkyvyttömyyseläkeriskit.
Työnantajien tarvitsemista lisäpalveluista tulisi
koota yksilöllisiä ja joustavia kokonaisuuksia. Palkkatuen, työhönvalmennuksen ja työolosuhteiden järjestelytuen tulee muodostaa tarvelähtöinen kokonaisuus ilman erillisiä ja byrokraattisia haku- ja päätösmenettelyjä. Jatkokehittelyssä tulisi arvioida myös
henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuutta.
Työttömyysturvaa tulee muuntaa työllisyysturvan suuntaan. On arvioitava voisiko työttömyysturvan aktiivikäyttö palkkatukeen olla työttömälle itselleen maksettava työllistymisseteli. Palkkatukea tulee suunnata enemmän osatyökykyisille. Osatyökykyisten palkkatuki voisi olla 75 % palkasta ja se voisi
olla pysyvä. Suurten työnantajien eläkevastuita työkyvyttömyystilanteissa tulisi helpottaa. Sairauspäivärahan 10 päivän työnantajavastuuta tulisi pienentää. Työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovitus tulisi tehdä kannustavaksi.

Lisää osallisuutta
yhteisötalouden avulla
Yhteiskunnalliset yritykset ovat yksi merkittävä keino osatyökykyisten työllistämiseen. Termillä tarkoitetaan sitä, että yritys kohdistaa valtaosan voitoistaan tietyn yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen. Etlan vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä Suomessa oli 19 000
ja niissä työskenteli noin 126 000 henkilöä.
Ihmisten arvomaailman ja kulutuskäyttäytymisen muutos on jo vaikuttanut yritysten liiketoimintamalleihin ja ne pyrkivät positiiviseen erottautumiseen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina ja
vastuullisina toimijoina. Nyt maaperä on otollinen
yhteiskunnallisten yritysten kehittämiselle.
Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa mm. perustamalla yhteiskunnallisten yritysten yrityshautomo sekä panostamalla vaikuttavuustutkimukseen ja uusiin rahoitusmalleihin.

Näköalapaikalla
työttömyyden arkeen
Työttömyydellä on tutkitusti
negatiivinen vaikutus ihmisen
terveyteen, ja terveydentilalla ja
heikentyneellä työkyvyllä on suuri
vaikutus henkilön työllistymiseen.
Työkyvyn ongelmat ja terveydentilan
puutteet vaikuttavat usein
työllistymiseen sekä lisäävät
työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta
syrjäytymisen uhkaa.

T

yöttömien Keskusjärjestö ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ovat yhteistyössä toteuttaneet
valtakunnallista kolmivuotista Terveydeksihanketta, jossa tavoitteena on, että mahdollisimman moni työtön tietää lakisääteisestä oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen. Lisäksi
parannetaan yleistä tietoisuutta, että työttömät osaavat käyttää oman kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tietävät mm. Kelan etuuksista ja järjestöjen
palveluista.
Myös yhdistysten osaamista tuetaan palveluihin
ohjaamisessa. Paikallista yhteistyötä aktivoidaan eri
organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Heitä kutsutaan mm. yhdistyskäynneille sekä järjestään verkostotapaamisia.
Hankkeessa on tavattu jo yli 550 yli 30-vuotiasta
asiakasta, joita on ohjattu tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien pariin. Hanke
on käynyt 56:ssa kunnassa 172:lla yhdistyskäynnillä,
joista ruokajaoissa on tehty 42.

Työttömien terveystarkastus
palvelupolun alkuna
Terveydeksi-hanketta rahoittavat
Euroopan sosiaalirahasto (STM)
2016–2019 sekä STEA. Hankkeessa
työskentelee kaksi palveluohjaajaa, yksi osa-aikainen kouluttaja
ja hankepäällikkö.
Terveydeksi-hanke on liitetty tänä
keväänä toimintamallinna Innokylään, jota ylläpitävät Suomen
Kuntaliitto, SOSTE ry sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Terveydeksi-hanketta rahoittavat
Euroopan sosiaalirahasto (STM)
2016–2019 sekä STEA. Hankkeessa
työskentelee kaksi palveluohjaajaa, yksi osa-aikainen kouluttaja
ja hankepäällikkö.

Työttömien terveystarkastuksen järjestäminen on
kunnan tehtävä ja se on aina maksuton. Tavoitteena
on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia
sekä työ- ja toimintakykyä. Pelkkä tarkastus ei usein
riitä, vaan tavoitteena myös kartoittaa tarpeenmukaisia jatkopolkuja, jotta työllistyminen avoimille
työmarkkinoille onnistuisi. Terveystarkastus vaatii
ympärilleen riittävän toimivat rakenteet: koulutuksen, ja henkilöstöresurssit sekä tiedon palveluista ja
etuuksista.
Jatkopolkujen kartoittamisen tarpeellisuutta korosti myös sosiaali- ja terveysministeriö raportissaan
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen 2018. Raportin mukaan joka viides noin 63 000 pitkäaikaistyöttömästä
hyötyisi hoidosta ja kuntoutuksesta. Joka kolmannen
pitkäaikaistyöttömän arvioitiin olevan väliaikaisesti
tai pysyvästi työkyvytön. He ovat siten epätarkoituksenmukaisissa palveluissa eli tarvitsisivat joko kuntoutusta tai muuta palvelua.

Työttömän tarpeita ei osata
tunnistaa palvelujärjestelmässä
Työttömien hakeutumista terveystarkastukseen vaikeuttavat tiedottamisen ja siten tiedon puute. Tiedotus myös muista palveluista, esimerkiksi työkykytai eläkeselvittelyistä ja niiden käytännöistä on työttömien keskuudessa vähäistä. Kelan ammatillinen
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Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Miten otan huolen puheeksi?

Terveydeksi-hankkeen käsikirjasta tukea yhdistyksille!
Työttömien kertomia kokemuksia
palvelujen käytöstä
”Tuntuu, kuin olisin joku nappula, jota vain
siirrellään. En ihminen.”
”Kukaan ei kysy multa missään siitä, miltä
tää työttömyys musta tuntuu.”
”Mulla on toiminnanvaikeutta niin mä en
ymmärrä ollenkaan nykyteknologiaa. Mä en
ymmärrä mitä mun pitää minnekin ruutuun
laittaa.”
”Mut koetaan hankalana, kun mä en ymmärrä mitään mitä mulle sanotaan, kun asiat
sanotaan niin vaikeasti ja ohjeita tulee joka
puolelta.”
”Kelaan on 30 kilsaa. Sinne pitää toimittaa
sitä ja tätä kun mulla ei kunnollista nettiä.”
”Ne sanoivat mulle että olen väliinputoaja.
En mä halua olla mikään väliinputoaja, mä
olen ihminen.”

Työttömien terveystarkastukset
tunnetaan huonosti kaikilla tahoilla
n Hankekäynneillä tavatut työttömät ovat
harvoin kuulleet asiasta
n Terveyspalvelujen ajanvaraus usein tietämätön terveystarkastuksesta
n Kuntien verkkosivuilla tieto vaikeasti löydettävissä tai sitä ei ole lainkaan
n TE-toimiston työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koordinointivastuu ei toteudu
n Tavatut työttömät kertovat saaneensa
vähättelevää tai huonoa kohtelua asiasta
kysyessään, vastaus saattaa olla erilainen
palveluohjaajan selvittäessä asiaa.
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Me kaikki tarvitsemme joskus apua
ja meistä jokainen voi sitä myös
antaa. Huolen puheeksiotto on taito,
jota voi myös opetella. Työttömien
Keskusjärjestön ja Ehkäisevä
päihdetyö EHYT ry:n yhteinen
Terveydeksi-hanke on koonnut
yhdistyksiä varten käsikirjan: Ota
huoli puheeksi ja opasta palveluihin.

kuntoutusselvitys ja siihen hakeutumisen polku on
myös huonosti tunnettu.
Kasvokkaisen kohtaamisen puute ja oma-aloitteisuuden vaatimus koituvat myös monelle palveluihin
hakeutumisen ja pääsyn esteeksi. Jos ei tiedä mitä
palveluita kunnassa on tai mihin etuuksiin voisi olla
oikeutettu, on niiden pyytäminen ja hakeminen hankalaa. Myös heikko osaaminen sähköisessä asioinnissa ja palveluiden tai tiedon haussa voivat syrjäyttää palveluista ja etuuksista.
Osalla hankkeessa tavatuista ihmisistä on viranomais- ja karenssipelkoja. Ne aiheutuvat usein epäreiluista kokemuksista ja saattavat johtaa sanktion
pelossa myös tilanteen parantamiseen vaadittavien
etuuksien ja palveluiden ulkopuolelle. Pitkään työttömänä olleilla köyhyys vaikuttaa myös. Kaikilla ei
ole varaa lääkäriin, lääkkeisiin tai suun terveydenhuoltoon. Väliinputoaminen ja yksin jääminen, mielialan lasku ja aloitekyvyn hiipuminen aiheuttavat
ongelmien kasaantumista ja näköalattomuutta monelle työttömälle.

Viranomaistoiminta
tarvitsee resursseja ja tahtoa
asiakaslähtöiseen kehittämiseen
Terveydeksi-hankkeessa tavatuista vain noin joka
kahdeskymmenes työtön oli kuullut oikeudestaan
maksuttomaan terveystarkastukseen. Epäkohdan
poistaminen vaatii viipymättä tehostettua tiedotusta.
Kunnan ja TE-palveluiden yhteistyö on tässä avainasemassa.
Työttömien tarkastuksia tekeville terveydenhoitajille tulee järjestää riittävä koulutus ja perehdytys.
Lisäksi tarvitaan laatukriteerit kunnan terveystarkastuksille sekä tarkempi ohjeistus tarkastusten sisällölle.
Moniammatillista yhteistyötä kunnissa tulisi tehostaa ja ammattilaisten verkostoitumiselle tulisi
olla aikaa ja tilaisuuksia. Työntekijöille tulee mahdollistaa aito konsultaatiomahdollisuus ja kollegiaalisuus muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Asiakkaiden ongelmat ovat usein monisyisiä ja kasautuneita, eikä niitä voida ratkaista yhdellä vastaanottokäynnillä eikä yhden ammattilaisen osaamisella.
Kolmas sektori ja rinnalla kulkevat vertaiset ovat
työttömän apuna ja tukena palveluihin ohjautumisessa. Ammattilaisten jalkautuvaa työtä yhdistyksiin ja
toimipaikkoihin tulisi lisätä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon ja osaamisen vahvistamiseksi.

T

erveydeksi-hankkeen tavoitteena on parantaa huono-osaisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ohjautumista sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin erityisesti terveystarkastuksiin. Vuosina 2016-2019 toiminut hanke on kiertänyt ympäri maata työttömien yhdistyksissä, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa
sekä ruokajakeluissa kertoen työttömien oikeudesta
maksuttomaan terveystarkastukseen ja jakaen tietoa
sosiaali- ja terveyspalveluista.
Hanke on koonnut kokemusten pohjalta käsikirjan yhdistystoimijoiden avuksi kävijöiden kohtaamiseen, tukemiseen ja opastamiseen palveluihin. 60-sivuinen käsikirja antaa vinkkejä ja ohjeistusta itse
ydinkysymykseen eli hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
tukemiseen puheeksioton kautta. Lisäksi käsikirjassa on runsaasti tietoa terveyteen ja terveysriskeihin
liittyen, tietoa sosiaalipalveluista sekä asiakasmaksuista ja asiakkaan oikeuksista.

Linkki käsikirjaan: https://
tyottomat.fi/wp-content/uploads/2019/04/
Terveydeksi_K%C3%A4sikirja.
pdf

Kaikissa kirjan osioissa on yhteystiedot keskeisimpiin avun lähteisiin puhelinnumeroineen ja verkkosivulinkkeineen. Käsikirjassa on linkkejä myös erilaisiin elämäntapoja ja riskejä kartoittaviin testeihin,
joita voi tehdä itsekseenkin. Käsikirja jaetaan kaikkiin Työttömien yhdistyksiin ja EHYT ry:n Elokoloihin ja Kohtaamispaikkoihin. Käsikirja on luettavissa
ja ladattavissa verkkoversiona Terveydeksi-hankkeen
verkkosivuilla (Tyottomat.fi>Hankkeet>Terveydeksihanke>Hankkeen materiaalipankki).
– Hankkeessa tehtyä jalkautuvaa ja yksilöllistä
tukea on hyvin harvoin tarjolla työttömille. Tällaisia
keskusteluja ei yleensä saa, työttömät sanovat. Tavatut asiakkaat ovat kokeneet arvokkaaksi, että heidät
kohdataan ja heitä kuunnellaan arvostavasti ja kunnioittaen, ja että he saavat henkilökohtaista apua ja
rohkaisua ongelmiensa selvittelyyn, vaikka ne eivät
kertakohtaamisella useimmiten ratkeakaan, kuvailee hankepäällikkö Katriina Lehtovaara hankkeessa
kohdattujen työttömien palautetta.
– Työttömien, erityisesti kaikkein heikommassa
asemassa tai syrjäytymässä olevien, aktiivista tavoittelua tulisi jatkaa sekä edistää heidän sote- palvelujen käyttöään, sillä sitä kautta heidän hyvinvointinsa ja terveytensä voi vahvistua. Toivommekin, että
hankkeessa koottu käsikirja auttaa yhdistyksissä ottamaan esille hankalia asioita ja pohtimaan ratkaisuja ja avun lähteitä yhdessä asiakkaiden kanssa, Lehtovaara lisää.
Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja
Jukka Haapakoski katsoo, että yhdistysten tukea ja
koulutusta omien kunta- ja yhteistyöverkostojen rakentamiseksi tulee lisätä. – Yhdistyksillä on vahva
halu toimia kuntien kanssa työttömien palveluiden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta tähän tarvitaan
tahtotilaa, toimivia käytäntöjä sekä resursseja. Käsikirja on yksi työkalu kehittää yhteistyötä edelleen.
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Lauri Ihalainen KansanedustajA

Tervehdyspuhe Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa 19.4.2019

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
tunnusmerkki on pyrkimys kohti tasaarvoista yhteiskuntaa ja työelämää,
missä kaikki pysyvät mukana. Ajassa
on liikaa eriarvoisuutta ja talouskasvu
ei ole koskenut kaikkia.

H

yvinvointiyhteiskunnan yksi keskeisistä tavoitteista on luoda edellytykset sille, että
työllisyysaste on mahdollisimman korkea
naisille, miehille ja vaikeammin työmarkkinoille pääseville.
Korkea työllisyysaste on yksi keino rahoittaa tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavat julkiset palvelut, koulutus ja sosiaaliset suojaverkot. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto tuo noin miljardin tuloja Suomen julkiseen talouteen. Nostamalla työllisyysastetta tuetaan yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen
Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen on Työttömien Keskusjärjestön osuva viesti kaikille – erityisesti
päättäjille.
Työ ei ole ihmisarvon mitta, mutta se on enemmän kuin vain keino tulla toimeen. Se kiinnittää yhteiskuntaan, rakentaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisesta. Tavoitteena tulee olla toimeentulon turvaava työ ja työ, joka myös sisällöllisesti antaa tekijälleen onnistumisia. Työllähän pitäisi tulla toimeen, mutta maassamme on liikaa työssäkäyvien köyhyyttä.
Laajasti tuettu tavoite työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin seuraavalla hallituskaudella on
oikea, mutta haasteellinen tavoite. Se edellyttäisi n.
58 000 työllistettävien määrän nostamista.
Tavoite on haastava kahdesta syystä. Talouskasvuarvion seuraaville vuosille on arvioitu olevan hieman yli yhden prosentin luokkaa. VM arvion mukaan
näillä kasvuluvuilla työllisyysaste voisi nousta 73,5
prosentin tuntumaan.
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Jos ei tueta nykyistä tuntuvasti voimakkaammin
vaikeammin työllistyvien pääsyä työmarkkinoille, 75
prosentin työllisyysastetavoitetta ei saavuteta.
Kansainvälisessä taloudessa kasvun epävarmuus
ja talouskasvun tasaantuminen vaikuttavat myös
Suomen talouteen ja vientiin sekä investointeihin kotimaahan.
Siksi on tärkeää, että pidemmän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiä vahvistetaan lisäämällä rahoitusta TKL toimin. Tutkimus- ja tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta voidaan lisätä mm. yritystukia
karsimalla.
Työllisyysasteen nostaminen vaatii rakenteisiin
pureutuvia uudistuksia, joista keskeisiä ovat perhevapaauudistus, oppivelvollisuuden ja -oikeuden ulottaminen maksuttomana koko toiselle asteelle sekä
niiden nuorten ja nuorten aikuisten työmarkkinoille
pääsyn polun rakentaminen, jotka eri syistä eivät ole
koulutuksessa tai työelämässä ja ovat hauraasti kiinnittyneenä yhteiskuntaan.
Suomessa tarvitaan toimivat välityömarkkinat,
jotka rakentavat siltaa kuntoutuksen, koulutuksen ja
palkkatyön kautta avoimille työmarkkinoille. Nykyisin tarjotut palvelut eivät aina ole rakennettu ihmisten tarpeita ajatellen eikä toisiaan tukevaksi. Välityömarkkinoiden tarkoitus on rakentaa polkuja avoimen
sektorin työmarkkinoille.

10 konkreettista toimenpidettä
työllisyyden parantamiseksi
1. Aktiivisia työvoimapoliittisia rahoitus- ja henkilöstöresursseja nostetaan asteittain lähemmäs
pohjoismaista tasoa. Sen avulla on mahdollista toteuttaa sellaisia kuntoutus- työkyky- ja koulutuspalveluja, joiden avulla avataan ovia vaikeimmin
työllistettävien pääsemiseksi työmarkkinoille: pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vammaiset ja
maahanmuuttajat.
2. Vahvistetaan kuntien asemaa ja rahoitusta järjestää kuntoutus- sosiaali- ja työvoimapalveluja, erityisesti vaikeammin työllistettäville.
Rakennetaan koko maan kattavaksi kuntavetoiset matalan kynnyksen monialaiset yhteispalvelut
(TYP –palvelut). Jokaisen kunnan tulisi kuulua TYPverkostoon. Tuetaan – ei lakkauteta - tuloksia tuottavia kuntakokeiluja pitkittyvän työttömyyden katkaisemiseksi.
3. Poistetaan kolmannen sektorin järjestöjen palkkatuella työllistämistä estävä 4000htv katto.
4. Työttömillä tulee olla mahdollisuus käyttää
työttömyysturvaa ottamalla käyttöön työllis-

Kuva: Leena Valkonen

Työ ei ole vain keino tulla
toimeen – se on enemmän
5.

6.

7.

8.

9.

10.

tämisseteli. Muutetaan passiivista työttömyysturvaa aktiiviseksi. Setelin saa työtön mukaansa, jos
työttömyys on kestänyt enintään 6 kk. Setelin arvo
olisi noin 700 €/kk ja tuki kestäisi vähintään kolme
kuukautta. Työttömien toimeentuloa heikentävä
ns. aktiivimalli uudistetaan ja leikkuri puretaan.
Toteutetaan nuorisotakuu, jonka yksi osatavoite
on madaltaa nuorten työllistymisedellytyksiä niin,
että nuorille, jotka eivät ole saaneet koulutusta,
työtä, työharjoittelupaikkaa, työkokeilua, työpajaopiskelua tai kuntoutuspaikkaa kolmen kuukauden sisällä, myönnetään työllistämistuki. Jokainen
nuori kohdataan ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana ja laaditaan laadukas työllistämissuunnitelma.
TEM:n selvityksen mukaan lähes joka kolmas (eli
noin 27 000 henkilöä) pitkäaikaistyöttömistä on
tosiasiallisesti työkyvyttömyyden rajoilla ja noin
viidenneksellä (16 000 henkilöä) voidaan työkykyä
kohottaa. Uuden hallituksen tulee ohjelmassaan
sitoutua työkykyä kohottavaan toimenpideohjelmaan, missä myös osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille on parannettava.
Julkisissa hankinnoissa (36 miljardia vuositasolla) voidaan esim. kuntien hankintasopimuksiin sisällyttää sosiaalisia kriteereitä mm. vaikeammin
työllistettävien työllistämiseksi.
Peruskoulutuksen varassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten työllisyysaste on keskimäärin vain
42 prosenttia. Näitä nuoria aikuisia alle 30 vuotiaita on n. 100 000. Näiden nuorten työurien kesto on
keskimäärin naisilla 22 vuotta, miehillä 25 vuotta.
Varmistetaan, että jokainen saa vähintään toisen
asteen koulutuksen, työllisyysaste nousee yli 70
prosenttiin ja henkilökohtaiset työurat pitenevät
tuntuvasti. Siksi oppivelvollisuuden ulottaminen
maksuttomana koko toiselle asteelle on myös työllisyysteko.
Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja erityisesti yritysten työllistämisen edistämiseksi nostetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa
30 000 € ja ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisesta voidaan vähentää enintään
20 000€ verotettavasta tulosta.
Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kariuduttua myös hallituksen esittämä kasvupalvelulainsäädäntö jäi toteutumatta – hyvä niin. Se olisi johtanut TE-palvelujen yksityistämiseen ja heikentänyt kuntien mahdollisuuksia toteuttaa työllisyyspolitiikkaa. Julkisia työvoimapalveluja tulee vahvistaa ja yksityiset palveluntuottajat voivat
tukea julkisia palveluja, mutta eivät korvata niitä.

Työn jatkuvan murroksen keskellä on tärkeää, että
ihmiset voivat siirtyä nykyistä turvallisemmin työstä ja ammatista toiseen ja työsuhdemuodosta toiseen.
Tätä muutosta tukee vahva panostus ammatilliseen
aikuiskoulutukseen, muuntokoulutukseen ja muutosturvan lainsäädännönkehittämiseen. Työssä ja
työsuhteessa tyypilliset muutokset antavat perusteet
rakentaa uusi työn, toimeentulon, sosiaaliturvan ja
koulutuksen toisiaan tukeva malli.
Työttömyysturva vaatii laajemman kokonaisuudistuksen ja kehittämisen. Turvan leikkaamisen sijasta työttömyystuella opiskelua pitää kannustaa ja
yrittäjäpolun valinneilla työttömyysturvan tulee jatkua kohtuullisen ajan.
Työelämässä työnantajien vastuita koko henkilöstönsä kouluttamisesta ja työhyvinvointi- ja kuntoututoimista on vahvistettava. Tavoitteena on parempi jaksaminen ja työkyvyttömyysriskien vähentäminen.
Työllistämisrahastosta voidaan kehittää omaehtoisen koulutuksen tukemisen lisäksi laajemminkin
ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamista. Harkittavana voisi olla myös henkilön mukana kulkeva
– ei yhteen työpaikkaan sidottu – koulutustili tai –seteli. Digitalisaatio, uusi teknologia ja tekoäly muuttavat työelämää ja osaamistarpeita. On arvioitu, että lähitulevaisuudessa noin miljoonan suomalaisen osaaminen vaatii päivittämistä, jotta pystytään kiinnittymään uuteen, usein vielä näkymättömään työhön.

Työttömien yhdistykset tekevät
arvokasta työtä
Haluan lopuksi kiinnittää huomiota siihen, että työttömyyden ja huono-osaisuuden kautta syntyy myös
osattomuutta ja voimattomuutta vaikuttaa itseään
koskeviin ratkaisuihin mm. vaaleissa ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa.
Työttömien keskusjärjestön ja lukuisten työttömien yhdistysten työ on ollut korvaamatonta myös siksi,
että ne ovat tarjonneet työttömille toivoa paremmasta, yhteisöllisyyttä ja itseluottamuksen kasvua ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämistä.
Työttömien yhdistyksen ja laajemminkin kolmannen sektorin toimijat ovat tehneet sellaista arvokasta työtä, jota mikään muu taho yhteiskunnassamme ei ole tehnyt.
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Päivi Kiiskinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Työllisyyden edistäminen on
ajankohtainen puheenaihe.
Työllisyysasteen nostamisessa
on omat roolinsa valtiolla,
työmarkkinoilla ja myös
työnhakijoilla. Työllistyminen
turvaa toimeentulon mutta ennen
kaikkea tukee yksilön hyvinvointia
ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Työttömän kannalta esteeksi
työllistymiselle saattaa kuitenkin
nousta kannustinongelmat.

M

aaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita
oli 238 300. Pitkäaikaistyöttömiä oli 63 700,
joista noin puolet oli yli kaksi vuotta työttöminä olleita. Samaan aikaan meillä oli 80
000 avointa työpaikkaa.
Tähän kohtaanto-ongelmaan on yritetty etsiä ratkaisuja. Kuluneen sanonnan mukaan tarjolla on ollut keppiä ja porkkanaa. Hyvääkin tarkoittavat toimet ovat pitkälle tuntuneet sanktioilta, eikä työttömyyden syiden moninaisuuteen aina ole löytynyt
ymmärrystä.

Perusturvaa joustavoittamalla
parannetaan kannusteita
Työnteon tulisi aina olla taloudellisesti kannattavaa,
mutta aina näin ei ole. Heillä, jotka tarvitsevat tukea
toimeentuloonsa eri etuuksien muodossa, voi sekava
sosiaaliturvajärjestelmämme itsessään muodostaa
esteen työnteolle.
Työtulot vaikuttavat työttömyysturvan lisäksi
myös asumistukeen ja toimeentulotukeen. Lisäksi
etuuksien erilaiset tarkasteluajanjaksot ja suojaosaosuudet ovat haastavia. On täysin ymmärrettävää, et-

Kuva: Zun Zun

Kannustinongelmat
työllisyyden edistämisessä

tei ole houkuttelevaa ottaa työtä vastaan, mikäli käteen jäävä tulo merkittävästi pienenee.
Sosiaalibarometri 2019 tulosten perusteella sote-,
TE- ja Kelan johtajat tuovat esiin perusturvan kehittämistarpeen. He nostavat keinoiksi esimerkiksi käsitteiden yhdenmukaistamisen etuuksien laskennassa ja lineaarisen mallin käytön työtulojen ja etuuksien yhteensovittamisessa. Etuuksien ja työtulojen parempi yhteensovittaminen sekä maksatuskatkosten
välttäminen kannustaisi myös lyhytkestoisten töiden
vastaanottamiseen.

Perusturvaa täytyy kehittää

SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tavoitteena on uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää kohti joustavaa perusturvaa, joka ottaa nykyjärjestelmää paremmin huomioon erilaiset tuen tarvitsemisen tilanteet
ja yksilökohtaiset tarpeet. Tavoitteena on malli, jossa
etuudet vähenevät asteittain työnteon lisääntyessä,
niin että työn tekeminen on aina kannattavaa.
Työnteon kannattavuus tulee huomioida myös
eläketurvassa. Osatyökyvyttömyyseläkeläisillä ja
Kelan työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tulisi olla
mahdollisuus tehdä esimerkiksi osa-aikatyötä voimiensa mukaan, ilman pelkoa eläketurvan menettämisestä.

Joustava järjestelmä kannustaa työttömiä parhaiten
PARHAITEN* TOIMIVIA

Vähennettävä
etuuksia asteittain
työtulojen
lisääntyessä

Parannettava
etuuksien ja
palvelujen
integraatiota

Vähennettävä
YhdenYhtenäistettävä
maksatuskatkoja ja
mukaistettava
vähimmäistakaisinperintöjä etuuksien laskennan
määräisten
käsitteitä
päivärahojen tasoja

Sote-, TE- ja
Kelan johto

87 %

87 %

86 %

82 %

80 %

Sosiaalityöntekijät

84 %

82 %

86 %

70 %

74 %

Kelan
toimihenkilöt

76 %

73 %

72 %

73 %

67 %

96 %

Tarjotaan ihmisten tilanteen
mukaisia palveluja

85 %

Vähennetään etuuksien
hakemusbyrokratiaa

90 %

Palkitaan omaehtoisesta
aktiivisuudesta

84 %

Vähennetään maksukatoja
ja takaisinperintää

HUONOIMMIN* TOIMIVIA

90 %

Sovitetaan paremmin
yhteen työtulot ja etuudet

Vastaajat: Sote-johtajat, Kelan johto, TE-johto, Sosiaalityöntekijät
Sosiaalibarometri 2019
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80 %

parannetaan
palveluohjausta etuuksien
piiriin

11 %

Heikennetään etuuksien
tasoa

8%

Pidennetään karensseja

*samaa mieltä väittämän kanssa

Sosiaalibarometri 2019
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Jiri Sironen Puheenjohtaja, EAPN-Fin

Mitä Suomessa tulisi tehdä
köyhyyden poistamiseksi?
Asunto- ja koulutus-politiikalla
tuetaan työllistymistä

Rakennetaan kasvua investoimalla
kaikkien työllistymiseen

Asunto- ja koulutuspolitiikka vaikuttaa keskeisesti myös työllisyyden edistämiseen mutta voi pahimmassa tapauksessa estää työllistymistä.
Asumisen kalleus erityisesti kasvukeskuksissa ei
houkuttele muuttamaan työn perässä. Yksi keino, jolla asumisen hintaan voidaan vaikuttaa, on kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Parannettavaa on myös maaseutualueiden joukkoliikenteen toimivuudessa, mikä voisi kannustaa ottamaan työtä vastaan myös oman työssäkäyntialueen
reunoilta.
Työllistyminen voi edellyttää myös osaamisen
päivittämistä tai tarvetta lisäkouluttautumiseen. Toisen asteen tutkinnon puute on merkittävin yksittäinen tekijä työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta syrjäytymisessä. Tulevaisuuden työmarkkinoilla on vaikea
pärjätä ilman toisen asteen koulutusta ja myös siksi
on välttämätöntä, että koko ikäluokka suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen.
Rahanpuute on tällä hetkellä osalle nuorista merkittävä kouluttautumisen este. Ammatilliseen pätevyyden hankkimiseen kannustaisi ja opiskelun mahdollistaisi toisen asteen koulutuksen maksuttomuus,
myös oppikirjojen osalta.

Uusimpien työmarkkinaennusteiden mukaan työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen hiipuu
hiljalleen. Työttömien määrä jäänee suhteellisen korkealle, eikä 200 000 työttömän työnhakijan rajaa tulla todennäköisesti saavuttamaan lähivuosien aikana.
Myös pitkäaikaistyöttömien määrän lasku hidastuu.
On laskettu, että 3 % työllisyysasteen nousu tarkoittaa noin 100 000 työntekijää. Meidän on investoitava kaikkien työllistymiseen. Jokainen työnhakija on yksilö, ja työllistymisen esteet ovat myös yksilökohtaisia. Tämä tuleekin ottaa ohjenuoraksi, kun
mietitään palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan uudistamista. Palvelut kannattaa rakentaa tarvelähtöisiksi, ja sosiaaliturvan tulee tukea joustavasti työllistymistä. Tätä korostivat myös Sosiaalibarometri 2019
vastaajat.

Lähteinä:
Työllisyyskatsaus maaliskuu 2019, Työ- ja
elinkeinoministeriö
TEM analyyseja 92/2019 Työ- ja
elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin
työmarkkinaennuste, kevät 2019 Johanna
Alatalo – Liisa Larja – Erno Mähönen

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja
syrjäytymisen vastainen verkosto
on avoin foorumi köyhyyttä vastaan
toimiville yhteisöille ja kansalaisille.
Verkosto pyrkii vaikuttamaan
köyhyyden poistamiseksi.

K

eskeisiä toiminnan periaatteita ovat köyhyyttä kokeneiden ihmisten aseman ja äänen vahvistaminen yhteiskunnassa, perus- ja ihmisoikeuksien vahvistaminen sekä perusturvan
korottaminen riittävälle tasolle. Osana Euroopan laajuista verkostoa vaikuttamista tehdään myös Euroopan unioniin liittyvissä aiheissa.
Kevään 2019 aikana verkostolla on riittänyt kampanjointia eduskunta- ja eurovaaleissa. Eduskuntavaaleihin EAPN-Fin laati hallitusohjelmatavoitteet,
joilla lähestyttiin myös puolueita. EAPN-Fin oli mukana myös Ihmisoikeusliiton vetoomuksessa perusturvan nostamiseksi, jonka allekirjoitti noin 7500 ihmistä ja joka luovutettiin 20.5. Säätytalolla hallitusneuvotteluja käyville puolueille. Tätä lukiessa Suomessa saattaa olla jo uusi hallitus, ja toivoa sopii, että
köyhyyden vähentäminen olisi vahvasti mukana sen
ohjelmassa.

Poliittisia päätöksiä odotellessa
Kaatunut maakuntauudistus ja siihen liittynyt kasvupalvelu-uudistus jakaa mielipiteitä. Positiivista oli,
että uudistustyön aikana hallintorajojen ylittävä yhteistyö lisääntyi ja työttömyyden kokonaiskuva alkoi
paremmin hahmottua.
Pikkuhiljaa olemme menossa kohti aitoa monialaista työtä myös työllisyyden edistämisessä. Poliittisesta tahtotilasta riippuu nyt, kuinka lähdemme uudistamaan palvelujärjestelmää.
Yhteinen näkemys on jo siitä, että sosiaaliturvaa
tulee uudistaa. Tarttumalla sosiaaliturvan kannustinongelmiin poistamme ainakin osan työllistymisen esteistä.

Sitoumuksista toimintaan

https://www.soste.fi/uutinen/
sosiaalibarometri-2019-eriarvoisuuttataltuttaa-hyvinvoinnin-ja-terveydenedistaminen/
Joustava perusturva. Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan
uudistamiseksi. SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry, 2019
www.soste.fi/uutinen/sosiaalibarometri2019-vanhat-tyokalut-eivat-poistakaikkien-tyottomyytta-asiantuntijattoivovat-joustavaa-jarjestelmaa-ja-tukeaosatyokykyisille/
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Lue lisää ja seuraa verkostoa
osoitteessa www.eapn.fi

Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Agenda2030-toimintaohjelmaa. Köyhyys- tai
syrjäytymisriskin vähentäminen on myös yksi EU:n
Eurooppa 2020 -strategian päätavoite.
Suomessa elää noin 890 000 henkilöä köyhyys- tai
syrjäytymisriskissä. Tavoitteena on ollut, että määrä laskee 770 000 ihmiseen vuoteen 2020 mennessä, eikä tavoitteessa ole juuri edetty. Köyhyyden vähentämistä edellyttävät myös lukuisat kansainväliset
Suomen lainsäädäntöön sisältyvät ihmisoikeussopimukset.
Samaan aikaan perusturvan taso on liian matala, eikä se kata kohtuullisia elinkustannuksia. Sipilän hallitus leikkasi monia etuuksia ja entistä useammat joutuvat turvautumaan pysyvästi viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.
90-luvulla syntyneistä leipäjonoista ei ole päästy eroon, ja arviolta 20 000 ihmistä turvautuu niihin
viikoittain. Työttömyys on alentunut, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla. Velkaongelmien määrä on ennätyslukemissa. Nämä aiheuttavat
köyhyyden ylisukupolvistumista ja huono-osaisuuden kasautumista.
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EAPN-Fin on ehdottamassa uudelle eduskunnan köyhyysryhmälle ja
aloittavalle hallitukselle, että syksyllä 2019 järjestettäisiin pyöreän pöydän
keskustelun köyhyyttä kokeneiden ihmisten kanssa

Köyhyyden vähentäminen
kaikkeen päätöksentekoon
Jotta sitoumuksista siirryttäisiin toimintaan, tulisi
köyhyyden vähentämisen näkökulman olla mukana kaikessa päätöksenteossa. EAPN-Fin esittää, että
köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulisi
hallitusohjelman painopisteeksi.
Jotta köyhyyden vähentäminen myös pysyisi esillä, Suomeen tulisi luoda pysyviä paikallisia, alueellisia ja kansallisia foorumeita, joilla aktiivisesti keskustellaan köyhyyttä kokeneiden ihmisten kanssa ja
joiden kautta köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemykset välittyvät päätöksentekoon.
EAPN-Fin on ehdottamassa uudelle eduskunnan
köyhyysryhmälle ja aloittavalle hallitukselle, että
syksyllä 2019 järjestettäisiin pyöreän pöydän keskustelun köyhyyttä kokeneiden ihmisten kanssa. Kuka
kuuntelee köyhää -verkostolla on parhaillaan käynnissä STEA:n rahoittama Köyhän ääni kuuluviin
maakunnissa -projekti, jossa pyritään perustamaan
10 paikkakunnalle köyhyyttä kokeneiden itsenäinen
verkosto.

Eurooppa ilman köyhyyttä
Suomi toimii EU:n puheenjohtajana heinäkuusta joulukuuhun 2019. Suomen tulisi olla myös EU-tasolla
aktiivinen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Suomi voisi muun muassa ajaa sitä, että EU:n
seuraava päästrategian perustuisi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Agenda2030-toimintaohjelmaan.
Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN
kampanjoi eurovaaleissa, jotta unionin talouspolitiikka muuttuisi tiukan talouskurin ajamisesta ihmisoikeuksia edistäväksi ja köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjuvaksi. Yksi konkreettinen toimenpide olisi riittävän vähimmäistoimeentulon määritteleminen tarkemmin EU-tasolla, jolloin EU-kansalaisuus
tarkoittaisi jokaiselle mahdollisuutta elää ihmisarvoista elämää ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.
EU-politiikan olisi syytä keskittyä enemmän tällaiseen jäsenmaiden sosiaalisen suojelun järjestelmien
vahvistamiseen kuin esimerkiksi ruoka-apuohjelmilla pahimpien ongelmien paikkaamiseen.

Kuva: EAPN-Fin

Ihmisoikeusliitto luovutti perusturvan korottamista
vaativan vetoomuksen hallitusneuvotteluja vetävälle
Antti Rinteelle. Keskellä Reijo Pipinen EAPN-Finistä.

Tärkeimmät köyhyyttä vähentävät toimenpiteet
n Aineellista köyhyyttä tulee vähentää aktiivisesti ja tavoitteellisesti muun
muassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa. Tärkeintä on korottaa perusturvaetuuksia. Yksinhuoltajien toimeentulovaikeuksia on helpotettava
lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen ja elatustuen nostolla. Terveyskeskusten
käyntimaksuista pitää luopua ja terveydenhuollon-, lääkkeiden- ja matkojen
maksukatot yhdistää kohtuulliselle tasolle.
n Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tulee lisätä sosiaalista työllistämistä ja lisätä resursseja palkkatukeen. Aktiivimallista on luovuttava ja työttömyysturvan sanktioita purettava.
n Sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä ja asunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettava.
n Isoja kysymyksiä tulevaisuuden kannalta ovat sote-uudistus ja koulutukseen panostaminen. Sote-uudistus tulee toteuttaa siten, että se vähentää
terveyden eriarvoisuutta ja vahvistaa huono-osaisten ryhmien palveluja. Koulutukseen tulisi panostaa laaja-alaisesti. Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen
varhaiskasvatukseen on palautettava ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien tulee olla maksuttomia.
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Suomessa elää noin 890 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä.
Tavoitteena on ollut, että määrä laskee 770 000 ihmiseen vuoteen 2020
mennessä
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MINNA MATTILA VIESTINTÄ- JA NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ, TAKUUSÄÄTIÖ

Ylivelkaantuminen on
kasvava yhteiskunnallinen
ongelma. Kalliit, helposti
saatavat pikaluotot
liittyvät lähes aina
maksuongelmiin. Niiden
maksaminen käy nopeasti
ylitsepääsemättömäksi,
etenkin kun elämäntilanne
muuttuu esimerkiksi
työttömyyden vuoksi.

V

iime vuonna lähes 560 000 ihmistä oli ulosoton asiakkaana.
Maksuhäiriömerkintä oli vuoden lopussa yli 380 000 henkilöllä. Lisäksi on joukko ylivelkaantuneita ihmisiä, jotka eivät näy missään tilastoissa. Heillä on ainakin toistaiseksi
puhtaat luottotiedot, koska he maksavat
velkaa velalla, yleensä pikaluotolla.

Kaikki kulutusluotot kuriin
Suomalaiset ovat poliitikkoja myöten närkästyneet pikaluottojen vuoksi.
Muutoksia onkin tulossa.
Lainsäätäjä on asettanut uuden korkokaton. Korko saa olla ensi syksystä
lähtien enintään 20 prosenttia. Se koskee kaikkia vakuudettomia luottoja, ei
vain pikaluottoja. Myös kuluja rajoitetaan. Uudet helpotukset eivät kuiten-

kaan koske jo otettuja luottoja vaan vain
uusia, ensi syksystä lähtien otettuja.
Lisäksi suunnitteilla on luottojen
markkinoinnin rajoittaminen, valvonnan tehostaminen ja positiivinen luottotietorekisteri. Myös lainakatosta on puhetta.
Nykyisin maksuhäiriörekisteriin
kirjataan vain tietoa velkojen maksamatta jäämisestä eli negatiivista luottotietoa. Positiiviseen luottotietorekisteriin kirjattaisiin hoidossa olevat velat. Silloin velkojat ja velalliset näkisivät
kuinka paljon ja mihin eri paikkoihin
velkaa on. Se hillitsisi ikäviä velkakierteitä. Lisäksi velkojia voitaisiin vastuuttaa liiallisesta velanmyöntämisestä, jos
velallinen joutuu siksi maksuongelmiin.

Velkojen yhdistelylainoissa
piilee riskejä
Maksuvaikeuksissa voi jättää kalliit luotot maksamatta ja päästää ne perintään.
Se ei ole helppo päätös. Siksi monet maksavat sitkeästi korkeakorkoisia velkojaan. Toiset maksavat sinnikkäästi tinkien arjen menoista, jopa lääkkeiden ostamisesta. Toinen keino on ottaa isompi
kallis luotto pienempien maksamiseen.
Siitä saa helpotusta talouteensa, ainakin
joksikin aikaa.
Velkojen yhdistelyluottoa mainostetaan näkyvästi ja houkuttelevasti. Korko ei ole kohtuuton, mutta pitkän takai-

luottomäärä
korko
laina-aika
kuukausierä ja
kulut 5 €/erä
kokonaiskustannus

sinmaksuajan vuoksi luotto tulee lopulta kalliiksi. Houkuttimena on mahdollisimman pieni kuukausierä. Tavallisen
ihmisen on hyvin vaikea tajuta, kuinka
iso vaikutus hiemankin suuremmalla
kuukausierällä luoton lopulliseen hintaan voisi olla.
Esimerkkinä Takuusäätiön asiakas,
joka oli ottanut 4 000 euron luoton ja valinnut pienimmän mahdollisen kuukausierän 83 euroa. Luoton korko oli 22,5 %
ja takaisinmaksuaika 15 vuotta. Luoton
kokonaiskustannukseksi olisi tullut lähes 14 900 euroa. Valitsemalla vain seitsemän euroa suuremman, 83 euron kuukausierän, hän olisi säästänyt luoton kokonaiskustannuksissa 4 200 euroa ja takaisinmaksuaika olisi lyhentynyt viidellä vuodella.
Aiemmin kun luottolainsäädäntöä
on muutettu, markkinoille on tullut uusia luottomuotoja, joiden kannattavuutta eivät lain pykälät rajoita. Näin tulee
varmaan tapahtumaan tälläkin kerralla.
Nyt on huomattu ainakin yksi ilmiö:
luottoa tarjotaan niin, että luotonottaja
hankkii luottoonsa myös muita osallisia. Erikoisin esimerkki on luotosta, joka
myönnetään vain, jos siihen tulee takaaja. Lisäksi luotto maksetaan takaajan tilille. Muiden ottaminen osalliseksi takaajana tai kanssavelallisena voi johtaa
erittäin hankaliin tilanteisiin, jos maksussa tulee ongelmia.

4000 €
22,50 %
15 vuotta
83 €

4000 €
22,50 %
10 vuotta
90 €

4000 €
22,50 %
7 vuotta
100 €

4000 €
22,50 %
5 vuotta
116 €

14 900 €

10 700 €

8 400 €

7 000 €

Luoton kokonaishinnan vertailuun tarvitaan välineitä (Lähde: Ella
Vuorisen blogikirjoitus). www.takuusäätiö.fi
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Kuva: Pixabay

Pikaluotto – ei aina
hyvä renki
Veloista voi selviytyä maksuhäiriöistä,
ulosotosta ja pienistä tuloista huolimatta
Velkoja voi yhdistää muutenkin kuin kalliilla kulutusluotoilla. Takuusäätiöstä voi hakea takausta pankkilainaan velkojen

Esimerkki

KUMMALLA LAINALLA
YHDISTÄISIT VELKASI?

Takuusäätiön
takaama
pankkilaina

Laina
pikalainayhtiöltä

19 000 e

LAINAMÄÄRÄ

19 000 e

397 e

KUUKAUSIERÄ

397 e

4%

22,46 %

sidottu Euriboriin,
voi vaihdella vuosittain

KORKO

4,5 v

TAKAISINMAKSUAIKA

8v

21 177 e

NÄIN PALJON
MAKSAT
LAINASTA
YHTEENSÄ

38 573 e

todellinen vuosikorko

poismaksamiseksi. Korko on edullinen, neljä prosenttia. Laina
voi olla enintään 34 000 euroa ja puolisoilla 45 000 euroa.
Takausta voi hakea, vaikka olisi maksuhäiriömerkintä ja
velat ulosotossa. Sen sijaan vaaditaan riittävä ja vakiintunut
maksukyky. Työttömänä takausta ei yleensä saa, vaan vasta
työllistymisen tai eläkkeelle jäämisen jälkeen.
Pienemmissä velkaongelmissa apu voi löytyä myös sosiaalisesta luotosta. Niillä voi yhdistää yleensä enintään 2 000–
10 000 euron velat. Sosiaalista luottoa on runsaassa 30 kunnassa.
Ulosotto voi olla järkevämpi vaihtoehto kuin velkakierteen ylläpito. Ulosotossa velat kasvavat viivästyskorkoa, mutta
se on nykyisin alle seitsemän prosenttia. Koroista ja ulosottomaksuista huolimatta se on halvempi vaihtoehto kuin velkojen
maksu pikaluotoilla. Esimerkiksi pienet velat voivat tulla maksetuksi kokonaan pois ulosoton kautta.
Velkoja ei kannata pitää ulosotossa vuosikausia. Parin vuoden kuluttua voi selvittää, voisiko saada yksityishenkilön velkajärjestelyn. Se ei vaadi maksukykyä eikä veloilla ole ylärajaa. Järjestely kestää tavallisesti kolmesta viiteen vuotta. Sen
jälkeen maksamatta jääneet velat saa anteeksi.

Neuvontaa on tarjolla maksutta
Velka-asiat ovat monimutkaisia ja
saatavilla olevaa tietoa on vaikea soveltaa
omaan tilanteeseen. Yksin ei kannata jäädä
miettimään, vaan kysyä ammattilaisilta.
Ei myöskään tarvitse hävetä, sillä
ammattilaiset ovat nähneet monenlaisia
tilanteita ja keskittyvät ratkaisujen
hakemiseen.
n Takuusäätiön Velkalinja, puh. 0800 9
809 arkisin klo 10.00–14.00
n Takuusäätiön Kysy rahasta -chat
www.takuusaatio.fi. ma–to klo 12.30–15.00

Korkojen ja
kulujen osuus

2 177 e

Korkojen ja
kulujen osuus

19 573 e

Maksutonta neuvontaa lainojen yhdistämiseen
VELKALINJA puh. 0800 9 8009 tai
CHAT takuusaatio.fi

n Oikeusaputoimistojen talous- ja
velkaneuvonnat www.oikeus.fi
n Seurakunnan diakoniasta voi
saada keskusteluavun lisäksi tukea
laskujen avaamiseen ja taloustilanteen
selvittämiseen.
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Työvoimapoliittiset sanktiot

Toimivat pahimmillaan
tarkoitustaan vastaan
Karenssi tarkoittaa, että työnhakija
menettää työttömyysetuuden
määräaikaisesti, koska on menetellyt
työvoimapoliittisesti moitittavalla
tavalla. Työvoimapoliittisin perustein
annettuja sanktioita ja niiden
seurauksia ei ole juurikaan tutkittu
Suomessa.

L

ainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Yleisimmät karenssin syyt
ovat työstä eroaminen, haastattelusta tai työllistymissuunnitelman teosta pois jääminen, palveluista
kieltäytyminen tai keskeyttäminen tai muu moitittava menettely.

Karensseja määrättiin vuonna 2018 keskimäärin
6232 kuukaudessa eli noin 74 784 vuodessa. Tämä on
melkoinen määrä, kun työttömiä työnhakijoita oli
yhteensä keskimäärin 260 000.

epäävään lausuntoon, ja menettää tulonsa jopa useiksi kuukausiksi.
On myös varsin yleinen tilanne, että ihminen on
irtisanonut itsensä terveyden pettäessä tai esimerkiksi työpaikkakiusaamisen ja siitä seuranneiden
psyykkisten oireiden takia. Edes lääkärin lausunto
tilanteesta ja kykenemättömyydestä työtehtävään ei
riitä kumoamaan karenssia.
Se, miten TE-palvelujen viranomaistoiminnassa ei esimerkiksi puutteellisten tietojen osalta lähetetä lisäselvityspyyntöä asiakkaalle, eikä päätösestä
myöskään voi valittaa, on yksilön kannalta kohtuutonta, eikä täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

Sähköiset palvelut ja
kasvottomuus tuottavat ongelmia

Karenssien vaikutuksesta
ihmisen talouteen

TE-toimistot ovat siirtyneet sähköiseen asiointiin.
Verkkopalvelu tuli käyttöön vuoden 2015 alusta. Karenssi määrättiin vuonna 2018 noin 6200 kertaa sen
vuoksi, että työtön laiminlöi työvoimatoimiston kanssa laaditun työllisyyssuunnitelman eli ei esimerkiksi
päivittänyt omaa CV:tään nettiin sovitussa ajassa.
TE-palvelut lähettävät haettavista työpaikoista
tietoa sähköpostitse. Kaikilla työttömillä ei ole tietokoneita eikä älypuhelimia, eikä näin ollen edes mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointia. Kaikilla ei
myöskään ole riittäviä taitoja: tietokoneen tai internetin käyttötaidot voivat olla olemattomat. TE-palveluiden sivujen käytössä tapahtuneet näppäilyvirheet
aiheuttavat ongelmia nämä taidot omaavallekin. Digitaalinen eriarvoisuus ja kasvottoman kohtaamisen
puute näkyy selvästi sähköisissä viranomaispalveluissa.

Karenssin ajan moni sinnittelee täysin nollatuloilla
tai asumistuella tai toimeentulotuella. Kaikista haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten osalta
riskinä on myös toimeentulotuen perusosan alentaminen, joka sekin on lisääntynyt Kela-siirron myötä.
Toimeentulotuen perusosan suuruus on esimerkiksi yksinasuvalle 497,29 euroa. Toimeentulotuen
perusosaa voidaan alentaa 20–40 prosenttia. Alentaminen tehdään enintään kahden kuukauden määräajaksi, jos tuen saajan katsotaan kieltäytyvän työn
vastaanottamisesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Todellisuudessa näitä kahden kuukauden
määräaikoja voidaan ketjuttaa eli asettaa uusi määräaikainen perusosan alennus edellisen perään.
Toimeentulotukilain mukaan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että ”alentaminen ei
vaaranna ihmis-arvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana”.
Tätä ei kuitenkaan riittävästi huomioida Kelassa,
vaikka se on kirjattu sekä perustuslakiin että toimeentulotukilakiin.

Työvoimapoliittisesta
päätöksestä ei saa valittaa

Terveydeksi-hanke
sivulla 11.
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”Työvoimapoliittisesta päätöksestä ei voi valittaa”.
Tämä teksti on tuttu monille palveluiden käyttäjille.
Vaikka olisikin tapahtunut virhe, joka johtuu esimerkiksi sähköisten palveluiden käytön hankaluudesta
tai vaikkapa tahattomasta erehdyksestä, on päätös
annettu ja valittaminen kielletty.
TE-toimisto tutkii työttömyysetuuden saamisen
työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa etuuden
maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon. Maksaja,
eli Kela tai työttömyyskassa, tutkii muut etuuden saamisen edellytykset.
Valituksen voi kuitenkin tehdä työttömyyskassan
tai Kelan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella
antamasta päätöksestä, mutta valituksen käsittelyssä
voi mennä useita kuukausia.
Tässäkin sellaiset ihmiset, jotka osaavat vaatia
asiansa käsittelyä, pääsevät usein helpommalla. Epävirallisesti mahdollisen virheensä saattaa voida selvittää, jos sattuu saamaan oman TE-asiantuntijansa
langan päähän ja neuvoteltua tilanteesta. Tämä ei tietenkään ole virallinen menettelytapa, ja moni tyytyy tiedon tai voimien puutteessa työttömyysetuuden

Palveluista syrjäytyminen
viranomaispelon vuoksi
Huonojen kokemusten aiheuttama jo valmiiksi niukan toimeentulon epäämisen pelko saa osan palvelun
käyttäjistä välttelemään TE-palveluja. Erityisen huolestuttavaksi tilanne on muuttunut niiden ihmisten
kohdalla, jotka ovat alkaneet kohtuuttoman sanktion pelossa vältellä myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällöin luottamus kaikkiin viranomaispalveluihin
voi olla hyvinkin heikko. Ihmisiä, jotka ovat jääneet
paitsi kaikista tai osasta näistä palveluista voidaan tavata esimerkiksi ruokajaoissa.
Terveydeksi-hankkeessa on havaittu, että korkea
verenpaine on varsin yleistä, noin joka viidennellä tavatuista on kiire saada lääkehoitoa, jos verenpaine
pysyy seurannassa yhtä korkealla kuin se on mitattaessa. Seurantaa ja mahdollista lääkehoitoa vaatisi noin neljäsosa tavatuista. Köyhyyden lisäämät ongelmat, kuten kova stressi, alakulo, toivottomuuden
tunne ja näköalattomuus ovat hankkeessa tavattu-

jen kertoman mukaan yleisiä. Moni on myös
pahoissa velkaongelmissa, kun rahat eivät velkaantumatta riitä elämiseen.
TE-palveluiden vähäiset resurssit, kasvottomuus
ja ankarat karenssit ovat huono yhdistelmä, vaikka
tarkoitus lienee eri, ne työntävät joitain ihmisiä yhä
syvemmälle ongelmiin, jolloin voimavaroja työllistymiseen tähtäävään toimintaan on yhä vähemmän.
Pahimmillaan kova stressi voi aiheuttaa jopa vakavia mielenterveysongelmia. Millä resursseilla näistä
kuiluista kiivetään ylös, jos Finsote2018 mukaan 46 %
sosiaalipalveluja tarvinneista raportoi, että ei saa niitä riittävästi?

Karenssin kokenut kertoo

Olin sairaslomalla (kuntoutustuella) 5 vuotta.
Tämän jälkeen ilmoittauduin työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Aloitin opinnot työttömyysetuuden turvin,
oppisopimuksella. Puolet vuodesta työskentelin
palkkatyössä. Puolet vuodesta kävin fyysisesti
koulussa ja sain työttömyysetuutta.
Ongelmat alkoivat työpaikalla. Työnantajalla oli asenteellisuutta sukupuoltani kohtaan: työtehtävät jaettiin sukupuolen mukaan. Kun työpäällikkö sai tietää, että teen muita kuin omalle sukupuolelleni soveliaita töitä, alkoi helvetti.
Hän kävi työaikana huutamassa minulle, työnteosta tehtiin mahdotonta.
Sairaslomani jatkui. Minua ahdisti lähteä töihin, en saanut nukuttua, ruoka ei pysynyt sisällä. En pystynyt tekemään kesäksi annettuja koulutehtäviä, ei minulla riittänyt niihin voimat,
kun en meinannut jaksaa edes elää.
Päätin sanoa itse itseni irti työpaikasta, tämä
tarkoitti sitä, että samalla purkautuu myös oppisopimus. Minun oli silloin pakko saada se sietämätön kuukausien tuska ja piina päättymään jotenkin.
Irtisanomisen syyksi kirjasin rehellisesti: "työantaja ei suostu noudattamaan oppisopimuksen määräyksiä".
Työterveyden psykologi kirjoitti työvoimatoimistoon lausunnon jonka mukaan työpaikka
menettelee väärin ja aiheuttaa minulle kohtuuttomasti kuormaa eikä minun pidä oman terveyteni takia jatkaa siellä enää päiväkään. Toimitin työkkäriin myös työterveyden laatimat paperit käydyistä keskusteluista työnantajan kanssa.
Kaikesta huolimatta sain 3kk karenssin. Koska irtisanouduin itse, en olisi saanut sitä tehdä.
Valitin karenssipäätöksestä vedoten näihin edellä mainittuihin seikkoihin, toimitin valituksen
mukana myös työsuojelupiirin pöytäkirjat. Ei
vaikutusta, karenssi oli ja pysyi, koska olin itse
sanonut itseni irti.
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InPromptu-hanke:

Digiosaaminen on keskeinen avain
yhteiskunnalliselle osallistumiselle,
työelämässä toimimiselle sekä
koulutukselle ja oppimiselle. Kaikilla
ei ole mahdollisuutta kehittää
osaamistaan koulutusjärjestelmän
piirissä eikä osallistua työnantajien
tarjoamaan koulutukseen. InPromptuhankkeessa tuetaan työttömiä ja
työttömien yhdistyksiä digitaitojen
kehittämisessä.

InPromptu-hankkeen valmennukset
ovat maksuttomia. Hanke kustantaa
osallistujille kahvit ja lounaat.
Seuraavat digityöpajat pidetään
Jyväskylässä 20.–21.8. osoitteessa
Kansalaistoimintakeskus Matara, Matarankatu 6.
Joensuussa 4.–5.9. Valmennuksen
pitopaikka on vielä avoin.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset verkkosivulta: https://sites.google.com/
view/inpromptu
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IEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä viime vuonna käynnistynyt hanke pyrkii kaventamaan digikuilua. Inpromptun puitteissa järjestetään valmennusta, neuvontaa
ja työpajoissa tuotetaan materiaalia yhteiseen käyttöön. Hanke on valtakunnallinen ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan
edellyttää tietoteknisiä ja viestinnällisiä taitoja sekä
taitojen päivittämistä. Haasteena on, että osaamisen
digikuilu kasvaa.
– Suomessa on yli miljoona aikuista, jotka tarvitsevat opastusta ja oppia pärjätäkseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Palvelut, asiointi, ostaminen
ja myyminen, jopa sosiaaliset kontaktit, yhä suurempi osa näistä hoituu netin kautta. Uhkakuvana on,
että kansalaiset jakautuvat osaajiin ja ei-osaajiin digitaidoissa, painottaa projektipäällikkö Rauno Haapanen HeTy:stä.
– Meillä on suuri joukko ihmisiä, joiden digiosaamisen kehittämisestä ja sitä kautta digitaalistuvassa
yhteiskunnassa mukana pysymisestä ei ole pystytty hyvin huolehtimaan. Lukuisat työttömät kuuluvat
tähän joukkoon. Asiaa on paljon ja meille on haaste,
mihin tulisi keskittyä, projektipäällikkö Hanna Vuohelainen TIEKE:stä kiteyttää digivalmennuksen tarpeen.
InPromptu-valmennuksen avulla ihmiset voivat parantaa digivalmiuksiaan ja yhdistykset saavat
osaavia ohjaajia omiin projekteihinsa. Hankkeessa
tavoitellaan myös yhteistä työttömien yhdistysten
verkostoa digiasioiden ympärille. Yhdistysten digivalmiuksia pyritään kehittämään edelleen lisäämällä toimijoiden tieto- ja viestintäteknisiä sekä yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Hankkeen aikana tuotettu
materiaali on vapaasti yhdistysten käytössä.

Oppia toinen toisiltamme –
materiaalia oppimisen tukesi
InPromptu-hankkeessa on tämän vuoden aikana järjestetty ja järjestetään edelleen parin päivän mittaisia koulutus- ja valmennustapaamisia. Tapaamisissa
käydään läpi mm. mitä hyötyä digistä on omassa arjessa ja oman yhdistyksen toiminnassa. Osallistujat
tutustutetaan henkilökohtaisen osaamiskirjan sekä
yhdistyksen huoltokirjan käyttöön.
Hyväksi todettu tapa tehdä tuttavuutta digiasioihin on vertaisohjaus. Syksylle 2019 hanke on asettanut tavoitteen, että yhdistyksissä löytyisi innostusta

Kuva: Leena Valkonen

Yhdistyksen ja omat
digitaidot kuntoon
ja osaamista aloittaa digitaitojen pajatoiminta, mikäli sellaista ei vielä ole käynnissä.
Koska monet yhdistystoimijat painiskelevat samojen asioiden parissa, on yhdistysten verkosto tässä
hyvä apu. InPromptu-hankkeessa otetaan käyttöön
yhteinen sähköinen alusta, jolla voidaan jakaa tietoa
sekä kysyä ja löytää apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin on tarjolla tukea ja
aiheita käsitellään yhteisissä tapaamisissa. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös nettikokouksina tai online chattina.

Verkostoa tuetaan ja kannustetaan luomaan yhteisiä toimintamalleja. Tavoitteena on, että tietoa ja
kokemuksia jaetaan avoimesti ja luontevasti yhdistysten kesken. Läpinäkyvyys ja kokemusten jakaminen mahdollistavat resurssien paremman hyödyntämisen.
Paikallisia yhdistyksiä tuetaan niin, että ne pystyvät järjestämään ja tarjoamaan digitaitojen valmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Yhdistyksissä toimintaa järjestetään työttömille, mutta
ovet ovat avoimena asiakkaille ja yhteistyökumppaneille – tärkeintä on digitaitojen kohentaminen.

Olen saanut tietoa, taitoa ja rohkeutta
Yksi kevään valmennustilaisuuksista pidettiin Kouvolassa
helmikuussa. Paikalla oli kymmenkunta työttömien yhdistyksissä toimivaa henkilöä. Tilaisuus pidettiin Kouvolan Seudun Työttömät ry:n tiloissa ja yhdistys
huolehti myös tilaisuuden ruokahuollosta.
Kimmo Kröger Suonenjoen Tehdään Itse
ry:stä oli yksi osallistujista. Hän kertoi olevansa tietotekniikassa itseoppinut. Kröger on työn
puitteissa opiskellut aiemmin perustaidot mm.
Office-ohjelmista. Oman koneen hankinnan jälkeen hän on pikkuhiljaa opiskellut lisää itsekseen omaan tahtiin Googlen avustuksella.
– Mahdollisuuksia on monia, mutta jos itsekseen opiskelee, siihen menee aikaa. Kiinnostuin InPromptusta, kun yhdistyksessä siitä puhuttiin ja tuli auttamisen halu. Olen tehnyt yhdistyksellemme mm. kotisivuja, Kimmo Kröger
kertoo.
– Aika ei ole mennyt yhtään hukkaan, olen
saanut valmennuksen kautta tietoa taitoa ja rohkeutta tekemiseeni. Tänä päivänä kaikki on verkossa, on monenlaisia palveluja mm. pilvipalvelut. Vaihtoehtoja esimerkiksi kokousten ja palaverien pitämiseen löytyy tietoteknisesti, fyysiset kokoukset ovat jäämässä pois. Näistä on
hyvä tietää lisää, Kröger sanoo.

– Jos katsoo työttömien yhdistysten asiakaskuntaa, tuen tarve tietotekniikassa on vahvasti
olemassa. Työttömille sanotaan, että katso netistä ja mene verkkoon. Kaikilla työttömillä ei
suinkaan ole tietokoneita. Onneksi useissa yhdistyksissä tietokone on käytettävissä. Apua tarvitaan kuitenkin mm. Kelan, TE-toimiston yms.
kanssa asiointiin. Vertaistuki on tärkeää, että
autetaan koneen ja ohjelmien käytössä.
Krögerin mukaan monet innostuvat alun
jälkeen tietotekniikasta ja yhdistyksen jäsenistä osa on hankkinut jopa oman älypuhelimen.
Älypuhelimen kautta voi olla yhteyksissä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa
tai käydä oman yhdistyksen verkkosivuilla. Jos
välineitä tai osaamista ei ole, monet asiat jäävät
tiedostamatta.
InPromptu-valmennus on Krögerin mielestä selkeää ja tarpeellista.
– Täällä puhutaan suomen kielellä selvästi erilaisista asioista. Ja jos ei ihan pysy mukana, voi ottaa askelia taaksepäin ja kysyä, jos on
menty liian nopeasti. Materiaalit ovat hyvä apu,
kun jatkaa omaa työtään kotiyhdistyksessä. Materiaalien avulla voi luoda omaan yhdistykseen
esimerkiksi yhdistyksen huoltokirjan, joka sisältää tiedot yhdistyksen käytettössä olevista
tekniikoista, ohjelmista ja palveluista.
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Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Pohjois-Karjalassa on tehty uraa
uurtavaa toimintaa työttömien
neuvonnan ja järjestötoiminnan
alueelliseksi kehittämiseksi jo 20
vuotta. Pohjois-Karjalan Työttömien
Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT
ry toimii maakunnan työttömien
yhdistysten kattojärjestönä.
Keskeisenä tehtävänä on työttömien
edunvalvonta, tiedon välittäminen ja
neuvonta.

E

nsimmäiset keskustelut yhteistoimintajärjestön perustamiseksi lähtivät liikkeelle vuonna
1999. Tavoitteena oli lisätä yhdistysten välistä
vuorovaikutusta, tukea toimintaa ja vahvistaa
edunvalvontaa. Pohjois-Karjala on maantieteellisesti laaja alue, jossa yhdistyksiä oli ja syntyi mm. Lieksaan, Nurmekseen, Juukaan, Kiteelle, Kesälahdelle,
Tohmajärvelle, Wärtsilään.
– Rahoitus on aina kaikessa toiminnassa a ja o ja
ensimmäinen toimintajärjestön projektiavustushakemus RAY:lle tehtiin vuonna 2001. Tukea saatiin ja
minut palkattiin järjestön ensimmäiseksi työttömien
neuvojaksi. Enimmillään P-KTT:ssa on ollut mukana
14 jäsenyhdistystä, muutamia vuosia sitten eläkkeelle jäänyt Lea Vallius muistelee.
– Kun toimintaa lähdettiin projektin myötä kehittämään, ei ollut mitään lähtökohtaa, josta ottaa mallia. Sanoinkin työhaastattelussa, että lähden kiertämään työttömien yhdistyksiä ja kysyn mitä he haluavat. Siitä se kehittämistyö alkoi, Vallius jatkaa.

TE-keskuksilta tukea
yhdistystoimintaa
Yhdistysten toiminnan kannalta on tärkeää, että
niissä olisi palkattu vetäjä. Toiminnanjohtajia tai -ohjaajia Pohjois-Karjalan työttömien yhdistyksiin saatiin palkattua 1990-luvulla TE-keskusten omatoimisuusavustusten tuella.
Rahoitus perustui silloiseen työllisyyslakiin, jossa todettiin, että työllisyysmäärärahojen avulla työllistetään erityisesti nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja
vajaakuntoisia sekä estetään ennalta työttömyyden
pitkäaikaistumista ja tasoitetaan työttömyyden alueellisia eroja.
Tuki oli Lea Valliuksen mukaan oleellista, jotta
työttömien neuvontatoimintaa saatiin laajennettua ja
kehitettyä. Rahoitus merkitsi sitäkin, että työttömien neuvontatoimintaa oli alettu arvostaa yhteiskunnallisesti.

Yhteistyön edistämistä moneen
suuntaan
Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry:n rooli on ollut ja on edelleen moninainen. Taloudellinen neuvonta yhdistyksille on ollut
tärkeä alue sekä hankehakemuksissa tukeminen. Yhdessä on luotu kuntien, yhdistysten sekä eri organisaatioiden välistä verkottumista.
– Uusien paikallisyhdistysten perustamisessa
on myös kaivattu kuulevaa korvaa. Ei olisi syntynyt
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Kuva: Leena Valkonen

Alueellista yhteistoimintaa
Pohjois-Karjalassa 20 vuotta

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry:llä on toimipaikat nykyisin Joensuussa ja Lieksassa.
Toimintaa vetävät Ritva Kurkinen ja Taina Ben Daoud, viestinnän vahvistuksena toimii Krista Turunen. Aluetoiminta
tukee ja neuvoo ja jakaa hyviä toimintamalleja ja käytänteitä.

yhdistyksiä, jos ei olisi porukalla mietitty, missä olisi tarvetta työttömien tukemiseen. On etsitty yhdessä tiloja ja otettu yhteyttä kuntiin. Usein pelkkä keskustelu yhdistystoiminnasta on auttanut eteenpäin ja
ratkaissut asioita, Lea Vallius sanoo.
Toinen tärkeä painopiste on työttömien edunvalvonnan kehittäminen. Suhteita alueen kansanedustajien kanssa on pidetty yllä järjestämällä säännöllisiä
tapaamisia heidän kanssaan. Mukana tapaamisissa
on ollut työttömiä henkilöitä ja yhdistysten jäseniä.
Yhdessä on vaihdettu ajatuksia mm. lainsäädäntöuudistuksista ja työttömien arkeen liittyvistä asioista.
Työttömien Keskusjärjestön (aiemmin Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY)
hallitukseen Lea Vallius valittiin vuonna 2004. Järjestön varapuheenjohtajana hän toimi vuosina 2016–
2017. Keskusjärjestön edunvalvontaan on aina kuulunut lainsäädäntöön ja työttömien oikeuksiin vaikuttaminen. Lakisesityksiin on jätetty lausuntoja ja muihin asioihin on pyritty vaikuttamaan kannanotoilla,
tapaamisilla, työryhmätyöskentelyllä ja nostamalla
kysymyksiä julkisuuteen. TVY järjesti pitkäaikaisen
puheenjohtajan Lea Karjalaisen aikana säännöllisesti vuosien ajan valtakunnalliset työttömien ihmisoikeuspäivät. Myös muita alueellisia ja valtakunnallisia
tapahtumia järjestettiin.

Järjestöjen ja kuntayhteistyön
tiivistämistä
P-KTT ry ollut mukana vahvasti yleisessä järjestötoiminnan kehittämisessä Pohjois-Karjalassa. PohjoisKarjala oli ensimmäinen alue, jonne maakuntaliiton
alaisuuteen perustettiin järjestöasioiden neuvottelukunta. Työttömien Toimintajärjestöllä P-KTT:lla on
alusta lähtien ollut edustus neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta nimeltään Jane kokoaa alueen
yhdistysten osaamisen ja asiantuntemuksen ja pyrkii
edistämään yhdistysten välistä yhteistyötä sekä vaikuttamaan yhdistysten toimintaedellytyksiin. Janetoimintamallia on levitetty ympäri Suomen.
Tapahtumat ovat tärkeitä työttömille, on syy lähteä liikkeelle. P-KTT on mukana järjestämässä vuosittaista maakunnallista ihmisarvopäivää, joka on
valtakunnallisesti tunnustettu. Joulumaaruokailua
on järjestetty melkein 20 vuotta. Jouluaattona liki
400 ruokailijaa käy syömässä täydellisen jouluaterian Joensuussa. Enoon tapahtuma saatiin järjestettyä
oma jouluruokailutapahtuma viime vuonna rahallisen tuen turvin.
Tiedon välittäminen ja koulutusten järjestäminen
on yksi osa P-KTT:n arkityötä. Vaikka toiminta lähtökohtaisesti on yhdistysten tukemista, tavataan myös
työttömiä ja neuvotaan heitä. Aluekokouksissa nousevat esille niin kehittämisen tarpeet kuin onnistumiset ja hyvät käytännöt.
– Yhdistystoiminta on tukena aivan tavallisille
työttömille. Kun ollaan isommassa porukassa, tulee aina keskustelua, asiat nousee esille, mitä pitäisi lähteä viemään eteenpäin. Yhdistykset ovat viestin
viejänä ja isossa roolissa niin maakunnallisella kuin
koko maan tasolla. Tätä väylää pitää vain vahvistaa,
Lea Vallius sanoo.
Työttömien yhdistyksissä toimintana ovat usein
ruokalat ja kirpputorit, mikä on iso apu työttömille.
Muuten ei ehkä saisi lämmintä ruokaa ja vaatevarasto olisi pienempi. Ruokajakeluakin tarvitaan, muun
muassa EU-kassit menevät nopeasti jakoon. Yhdistykset järjestävät harrastustoimintaa, joka tukee
henkistä hyvinvointia.
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Keskusjärjestön
jäsenyhdistykset
esittäytyvät
Kokkolan Työttömät ry

Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry

T

yöttömien Keskusjärjestön jäsenenä on noin
80 eri puolilla Suomea toimivaa jäsenyhdistystä.
Yhdistykset ovat kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat työttömille monipuolisesti toimintaa,
tietoa ja tukea. Monilla jäsenyhdistyksillä on ruokala, jossa voi aterioida ja käydä kahvilla edulliseen
hintaan. Päivän lehdet ovat luettavana ja tietokoneen
käyttö on mahdollista useissa paikoissa.
Yhdistyksissä kokoontuu erilaisia ryhmiä: on käsillä tekemistä, liikuntaa, musiikkia, teatteria ja vertaistukiryhmiä esimerkiksi tupakasta vieroittautumiseen. Ryhmiä voi perustaa myös oman kiinnostuksen ja harrastuksen mukaan.
Yhdistyksen kautta voi saada mm. maksuttomia
tai edullisia uimahallilippuja, osallistua kulttuuritapahtumiin ja retkille. Useimmat yhdistykset jakavat
myös ruoka-apua, joko EU-ruokaa tai kauppojen lahjoitusruokaa. Jäsenyhdistysten tiedot löytyvät verkkosivuiltamme tyottomat.fi/jäsenistö.

Helsingin Työkanava HeTy ry
Helsingin Katajanokalla toimiva yhdistys harjoittaa
ruokala- ja caterging-toimintaa sekä vuokraa kokoustilaa Helsingin ydinkeskustassa. Yhdistys järjestää monipuolisesti koulutus-, kurssi ja ryhmätoimintaa. Tietotekniikkaan liittyvä koulutus on laajaa ja eri
osaamistasoille suunnattua. Koulutuspalettiin kuuluvat mm. Adoben ohjelmat, verkkosivujen teko sekä
tietokoneen käyttäjän AB-korttikoulutus.
Ryhmätoiminta sisältää mm. monipuolisia kulttuuriharrasteita, liikuntaa, retkiä, kieliryhmiä, pelejä ja valokuvausta. Viikkotapaamisissa käy vierailijoita puhumassa ajankohtaisista aiheista.
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Helsingin Työkanava HeTy ry

Työnhakijoille, -kokeilijoille ja opiskelijoille on
työvalmennusta. Yhdistys valmentaa ja auttaa työttömiä takaisin työuralle.

Kokkolan Työttömät ry
Kokkolan Työttömillä on laajat tilat teollisuusalueella
hiukan sivussa kaupungin keskustasta. Tilojen vuokranantaja on antanut yhdistyksen käyttöön maalaustarvikkeita, joilla tilojen ulkoista viihtyvyyttä on voitu parantaa merkittävästi.
Yhdistyksen päätoimintaa on lounasruokala, päivittäisten lahjoitusruokien jakelu sekä EU:n ruokajako. Keittiössä toimii yksi työntekijä. Valtaosa muista työntekijöistä on vapaaehtoisia. Yhdistyksellä on
käytössä useita kylmälaitteita lahjoitusruoan säilyttämiseen sekä kuljetuskalusto. Ruokajako on järjestetty sähköisellä jonotusjärjestelmällä kuten esimerkiksi Kelassa. Tämä on poistanut häiriöt ruokajakelusta.
Lisäksi yhdistyksessä toimii ATK-paja, jossa on
yksi työntekijä sekä Työttömien Tupa.
Yhdistyksen puheenjohtaja on aloittanut kartoituksen, kuinka yhdistykseen saataisiin uusia tuulia
ja toimintaa elävöittämään yhdistystä. Uusi puheenjohtaja haaveilee mm. omasta säännöllisestä radioohjelmasta ja hän onkin ollut yhteydessä Turun radiotoimintaan.

Porin Seudun Työttömät ry
Porin Seudun Työttömillä on käytössään puinen vanha rakennuskompleksi, joka käsittää kolme rakennusta. Kaupunki maksaa tilan vuokrat ja tukee myös
yhdistyksen muuta toimintaa. Yhdistykselle on kaupungin avustuksella palkattu toiminnanjohtaja.

Suolahden Työttömät ry

Tiloissa yhdistyksellä on toimistot, työttömien
tupa, biljardipöytähuone, kirpputori, pukuvuokraamo, ompelimo, ruokala, EU ruokajakopiste sekä sesonkiaikoina mehupuristamo. Yhdistyksellä on kaksi
vuokrattavaa peräkärryä. Lisäksi yhdistys jakaa kouluista saatavaa ylijäämäruokaa ja toivoo voivansa perustaa erillisen ruokalan Porin keskustaan.
Samoissa tiloissa on alivuokralaisena leader-rahoituksella toimiva yhdistys, joka antaa mm. velkaneuvontaa. Porin Seudun Työttömillä on STEA-rahoitteinen hanke, joka tekee työttömien etsivää toimintaa.

Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Ylivieskassa työttömien yhdistys toimii teollisuusalueella pienehköissä tiloissa. Yhdistys jakaa kaupoista
tai leipomoista saatavaa lahjoitusruokaa. Lahjoitusruokaa haetaan lähiseudun kaupoista kuusi kertaa
viikossa.
Asiakaskunta koostuu muutamasta kymmenestä ihmisestä ja lahjoitusruokaa ei jää koskaan jakamatta.
Yhdistyksessä kaikki toimii vapaaehtoispohjalta
ja ihmiset käyttävät omia autojaan. Vapaaehtoisille
maksetaan matkakuluja kahvilan tuotoista. Kylmäkalusto alkaa olla vanhaa ja huonokuntoista ja uusimistarpeessa. EU:n ruokaa on jaettu aikaisemmin
erillisestä varastosta, mutta määriä on jouduttu pienentämää, koska varasto ei ole enää käytössä.
Kaupunki maksaa tilojen vuokran, mutta ei avusta yhdistystä muutoin. Yhdistyksellä ei ole muuta tuloa kuin kahvilamyynti. Näin ollen yhdistyksellä ei
ole myöskään palkattua henkilökuntaa. Yhdistyksen
ydintoimintaa pyörittää vajaa kymmenen aktiivivapaaehtoista. Yhdistys kaipaisi pikaisesti rahoitusta
toiminnan ylläpitämiseksi.

Porin Seudun Työttömät ry

Mäntyharjun Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömien ydintoimintaa on kierrätyskeskus, joka vastaanottaa vaatteita, huonekaluja, rakennusmateriaaleja ja muuta kierrätystavaraa, sekä
Matkahuollon asiamiestoiminta. Lahjoitus- ja EUruoan jakaminen on resurssien puutteen vuoksi lopetettu ja siirretty muille yhdistyksille.
Työttömien yhdistyksellä on käytössä kaksi ajoneuvoa, joilla mm. tehdään kuljetuksia, muuttoja ja
toimitetaan Matkahuollon paketteja asiakkaille.
Kierrätystoiminnassa yhdistyksellä on korjauspalvelua ja myyntiin kelpaamattomien tuotteiden
pienimuotoista CER-purkua. Yhdistyksellä on myös
pieni puuverstas, jota käyttävät halukkaat vapaaehtoiset.
Yhteistyökumppanit ovat vähentyneet, aiemmin
yhdistys pyöritti mm. terveyskeskuksen kanttiinitoimintaa. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyökumppanit ovat lähinnä yrittäjiä, joille
Matkahuolto-palvelut ovat olleet erittäin tärkeä osa
toimintaa.

Suolahden Työttömät ry
Yhdistys harjoittaa kirpputori- ja ruokalatoimintaa,
jakaa EU-ruokaa ja järjestää työllisyyttä edistävää
koulutusta. Lisäksi yhdistys tarjoaa huokeaa kirjanpitoa vähävaraisille yhdistyksille ja yrityksille. Yhdistyksellä on työpaikkoja ruokalassa, kirpputorilla
sekä siistimistehtävissä.
Yhdistys panostaa myös työttömien edunvalvontaan ja tuo ongelmia keskusteluun.
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Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen!
tyottomat.fi
#tyottomat

