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Työttömien määrä on edelleen 
valtava, vaikka työllisyyden 
kasvu on jatkunut jo viisi vuotta. 
Työ- ja elinkeinotoimistossa oli 
työttömiä työnhakijoita lokakuussa 
224 700. Prosentteina työttömien 
työnhakijoiden määrä oli 8,6 %. 

Sipilän hallituksen puolivälissä harva asian-
tuntija rohkeni julkisesti uskoa, että työlli-
syystilanne olisi nyt näinkin hyvä. Antti Rin-
teen hallituskautena tavoitteet ovat vielä kor-

keammalla ja hyvä niin. Johtaja Tuija Oivo Työ- ja 
elinkeinotoimistosta avaa kirjoituksessaan, miten 
työllisyyttä edistetään tuoreen hallituksen kautena. 

Valtavan kokemuksen omaava juuri eläköitynyt 
työ- ja elinkeinoministeriön virkamies Pekka Tiainen 
kartoittaa näkökulmassaan työllisyyden edistämi-
sestä pitkän linjan näkymät, miten Suomessa työlli-
syyttä on hoidettu, ja mitä pitäisi jatkossa tehdä, että 
päästäisiin Suomessa lähemmäksi täystyöllisyyttä. 

Vaikka tilanteet vaihtelevat, työttömien asema 
ei ole helppo. Mitä työttömyystilanne ja köyhyys tar-
koittavat kaikille niille ihmisille, jotka ovat jääneet 
työttömiksi? Perusturvan varassa ei ole helppo elää. 
Ja kaikki työttömät eivät edes saa sitä. Suomessa on 
niitäkin työttömiä, jotka tippuvat kaiken sosiaalitur-
van ulkopuolelle. 

Sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen 
kirjoituksessa avataan missä järjestyksessä sosiaali-
turvauudistusta lähdetään toteuttamaan. Kysymys 
on valtavan tärkeä! Miten saada perusturva riittäväk-
si kaikille, ja miten saada siitä nykyistä selkeämpi ja 
toimivampi järjestelmä. 

EAPN-Fin People Experiencing Poverty tapahtu-
ma oli menestys siinä mielessä, että köyhyyttä koke-
neet ja kansanedustajat pääsivät yhteiseen dialogiin 
siitä, millaisia ongelmia Suomessa voidaan kokea. Ti-
laisuus sai runsasta näkyvyyttä, ja siitä keskusteltiin 
myös Brysselissä. Tässä lehdessä tästä paljon lisää! 

Toivotan teille antoisia lukuhetkiä. 

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, 
Työttömien Keskusjärjestö ry

Päätoimittajan palsta

JUKKA HAAPAKOsKI   ToIMINNANJoHTAJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry
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4 Työttömien Keskusjärjestö ry 

sosiaaliturvan kokonaisuudistus 
on yksi hallituksen keskeisimmistä 
uudistuksista, jonka 
parlamentaarinen valmistelu 
lähtee piakkoin käyntiin. Pohja 
uudistukselle on rakennettu Toimi-
hankkeessa, jonka parlamentaarisella 
seurantaryhmällä oli sosiaaliturvan 
uudistamisen tarpeesta yhteinen 
näkemys. Uudistus tullaan 
toteuttamaan ylivaalikautisena 
hankkeena sen valtavan kokoluokan 
vuoksi, ja siksi parlamentaarisen 
yhteisymmärryksen löytäminen myös 
sen suuntalinjoista on tärkeää. 

Komiteavalmistelua edellyttävien rakenteellis-
ten uudistuksien lisäksi sosiaaliturvaa vah-
vistetaan ja kehitetään myös sosiaali- ja ter-
veysministeriön omana valmisteluna. Ensi 

vuonna perusturvaa, pieniä eläkkeitä ja tiettyjä lap-
siperhe-etuuksia korotetaan, minkä lisäksi epäoi-
keudenmukaisesta työttömyysturvan aktiivimallis-
ta luovutaan vihdoinkin. Näen itse aktiivimallin pur-
kamisen tärkeänä lähtölaukauksena sosiaaliturvan 
norminpurulle ja järjestelmän selkeyttämiselle. 

Sosiaaliturva on 
uudistettava ihminen edellä

AInO-KAIsA PEKOnEn   SoSIAALI- JA TERVEySMINISTERI

Aino-Kaisa Pekonen,  sosiaali- ja terveysministeri



Uudistusta lähdetään 
tekemään järjestelmän 
sijasta ihminen edellä.
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Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmi-
sen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivam-
pi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaa-
liturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämän-
tilanteissa. Sosiaaliturvauudistus tullaan toteutta-
maan perusturvaa heikentämättä ja sen keskeisiä pe-
riaatteita ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toi-
meentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohda-
tessa. Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mu-
kaisesta välttämättömän toimeentulon ja huolenpi-
don velvoitteesta. 

Sosiaaliturvan tulee osaltaan vastata ihmisten 
osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä 
tukea työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta, ihmi-
sen omatoimisuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppi-
mista kaikissa tilanteissa. Sosiaaliturvan tulee taata 
ihmisille ennakoitava turva eri elämänvaiheissa ja 
elämäntilanteiden muutoksissa ilman tarpeettomia 
katkoja ja hallinnollisia esteitä. Uudistuksen tulee tu-
kea yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa 
tavalla, joka on myös sopusoinnussa julkisen talou-
den ja työllisyyden parantamisen kanssa.

Pidän keskeisenä, että uudistusta lähdetään teke-
mään järjestelmän sijasta ihminen edellä: alusta al-
kaen tulee pureutua siihen, kuinka tuen tarpeessa 
olevilla kansalaisilla on oikeus tarvittaviin etuuksiin 
ja palveluihin oikea-aikaisesti. Aina kun mahdollista, 
on pyrittävä yhden hakemuksen ja yhden luukun pe-
riaatteeseen. Kun haluamme parantaa työllisyyttä, 
meillä ei pitäisi olla varaa passivoivaan byrokratiaan 
tai siihen, että työtilaisuuksia joudutaan jättämään 
väliin etuuksiin liittyvien epäselvyyksien tai maksu-
viiveiden takia. 

Sosiaaliturvaa uudistava komitea käsittelee pe-
rusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä nii-
den välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palvelui-
den nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuk-
siin. Komitea selvittää ja valmistelee tarvittavat toi-
menpiteet keskenään samantasoisten perusturva-
etuuksien lainsäädännön yhtenäistämiseksi. Tässä 
yhteydessä uudistustyö tarkastelee myös muita, esi-
merkiksi opiskeluun liittyviä etuuksia. Yleistä asu-
mistukea pyritään kehittämään yksilöllisempään 
suuntaan huomioiden vaikutukset muihin etuuksiin. 

Uudistus etenee vaiheittain siten, että osa uudis-
tuksista voidaan toimeenpanna nykyisen hallitus-
kauden aikana. Monista sosiaaliturvan uudistami-
seen liittyvistä kysymyksistä on puolueiden välillä 
yhteistä näkemystä, mutta myös erottavia tekijöitä 
löytyy. Yksi tällainen on varmasti sosiaaliturvan vas-
tikkeellisuus ja suhtautuminen perustuloon, jota vii-
me kaudella kokeiltiin osin lupaavinkin tuloksin.

Perustulo ei ole realistinen tavoite nykyisellä hal-
lituskaudella, mutta eri vaihtoehtojen tutkimista ja 
kokeilua on syytä jatkaa. Hallitus toteuttaa valtiova-
rainministeriön valmisteluvastuulla negatiivista tu-
loveroa koskevan kokeilun hyödyntäen perustuloko-
keilusta saatuja kokemuksia. Sosiaaliturvan uudista-
misessa on ylipäätään perusteltua hyödyntää kokei-
luita, jotta uudistus voidaan toteuttaa tutkimuspe-
rusteisesti, kuten hallitusohjelmassa on linjattu. On 
edelleen laajalti epäselvää, millainen vaikutus esi-
merkiksi sanktioilla on työllisyyteen ja kuinka talo-
udellisiin kannusteisiin reagoidaan. Aktiivimallin 
osaltakin työllisyysvaikutukset jäivät osoittamatta, 
mutta tiedämme sen leikanneen enimmillään yli 100 
000 ihmisen työttömyysturvaa.  

Itselleni on tärkeää, että hallitusohjelmassa on 
sovittu sosiaaliturvan uudistamisesta perusturvan 
tasoa heikentämättä. Uudistuksen on tärkeää edis-
tää työllisyyttä, mutta sitä ei missään nimessä voida 
tehdä köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävällä tavalla. 
Heikossa taloudellisessa tai yhteiskunnallisessa ase-
massa olevien kansalaisten näkökulmaa ei saa uudis-
tuksessa unohtaa ja tulemme varmistamaan kansa-
laisten osallisuuden uudistukseen eri tavoin. Kansa-
laisyhteiskunnalle ja työttömien järjestöille sosiaali-
turvan kokonaisuudistus onkin tärkeä vaikuttamisen 
paikka.
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Työttömien Keskusjärjestön 80 
jäsenyhdistystä ovat suora linkki 
kymmenien tuhansien työttömien 
arkeen ja kokemuksiin. ne ovat sitä 
kautta myös ikkuna työllisyystoimien 
vaikutusten arviointiin reaaliajassa. 

Työllistämisyhdistykset tekevät laaja-alais-
ta yhteistyötä yritysten, kunnan, järjestöjen 
sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kans-
sa. Nämä toteuttavat esimerkiksi kierrätystä 

säästäen kuntarahoja. Ne hoitavat jopa merkittäväs-
sä määrin viranomaisille kuuluvia neuvontatehtäviä, 
seuraavat työttömien terveydentilaa. Monet tarjoavat 
koko työllisyyspalveluiden kirjon kuntouttavasta työ-
toiminnasta aina yrityksiin sijoittuvan palkkatuen ja 
oppisopimuksen järjestelyihin saakka.

Näissä yhdistyksissä tehdään jatkuvasti pilotoin-
tia. Tampereen kaupungin maineikkaaksi nousseen 
työllistämishankkeen kansainvälisenäkin esimerk-
kinä ollut jyväskyläläinen Sirpakka-hanke. Sen poh-
jalta muotoiltaneen tuleva Jyväskylän ja sen lähikun-
tien työllisyyskokeilu. Sirpakka-hanke on vain yksi 
osa Jyvässeudun Työllistämisyhdistyksen monipuo-
lista toimintaa.

Osa pienemmistä paikallisyhdistyksistä on niin 
ikään moninaisesti verkottuneita sosiaalisia kohtaa-
mispaikkoja. Ne ovat kuntien tärkeitä tukiasemia pit-
käaikais- ja nuorisotyöttömyyteen, ikääntyneisiin ja 
osatyökykyisiin liittyvissä toimissa.  Kunnat yleensä 
tunnistavatkin niiden toiminnan merkityksen. Nä-
mäkin yhdistykset toimivat usein kunnissa tukiver-
kostona. Yhdistykset auttavat niitäkin jotka eivät ole 
jäseniä, ja yhdistyksen puoleen on helpompi kääntyä, 
jos ei halua käyttää sosiaalitoimiston palveluita, tai 
tilapäisen neuvonnan ja tuen tarpeessa. Usein muka-
na on päihde-, mielenterveys- ja asunto-ongelmien 
ratkomista. Mikään yritysperiaatteella toimiva yk-
sikkö ei voi tarjota vastaavaa palvelua. 

Ei siis ihme, että useimmissa kunnissa työttö-
mien yhdistys nähdään merkittävänä voimavarana, 
joka pitää yllä pienituloisimpien ihmisten haurasta 
tasapainoa jokapäiväisessä kamppailussa. Työttömi-
en yhdistyksissä estetään monia sellaisia inhimillisiä 
katastrofeja, joiden korjaaminen ei ole mahdollista 
pelkän viranomaistoiminnan kautta. Siksi yhteisen 
kuntastrategian pohdinta niiden tukemiseksi olisi 
ehkä hyvinkin paikallaan nyt työllisyyden kuntako-
keilujen kynnyksellä.

Suora linkki työllisyys-
toimien vaikutuksiin

IRMA HIRsJÄRVI   PuHEENJoHTAJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Työttömien Keskusjärjestö –

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja, 
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Työllisyyden edistämiseksi 
tarvitaan osatyökykyisten työkyvyn 
tunnistamista ja työvoima- ja 
sote-palvelujen palveluprosessien 
yhtenäistämistä.

uuden hallitusohjelman toimeenpanon var-
mistamiseksi on asetettu työllisyyden mi-
nisteriryhmä ja sille seitsemän alaryhmää. 
Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työl-

listäminen-alaryhmän tehtävänä on valmistella ehdo-
tukset palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osa-
työkykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan 
ja heidän työllisyyttään edistetään.

Alaryhmien työ käynnistyi elokuussa tilanneku-
van ja työsuunnitelman tekemisellä sekä budjettirii-
heen valmistautumisella. Työkykyohjelman toimeen-
panoon varattiin riihessä 33 miljoonaa euroa vuosille 
2020–2022. Määrärahasta osoitettiin 55 % TEMin ja 
45 % STM:n pääluokkaan.

Keskeinen ongelma tällä hetkellä on, että työttö-
mien tai työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden 
työkyvyn, hoidon ja kuntoutuksen palvelutarvetta ei 
ole tunnistettu eikä selvitetty riittävän yksilöllisesti 
ja monialaisesti. Siksi he eivät ole päässeet tarvitse-
miinsa palveluihin ja oikean etuuden piiriin. Palve-
lut ovat toisistaan irrallisia eikä asiakasvastuuta ole 
millään taholla. 

Kuntien järjestämä terveydenhuolto on vetäyty-
nyt heikoimmassa asemassa olevan työikäisen väes-
tön palveluista. Tästä syystä on tarpeen parantaa osa-
työkykyisten työkyvyn tunnistamista ja muodostaa 
TE- ja sote-palveluista yhtenäinen palveluprosessi. 

Tavoitteeseen pyritään mm vaikuttavien toimin-
tamallien levittämisellä, lisäämällä työkykykoordi-
naattoreiden sekä työhönvalmentajien määrää, pa-
rantamalla digitaalisia palveluja sekä kouluttamalla 
asiantuntijoita.

Haku työllisyyden kuntakokeiluihin 
käynnistynyt
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 
2020 ja kestävät vuoden 2022 loppuun. Haku kokei-
luihin päättyi 19.11.2019. Kokeilujen tarkoituksena on 
parantaa erityisesti pitempään työttömänä olleiden 
ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä 
työmarkkinoille. 

Keskeistä on monialaisten palvelujen yhteispeli. 
Tavoitteena on työllisyyden, sosiaali- ja terveyssek-
torin ja koulutuksen voimavarojen yhdistäminen pal-
velemaan työnhakijoita. Oleellista on palveluohjauk-
sen ja palvelumallien tehostuminen sekä asiakkaan 
tarpeista lähtevän palveluprosessin sujuvuus. Kohde-
ryhmänä ovat työttömät ja työvoimapalveluissa ole-
vat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäi-
värahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja 
maahanmuuttajat.

TUIJA OIVO   JoHTAJA, Työ- JA ELINKEINoMINISTERIö

Työllisyyden edistämisen 
kartta valmistunut

Tuija oivo, johtaja, TEM
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Osatyökykyisten osallisuutta työmarkkinoilla 
halutaan lisätä. Tämä merkitsee toimia sekä avoin-
ten työmarkkinoiden että siirtymätyömarkkinoiden 
osalta.  Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedelly-
tyksiä on parannettava uudistamalla rahoitusta, pa-
nostamalla vaikuttavuustutkimukseen ja tarjoamal-
la liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea. 

yhteiskunnallisille yrityksille oma 
toimintastrategia
Yhteiskunnallisten yritysten strategian valmistele-
miseksi on käynnistetty selvitystyö, jonka toteutta-
jana on Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Tilanne-
kartoituksesta järjestetettiin laaja kuulemistilaisuus 
28.10. Lisäksi toteutetaan kaikille avoin julkinen kuu-
leminen Otakantaa.fi-palvelussa marras-joulukuus-
sa. Politiikkasuositusten kansallista yhteiskunnallis-
ten yritysten toimintastrategiaa varten on tarkoitus 
valmistua alkuvuodesta 2020.

Myös EU:n Rakennerahasto-ohjelma (ESR+, 
EAKR, Invest EU) on tarkoitus saada yhteiskunnallis-
ten yritysten kehittämiseen vahvasti mukaan. 

Työllistävien julkisten hankintojen 
lisäämiseksi vauhditusohjelma
 Vauhditusohjelma työllistävien julkisten hankinto-
jen lisäämiseksi on valmisteilla ja siihen on varattu 
rahoitusta budjettiriihessä. Hankintalaki antaa mah-
dollisuuden ottaa julkisissa hankinnoissa huomioon 
työllisyyteen, työoloihin ja työllistymisen edistämi-
seen liittyviä tekijöitä. 

Viime vuosina hankinnoilla työllistämisen toi-
mintamallia on kehitetty ja pyritty levittämään mo-
nin tavoin eri toimijoiden yhteistyönä, mutta poten-
tiaali laajentamiseen on mittava. Hanketoiminnas-
sa kehitettyjä toimintamalleja voidaankin hyödyntää 
vauhditusohjelman toimeenpanossa. 

Myös käynnistyvät kuntakokeilut tarjoavat oivan 
alustan kasvattaa merkittävästi työllistävien hankin-
tojen volyymia. Kuntien hankinnat ovat vuositasol-
la noin 12,5 miljardia. Jos hankintaehto asetettaisiin 
vaikkapa puolen miljoonan arvoisiin hankintoihin, 
merkitsisi tämä työmahdollisuutta 25 000 osatyöky-
kyiselle tai muulle heikossa asemassa olevalle. Mie-
lestäni olisi tarpeen arvioida työllistämisehdon käyt-
töä myös valtion hankinnoissa.
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Sosiaalinen vastuullisuus osaksi 
yritysten liiketoimintaa
Kestävää liiketoimintaa ajaa tänä päivänä entistä-
kin voimakkaammin yritysten tietoisuus maailman 
tilasta, tarve vastata asiakkaiden, sijoittajien ja mui-
den sidosryhmiensä odotuksiin, erottua kilpailijois-
ta, hallita riskejä, kasvattaa arvoaan ja varmistaa toi-
mintaedellytyksensä myös tulevaisuudessa. Yrityk-
set ovat ottamassa myös sosiaalista vastuullisuutta 
osaksi liiketoimintaansa.  

Alatyöryhmän tarkoitus onkin vahvistaa vuoro-
puhelua yritysten sosiaalisen vastuun lisäämiseksi ja 
osatyökykyisten työllistämiseksi sekä kanavoida yri-
tysten viestit mm työllistymisen esteistä ja palvelujen 
kehittämistarpeista. Myös julkisen sektorin; valtion 
virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden olisi tar-
peellista lisätä sosiaalista työllistämistä.

Palkkatukiprosessia 
yksinkertaistetaan
Hallituksen linjaukset palkkatuen uudistamisesta 
ovat keskeisiä myös osatyökykyisten työllistymisen 
kannalta. Palkkatukiprosessin yksinkertaistaminen, 
käsittelyaikatakuu sekä vuoden 2020 alusta käyttöön 
otettava sähköinen palvelu palkkatukipaikkojenvä-
litykseen helpottavat työnantajien työllistämismah-
dollisuuksia. 

Työnantajia tuetaan vaikeimmin työllistyvien 
rekrytoinnissa yhdistämällä työhönvalmennus osak-
si palkkatukea. Osaamistarpeiden tunnistaminen, 
osaamisen kehittäminen ja muut palvelut kytketään 
tiiviimmin osaksi palkkatukea. Valmistelussa selvi-
tetään myös mahdollisuus korottaa tuen enimmäis-
määrää vaikeimmin työllistyvien osalta.

Nykyinen kolmannen sektorin palkkatuki uudis-
tetaan avoimille työmarkkinoille siirtymisen tueksi 
kytkemällä siihen vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn 
kartoitus ja muut palvelut tarkoituksenmukaiseksi 
ja yksilölliseksi kokonaisuudeksi. Uudistus tulee voi-
maan vuonna 2020.

osatyökykyisten työllistymiseen 
panostuksia
Työttömyysturvaan ja muihin etuusjärjestelmiin teh-
tävät muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös osa-
työkykyisten työllistymiseen. Palkan ja eläkkeen yh-
teensovitus on yksi kannustintekijä. Osatyökyvyttö-
myyseläkkeen lineaarinen malli on valmisteltavana 
ja hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa 
syksyllä 2020. Suurten työnantajien eläkeriskin ma-
daltaminen on myös noussut keskusteluihin.

Kuntoutukseen liittyviä asiat ovat tulleet alaryh-
män käsittelyyn lokakuun lopussa. Tämä kokonai-
suus on luonnollisesti erittäin keskeinen osatyöky-
kyisten osalta.

Käynnistymässä on kokonaisvaltainen yhden-
vertaisuusvaikutusten arviointi vammaisten henki-
löiden työllistymisen rakenteellisista esteistä. Arvi-
oinnissa otetaan huomioon erityisesti lainsäädännön 
kehittämistarpeet vammaisten henkilöiden oikeuk-
sien toteutumiseksi käytännössä.

Osatyökykyisten työllistymiseksi on tehty ja teh-
dään paljon työtä. Tämä työ on saatava näkyväksi. 
Tarvitaan panostus vuorovaikutteiseen viestintään; 
”Työkykyohjelman käyttöliittymä”. On sovittu, että 
edellisellä hallituskaudella OTE-kärkihankkeessa ra-
kennetusta Tie työelämään –verkkopalvelusta kehi-
tetään osatyökykyisten työkykyohjelmalle valtakun-
nallinen alusta, joka integroidaan Työmarkkinatorin 
digitaaliseen ekosysteemiin.  

Seuraava etappi alatyöryhmien työssä on halli-
tuksen iltakoulu tammikuussa 2020. Siihen mennes-
sä alatyöryhmien on täsmennettävä esityksiään sekä 
tehtävä arviot toimen vaikuttavuudesta ja riittävyy-
destä. Uusia avauksia otetaan vastaan.
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Työllisyysasteen nostaminen 
75 prosenttiin edellyttää, että 
työvoimapalvelut saadaan toimiviksi. 
Päällekkäisiä ja tehottomia rakenteita 
ei ole järkevää pitää yllä. Resurssit on 
kohdennettava asiakkaiden palveluun 
ja työllistämiseen. On tärkeää saada 
kaikkien työpanos ja osaaminen 
käyttöön.

Edellisen hallituksen kasvupalvelu-uudistus 
olisi jättänyt kunnille sivuosan työllisyyden-
hoidossa. Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu, 
että kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjes-

täjänä vahvistetaan. Hallitusohjelmassa todetaan, 
että työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteutta-
minen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useam-
man kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopi-
musten pohjalta. 

yhteistyötä yli hallinnon rajojen
Kuntien rooli työllisyydenhoidossa on keskeinen ja 
erityisesti moniammatillisista toimintamalleista on 
paljon hyviä kokemuksia eri puolilta maata. Osaa-
mista on kertynyt mm. nuorten ohjaamoissa, työpa-
joissa, maahanmuuttajien osaamiskeskuksissa sekä 
osatyökykyisten työllistämisen monialaisissa koor-
dinaatioverkostoissa. Monialaisten palvelukokonai-
suuksien kautta pystytään paremmin auttamaan nii-
tä, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. 

Kunnat ovat olleet keskeisessä roolissa työllisty-
mistä edistävän moniammatillinen yhteispalvelun 
(TYP) kehittämisessä. Laki työllistymistä edistävästä 
yhteispalvelusta tuli voimaan 1.1.2015. Se on yhteis-
toimintamalli, jossa kunta, TE-toimisto ja Kela yhdes-
sä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittele-
vat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmu-
kaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllisty-
misprosessien etenemisestä ja seurannasta. 

TYP-toiminnan tavoitteena on edistää monialais-
ta tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä 
tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluja, kunti-
en tarjoamia työllisyyttä edistäviä palveluja sekä so-
siaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhden luukun 
periaatteella. 

Monialaisen yhteispalvelun käytännön toiminta 
rakentuu verkostoyhteistyölle ja paikalliselle sopimi-
selle. TYP-verkostoja on 33 ja TYP-palvelua on tarjolla 
kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Verkostojen toi-
minnasta, toimipisteistä, tarjottavista palveluista ja 
henkilöstöstä on sovittu toimijoiden välisissä yhteis-
työsopimuksissa. 

ERJA LIndbERg   KEHITTäMISPääLLIKKö, KuNTALIITTo

Kuntien rooli 
työllisyydenhoidossa 

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto



Työttömyyden pitkittyessä 
yhden hallinnon- tai 
ammattialan mukainen 
palvelu ei aina ole riittävää, 
vaan yhteistyötä yli 
hallinnon rajojen tarvitaan. 
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Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteis-
palvelussa selvitellään pitkään työmarkkinoilta pois-
sa olleiden palvelutarpeita ja tarjotaan yksilöllisesti 
räätälöityjä palvelukokonaisuuksia kuntien työllis-
tämis-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 
TE-palvelujen ja Kelan yhteistyönä. Työttömyyden 
pitkittyessä yhden hallinnon- tai ammattialan mu-
kainen palvelu ei aina ole riittävää, vaan yhteistyötä 
yli hallinnon rajojen tarvitaan. On tärkeää, että pal-
velut perustuvat oikeaan palvelutarpeeseen ja edistä-
vät työllistymistä. 

Kuntavetoisista palveluista hyviä 
kokemuksia
Viime hallituskaudella toteutettu työllisyyden kunta-
kokeilu osoitti, että kunnilla on valmiudet, innostus 
ja halu ottaa kasvavaa vastuuta kuntansa ja alueen-
sa työllisyydestä ja siten alueensa menestyksen edel-
lytyksistä. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisis-
ta kokeiluista, joissa TE-hallinnolta siirrettiin kokei-
lukuntien vastuulle runsaat 40 000 asiakasta, saatiin 
hyviä tuloksia kuntavetoisista palveluista. Kokeilut 
toteutettiin viidellä alueella ja mukana oli yhteensä 
23 kuntaa. 

Kokeilukunnat tarjosivat työllisyyden lähipal-
velut vaikeasti työllistyville. Palvelut johtivat hy-
viin työllistymistuloksiin ja asiakastyytyväisyys oli 
poikkeuksellisen korkea. Kokeiluissa resursseja koh-
dennettiin henkilökohtaisen palvelun ja tarvittavien 
sote-palveluiden lisäksi enemmän myös työnhakijoi-
den työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen sekä osaa-
misen vahvistamiseen.

Toimivalta kuntatasolla mahdollisti paikallispal-
velujen uudenlaisen ekosysteemin, jossa osaamis-, 
elinkeino-, liikunta-, kulttuuri-, kotouttamis-, sosi-
aali- ja terveyspalveluiden yhteistyöllä pystyttiin vas-
taamaan kokonaisvaltaisemmin asiakkaan tarpei-
siin.

Uudet työllisyyden kuntakokeilut on tarkoitus 
saada liikkeelle huhtikuussa. Jos seuranta osoittaa 
kokeilujen onnistumisen, toimintamalleista on tar-
koitus tehdä pysyviä käytäntöjä. Kyseessä on iso si-
sällöllinen ja toiminnallinen muutos palveluraken-
teissa, kun työllisyyspalveluja kehitetään nyt yhdes-
sä myös osaamispalveluiden ja koulutuksen kanssa.

Kuntien tulevat työllisyyskokeilut tarjoavat erin-
omaisen, helpon ja valmiin kehittämisalustan uusil-
le avauksille. Kokeiluissa on mahdollista tehdä uu-
sia avauksia niin kannustavuuden, aktiivitoiminnan 
kuin yritysyhteistyön suuntaan. Kuntien työllisyys-
palveluilla on myös laajempi vaikutus kuntalaisten 
hyvinvointiin, kuntien erilaisten tehtävien hoitami-
seen ja kuntien elinvoimaan.  

Työllistämiseen tehoa
Pelkät hallinnolliset järjestelyt työvoimapolitiikas-
sa eivät riitä. Myös resursseja tulee olla käytössä riit-
tävästi. Kunnat satsaavat jo nyt työllisyydenhoitoon 
yhtä paljon kuin valtio, joten myös kuntien vastuun ja 
toimivallan tulee kasvaa nykyisestä. Kun otetaan vie-
lä huomioon kuntien työllisyyttä välillisesti edistävät 
elinkeinopolitiikan suorat panostukset sekä toimen-
piteet ammatillisen koulutuksen ja kotouttamisen 
edistämisessä, päästään kuntien työllisyydenhoidon 
kokonaispanostuksissa jo yli miljardiin euroon. Yh-
dessä työvoimahallinnon panostusten kanssa se nos-
taa julkisiin työvoimapalveluihin käytetyt resurs-
sit lähemmäs pohjoismaista tasoa ja varmistaa, että 
koko maassa on nykyistä yhdenvertaisemmat lähi-
palvelut työttömille työnhakijoille.

Järjestöt, yhdistykset ja muut kolmannen sekto-
rin toimijat tarjoavat myös monenlaista työllistymis-
tä tukevaa toimintaa. Kuntien ja kolmannen sektorin 
yhteistyön kehittäminen on tärkeää, sillä myös kol-
mannella sektorilla on paljon osaamista ja kokemus-
ta pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden tukipalve-
luista. 
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Työttömyys verrattuna siihen, 
että ihmiset ovat työssä, maksaa 
yhteiskunnalle menetettyinä 
verotuloina ja työttömyysturvana 
keskimäärin 20 000 euroa työtöntä 
kohden. Tämä kuvaa työttömyyden 
suoria kustannuksia yhteiskunnalle. 
niiden ohella on lisäksi monia 
seurauskustannuksia.

Kun presidentti Urho Kekkonen julisti vuonna 
1976 kansallisen hätätilan työttömyyden uh-
kaavan kasvun vuoksi, oli työttömien työnha-
kijoiden lukumäärä 60 000. Sittemmin se nou-

si yli 100 000:n vuonna 1980 ja kävi korkeammallakin 
1980-luvulla. Vuonna 1989 yöttömien työhakijoiden 
luku painui alle 100 000:nen ja yhtäjaksoinen vuoden 
työttömyys painui alle 3000 työttömän.

1990-luvun lama toi käänteen pahempaan. Työt-
tömien työnhakijoiden luku oli vuosina 1991–2018 
keskimäärin 320 000 eli yli kolminkertainen aiem-
piin lukuihin verrattuna. Se oli 260 000 enemmän 
kuin Kekkosen julistaessa hätätilan.

Työttömyyden kustannukset 
yhteiskunnalle
Luvuista voi laskea, että verrattuna 60 000:een 
260 000 työtöntä korkeampi työttömyys kerrottuna 
20 000 eurolla on maksanut yhteiskunnalle 5,2 mil-
jardia euroa vuodessa. Kerrottuna 28 vuodella tämä 
vastaa 146 miljardia euroa nykyrahassa. Se on suun-
nilleen 60 % bruttokansantuotteesta eli suunnilleen 
saman verran kuin julkisyhteisöjen velan kansantuo-
teosuus. 

Tämä on havainnollistus, joka kuvaa suuruus-
luokkia työttömyyden kustannusten merkitykses-
tä valtiolle, kunnille ja sosiaaliturvan rahoituksel-
le. Sen ohella työttömyys merkitsee tulonmenetystä 
työttömille ja työttömien perheille. 

Tästä seuraa, että työllisyyttä hoidettaessa meno-
jen vastapainoksi tulee paljon hyötyä, koska verotulot 
lisääntyvät ja työttömyyden kustannukset vähenevät.

Lisäkeinoja työllisyysasteen 
nostoon
Palkkatuen käytön lisääminen, ulosoton suojaosuu-
den nosto ja lyhempien työaikojen mahdollistaminen 
elämän tilanteen mukaan ovat lisäkeinojen kärkeä 
työllisyysasteen nostoon.

Suorassa työllistämisessä päälinjana olivat 
1860-luvulta 1960-luvulle työllisyystyöt. Sen rinnal-
la oli laajaa asutustoimintaa etenkin ensimmäisen ja 
toisen maailmansodan jälkeen.

1960-luvun taite oli käännekohta, kun työttö-
myyskorvausta alettiin maksaa ilman, että ensin oli 
tehtävä työtä. Tämä on ollut siitä lähtien työttömyys-
turvalain kulmakivi. Työttömän tulee ottaa vastaan 
työ. Jos sitä on ja jos ei ota, menettää työttömyystur-
van. 

PEKKA TIAInEn   VALTIoTIETEEN ToHToRI, KANSANTALouSTIEdE

Lisäkeinoja työllisyys-
asteen nostoon

Pekka Tiainen, valtiotieteen tohtori, kansantaloustiede 
Työskennellyt viimeksi neuvottelevana virkamiehenä 
työ- ja elinkeinoministeriössä
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Se, että korvausta alettiin maksaa ilman edeltä-
vää työtä, oli perusteena siihen, että sillä edistettiin 
ihmisten siirtymistä maaseudulta teollisuuteen ja ra-
kentamaan kaupunkikeskuksia palveluineen. Korva-
us mahdollisti liikkeelle lähdön kotiseudulta.

Sittemmin työllisyystyöt on korvattu palkkatuil-
la. Ajatus on, että työttömän palkkaaminen tulee työ-
antajalle edullisemmaksi ja samalla työssä oleval-
le jäävä ansio on korkeampi. Tällä tavoin vältetään 
palkkojen alentamista ja ehkäistään työntekijäköy-
hyyttä. Ammattiyhdistysliike tukee tätä työllistämis-
tä, koska lähtökohtana tulee olla, että sovittuja työeh-
toja noudatetaan. 

Palkkatukijaksot ovat määräaikaisia, koska tar-
koitus on estää työttömyyden pitkittyminen ja kat-
kaista pitkään jatkunut työttömyys. Jos työllisyystu-
kijakson jälkeen työttömyys jatkuu, uusi palkkatuki-
jakso on tarpeen. 

Palkkatukea käytetään liian vähän
Suurin vaikeus on, että palkkatukea käytetään liian 
vähän ja rahoja on liian vähän. 1990-luvun laman ai-
kana työllistettyjä oli useana vuona yli 60 000 ja vä-
lillä yli 70 000. Koska työllistämistä on vähennet-
ty, palkkatuella olevien määrä on keskimäärin ol-
lut 41 600 henkilöä vuosina 1991–2018.  Nykyisellään 
määrä on varsin vähäinen, kuten vuonna 2018 vain 
vähän yli 25 000 henkilöä. Luku on hyvin alhainen 
verrattuna muihin Pohjoismaihin ja yllättäen myös 
Länsi-Euroopan maihin verrattuna.

Esimerkin summat ovat oikeasti aivan pieniä ra-
hoja, puoli promillea kansantuotteesta tai vähem-
män. Hyödyt kasvavat vielä, kun syrjäytyminen vä-
henee ja työllisyystilanne on kaiken kaikkiaan pa-
rempi monine hyvine seurauksineen. Siksi toimia ei 
voida torjua vetoamalla kustannuksiin.

Yksinomaan palkkatuen käytön tuntuva lisäämi-
nen voisi kattaa merkittävän osan 60 000 henkilön li-

sätyöllisyydestä, mikä on nykyhallituksen tavoittee-
na. Kun asiaa vertaa siihen, miten köyhempi Suomi 
sotien jälkeen asutti ja työllisti satoja tuhansia ihmi-
siä, eli kyse oli siitä, etteikö siihen nykyisin olisi va-
roja. Kysymys on linjavalinnasta, että hoidetaan näi-
tä asioita. 

Palkkatuen perusajatus on alentaa kynnystä työl-
listää ihmisiä, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä, 
sekä pitkäaikaistyöttömiä. Kynnystä alennetaan si-
ten, että palkkaus vastaa alan työehtoja.  

Palkkatukien käyttöä voidaan 
edistää
Suora työllistäminen sekä palkkatuet ovat avainkei-
not pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi. Palkka-
tukien käyttöä voidaan edistää tekemällä käyttö hel-
pommaksi. Tästä on linjaus hallitusohjelmassakin. 
Esimerkkinä olen nostanut esiin sen, että pitkäai-
kaistyöttömille tulisi subjektiivinen oikeus vaihtaa 
työmarkkinatuki sitä vastaavaksi palkkatueksi, jos 
löytyy työnantaja. Tällöin ei tule lisäkustannusta val-
tiolle, koska sama raha käytetään ja paremmin työlli-
syyttä edistävästi.

Palkkatukien käyttö on vähentynyt eniten kun-
nissa ja valtiolla. Näiden ja kolmannen sektorin palk-
katukien vähentämisen perusteena on ollut väittä-
mä, että sen vaikutus ei olisi tehokas. Mittana käy-
tetään kuitenkin sijoittumista avoimille työmarkki-
noille tukijakson jälkeen. 

Se ei ole kuitenkaan yksistään riittävä mittausta-
pa: tulee ottaa huomioon myös hyödyt työssäolosta 
palkkatuen aikana yhteiskunnalle ja työttömille per-
heineen ja työttömyyden katkaisu. Kolmannen sekto-
rin järjestöt huolehtivat paljolti työttömistä, joiden on 
vaikea päästä avoimille työmarkkinoille edes palkka-
tuella. Työttömien järjestöt ja sen toiminnassa olevan 
ihmiset tekevät erittäin tärkeää arvosta työtä. 

Esimerkkinä laskelma. Jos palkkatuki on 10 000 euroa vuodessa, esimer-
kiksi 20 000 henkilön lisätyöllistäminen palkkatuella maksaa 200 miljoo-
naa euroa tai 40 000:n 400 miljoonaa euroa. 
Eri tekijöitä huomioon ottaen voi laskea, että yhteiskunnalle tulee tästä 
suoraan takaisin 2/3 kun työllistetyt maksavat enemmän veroja ja ansiot 
tulevat työttömyysturvan tilalle.  Siten 20 000 henkilön lisätyöllistäminen 
maksaa hyödyt vähennettynä vajaa 70 miljoonaa euroa ja 40 000:n noin 130 
miljoonaa euroa. 
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Palkkatuen rinnalla muutkin työvoimatuet ja 
palkkaamista helpottavat veromuutokset ovat tuetta-
via. Ne eivät korvaa palkkatukia vaan ovat niiden li-
säksi.

Nyt tarvitaan riittävän rohkeita avauksia, että 
saadaan voitettua pitkäaikaistyöttömyys ja saadaan 
lisää työpaikkoja ja ihmisiä työelämään. 

ulosoton kannustinloukkujen 
purkaminen tarpeen ensi tilassa 
Ulosoton suojaosuuden tasokorotus ja muut korjauk-
set ulosottojärjestelmään tulee tehdä työllisyyden 
edistämiseksi.

On tehty jopa toimia, jotka suoranaisesti pahenta-
vat työttömyyttä ja estävät työllisyyttä. Tällainen on 
ulosoton kannustinloukku.  Se on syntynyt siksi, että 
on tehty pykäliä ulosoton lisäämiseksi, eikä seuran-
naisvaikutuksia ole lainkaan käsitelty. 

Nykytilanne on se, että kun ulosotossa oleva saa 
100 euroa lisää työtuloa tai muuta tuloa, vero vie osan 
ja ulosotto vie vielä suuremman osan. Lisäksi tulojen 
nousu vähentää tulosidonnaista sosiaaliturvaa niin, 
että satasesta jää itselle vain 10-20 euroa. 

Edellinen hallitus laittoi ulosoton suojaosuuden 
korottamisen valmisteluun. Nyt hallitusohjelmassa 
on kirjattu konkreettisesti suojaosuuden nostaminen 
takuueläkkeen tasolle. Ulosoton suojaosuus ilman 
lapsikorotuksia on alimmillaan 672,30 euroa kuukau-
dessa, ja tätä enemmän tulojen noustessa. Takuuelä-
ke on 784,52 euroa. Hallitus on päättänyt nostaa ta-
kuueläkettä 50 eurolla 834,52 euroon. Silloin alin suo-
jaosuus nousisi 162 eurolla. 

Tasokorjauksella on merkittävää työllisyysvaiku-
tusta: on aivan eri asia tehdä työtä kun siitä saakin 

jotain, kun nyt verot, ulosotto ja sosiaalietujen vähe-
neminen tulojen noustessa vie tulon lisästä 80-90 %. 

Ulosottojärjestelmä on paisunut yli äyräidensä 
eikä ole hallinnassa ja sen peruskorjauksella on saa-
tavissa monia myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Jos-
tain pitää aloittaa sillä muuten ei tapahdu mitään. 
Suojaosuuden tasokorotus on tärkeä askel, joka tu-
lee ottaa vuosikausia kestäneen viivytyksen korjaa-
miseksi.

Korjauksessa ei pitäisi aikailla
Tarvitaan työaikareformia, joka mahdollistaa paljon 
nykyistä laajemman osallistumisen työelämään. Ly-
hempiä työaikoja tulee mahdollistaa pienten lasten 
vanhemmille, opiskelun perusteella, iäkkäille, osa-
työkykyisille ja työttömille, jos kokoaikatyötä ei ole 
sekä irtisanomisten välttämiseksi. 

Työaikareformin jatkamisella on olennainen 
merkitys työllisyyden nostamisessa ja työttömyyden 
alentamisessa. Ajatus on, että kokoaikatyössä työ-
aika on se, millaiseksi se sovitaan, mutta muutos ta-
pahtuu suhtautumisessa lyhempien työaikojen mah-
dollistamiseen.

Kun nykyistä suurempi osa ihmisiä tekee lyhem-
piä työaikoja, saadaan työelämään paljon ihmisiä, 
jotka muuten olisivat työttömiä tai muuten eivät ole 
lainkaan työelämässä. 

Lyhemmät työajat voidaan tehdä päivittäisenä 
osa-aikatyönä, lyhempinä työviikkoina tai siten, että 
tehdään lyhempiä tai pidempiä työjaksoja säännölli-
sesti tai aika ajoin. 

Työttömyyttä vähentävästi vaikuttaa myös työ-
ajan lyhentäminen sen sijaan, että irtisanotaan ja 
pakkolomautetaan pitkäksi aikaa koko aikaisesti. 
Tämä olisi käsiteltävä vaihtoehtona kaikissa yt-neu-
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votteluissa, etteivät ne olisi irtisanomisneuvotteluita. 
Lyhennyspäiviltä maksetaan täyttä työttömyyspäivä-
rahaa, jota ansio ei leikkaa kuten sovitellussa päivä-
rahassa. 

Tämä on järjestelmä, joka on jo olemassa, ja kyse 
on sen johdonmukaisemmasta käytöstä, jolloin se on 
samalla tärkeä keino irtisanomisten vähentämises-
sä. 

Uudesta avauksesta olisi kyse siinä, että pienten 
lasten vanhemmille mahdollistettaisiin vanhem-
painpäivärahan jakaminen ja sen saaminen yhtä ai-
kaa. Kumpikin puoliso tekisi tällöin lyhempää työai-
kaa. Vanhempain päiväraha määriteltäisiin vanhem-
painvapaiden suhteessa. Vapaat voisivat tällöin olla 
eri päivinä tai siten, että molemmat tekevät osa-aika-
työtä. 

Nämä ovat esimerkkejä lyhempiä työaikoja mah-
dollistavista keinoista. 

Tarvitaan siten edistystä monissa eri osakysy-
myksissä, joissa edelliset ovat tärkeitä kärkiä ja vält-
tämätön osa työllisyystoimia. Ne ovat kriittisiä siinä 
suhteessa, että näiden kautta on mahdollista nostaa 
työllisyysastetta merkittävästi hidastuvankin talous-
kasvun oloissa.

Työllisyyden vahvistaminen on 
mahdollinen ja tärkeä askel
Antti Rinteen hallituksen keskeinen kysymys on 
työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden alen-
taminen. Olennaisia osia on pitkäaikaistyöttömyy-
den alentaminen ja nuorten tilanteen parantaminen. 
Työllisyyden parantaminen on mahdollista ympäris-
tön kannalta kestävästi ja se on olennaisen tärkeää 
julkisen velan   hallitsemisessa. 

Tavoitteet eivät ole irrallaan toisistaan. Työlli-
syysasteen nousu kestävästi päälle 75 %:n 15-64-vuo-
tiaiden kohdalla karkeasti puolittaisi julkisen talou-
den alijäämän, kun otetaan huomioon hallitusohjel-
man muut toimet. Työllisyysasteen nousu 78 %:iin 
2020-luvulla poistaisi julkisen talouden alijäämän. 
Tällöin velka ei kasvaisi ja kun tuotanto kasvaa, ve-
lan osuus kansantuotteesta alenisi. Tärkeää on kes-
kittyä siihen, että saadaan työllisyysaste kestävästi 
75 % korkeammaksi.

Ennakkoon sanominen, ettei onnistu, ei ole hyvä 
suhtautumistapa. On mahdollisuudet onnistua, mut-
ta tavoitteiden vaativuutta lisää ainakin tällä hetkel-
lä hidastuva kasvu. Sen korvaamiseksi tärkeintä on 
esittää hidastuvan kasvun tilanteeseen keinoja ja teh-
dä kaikki mahdollinen 

Työttömyysturvan porrastukset eivät ole työlli-
syyden vahvistamisen listalla, koska porrastuksissa 
on aina se heikkous, että vaikka niillä voi olla osal-
le työttömistä aktivoivaa vaikutusta, suurelle osalle 
heistä porrastukset tarkoittavat valumista heikom-
malle turvalle, koska työtä ei työttömille ole. Juuri tä-
hän kohtaan antaa vastauksen työllistäminen ja palk-
katukien käyttö ja osalla työttömiä muu sosiaaliturva 
tai koulutus.

Työttömyysturvan porrastamisen ja alentamisen 
sijaan työttömyyden keston mukaan on perusteltua 
päinvastainen porrastus siten, että palkkatuen taso 
nousee, kun työttömyys on kestänyt kauemmin.

Kansalaistoiminta on työllisyystavoitteissa on-
nistumisen kannalta tärkeää. Työttömien järjestöjen 
toiminta on tässä erittäin arvokasta. Toiminta työt-
tömien lähtökohdista ja rakentamalla työtä muiden 
kansalaisjärjestöjen, ay-väen ja luottamustehtäviin 
valittujen kanssa tuo tulosta.
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Työttömien Keskusjärjestö järjestää 
perinteeksi muodostuneen 
syyskoulutuksen jäsenilleen marras-
kuussa. Tänä vuonna vierailimme 
syyskoulutuksen yhteydessä Tartossa, 
Virossa. Vierailumme yhteydessä 
kuulimme Tarton Eesti Töötukassan 
johtajan Krislin Padjusin luennon. 
Alla on lyhyt tiivistelmä luennosta, 
jonka voi katsoa kokonaisuudessaan 
järjestömme kotisivuilta. 

Eesti Töötukassa hoitaa Virossa sekä työttömi-
en sosiaaliturvan, että maan julkiset työlli-
syyspalvelut. Kaiken kaikkiaan 1,3 miljoonan 
asukkaan julkisia työllisyystarpeita hoitaa 

870 virkailijaa. Töötukassa toimii itsenäisesti työttö-
myysturvalakia noudattaen sosiaalivakuutusrahas-
ton alaisuudessa. Johtokunta koostuu Töötukassan 
toiminnanjohtajista, mutta sillä on myös poliittinen 
neuvosto, joka ohjaa laajemmin toimintaa. 

Töötukassa perustettiin vuonna 2002 modernin 
ICT-pohjaisen uudistuksen pohjalle. Sittemmin on 
käyty keskustelua, oliko ”työttömyyskassa” sovelias 
nimi ja liian leimaava nimi, mutta nimiuudistus puo-
lestaan on koettu liian kalliina.

Työttömyysturvan suuruus 
Työttömyysturva on Virossa rakennettu ansiosidon-
naisen ja perusavustuksen pohjalle. Mediaanipalk-
ka Virossa on noin 1300 euroa bruttona/kk, mutta on 
myös suuri joukko, joka tienaa noin 700 euroa kuu-
kaudessa. Minimi bruttopalkka on noin 550 euroa/
kk. Ansiosidonnaisen määrä on noin 50 % tai 40 % 
bruttopalkasta. 

Perusavustuksen määrä oli 175,15 euroa kuukau-
dessa vuonna 2019. Näiden avustusten kesto on kor-
keintaan noin yhden vuoden. Keston päätyttyä ihmi-
nen putoaa kokonaan työttömyysturvan piiristä. 

Kunnat vastaavat sosiaalietuuksien ja palveluiden 
myöntämisestä. Kulutukseen myönnettävä sosiaalie-
tuus oli vuonna 2012 yksineläjälle 76,40 euroa kuussa. 
Vammaisille on olemassa erillinen valtion korvaama 
sosiaaliturva. 

Työttömyysturvan ehtona on palveluihin osallis-
tuminen ja työllisyyssuunnitelman noudattaminen. 
Pitää etsiä töitä tai koulutusta. Voi myös kasvattaa 
lapsia, jolloin ei ole niin paljon vaatimuksia osallis-
tumiselle. 

Kaikki työvoimapotentiaali 
käyttöön 
Vuonna 2016 tehtiin iso periaatteellinen muutos, jos-
sa työkyvyttömyyden sijaan alettiin arvioida työttö-
mien jäljellä olevaa työkykyä. Myös aktiivista työvoi-
mapolitiikkaa kehitettiin.

Kehitysvammaisille on tarjolla suojattua työ-
tä työkeskuksissa, josta maksetaan päivärahaa. Ma-
talamman tuottavuuden tekijöiden palkkaamiseen 
työnantaja saa helpotusta sosiaalimaksuista. Myös 
avustaja on mahdollista saada. 

Työttömien Keskusjärjestö 
tutustumismatkalla Virossa

JUKKA HAAPAKOsKI   ToIMINNANJoHTAJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Johtaja Krislin Padjusin esitteli Tarton Eesti Töötukassan 
toimintaa Työttömien Keskusjärjestön jäsenistölle. 
oppaamme Siiri Toomik oikealla.
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Vuonna 2017 kehitettiin täydennyskoulutusta, 
jota työnantajat pystyivät hyödyntämään. Opittiin, 
että ihmiset vaihtavat ammatteja ja välillä täytyy 
opiskella uutta tai täydentää ammattitaitoa. Näillä 
toimilla haluttiin ehkäistä työttömyyden syntymistä. 

Vuonna 2019 kehitettiin urasuunnittelua ja neu-
vontaa kaikille virolaisille iästä riippumatta nuoris-
ta koululaisista eläkeläisiin. Valtiollinen eläke ei ole 
este työllisyyspalveluiden saamiseksi. Nuorille tuki 
ja yhteistyö on todettu tärkeäksi. He voivat saada hen-
kilökohtaista neuvontaa tai osallistua ryhmätyösken-
telyyn. Ryhmätöissä käyvät esimerkiksi nuoret äidit 
tai eläkeläiset. Ryhmissä puhutaan sisäisten voima-
varojen vahvistamisesta ja tuetaan yrittäjyyteen. 

Eestin Töötukassa muistuttaa paljon suomalais-
ta TE-toimistoa palveluidensa osalta, mutta Virossa 
on ehkä edistyksellisempi toimintamalli yrittäjyyden 
tukemiseksi. Työttömille ja työntekijöille on mahdol-
lista 30 000 euron vuosituloihin asti toimia sivutoi-
misena yrittäjänä erikseen perustettavan yritystilin 
avulla. Yritystilistä valtio veloittaa automaattisesti la-
kisääteiset verot ja eläkemaksut. 

Työllisyyspalveluja on tarjolla 
kolmella tasolla
Töötukassassa on kolme palvelusegmenttiä asiakkai-
den tarpeiden mukaan. 1. tasolla palvelee työnväli-
tyskonsultti, jolla on keskimäärin 186 asiakasta ja jo-
kaiselle asiakkaalle on noin 27 minuuttia aikaa ker-
ralla. Tältä ensimmäiseltä tasolta 90 % työllistyvät 
ensimmäisen 3 kuukauden sisällä.  

2. segmenttiin tulevat asiakkaat, joilla on henki-
lökohtaisen tuen tarve. Näillä asiakkailla saattaa olla 
pitkä työttömyys tai sosiaalisia tai terveydellisiä on-
gelmia. Näihin kuuluvat pitkään kotona olleet äidit, 
NEET nuoret tai esimerkiksi päihde- tai muun terve-
ysongelman kanssa kamppailevat työttömät. Toisen 
segmentin asiakkaita on keskimäärin 116 asiakasta, 
joiden palveluaika on keskimäärin 38 minuuttia. 

3. segmenttiin kuuluvat heikentyneen työ-
kyvyn asiakkaat. Keskimäärin virkailijalle on 62 
asiakasta ja palveluaika on 51 minuuttia. 3. segmen-
tillä on aktiivisen työvoimapolitiikan työkalupakki 
käytössään ja heille myönnetään palkkatukea, suoja-
työpaikkoja tai muita Töötukassan palveluita. 

Asiakas velvoitettu osallistumaan 
palveluihin
Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotuis-
ta palveluista ensimmäisen 20 viikon aikana. Tämän 
jälkeen hakijat on velvoitettuja osallistumaan tar-
jottuihin palveluihin – muutoin työttömyyskorvaus 
katkaistaan 10 päiväksi. Tämän karenssin voi välttää 
osallistumalla palveluihin. Asiakas on myös velvol-
linen käymään Töötukassalla kerran kuukaudessa 
oman henkilökohtaisen neuvojan luona. 

Tällä hetkellä Töötukassan palvelulinjoissa on 
yhteensä 54 eri palvelua, joita tilataan palveluhan-
kinnoin. Näitä ovat mm. urapalvelut, koulutukset, 
psykologit, velkaneuvonta, työnhakuklubit, aikuis-
koulutus, suojatyö, tuettu työllistyminen, työmat-
katuki/matkakorvaus, invataksit, apuvälineet ja voi 
saada henkilökohtaisen saattajan jne. Kaikkea kou-
lutusta katsotaan työllistymistä edistävänä. Palvelui-
hin osallistumisen kylkiäisenä tulee terveysvakuu-
tus. 

yhteenvetona 
Viron työllisyysluvut näyttävät hyviltä kansainväli-
sessä vertailussa. Työttömyys on tällä hetkellä viros-
sa 3,9 %, ja maassa on noin 28 000 virallista rekiste-
röityä työtöntä (vertailun vuoksi vuonna 2010 oli 12,4 
% työttömyys). Lisäksi on myös niitä työttömiä, jot-
ka putoavat kunnan sosiaalitoimen perusavustuksen 
piiriin. Lukumäärästä emme saaneet tietoa, mutta 
heitäkin on.  

Viron Töötukassa muistuttaa suomalaisesta nä-
kökulmasta Kelan, ansiosidonnaisen kassan ja TE-
toimiston yhteenliittymää. On myös jonkin verran 
yhtymäkohtaa sosiaali- ja terveyspalveluihin mm. 
psykologin apua tarjottiin Töötukassassa. Keskitetty 
ratkaisu on mielekästä työttömille. Oleellisten pää-
tösten takana on yksi viranomainen – ei tule luukulta 
luukulle pallottamista. 

Myös palveluiden kirjavuus on hyvä asia. Työttö-
män palvelutarvearvio voidaan tehdä kokonaisvaltai-
semmin työttömän tarpeiden mukaan. TE-toimiston 
johtaja kokikin, että välillä tämä on sosiaalitoimisto, 
koska työttömien ensisijainen haaste ei välttämättä 
ollut työpaikan puute. Myös säännölliset kerran kuu-
kaudessa käynnit ja kohtuulliset palveluajat ylläpitä-
vät työnhakuprosessia. 

Toinen puoli tähän tarinaan on, että etuudet ovat 
hurjan matalat. Jos järjestelmästä putoaa, voi pudota 
hyvin syvälle. Tartossakin oli melko korkea hintata-
so, kun vertasi hintoja palkkoihin ja etuuksiin. 

Töötukassa (englanniksi):
www.tootukassa.ee/eng

Sosiaaliturvaoikeudet Virossa 
laajemmin 
ec.europa.eu/employment_social/
empl_portal/SSRinEU/Your%20
social%20security%20rights%20
in%20Estonia_fi.pdf
Työttömien Keskusjärjestö, video 
koulutusmatkalta:  
www.youtube.com/watch?v=E_
ZD4ObJ3fg&feature=youtu.be
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Työllisyydenhoidon palvelut 
kuuluvat eniten kilpailutetulle 
alalle maassamme.  Tavoite on, että 
julkiset hankinnat, valtio tai kunta 
ostajana, saadaan kilpailutuksen 
kautta niin, että hankinnat täyttävät 
palvelukriteerit mahdollisimman 
halvalla. Tähtäimessä on siis 
taloudellisesti kustannustehokas 
palvelukokonaisuus.

Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry on 
työkuntoutus- ja työvalmennuspaikka, jossa 
työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa ole-
vat saavat tukea ja ohjausta oman työllistymis-

polkuunsa ja elämänhallintaansa. JST ry:n toimin-
nanjohtaja Eija Tuohimaalla on kokemusta kilpailu-
tuksista.

– Jotta yleensä voimme lähteä mukaan tarjous-
kilpailuun tuottamastamme työllisyydenhoidosta tu-
lee suunnitella ja tehdä palvelupaketti. Se tarkoittaa 
sitä, että meidän on arvioitava omalle työllemme hin-
ta, joka on vielä hieman vierasta meille. Se, mitä me 
teemme yhdistyksessämme, on kutsumustyötä meil-
le. 

– Jotta pääsemme eteenpäin tarjousten kanssa, 
on käytävä loputtomalta tuntuvia neuvotteluja ja pe-
rehdyttävä mm. hankintalakiin. Se taas tuo muka-
naan mahdollisia perehtymismuutoksia, kun lakia 
on muutettu. Sitten on neuvotteluja ja jumppausta ra-
hoittajatahojen kanssa. On selvitettävä mitä he halu-
avat. Kaikki tämä ylimääräinen ”sälä” on pois ydin-
toiminnastamme – siis siitä, että olemme tulleet koh-
taamaan ihmistä ja auttamaan häntä, Eija Tuohimaa 
jatkaa. 

– Käymiimme neuvotteluihin on pitänyt rakentaa 
kumppanuussopimuksia. Kumppanimme ovat oman-
laisiaan itsenäisiä toimijoita, joilla on oma sisäinen 
toimintakulttuurinsa ja painotuksensa.  Nämä tekijät 
on pitänyt yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi pa-
perilla ja suunnitelmassa.  Faktahan on se, että kil-
pailutuksessa ei pärjää yksin nykymaailmassa ja ny-
kymarkkinoilla kilpailijat ovat usein monikansallisia 
suurpalveluyrityksiä.

Pienille toimijoille kilpailutukseen 
osallistuminen on vaativaa
Pienille toimijoille nykyiseen kilpailutukseen ja tar-
jousten vaatimiin asioihin vastaaminen ei ole yksin-
kertainen asia.  Hallinto on pyrkinyt hyödyntämään 
nykytekniikkaa viimeiseen asti ja tekemään tarjous-
kilpailuista mahdollisimman virtaviivaisia. Eija Tuo-
himaa katsoo, että nykytilanne asettaa aivan uuden-
laisia vaatimuksia pienemmille ja varsinkin paikalli-
sille toimijoille.

– Työvoimapalveluihin kilpailutuspyynnöt jul-
kaistaan ainoastaan sähköisessä Hilma-järjestelmäs-
sä. Niistä ei tule meille tietoa mitään muuta kautta. 
On pitänyt löytää aikaa Hilman seuraamiseen. Vas-
taat kilpailutuspyyntöihin, jos satut osumaan kohdal-
le. Tämäkään ei vielä riitä vaan Hilman sivustoa pitää 
osata lukea. Ei ole järkeä käyttää resursseja sellaisen 

JOUnI PÄnKÄLÄInEn   JyVäSSEuduN TyöLLISTäMISyHdISTyS – JST Ry

Jonkun pitää palaa,  
että muut syttyvät

Eija Tuohimaa, toiminnanjohtaja, JST ry

Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa JST ry
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asian seuraamiseen ja työstämiseen, johon ei ole rah-
keita tai edellytyksiä. 

– Kun lähdetään vastaamaan tarjouspyyntöihin, 
tulee vastaan erilaista jargoniaa kuten referenssima-
teraalit, kriteerikirjastot ja vaatimusmatriisit. Käy-
tännön esimerkki on myös se, että se, joka pyytää tar-
jousta meiltä, odottaa meiltä extranet-palvelua. Vaik-
ka meillä olisi intranet-palvelu, joka on melkeinpä sa-
manlainen, meidät hylätään automaattisesti, jos ex-
tranet-palvelua ei ole.

Kilpailutuksen rahalliset 
kynnysarvot pitää tuntea
Kilpailutuksen virtaviivaisuus näkyy palvelupaket-
tien ja tarjousten kokonaishinnassa. Niiden kanssa 
pitää olla tarkka, niitä ei voi muuttaa. Oman lisänsä 
tuovat myös EU:n ja kansallisen toiminnan intressit, 
Eija Tuohimaa kuvailee kilpailutusta.

– On olemassa kansallinen kynnysarvo ja käyte-
tään myös käsitettä EU-kynnysarvo. Jos tarjouksen 
tulee alittaa nämä, se joka tarjouksen on avannut ei 
saa edes ottaa käsittelyyn sellaisia tarjouksia, jotka 
eivät alita kyseisiä arvoja.  Ne ovat tärkeitä muoto-
seikkoja muiden ohella. 

– Me yhdistyksissä teemme perinteistä kansalais- 
ja ihmistyötä. Olemme omalla tavallamme laverteli-
joita, lomakkeisiin ei saa laittaa mitään muuta kuin 
sitä mitä kysytään ja pistearvot tulevat lomakkeisiin 
kirjoitettujen asioiden perusteella. Ei ole liitteitä, ei 
lavertelua, pahimmassa tapauksessa ohjeiden vas-
tainen toiminta johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Jos 
tarjouksessa edellytetään tiettyä järjestystä ja otsi-
kointia, pitää varmistaa oikea järjestys ja muodolliset 
vaatimukset. Tarjouksen pitää olla määräaikaan pe-
rillä, muutoin tapahtuu automaattinen hylkääminen, 
Eija Tuohimaa kertoo.

Kumppanuussopimusten tekemi-
nen vaatii osaamista ja sitoo aikaa
JST ry on osallistunut useisiin kilpailutuksiin työl-
listymispalveluissa. Yhdistys on tehnyt konsortio- ja 
kumppanuussopimuksia muiden toimijoiden kanssa. 
Omia kokemuksiaan työvoimapalveluihin liittyvän 
tarjouskilpailutuksen osalta Tuohimaa tiivistää seu-
raavasti:

– Kumppanuusneuvotteluihin on pitänyt löytää 
normaalitoiminnan ohessa aikaa ja kun sitä ei ole ol-
lut, asia on pitänyt hoitaa oman työajan ulkopuolel-
la. Kun tehdään kumppanuussopimuksia, on pitänyt 
huomioida mm. seuraavat seikat:

1. muuttuva hankintalaki, mahdollisiin muutoksiin 
pitää ehtiä perehtyä 

2. tarjouskilpailuihin osallistuminen vie paljon aikaa
3. kumppanuusrakentamiset vievät paljon aikaa, kun 

normaali työaika ei ole riittänyt, on pitänyt jatkaa 
työpäivää ja tehdä asiat omalla ajalla

Kumppaneiden kanssa on päätettävä seuraavista asi-
oista
1. työnjako
2. asiakasohjaus
ja jos voitetaan tarjouskilpailu
3. tulospalkkioiden jakoperusteista

Eija Tuohimaa on luottavainen siihen, että pienem-
millekin toimijoille löytyy siivua työvoimapalvelui-
den järjestämisessä. Pienemmät toimijat ketterinä ja 
mukautuvaisina ihmisläheisinä toimijoina kykenevät 
siihen, mihin suuremmat eivät. Tarjouskilpailuihin 
liittyvä toiminta tuo kuitenkin uusia haasteita.

– Kun olen osallistunut tarjousten laadintaan, on 
se ollut opettavaista mutta samalla aikaa vievää. Har-
miksi olemme vielä jääneet muutaman pisteen pää-
hän tarjouskilpailun voitosta.  Kumppaneiden kanssa 
olemme miettineet miksi näin. 

– Vastaus on selkeä. Isommilla toimijoilla on pal-
kattu erikoisosaajien joukko, joka työkseen tehtailee 
tarjouksia. Näin he painavat hinnat niin alas, ettei-
vät pienemmät toimijat pysty vastaamaan hintahaas-
teeseen. Meidän on kyettävä järjestökentällä tiivistä-
mään yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan koulutusta, tuot-
teistamista, hankintalakiin perehtymistä, palvelupa-
kettien työstämistä, markkinointiosaamista ja -toi-
menpiteitä. Lisäksi myös entistäkin enemmän toi-
mintamme tunnetuksi tekemistä ja palvelujen laatu-
sertifiointia. 

 – Tästä viimeisestä on huomautettava, että isom-
milla toimijoilla on jo sertifikaattinsa. Me kärsim-
me oman toimintamme vähättelystä ja surkuttelusta. 
Siitä on kiireesti luovuttava. Tarvitaan ennakkoluu-
lotonta uusien ihmisten rekrytointia ja kouluttautu-
mista uusiin asioihin. Minulla vielä riittää virtaa tä-
hän. Jonkun pitää palaa, että muut syttyvät, Eija Tuo-
himaa summaa.
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Palvelu- ja etuusjärjestelmä on 
köyhyyttä kokeneiden mukaan 
erittäin monimutkainen ja 
pirstaleinen. Kansanedustajat eivät 
välttämättä tunne kovin hyvin 
kansalaisten arkea sen keskellä. Tämä 
kävi ilmi köyhyyttä kokeneiden ja 
päättäjien tapaamisessa Helsingissä 
marraskuussa. 
Tilaisuuden aluksi kuultiin viisi 
köyhyttä kokeneen tarinaa. 

TARINA 1: Köyhyyden 
seurannaisvaikutukset 
hyvinvointiin
Minulla on kaksi lasta. Jatkuva puute kaikesta. Tava-
raa on toki, koska kirpputoreilta saa nykyään astioita 
ym. muutamalla kymmenellä sentillä, kirjoja ilmai-
sesta kierrätyksestä ym. Rahaa ei kulu tupakkaan, 
alkoholiin tai muihin päihteisiin, ei tosin harrastuk-
siin tai muuhunkaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Kaikki köyhät eivät ole syrjäytyneitä tai päihteiden 
väärinkäyttäjiä.

Nyt olen kuntouttavassa työtoiminnassa neljä 
tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa. Tulevai-
suus hirvittää. Itse pärjään kyllä, onhan tätä köy-
hyyttä opeteltu koko ikä. Minulla oli joskus uskoa tu-
levaisuuteen, se on rapissut. En tule koskaan pääty-
mään ns. ”normaalituloisten” piiriin.

Mutta onko lastenikin pakko käydä tämä sama 
kivinen tie? Itse olin sentään 17-vuotias kun sossun-
luukku tuli minulle ensimmäisen kerran tutuksi, tyt-
täreni on nyt toimeentulotuen turvin opiskelemassa. 
Tyttärellä Kelan päätökset tökkii, vuokrat rästissä ja 
jatkuvasti hän saa pelätä lentävänsä ulos vuokrakäm-
pästä. Äitinä en voi auttaa, ainoa keino olisi jättämää 
omat vuokrat rästiin, mutta siitä seuraisi, että Kela 
laskisi maksamattoman vuokran tuloksi. Taas selvi-
teltäisiin ja sekoitettaisiin monen kuukauden tukira-
hat.

TARINA 2: Lapsiperheköyhyys
Erosimme lapsen ollessaan 1,5 vuotta. Minä olin osa-
aikatöissä ja hänen isänsä matalapalkka-alalla. Pari 
vuotta sitten isän työpaikalla toteutui kilpailutus, 
jonka hänen työnantajansa hävisi. Isä jäi työttömäk-
si. Hän oli ollut hyvin pidetty työntekijä, mutta uut-
ta työpaikkaa ei yli viisikymppiselle ole löytynyt. Sa-
moihin aikoihin minä sairastuin ja toimintakykyni 
heikkeni nopeasti. Tällä hetkellä olen osatyökyvyt-
tömyyseläkkeellä, päivittäisissä kovissa kivuissa. 
Hoitoa ja oikeaa diagnoosia etsitään yhä. Käytännös-
sä olen toimeentulotuen varassa ja lääkekuluni ovat 
mittavat. 

Lapsukainen tuli murrosikään, väännöt äidin 
kanssa kävivät rajummiksi. Päädyimme kokeile-
maan vuoroviikkoasumista, eli lapsi on viikon isällä 
ja viikon äidillä.

Sitten iski Kela. Lapsen vuoroviikko systeemin ol-
tua meillä käytössä reilun vuoden verran, Kela alkoi 
leikata toimeentulotuen lapsen perusosasta puolet 
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pois. Perusteena leikkaukselle on se, että lapsi asuu 
puolet ajasta isänsä luona. 1.12.2019 voimaan tulevas-
sa uudessa lastenhuoltolaissa yhtenä vaihtoehtona on 
lapsen vuoroasuminen, mutta säädöksiä siitä, miten 
se vaikuttaa vanhempien mahdollisiin sosiaalietuuk-
siin, ei vielä ole kirjattuna missään laissa. 

Lain mukaan viimesijaista tukea voidaan leikata 
vain seurauksena kieltäytymisellä työstä tai työvoi-
maviranomaisten kanssa sovituista toimenpiteistä, 
muuta perustetta leikkaukselle ei laissa lue. Leikka-
us saa kestää korkeintaan 2 kk ajan. Meiltä perustoi-
meentulotukea on leikattu nyt yhtäjaksoisesti jo yli 
vuoden verran.

Kun jokaisen, myös lapsen on kuitenkin jotain 
syötävä, mihinkään muuhun ei sitten ole varaa. Ei 
edes kynään tai kumiin, joita koulussa tarvitsee hie-
man useamman, kuin minkä syksyllä koulusta saa-
dut kestävät. Meillä ei ole varaa vaatteisiin itselle tai 
lapselle, kodin hankintoihin, kavereiden synttärilah-
joihin, koulun luokkaretkiin, lapsen harrastukseen, 
bussilippuihin tai terveelliseen ruokaan. Meillä ei ole 
varaa käydä leipäjonossa tai lääkärissä, koska näihin 
pääsemiseen tarvittaisiin kaksi bussilippua: meno ja 
paluu.

TARINA 3: Luukulta luukulle 
palvelujärjestelmä
Sairastuin vakavasti 2008. Tuolloin olin ollut kotiäi-
tinä lähes 20 vuotta: antanut mieheni luoda uraa ul-
komailla, hoidin lasten asiat, päivitin opintojani, tein 
sijaisuuksia ja lisäksi tein vapaaehtoistyötä ja hoidin 
luottamustoimia. Vuonna 2008 sydämestä löytyi ryt-
mihäiriö. Sain lääkityksen ja lyhytaikaisen hoidon.

Olin yksin kolmen lapsen kanssa kotona, mies ul-
komailla yli 200 päivää vuodessa, nuorimmalla lap-
sella vakava sairaus. Avioliittomme oli alkanut jo ra-
koilla ennen sairastumistani. Avioero astui voimaan 
syksyllä 2010.

Kuntoni huononi edelleen. Kävin Diacorissa 
omilla rahoillani sydäntauteihin erikoistuneella lää-
kärillä, joka otti yhteyttä Keskussairaalaan. Tämän 
jälkeen sain lähetteen yliopistolliseen erikoissai-
raanhoitoon Helsinkiin. Minulla kesti yli vuosi pääs-
tä elintärkeään hoitoon, vaikka tapasin kymmeniä 
lääkäreitä.

Terveydenhuollon eri toimipisteet eivät toimineet 
yhteistyössä ja sairaushistoriani dokumentit olivat 
ripoteltuna eri järjestelmiin. Lääkärit käännyttivät 
minut pois kerta toisensa jälkeen. Jatkuvasti toistui 
sama kaava, en saanut julkisesta terveydenhuollos-
ta apua ja jouduin menemään yksityiselle lääkärille. 
Hain apua sinnikkäästi lasteni takia.

Tapaamisen järjestivät Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, sen kansalais-toimintaryhmä, 
Kuka kuuntelee köyhää -verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö 
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Sydämeni tilanne oli todella harvinainen. Kardio-
logi kertoi, etteivät olleet koskaan hoitaneet sellaista 
sydämen rakennetta kuin omani. Pääsin ensimmäi-
seen sydänkuntoutukseen vasta tänä vuonna (2019) 
oman aktiivisuuteni ansiosta, otettuani yhteyttä Mei-
lahden sairaalan sosiaalihoitajaan. Olen ollut todella 
lähellä kuolemaa odottaessani hoitoa julkiselta. Tais-
telin terveyspalveluissa henkiin jäämisestäni.

TARINA 4: Perusturvan riittävyys
Äitini kasvatti minut yksinhuoltajana. Toimeentulo 
oli niukkaa äidin pienellä palkalla. Olimme köyhiä, 
mutta äidin ja suvun hyvällä huolenpidolla en koke-
nut lapsuuden ja nuoruuden ajan köyhyyttä ongel-
maksi. Perheessämme ei ollut päihdeongelmia, työt-
tömyyttä, turvattomuutta, vakavia sairauksia eikä 
sosiaalihuollon tukea tarvittu. Elämässä oli puutteis-
ta huolimatta uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Kuulin sosiaalitoimiston olemassa olosta n. 28 
vuotiaana, jolloin alkoi vuosikymmenien asiakkuus. 
Jäin yksinhuoltajaksi 90-luvun alussa, kun lapseni isä 
kuoli onnettomuudessa. Lapseni oli tällöin 3 kuukau-
den ikäinen. Surusta toipuminen vei paljon voimiani. 
Rahahuolet ja selviytyminen yksihuoltajana aiheutti-
vat stressiä ja ahdistusta. 

Elämäntilanteeni muuttui radikaalisti, kun äiti-
ni sairastui vakavasti 2007. Rahatilanteeni romah-
ti heti. Kulkeminen äidin luo oli kallista ja puhelin-
laskut kasvoivat suuriksi. Jouduin keskeyttämään 
opiskelun ja jäin työttömäksi, koska aikani kului äi-
tini hoitamiseen. Silloin työvoivoimaviranomaiset 
langettivat karenssin. Minulle sanottiin, että minun 
ei tarvitse hoitaa äitiäni, kyllä hänestä pidettäisiin 

huolta. Näin ei todellakaan tapahtunut. Minusta tun-
tui hirveältä.

Turvaverkkonani olivat vain sosiaalityöntekijät, 
lääkärit ja Kela. Kokemani väsymys, ahdistus, turvat-
tomuus sekä avuttomuus raha-asioiden hoidossa joh-
tivat vaikeaan masennukseen. Jouduin muuttamaan 
useita kertoja ja koin asunnottomuutta. Kerroin sosi-
aalityöntekijöille, että olin jäämässä asunnottomaksi 
ja jos haluan säilyttää tavarani niin joudun ottamaan 
pikavippejä. Sosiaalityöntekijät kyllä neuvoivat, että 
en ottaisi pikavippejä, mutta tunsin, että minulla ei 
ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Sosiaalityöntekijät 
eivät ohjanneet minua asuntolaan, koska ne olivat 
tarkoitettu vain päihdeongelmaisille. Asuin autossa 
talvella. Rahat menivät auton lämmittämiseen ja va-
rusteisiin.

Puolen vuoden asunnottomuuden jälkeen diako-
nia työntekijä järjesti minulle kaupungin asunnon. 
Vihdoinkin. Mutta tulevaisuus tuntui synkältä. Ainoa 
tulevaisuuteni oli maksuhäiriöt, luottotietojen mene-
tys, perintätoimiston kanssa toimiminen ja ulosotto. 
Koen, että minulla ei ole enää mitään mahdollisuutta 
päästä eroon riippuvuudestani toimeentulotukeen.

TARINA 5: yksin elävän köyhyys ja 
asunnottomuus
Kymmenen vuotta sitten minulla oli hyvä työ psykiat-
risessa sairaanhoidossa. Asuimme yhdessä kumppa-
nin kanssa puolison vanhempien takaamassa omis-
tusasunnossa. Elämässä oli kaikki kohdallaan. Puo-
lisoni otti ja lähti äkillisesti. Suuri osa sosiaalisista 
suhteistani päättyi hänen lähdettyään.
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Muutan pieneen yksiöön Kalliossa, ilman huone-
kaluja. Hoitajan palkka ei riitä korkeaan vuokraan ja 
parisuhteen aikana otettuihin lainoihin. Teen velka-
suunnitelman, rahaa jää elämiseen 500e/kk. Ahdis-
tus lisääntyy.

Tunnistan itsessäni masennuksen merkit. Jään 
työpaikalleni iltaan asti, teen kollegoidenkin työt. 
Kukaan ei tunnista, että olen aivan lopussa. 2009 
saan kaupungin asunnon. Vaikka olen alan ammat-
tilainen en onnistu saamaan itselleni apua. Voima-
varani ovat lopussa, opiskelu tuntuu liian raskaalle ja 
sijaisuustyöni päättyy.

Olen työttömänä sekä välillä sairaslomalla. Mi-
nulla on kolmen kuukauden vuokrat myöhässä ja 
saan häätöuhan. Otan yhteyttä sosiaalitoimeen mak-
samattomien vuokrien vuoksi, saan sieltä kieltävän 
päätöksen. Sosiaalityöntekijä neuvoi maksamaan 
vuokria lainalla. Häätöpäätös astuu voimaan. Jou-
dun muuttamaan tavarani varastoon. Jään asunnot-
tomaksi ja muutan kaverin luokse.

Pääsen vihdoin psykiatrian poliklinikalle arvi-
ointijaksolle. Siellä suositellaan, että haen psykote-

rapiaa. Reaktiivinen stressireaktio on nyt muuttunut 
keskivaikeaksi depressioksi. En pysty maksamaan 
varastovuokria. Sosiaalitoimesta tulee päätös, että 
he eivät maksa psykoterapian omavastuuosuutta, mi-
nulla ei ole varaa aloittaa terapiaa.

Vuonna 2014 muutan kaverin kautta hänen van-
hempiensa vuokraamaan asuntoon jälleenvuokraus-
sopimuksella. Haen välittömästi itselleni työkokei-
lupaikan uudessa työympäristössä, TE-palveluissa. 
Työkokeilun jälkeen olen taas työtön.

Itsenäisyyspäivänä huoltomies kävelee asuntoon 
- olettaen sen tyhjäksi. Ystäväni vanhemmat ovat 
kuolleet pitkäaikaisosastolla. Saan seitsemän vuoro-
kautta aikaa muuttaa! Otan yhteyttä erikoisdiakoni-
aan, diakonilaitokselle, setlementtiliittoon. Y-sääti-
öön, missään ei ole asuntoja. Minulle sanottiin, että 
koska minulla ei ole päihdeongelmaa, lasta tai mie-
lenterveys diagnoosia niin minua ei voida auttaa. En 
kuulunut mihinkään autettavien ryhmään, joille olisi 
tarjottu asumispalveluita.

Köyhyyttä kokeneiden ja kansanedustajien tapaaminen pidettiin Helsingin 
Työkanava HeTy ry:n tiloissa 12.11.2019. Köyhyyttä kokeneet suunnittelivat 
ja toteuttivat tapahtuman suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyönä. 
Mallia tapahtumalle oli otettu Brysselissä vuosittain pidettävästä komissi-
on tukemasta Eurooppa-tasoisesta köyhyyttä käsittelevästä tapahtumasta 
sekä Ruotsin tapahtumasta. Tavoitteena on vakiinnuttaa myös Suomeen 
vuosittainen kansallinen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuma.
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Tilaisuuteen osallistuneet kansanedustajat ja 
avustajat:

Kansanedustajat: 
Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreät 
Antero Laukkanen, KD 
Katja Hänninen, Vasemmistoliitto 
Ari Koponen, Perussuomalaiset 
Janne Sankelo, Kokoomus 
Anders Norrback, RKP 
Niina Malm, SDP 

Avustajat: 
Susanna Kaartinen, 
Vasemmistoliitto, avustaa Pia 
Lohikoski ja Hanna Sarkkinen, 
Maija Uusi-Oukari, Kokoomus, 
poliittinen sihteeri 
Juho Orjala, Vasemmistoliitto, 
ministeri Aino-Kaisa Pekosen 
erityisavustaja 
Antton Rönnholm, SDP, 
puoluesihteeri 

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen 
valtiosihteeri: 
Saila Ruuth, Vasemmistoliitto

Köyhyyden tuottamia 
ongelmia ja ratkaisuja

Yksitoista kansanedustajaa tai heidän avustajaansa 
sekä yksi valtiosihteeri otti haasteen vastaan ja tuli 
keskustelemaan köyhyydestä ja syrjäytymisestä köy-
hyyttä kokeneiden ihmisten kertomusten pohjalta.

Ryhmäkeskustelut pureutuivat viiteen teemaan, 
joita olivat perusturvan riittävyys, luukulta luukulle 
palvelujärjestelmä, yksinelävien köyhyys ja asunnot-
tomuus, lapsiperheköyhyys sekä köyhyyden seuran-
naisvaikutukset hyvinvointiin.

Suomessa lasketaan olevan noin 900 000 ihmistä 
köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tapaamisessa kan-
sanedustajat kuulivat köyhän tarinan ja tekivät työ-
ryhmässä ratkaisuehdotuksia esiin nousseisiin on-
gelmiin. 

Köyhyyttä kokeneiden kertomuksissa nousi vah-
vasti esiin palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Kukaan 
ei tunnu ottavan koppia, kun elämäntilanteessaan 
joutuu ongelmiin. Ihminen jätetään palloilemaan yk-
sin etsimään apua järjestelmästä. Apua ei ole tarjol-
la, vaikka sitä on haettu sinnikkäästi useilta tahoil-
ta kuten TE-toimistosta sekä sosiaali- ja terveyspal-
veluista.

Sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmään kaivataan 
uudistuksia ja perusturvan tasoon korotusta. Ihmi-
sen elämäntilanteesta tulisi ottaa kokonaisvastuu ja 
luukulta luukulle pompottelu lopettaa. Missään ei 
neuvota mihin tukiin köyhä on oikeutettu. Köyhyys 
tuo pitkittyessään mm. monenlaisia terveys- ja mie-
lenterveysongelmia. Kun Kela tietää jo kaiken ihmi-
sestä, miksi sieltä ei voi tulla suoraan etuusehdotus-
ta, kun hädässä oleva ihminen ei jaksa hakemusrum-
baa, kysyttiin.

Kansanedustajien mukaan köyhyys pitää nostaa 
esiin oikeilla nimillä. Köyhyyskeskustelua kaivataan 
myös kuntatasolle ja maakuntiin. Kansanedustajat 
kertoivat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa köyhien to-
dellisista elämäntilanteista ja palvelujärjestelmässä 
olevista ongelmista.

Ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen 
nostettiin esiin kaikissa ratkaisuehdotuksissa. Vel-
kaantumisen ongelmiin puuttumisen kansanedus-
tajat näkevät tärkeänä. Sosiaalisen luototuksen käy-
tännöt tulee ulottaa laajemmalle ja velkaneuvonta 
ottaa nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Ihmisten 
kohtaaminen kokonaisvaltaisesti nostettiin vahvas-
ti esiin keskusteluissa. Kansanedustajat myönsivät 
myös, että köyhyyden hoito on poliittisista päätöksis-
tä kiinni. Ku
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Runsaat 100 henkilöä noin 30 
Euroopan maasta kokoontui 
köyhyyttä kokeneiden People 
experiencing Poverty -tapahtumaan 
brysseliin 18.–19.11.2019. EU:n 
komission tukema tapahtuma 
järjestettiin nyt 18 kerran. Mukana 
suomesta oli nelihenkinen köyhyyttä 
kokeneiden delegaatio. Tapahtumaan 
osallistui myös suomalaisia 
poliitikkoja ja virkamiehiä.

Niin sanotun PeP -kokouksen tavoitteena on 
antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mah-
dollisuus keskustella köyhyyden tuottamista 
ongelmista ja tavoitteista ja hakea ratkaisuja 

niihin ensin kansallisella tasolla ja sitten Eurooppa-
kokouksessa.

Tämän vuoden tapaaminen keskittyi viiteen kes-
kusteluaiheeseen, joita olivat mahdollisuus asumi-
seen, köyhyydestä kärsivien ihmisten osallistuminen 
yhteisöjen ja yhteiskuntien elämään, mahdollisuus 
riittävään vähimmäistuloon, mahdollisuus korkea-
laatuisiin terveydenhuoltopalveluihin sekä ihmisar-
voisten työpaikkojen saatavuus ja yhtäläiset työllisty-
mismahdollisuudet eri ryhmille.

Kokouksen asiakirjat toimivat pohjana EU:n toi-
mielimissä köyhyyttä koskevissa kysymyksissä ja 
painopisteiden määrittelyssä.

Ikkunat auki Eurooppaan!
Brysselin mukana olleet kokemusasiantuntijat Lin-
néa Partanen, Anne Tyni, Jouko Vatanen ja delegaa-
tion koordinaattori Mikko Siltanen EAPN-Finin kan-
salaistoimintaryhmästä totesivat kokouksen pääha-
vaintonaan, että köyhyyden vaikutukset ovat hyvin 
saman kaltaisia kaikissa Euroopan maissa. 

– Köyhyys tuottaa asunnottomuutta, on toimeen-
tulovaikeudet ja terveydenhuollon puutteita ja palve-
lujärjestelmissä pompottelua. Esimerkiksi silmälasi-
en tai hammashoidon saanti vaatii erityisiä ponnis-
teluja maksusitoumuksen saamiseksi, Linnéa Parta-
nen kuvailee.

– Työpaikkojen luonti ja sitä kautta toimeentulo-
tason parantaminen on tärkeää. Palkan tulee myös 
riittää kohtuulliseen elintasoon. Käytimme paljon ai-
kaa keskusteluun palkattomasta harjoittelusta, joka 
on paljon laajempaa muualla kuin meillä. Samoin 
muusta työstä, kokoaikainen/osa-aikainen, jolla ei 
tule toimeen. Minimipalkkavaatimuksista ja sosiaa-
liturvan rajoista keskusteltiin myös kiihkeästi, Anne 
Tyni jatkaa.

Jouni Vatasen mukaan tiedonvaihto eri maiden 
välillä köyhyyskysymyksistä on tärkeää. – On hyvä, 
että EU- sekä kansallisen tason poliitikkoja oli muka-
na keskusteluissa.

Suomen delegaation koordinaattori Mikko Silta-
nen kertoi, että kahden seminaaripäivän aikana la-
valla keskustelleet Euroopan parlamentin jäsenet 
nostivat selkeästi esiin pohdinnan, miten saada ai-
kaan kattava strategia köyhyyden torjumiseksi. Eu-
roopassa on edelleen yli 100 miljoonaa köyhää sa-
maan aikaan kun EU on rikkaampi kuin koskaan.
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Suomen ständillä keskusteltiin vilkkaasti 
köyhyyskysymyksestä.
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Vuoropuhelun tärkeys sosiaalipolitiikan tekemi-
sessä tuli myös voimakkaasti esille. Hyvää sosiaali-
politiikkaa eivät suunnittele toimistossa ne, jotka ei-
vät ole kokeneet köyhyyttä.  Jotta muutos tapahtuisi, 
kehotettiin kuuntelemaan aina ensin köyhyydessä 
eläviä ihmisiä.

– Yksi meppi yltyi jopa julistamaan, miten köy-
hyyden torjunta on hänelle ensisijainen tavoite ja toi-
meksianto sekä vetosi samalla, miten  yksityisen sek-
torin voimakkaampi mukanaolo olisi nyt todella tär-
keää.

Siltasen mukaan samoilla ihmisläheisillä linjoilla 
oli myös Suomen sosiaali- ja terveysministerin valtio-
sihteeri Saila Ruuth, toteamalla että, jos haluamme 
poliittisen ja taloudellisen vakauden, meidän on kes-
kityttävä ihmisiin ja huolehdittava ihmisistä ja lisäsi 
vielä, että kaikkien potentiaalia tarvitaan toimivaan 
yhteiskuntaan.

Suomi ja EAPN-Fin:n kansalaistoimintaryhmän 
delegaatio oli esillä kenties isommin kuin koskaan 
aikaisemmin, sekä kulisseissa että kulissien ulko-
puolella. Aika-ajoin oli jopa tunne, että meitä todel-
la kuunnellaan. Köyhyyden synkkä korpivaellus ja 
nurkkapöydissä hiljaisena nököttäminen saa riittää! 
Ikkunat auki Eurooppaan! Siltanen kannustaa.

Suomen delegaation taltioima video kansallisesta 
Pilotti PeP:istä saatiin esittää koko kokousväelle. Vi-
deo ja toimintamalli herätti kiinnostusta ja sai kiitos-
ta yleisöltä. Linnèa Partanen oli myös tv-haastattelus-
sa Euro News -kanavalla.

EAPN-verkosto toimii
The European  Anti-Poverty  Network, EAPN  -verkos-
to on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köy-
hyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan Euroopan 
Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 31 kansal-
lista verkostoa – yhtenä EAPN-Fin – ja 13 eurooppa-
laista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. 
EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostos-
sa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen 
yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.

EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan 
Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentä-
minen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa 
köyhyyden vähentämiseksi. 

Lisätietoa PeP tapahtumasta:  www.eapn.eu/this-
years-meeting/ ja www.eapn.fi/mita-koyhyytta-koke-
neet-odottavat-eulta/

Suomen Linnéa Partanen (toinen vasemmalta) osallistui lavalla käytäviin keskusteluihin.
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suomen köyhyyden vastainen 
verkosto EAPn-Fin kokosi syksyllä 
kolmatta kertaa Köyhyysvahdin, 
suomen köyhyysraportin. Julkaisussa 
käydään läpi tuoreimpia köyhyyttä 
koskevia tilastoja ja trendejä, 
nostetaan esiin köyhyyttä kokeneiden 
ihmisten näkökulmia ja esitetään 
verkoston näkemykset köyhyyden 
vähentämiseksi.

Raportin mukaan köyhyys on vähentynyt 
2010-luvulla vain vähän ja esimerkiksi lapsi-
perheissä köyhyys on vuosikymmenen alun 
laskun jälkeen alkanut uudelleen yleistyä. 

Pienituloisten toimeentuloa vaikeuttivat pääminis-
teri Sipilän hallituskaudella 2015–2019 perusturva-
etuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset. Perus-
turvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen yleisestä 
kustannusten kehityksestä.

Köyhyydestä kertovia lukuja
Suomalaista köyhyyttä kuvaavat viimeisimpien, vuo-
den 2017 tilastojen mukaan muun muassa seuraavat 
luvut, suluissa kehitystrendi:
•	 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eli noin 890 000 

henkilöä (+)
•	 pienituloisissa kotitalouksissa eli noin 654 000 

henkilöä (+), heistä pitkittyneesti pienituloisia noin 
398 000 henkilöä (-)

•	 aineellista puutetta kärsi noin 143 000 henkilöä (+)
•	 köyhyydessä eläviä lapsia oli noin 119 000 (+)
•	 tulottomia kotitalouksia oli noin 38 700 (+)

Väheneekö köyhyys?
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa köyhyys- ja 
syrjäytymisriskiin luvataan puuttua määrätietoises-
ti. Hallitus lupaa muun muassa korottaa perustur-
vaa, purkaa aktiivimallin leikkurit, turvata jokaisel-
le lapselle ja nuorelle yhden harrastuksen ja nopeut-
taa hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa. Asia-
kasmaksulaki luvataan uudistaa niin, että maksut-
tomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan.

Köyhyysvahdissa todetaan, että hallitusohjel-
massa on paljon hyviä kirjauksia ja suunnitelmia. 
Niiden toimeenpano ja siihen osoitetut resurssit mää-
rittävät lopulta, toteutuvatko ne. Jos hallituksen työl-
lisyystavoitteet eivät täyty, on riskinä, että muun mu-
assa perusturvan lisäparannukset jäävät haaveeksi. 
Verkosto korostaa perusturvan tason korottamista 
asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää koh-
tuullisen minimin tasoa.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin 
on osa eurooppalaista EAPN-verkostoa. Sen jäseninä 
on kansallisia verkostoja, jotka koostuvat kansalais-
järjestöistä ja muista köyhyyttä vastaan toimivista 
ryhmistä. Jäseninä on myös Euroopan tasolla toimi-
via sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

Euroopan EAPN kokoaa eri maissa tehdyistä Köy-
hyysvahdeista koosteen. Vuoden 2018 raporttien 
pohjalta tehty EAPN National Poverty Watch Reports 
2018 ilmestyi tammikuussa 2019.

Suomen Köyhyysvahti on luettavissa myös eng-
lanniksi. Molemmat julkaisut löytyvät verkkosivuil-
ta eapn.fi. 

Työttömien Keskusjärjestö on EAPN-Finin jäsen.

LEEnA VALKOnEn   VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Köyhyysvahti 2019 antaa kuvan 
köyhyyden kehityksestä
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Köyhyyden anatomia – tältä 
näyttää suomalainen köyhyys 
tilastoissa Yleisradiossa julkaistu 
juttukokonaisuus palkittiin 
Kunnioittavasti köyhyydestä 
tunnustuksella 25.11.2019 pidetyssä 
tilaisuudessa.

Köyhyyden anatomia -kokonaisuus sisältää ti-
lastojen ja tutkimustiedon lisäksi kolme vi-
deodokumenttia köyhän elämästä Suomes-
sa. Jutun on tehnyt Seppo Heikkinen ja videot 

Sami Kieksi. Kokonaisuuteen kuuluu myös testi, jol-
la voi selvittää, kärsiikö vakavaa aineellista puutetta.

Erityistä kiitosta saivat videot, joissa köyhyyttä 
kokevat ihmiset kertoivat itse tilanteestaan. Erityi-
sen hyvänä pidettiin sitä, että mukana oli myös työs-
säkäyvän köyhän kokemuksia.

Kunniamaininnoilla palkittiin toimittaja Sanna 
Puhdon artikkeli Köyhän paras ystävä. Jutussa puu-
tutaan monelle köyhyyttä kokevalle kipeään asiaan 
lemmikistä aiheutuvista kuluista selviämiseen. Esi-
merkiksi toimeentulotuessa lemmikin hoitoon liitty-
viä kuluja ei oteta huomioon.

Toisen kunniamaininnan sai toimittaja Asta Lep-
pä Kotivinkin sivuilla julkaistusta omakohtaisesta ju-
tusta Pienituloisuus kutisti elämäni minimiin. ”Kak-
sikymmentä vuotta sitten Asta Leppä oli tuhlaileva 
sinkku. Nyt hän on kahden teinin yksinhuoltaja ja 
silpputyöläinen.”

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen ja-
kaa vuosittain Suomen köyhyyden vastainen verkos-
to EAPN-Fin. Se nostaa esiin laadukasta journalismia 
ja tuo näkyviin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näke-
myksiä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuut-
taan. Tunnustuksen saaja sai Helena Korkan tekemän 
palkinnon Hyvä kello kauas kuuluu ja Huoltaja-sääti-
ön tuhannen euron palkinnon. Valinnan palkittavis-
ta tekee köyhyyttä kokeneista koostuva raati.

Ehdolle tunnustuksen saajaksi esitettiin 53 artik-
kelia, ohjelmaa, kolumnia tai verkkojuttua. Monissa 
ehdokkaissa oli yhden köyhyyttä kokeneen ihmisen 
tarina, jonka taustaksi esiteltiin tilastoja ja tutkittua 
tietoa.

LEEnA VALKOnEn   VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Kunnioittavasti 
köyhyydestä -tunnustukset 
jaetiin journalisteille
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Joensuun työllisyyden asiakasraadin 
syyskuun 2019 tapaamisessa 
kirjoitettiin kirjeitä työministerille 
teemalla haaveita ja unelmia 
työllisyyspalveluista.   

Hyvä työministeri, terveisiä Joensuun työlli-
syyden asiakasraadista. Meillä raatilaisil-
la on kokemusta työelämästä ja työttömyy-
destä eri vuosikymmeniltä. Olemme eläneet 

työllistymisen nousu- ja laskukausia, olemme olleet 
vakituisissa työsuhteissa, kokeneet irtisanomisia, 
tehneet silppu-, pätkä- ja sijaistöitä sekä palkkatuki-
töitä. Olemme olleet velvoitetyöllistettyjä ja kevyty-
rittäjiä. Olemme osallistuneet valmennuksiin ja kou-
lutuksiin. Näistä näkökulmista, työnhakijoina, pät-
kä- ja keikkatyöläisinä, aktiivisina kansalaisina ja 
työllisyyspalvelujen kokemusasiantuntijoina, lähes-
tymme sinua.

Ensimmäiseksi toivotamme sinulle lämpimästi 
onnea vaativaan tehtävääsi. On upeaa, että 56-vuo-
tiaana olet uusien haasteiden äärellä. Meistä moni 
on joutunut kokemaan sen, että työuran kerran kat-
ketessa on yhtäkkiä vanha työmarkkinoille. Tähän 
toivomme muutosta. Rakenteellisia esteitä, esimer-
kiksi työnantajan velvollisuutta maksaa osa työnte-
kijöidensä mahdollisista työkyvyttömyyseläkkeistä, 
voitte poistaa lainsäädännöllä, mutta onko sinulla 
ajatuksia, mitä muuta voisimme tehdä päästäksem-
me eroon ikäsyrjinnästä? Jokainen meistä vanhenee: 
syrjinnän poistaminen on kaikenikäisten asia ja vel-
vollisuus.

Meillä on hyviä kokemuksia kolmannen sekto-
rin palkkatukityöstä. Voisiko ikääntynyt tai osatyö-
kykyinen olla yhdistystyössä eläkeikään asti? Järjes-
tökentällä on mielekkäitä ympäröivää yhteiskuntaa 
hyödyttäviä töitä. Ylipäätään, jos aktiivisuutta tul-
laan jatkossakin mittaamaan, ehdotamme, että sitä 
kerryttäisi vapaaehtoistoiminta. Tämä voisi aktivoi-
da työttömiä yhteiskunnalliseen toimintaan ja syn-
nyttää sitä kautta hyvinvointia. Me raatilaiset olem-
me hyvissä ruumiin ja sielun voimissa osin juuri sen 
takia, että olemme aktiivisia kansalaistoimijoita. 

Työttömyysturvan ja osa-aikatöiden yhdistämi-
sessä tapahtuneisiin uudistuksiin olemme tyytyväi-
siä. Mutta - yhä on paljon tehtävää. Palkkioperustais-
ten töiden vastaanottamista jarruttaa mm. huoli sii-
tä, että sivutulot, jotka eivät yksin riitä toimeentulok-
si, tulkitaan yksityisyrittäjyydeksi, joka on este työt-
tömyysturvalle. Valitettavasti meillä on kokemusta 
siitä, että nämä tulkinnat ovat TE-toimisto ja -virkai-
lijakohtaisia. Tähän toivomme selkeää ja yhtenäistä 
valtakunnallista linjaa.

Työllisyyspalveluissa tapahtuneista muutoksista 
olemme huolissamme. Sähköiset palvelut ovat tätä 
päivää, mutta kaikille ne eivät sovi. Erityisesti kun 
työttömyys pitkittyy, ihminen kaipaa henkilökoh-
taista tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Viime vuo-
sien työllisyyspolitiikassa kohtaamisille ei ole ollut ti-
laisuuksia. Millaisessa yhteiskunnassa elämme, jos 
meidän täytyy haaveilla kasvotusten kohtaamisesta?

Olemme huolissamme myös asenteista työttömiä 
kohtaan. Peräänkuulutamme sitä, että työttömyys on 
arkinen yhteiskunnallinen ongelma, jonka ei kuulu 
leimata ihmistä tietynlaiseksi. Työttömyysjaksoille 
ei saa antaa sellaisia merkityksiä, jotka heikentävät 
työttömän työllistymismahdollisuuksia jatkossa.

Lopuksi haluamme sanoa, että työttömän akti-
vointi on mielestämme kannustettava idea. Ehdo-
tamme, että se tehdään positiivisten ja ihmislähtöis-
ten palvelujen muodossa. Kaipaamme tukea, emme 
keppiä. Ehdotamme, että te hallituksessa kuulisitte 
työttömien omaa ääntä. Meillä, sekä ruohonjuurita-
son työllisyystoimijoilla, on kokemuksia ja näkemyk-
siä siitä, kuinka työllisyyspoluilla kuljetaan askelia 
eteenpäin.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen asia-
kasraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka 
tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mieli-
piteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista.

Lisätietoja:
www.pksotu.fi/asiakasraati

Haaveita ja unelmia!
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Pitkäaikaistyöttömät ovat 
sairaampia ja käyttävät vähemmän 
terveyspalveluja kuin muu 
työikäinen väestö. Yksi syy tähän on 
tiedon ja taidon puute palveluihin 
hakeutumisessa. Jalkautuvalla 
palveluohjauksella ja monialaisella 
yhteistyöllä voidaan edistää 
työttömien hyvinvointia ja terveyttä.

Työttömillä on enemmän sairauksia ja terveys-
ongelmia kuin työssä olevilla, mutta silti he 
käyttävät terveyspalveluja vähemmän kuin 
muut. Pisimpään työttömänä olleet eivät vält-

tämättä lainkaan käytä terveyspalveluita. Heillä on 
myös muuta väestöä vähäisempi osuus sairausperus-
teisiin etuuksiin. 

Moni pitkäaikaistyötön tarvitsisi erilaisia tukitoi-
mia, apua ja hoitoa työ- ja toimintakykynsä kohenta-
miseksi. Muun muassa Tuija Oivon ja Raija Kerättä-
ren raportti Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuu-
det, palvelut, tukitoimet 2018 kertoo, että joka viiden-
nen pitkäaikaistyöttömän (n. 16 000) työkykyä voitai-
siin kohentaa hoidolla tai kuntoutuksella ja arvioiden 
mukaan lähes joka kolmas (n. 27 000) pitkäaikaistyö-
tön on työkyvytön. Työttömillä korostuvat mielenter-
veyden sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Palveluihin hakeutuminen 
vaatii taitoja
Kuntoutuspalveluiden saaminen edellyttää toimin-
takyvyn vaikeuksien ja sairauden tai vamman tun-
nistamista ja hakeutumista palveluihin. Lähtökohta 
siis on, että asiakas itse pyytää palvelua. Tämä vaatii 
työttömältä aktiivisuutta ja taitoja, joita ei useinkaan 
ole. ”Mulla on toiminnanvaikeutta niin mä en ym-
märrä ollenkaan nykyteknologiaa. Mä en ymmärrä 
mitä mun pitää minnekin ruutuun laittaa.” Muun mu-
assa näin kertovat Terveydeksi-hankkeen asiakkaat.

Tiedonhaku palveluista edellyttää digi-taitoja, 
sähköistä ajanvarausta tai kirjautumisia verkkopal-
veluihin, mutta melko harva osaa käyttää sähköisiä 
palveluita tai omistaa älypuhelimen tai tietokoneen.

On myös paljon pitkään työttöminä olleita, jotka 
eivät itse tunnista ongelmia toimintakyvyssään. Osa 
taas puolestaan pitää asian omana tietonaan ja yrit-
tää pärjätä itse. Syitä tähän ovat mm. häpeä, syylli-
syys, tarve selviytyä itse sekä karenssin pelko. 

Vaikka terveystarkastukseen 
pääseekin, ei hoitoon ole varaa 
Rahan puute lykkää merkittävästi terveydenhoitoon 
hakeutumista, ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen jää usein viimeiselle sijalle vuokran 
ja laskujen maksun, perheen ja lasten tarpeiden jäl-
keen. Vaikka terveystarkastus on maksuton, on sitä 
mahdollisesti seuraava jatkohoito useimmiten mak-
sullista. 

KATRIInA LEHTOVAARA JA VEERA LUOTO   TERVEydEKSI-HANKE, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Työttömät terveys-
tarkastuksen kautta 
palveluiden piiriin
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Palveluiden maksullisuus estää niiden käyttöä. 
Asiakasmaksulain §11 nojalla maksuja voitaisiin 
alentaa tai jättää kokonaan perimättä, mutta lakia 
tunnetaan ja sovelletaan kunnissa kirjavasti. Lain 
selvittäminen omassa asiassa on usein vaikeaa ja by-
rokraattista. Moni hankkeen asiakas on kertonut saa-
neensa ohjeen hakea asiakasmaksuihin toimeentu-
lotukea. Käytäntö on lain vastainen, toimeentulotu-
ki on viimesijainen tukimuoto, jonka edelle asiakas-
maksulaki menee. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen 
joutuminen ulosottoon on hälyttävää. Vuonna 2018 
sosiaali- ja terveyspalveluista vireille tulleita ulosot-
totapauksia oli yli 380 000. Tämä suunta on ollut kas-
vava. 

Asiakasmaksuihin tehtyjen korotusten lisäksi 
pienituloisten ja paljon sairastavien tilannetta ovat 
kurjistaneet tällä vuosikymmenellä tehdyt korotuk-
set lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen oma-
vastuuosuuksiin sekä leikkaukset perusturvaetuuk-
siin.

Huonot kokemukset ja 
pelot karensseista estävät 
palveluiden käyttöä

Osa työttömistä ei hakeudu palveluihin tai he jopa 
välttelevät viranomaisia, koska heillä on huonoja ko-
kemuksia ja niiden myötä syntynyttä vastarintaa tai 
pelkoja.  Moni työtön on kertonut, ettei halua käyt-
tää terveydenhuollon palveluita, sillä kokee siellä ole-
vansa toisen luokan kansalainen, jota ei uskota tai 
oteta vakavasti. Voi myös olla huoli, ettei ymmärrä 
kaavakkeita tai viranomaisen kertomaa: ”Mut koe-
taan hankalana, kun mä en ymmärrä mitään mitä 

mulle sanotaan, kun asiat sanotaan niin vaikeasti ja 
ohjeita tulee joka puolelta.” 

Palvelujärjestelmän monimutkaisuus voi aihe-
uttaa byrokratialoukkuja tai väliinputoamisia. Siir-
tyminen palvelusta ja etuudelta toiselle voi vaaran-
taa toimeentulon.  Huoli sen katkeamisesta on melko 
yleinen ja aiheellinenkin - jos todetaan, ettei ihminen 
ole työkykyinen eikä voi vastaanottaa työtä, ei hänel-
lä myöskään ole oikeutta työttömyyskorvaukseen. 

Sairauspäivärahan, kuntoutustuen tai työkyvyt-
tömyyseläkkeen hakeminen on riski, sillä hakemuk-
sen käsittelyssä voi mennä pitkään ja lopputuloksena 
voi olla hylkäys. Usein sairaushistoriaa on vaikeaa to-
dentaa juuri siksi, ettei lääkärissä ole käyty ja mer-
kintöjä pitkäaikaisistakin vaivoista tai diagnooseis-
ta ei ole.

Taloudellisen katastrofin välttämiseksi voi olla 
turvallisempaa pysytellä työttömänä ja ”tuntemat-
tomana” työnhakijana, vaikka se tarkoittaisikin tar-
peellisen terveyspalvelun puutetta ja työllistymisen 
hankaloitumista entisestään.

Palveluviidakossa yksin
Työttömät ovat syrjässä työkykypalveluista, etuuksis-
ta ja osallisuudesta, toteavat Oivo ja Kerätär raportis-
saan. Pitkäaikaistyöttömän asiat ovat usein mones-
sa solmussa, terveysongelmat kietoutuvat taloudelli-
siin ja sosiaalisiin ongelmiin. Taustalla saattaa olla 
myös diagnosoimaton ja hoitamaton tules-vaiva  tai 
oppimisvaikeus. Ongelmavyyhti vaikeuttaa työllis-
tymistä ja pitkittyessään aiheuttaa mielenterveyson-
gelmia. Mielialan lasku ja yleinen näköalattomuus on 
tavallista ja usko tulevaisuuteen kateissa. 

Vaikka kunnissa toteutetaan jo moniammatillisia 
tiimejä, tiedonkulku eri toimijoiden välillä ei lähes-
kään aina ole toimivaa. Asiakas saattaa tarvita apua 
sekä terveydentilaansa että sosiaaliseen- ja taloudel-
liseen tilanteeseensa. Palveluohjausta tulisikin ke-
hittää siten, että kuka tahansa asiakkaan kohtaakin 
ensimmäistä kertaa, hän osaisi tehdä kokonaisval-
taisen arvion ja ohjata ”vaikka kädestä pitäen” asiak-
kaan palveluissa eteenpäin. Väliinputoamista ja yk-
sinjääntiä ei saisi tapahtua edes yksityisyyden suo-
jaan vedoten. 

Lähteet:
Tuija oivo ja Raija Kerätär: osatyökykyisten reitit työlli-

syyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet 2018, STM/
TEM

Kirsi Lappalainen: Työttömien työelämävalmiuksien tu-
keminen 2017, Itä-Suomen yliopisto

Terveydeksi-hanketta (2016–2020) 
hanketta rahoittavat Euroopan so-
siaalirahasto sekä STEA. Hanketta 
toteutetaan yhdessä Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry:n kanssa. 
Lisätietoja hankkeesta: Työttömien 
Keskusjärjestön verkkosivut: 
tyottomat.fi > Hankkeet > 
Terveydeksi-hanke (tyottomat.fi/
hankkeet/terveydeksi-hanke/)
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Työttömien terveystarkastuksessa 
mahdollisuus huomata sairaudet 
ajoissa – tarkastuksesta ei tiedoteta 
riittävästi 

Työttömien terveystarkastuksessa ohjataan 
sairauksia ennaltaehkäiseviin toimiin, havai-
taan ja hoidetaan somaattisia sairauksia sekä 
tarjotaan psykososiaalista tukea. Onnistunut 

terveystarkastus koostuu riittävästä tiedosta, yksi-
löllisestä kohtaamisesta, puheeksiotosta ja kiireettö-
myydestä. Näin esittää Diakonia-ammattikorkeakou-
lun sosiaalialan opinnäytetyö, jonka Aleksandra Ma-
lanin on tehnyt osana ylempää ammattikorkeakou-
lututkintoa. 

Tulokset perustuvat haastatteluaineistoon, joka 
kerättiin keväällä 2019. Haastatteluihin osallistui yh-
deksän henkilöä eri maakunnista. Opinnäytetyö to-
teutettiin yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö 
ry:n ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n toteuttaman 
Terveydeksi-hankkeen kanssa. 

Apua ja tukea 
terveystarkastuksesta
Työttömien ja työssäkäyvien väliset terveyserot ovat 
suuret. Lakisääteisen ja maksuttoman työttömien 
terveystarkastuksen tavoitteena on arvioida, ylläpi-
tää ja edistää työttömien työ- ja toimintakykyä, terve-
yttä ja hyvinvointia. 

Maksuttomilla verikokeilla sairauksiin oli mah-
dollisuus puuttua ajoissa. Tulosten mukaan veriko-
keiden perusteella todetut sairaudet olisivat jääneet 
huomaamatta ilman terveystarkastusta. Sairauksiin 
reagoitiin nopeasti ja aloitettiin lääkitys. Terveystar-
kastuksessa on mahdollisuus kartoittaa aikaisemmat 
sairaudet, lääkitykset sekä sairastumisen riskit koko-
naisvaltaisesti ja kiinnittää huomiota sellaisiin oirei-
siin, jotka jäävät perusterveydenhuollossa mahdolli-
sesti tutkimatta. Jo yhdellä tapaamisella on mahdol-
lisuus auttaa ja tarvittaessa ohjata jatkotoimenpitei-
siin. 

Terveystarkastuksen painopiste on somaattises-
sa terveydessä, mutta tulosten perusteella tilaa oli 
myös psykososiaalisen hyvinvoinnin huomioimisel-
le. Tulosten mukaan asiakkailla oli mahdollisuus kes-
kustella terveydenhoitajan kanssa mieltä painavista 
asioista. Tuen tarjoaminen, kehuminen, rohkaisemi-
nen ja kannustaminen lisäsivät asiakkaiden myön-
teistä suhtautumista itseensä ja uskoa omiin mahdol-
lisuuksiin. 

yksilöllinen kohtaaminen 
ja aktiivinen tiedottaminen 
onnistumisen keskiössä

Onnistunut terveystarkastus vaatii riittävän pitkän 
vastaanottoajan ja erityistä ammattitaitoa. Kiiree-
tön vastaanotto mahdollistaa huolellisen perehty-
misen asiakkaan tilanteeseen ja hyvän asiakaskoke-
muksen. Yksilöllinen elämäntilanne, sairaushistoria 
ja avuntarve tulee huomioida asiakasta kuunnellen. 
Elämäntilanteet ovat erilaisia, eikä työttömyys tar-
koita kaikille samanlaisia asioita tai ongelmia. Sama 
ratkaisu ei sovi kaikille. Kohtaamalla asiakkaat yksi-
löllisesti päästään parempiin tuloksiin terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä. 

Lainsäädöllinen pohja terveystarkastukselle on 
tullut voimaan jo 2011, mutta harva työtön tietää oi-
keudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen. 
Haasteena on tavoittaa heikoimmassa asemassa ole-
vat työttömät, joiden terveydestä on suurin huoli. 
Osallistujien mukaan työttömien terveystarkastuk-
sesta ei tiedoteta riittävästi, eivätkä koordinointivas-
tuussa olevat tahot välttämättä osaa ohjata palveluun. 
Alueelliset erot ovat suuret. Tähän toivotaan muutos-
ta – lainmukaista palvelua ei pidä joutua vaatimaan.

Malanin, Aleksandra: Onnistuneen työttömien 
terveystarkastuksen elementtejä (2019)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112021722

Apua ja tukea 
työttömyyteen 
terveystarkastuksista

ALExAndRA MALAnIn   oPISKELIJA, dIAK
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Missä ovat Rinteen hallituksen 
todelliset työllisyystoimet? 
Tätä kysymystä on toisteltu 
oppositiopoliitikkojen toimesta 
jo hallitusohjelmaneuvotteluista 
lähtien.  Kysymys on tietysti kriittisen 
tärkeä, sillä korkea työllisyysaste on 
yksi hallituksen päätavoitteista. 

Hallituksen usein toisteltu tavoite on 75 %:n 
työllisyysaste ja 60 000 uutta työpaikkaa. 
Tavoitteen mielekkyydestä ja mittaustavois-
ta on käyty runsaasti keskustelua, mutta 

työttömän arjen kannalta olennaisinta on kuitenkin 
konkreettiset toimet. Millä tavoilla työttömyyttä hoi-
detaan tulevan neljän vuoden aikana?

Hallituksen alkutaipaleen ja hallitusohjelman 
perusteella näyttäisi siltä, että useat hallituksen toi-
met noudattavat niin sanottua sosiaalisten investoin-
tien politiikkaa. Tämä on pantu merkille myös medi-
assa. Sosiaalisten investointien roolista uuden halli-
tuksen ajattelussa ovat kirjoittaneet esimerkiksi Kan-
san Uutiset ja Helsingin Sanomat. Mutta mitä oikein 
ovat sosiaaliset investoinnit? Voiko niillä helpottaa 
työttömien asemaa? 

Sosiaalimenot eivät 
ole vain kuluerä
Sosiaalinen investointi on investoimista ihmisten in-
himilliseen ja sosiaaliseen pääomaan, eli aineetto-
miin resursseihin. Käytännössä sosiaalisia investoin-
teja ovat esimerkiksi usein julkisen sektorin tekemät 
panostukset koulutukseen ja aktiiviseen työvoimapo-
litiikkaan.

Sosiaalisten investointien politiikka voidaan näh-
dä myös yksittäisiä investointeja laajemmin eräänlai-
sena talous- ja sosiaalipolitiikan mallina. Sille omi-
naista on se, että ihmisten hyvinvointi ja taloudelli-
nen tuottavuus eivät ole toistensa vastakohtia. Kou-
lutukseen ja terveyspalveluihin sijoitetut menot eivät 
ole talouspoliittisesti vain kuluerä vaan myös inves-
tointi tulevaisuuteen. Hyvinvoiva ja osaava väestö on 
taloudellisesti tuottava, joten panostaminen siihen 
on kannattavaa. Ajattelutapa on vastakohta uuslibe-
ralismille, jossa sosiaaliset menot on nähty talous-
kasvua vaarantavana tekijänä.

Sosiaalisten investointien näkökulma myös laa-
jentaa käsitystä hyvinvointivaltion tehtävistä. Toi-
sinaan hyvinvointivaltiota kuvaillaan passiivisena 
toimijana, joka takaa sosiaalivakuutuksen ja turva-
verkon sekä toimii progressiivisen verotuksen avul-
la voimakkaana tulonjakoautomaattina. Tällöin hy-
vinvointivaltio nähdään oikeudenmukaisena ja tasa-
arvoisena, mutta myös kalliina ja tehottomana yh-
teiskuntamallina. Tämä on omiaan heikentämään 
hyvinvointivaltion hyväksyttävyyttä erityisesti kor-
keimmissa tuloluokissa, jossa maksetaan huomatta-
vasti enemmän veroja kuin vastaanotetaan etuuksia.

Sosiaalisten investointien politiikassa hyvinvoin-
tivaltiolla ei ole kuitenkaan vain passiivinen sivus-

AATU PUHAKKA   TuTKIJA

Mitä sosiaaliset investoinnit 
tarkoittavat työttömälle?

Aatu Puhakka, tutkija
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taseuraajan ja verottajan rooli, vaan se osallistuu ta-
louskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseen. Näin 
hyvinvointivaltio on myös aktiivinen toimija ja talo-
udellisen kehityksen mahdollistaja.

Tuottava sosiaalipolitiikka – 
sosiaalisen investoinnin edeltäjä
Ajatus siitä, että sosiaalipolitiikalla voidaan saavut-
taa myös taloudellisia hyötyjä ei ole uusi, vaan peräi-
sin jo 1930-luvun Ruotsista. Tuolloin Alva ja Gunnar 
Myrdal kehittelivät uutta sosiaalipolitiikan mallia, 
joka nimettiin myöhemmin tuottavaksi sosiaalipo-
litiikaksi. Tuottava sosiaalipolitiikka pyrki järjestä-
mään taloudellisen tuotannon tehokkaammin tuke-
malla naisten osallistumista työmarkkinoille ja sa-
malla panosti koulutukseen sekä terveydenhuoltoon. 

Ajattelutavasta tuli ruotsalaisen hyvinvointivalti-
on perusta ja se on toisinaan liitetty keynesiläiseen 
talouspolitiikkaan. Toisen maailmansodan jälkeen 
erityisesti länsimaissa talouspolitiikassa pyrittiinkin 
täystyöllisyyteen, riittäviin palkkoihin sekä saavu-
tettavaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Hyvinvointivaltio ja keynesiläisyys joutuivat kui-
tenkin kriisiin viimeistään 1980-luvulla talouspolitii-
kan oikeistolaistumisen myötä. Käytännössä tämä 
tarkoitti täystyöllisyystavoitteen korvaamista valuut-
ta- ja budjettivakaudella, yksityistämistä, työmarkki-
noiden sääntelyn purkua ja hyvinvointivaltion kaven-
tamista. Uudessa paradigmassa työttömyyden kat-
sottiin johtuvan työmarkkinoiden jäykkyyksistä ja 
hyvinvointivaltion kannustinloukuista. Paradigmal-
la on ollut vaikutuksensa myös EU:n talouspolitiik-
kaan, sillä EMU:n sääntöjä rakennettiin juuri 1980-
1990 -luvuilla. EMU:n säännöissä korostuikin juuri 
budjetti- ja valuuttavakaus esimerkiksi työllisyysta-
voitteiden sijaan.1 

1990-luvun lopussa alkoi kuitenkin nousta myös 
toisenlaisia ajatuksia, jotka korostivat sosiaalipoli-
tiikan roolia työllistymisen ja talouskasvun vauh-
dittajana. Tässä ajattelutavassa passiivinen tulonja-
koon keskittyvä sosiaalipolitiikka katsottiin vanhan-
aikaiseksi. Sen sijaan ihmisille pitäisi tarjota työka-
luja, joilla he selviäisivät esimerkiksi työmarkkinoi-
den muutoksista ja köyhyydestä. Tämän ajattelutavan 
taustalla ei ole yksittäistä teoriaa ja sille on useita ni-
mityksiä. Näistä tunnetuin kuitenkin lienee sosiaa-

1  Toisaalta Eu:ssa on viime vuosina ollut pyrki-
myksiä myös toisenlaiseen kehitykseen nk. Sosiaalisen 
Euroopan projektin puitteissa, jossa pyritään luomaan 
yhteistä työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa.

listen investointien näkökulma (eng. Social Invest-
ment approach).

Sosiaalisten investointien politiikka 
työttömyyden hoidossa
Työttömyyden hoitoa sosiaalisten investointien näkö-
kulmasta voidaan lähestyä Johan De Dekenin kolmi-
osaisen jaottelun avulla. De Deken on jakanut sosiaa-
liset investoinnit kolmeen kategoriaan - puskureihin, 
varantoihin ja virtoihin. 

Puskurit nimensä mukaisesti pehmentävät työ-
markkinoilta pois jäämisen vaikutuksia. Puskureita 
ovat esimerkiksi työttömyyskorvaukset, työeläkkeet, 
vanhuuseläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet. Kuten 
hyvin tiedetään, osa näistä etuuksista voi heikentää 
työn tekemisen tai vastaanottamisen kannustimia. 
Työttömyyskorvaukset voivat kuitenkin myös edis-
tää tuottavuutta, mikäli ne mahdollistavat työttömäl-
le työnhaun, jossa hän voi helpommin vastaanottaa 
osaamistaan vastaavaa työtä. Jos työttömyysturvaa 
ei ole tai se on liian matala, voi työtön olla pakotettu 
ottamaan vastaan työtä, jossa hän ei olisi tuottavim-
millaan. Riittävän suuri työttömyysturva kuitenkin 
mahdollistaa sopivimman työpaikan löytämisen niin 
työttömän kuin koko kansantalouden näkökulmasta. 
Erilaiset eläkkeet voivat mahdollistaa sen, että hen-
kilöt, jotka eivät enää koe soveltuvansa työmarkki-
noille voivat jäädä sieltä vapaaehtoisesti pois ilman 
toimeentulohuolia. Samalla he antavat tilaa työttö-
mille, jotka haluaisivat töihin.

Varannot lisäävät yksilöiden valmiuksia sekä ky-
kyjä. Varannot voidaan jakaa kohderyhmän mukai-
sesti työttömiin, työllisiin ja henkilöihin, jotka voisi-
vat olla tulevaisuudessa työmarkkinoiden käytettä-
vissä. Työttömiin kohdistuvia varantoja ovat esimer-
kiksi uudelleenkoulutus ja erilaiset työllistymistä tu-
kevat palvelut, kuten työnhakuvalmennus. Työllisiin 
kohdistuvia satsauksia taas ovat investoinnit, jotka 
kannustavat sekä työntekijää että työnantajaa panos-
tamaan työntekijän taitoihin. Työntekijöitä suojele-
vat lait ovat esimerkki tästä. Kun työntekijän irtisa-
nomissuoja on korkea, on työnantajan kannattavaa 
panostaa työntekijöiden osaamiseen. Erilaiset pal-
kalliset vapaat ja työttömyysturva taas luovat töissä 
oleville mahdollisuuksia jättäytyä pois töistä ja pa-
nostaa omaan osaamiseen. Hyvä esimerkki tästä on 
mahdollisuus opintovapaaseen ja aikuiskoulutustu-
keen. Potentiaalisesti työmarkkinoiden käytettävissä 
olevia ovat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole olleet 
työmarkkinoilla sekä esimerkiksi kotiäidit ja koti-
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isät. Heihin kohdistuvia sosiaalisia investointeja ovat 
erityisesti koulutus ja varhaiskasvatus.

Virrat ovat menoja, jotka parantavat työllistymi-
sen mahdollisuuksia. Tämä voi tapahtua lisäämällä 
työpaikkojen määrää julkisella sektorilla tai luomal-
la kannusteita yksityiselle sektorille. Työpaikkoja jul-
kisella sektorilla voi luoda esimerkiksi työtakuuoh-
jelmilla, joilla palkataan työttömiä nuoria tai pitkä-
aikaistyöttömiä. On myös mahdollista, että julkisen 
sektorin työpaikkoja ylipäätään kasvatetaan esimer-
kiksi hoiva-alalla tai varhaiskasvatuksessa. Yksityis-
tä sektoria taas voi kannustaa palkkaamaan vaikeas-
ti työllistyviä esimerkiksi palkkatuella tai yrityksille 
annettavilla verohelpotuksilla.

Jaottelu ei ole kuitenkaan aina helppoa. Osa julki-
sista palveluista tai etuuksista voi toimia sosiaalisina 
investointeina monella tavalla. Esimerkiksi varhais-
kasvatusala voi vähentää työttömyyttä tarjoamal-
la työpaikkoja, lisätä lasten tulevaisuuden henkistä 
pääomaa ja vapauttaa vanhemmat työmarkkinoiden 
käytettäviksi.

Lopuksi
Työttömät voivat hyötyä sosiaalisten investointien 
politiikasta erityisesti työttömyysturvan, työllisyy-
denhoidon ja julkisten palveluiden kautta. Kun riittä-
vä työttömyysturva käsitetään negatiivisen kannus-
timen sijaan tuottavuutta edistävänä investointina, 
voidaan sen korottaminen nähdä valtiontaloudessa 
nykyistä houkuttelevampana. Palkkatuet, työtakuu 
ja muut työllisyydenhoitoon liittyvät sosiaaliset in-
vestoinnit taas kasvattavat suoraan mahdollisuutta 
työllistyä. Julkisilla palveluilla helpotetaan työttömi-
en arkea, kuten lastenhoitoa.

Se missä laajuudessa ja miten sosiaalisia inves-
tointeja toteutetaan, on sidoksissa yleiseen finanssi-
politiikkaan. Jos julkisessa taloudessa tavoitellaan ta-
sapainoista tai ylijäämäistä budjettia erityisesti lyhy-
ellä aikavälillä, voi sosiaalisiin investointeihin käy-
tettävä raha jäädä niukaksi. Toisaalta sosiaalisia in-
vestointeja voidaan edistää ja toivoa, että niiden hyö-
dyt maksaisivat itsensä takaisin esimerkiksi korke-
amman työllisyyden avulla. Tämä näyttäisi olevan 
strategiana erityisesti Rinteen hallituksen talouspo-
litiikassa.

Aina ei kuitenkaan ole varmaa maksavatko sosi-
aaliset investoinnit itseään takaisin julkisen talouden 
näkökulmasta. Usein mittaaminen voi myös olla vai-
keaa, sillä yksittäisen sosiaalisen investoinnin hyö-
ty voi näkyä vasta niin kaukana tulevaisuudessa, että 
sen vaikutusta on mahdotonta erotella. Tämän ei silti 
tarvitse tarkoittaa sitä, etteikö sosiaalisia investointe-
ja kannattaisi edistää. Esimerkiksi hyvinvoinnin kas-
vu ja työpaikkojen lisääntyminen voivat olla arvok-
kaita tavoitteita sinänsä. 

Kirjallisuutta
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Vaikutus Käytännössä

Puskurit Työmarkkinoilta jäämisen vaikutusten 
pehmentäminen.

Työttömyysetuudet, eläkkeet

Varannot yksilöiden valmiuksien ja kykyjen 
lisääminen

Koulutus ja varhaiskasvatus 

Virrat Työllistymisen mahdollisuuksien 
lisääntyminen

Työtakuu, työpaikkojen 
lisääminen

Sosiaalisten investointien jaottelu puskureihin, varantoihin ja virtoihin
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Mikkelin Työttömät vierailivat 
Helsingissä ja eduskunnassa 
6.11.2019. Työttömien yhdistys jätti 
kansanedustaja Heli Järviselle 
aloitteen pienituloisten kansalaisten 
harrastusmahdollisuuksien 
turvaamisesta. Rahan 
riittämättömyys on usein 
harrastamisen esteenä. Jokaiselle 
lapselle olisi turvattava yksi 
maksuton harrastus.

Aloitteessa todetaan:
Työttömät ja myös pienituloiset lapsiperheet ja eläke-
läiset tarvitsevat taide, - kädentaito- ja liikuntahar-
rastuksia siinä missä leipääkin. Harrastukset vahvis-
tavat ihmisen itsetuntoa, tuovat onnistumisen elä-
myksiä, virkistävät, luovat merkityksellisiä ihmis-
suhteita ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Rahan riittämättömyys on usein harrastamisen 
esteenä. Sitä ei riitä jatkuvasti nousevien harrastus-
maksujen kattamiseen, kun kuukausittaiset tulot hä-
din tuskin kattavat välttämättömät jokapäiväiseen 
elämiseen menevät kulut.

Suomessa on kaiken kansan sivistämiseen ja har-
rastamismahdollisuuksien luomiseen tarkoitettu

kansalais- ja työväenopistojen verkosto. Niiden 
tarjonta on edelleen runsasta ja kattaa kaikki ikäluo-
kat lapsista vanhuksiin. Valitettavasti niiden nykyi-
nen kurssien hinnoittelupolitiikka on johtanut sii-
hen, että pienituloisimmalla kansanosalla ei ole va-
raa kurssimaksuihin niiden erilaisista alennuksista 
huolimatta. Myös urheiluseurojen keräämät maksut 
liikuntaharrastuksiin osallistumisista tilavuokra-, 
väline- ja lisenssimaksuineen karsii tehokkaasti pie-
nituloiset pois toiminnasta.

Tarvitaan siis uusia avauksia turvaamaan kaikki-
en kansalaisten harrastusmahdollisuudet. Islannis-
sa ratkaisumalliksi on otettu lasten ja nuorten osalta 
ns. kokonaiskoulupäivä. Koulut tarjoavat aamu- ja il-
tapäivisin erilaisia harrastusmahdollisuuksia kerho-
jen muodossa. Kerhotoiminnan on oltava maksuton-
ta, jotta niihin voivat osallistua myös kaikkein pieni-
tuloisimmat.

Suomessa voitaisiin ottaa Islannin malli käyttöön 
ja selvittää, minkälaisia säästöjä se toisi mm. syrjäy-
tyneiden nuorten määrän vähenemisenä.

Aikuisväestölle ratkaisuja voisi löytyä erilaisista 
yhteisömalleista. Esimerkiksi Mikkelin työttömien 
Kohtaamispaikka Kipinä on ennakkoluulottomasti 
toteutettua toimintaa pienituloisten hyväksi. Se sisäl-
tää myös maksuttomia, kaikille avoimia harrastus-
ryhmiä.

Keskustelussa kansanedustaja Heli Järvisen 
kanssa käytiin läpi myös Mikkelin seudun työllisyys-
tilannetta sekä yleisiä työttömyyteen ja työllisyyteen 
liittyviä asioita. Mikkelissä harmina on tällä hetkel-
lä suurehkon työnantajan, noin sata henkeä työllistä-
vän yrityksen toiminnan lopettaminen. 

LEEnA VALKOnEn   VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Pienituloisten kansalaisten 
harrastusmahdollisuudet 
turvattava

Mikkelin Työttömät veivät aloitteen 
kansanedustaja Heli Järviselle eduskuntaan.

Kuva: Leena Valkonen
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Pohjois-Karjalassa avattiin lokakuussa 
Tyyne-neuvontapalvelu, jossa 
työtön voi saada neuvontaa myös 
verkkopalvelujen ja pikaviestipalvelun 
kautta.  Tyyne-palvelua tarjoaa 
Pohjois-Karjalan Työttömien 
Yhdistysten Toimintajärjestö 
ry ja sitä rahoittaa sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus 
sTEA Veikkauksen tuotoin. 

Tyyne-neuvojien toimipisteet sijaitsevat Joen-
suussa ja Lieksassa, mutta heidän työaluee-
naan on koko maakunta. Työttömien yhdis-
tysten organisoimaa neuvontaa sinällään on 

annettu Pohjois-Karjalassa jo parikymmentä vuotta. 
Tyyne-konseptia rakennettaessa on otettu huomioon 
sekä työttömyyden ja työelämän raju muuttuminen 
että neuvontatyön monikanavaisuuden mahdollisuu-
det. 

Palvelun avajaistilaisuudet Joensuussa ja Lieksas-
sa vetivät mukavasti väkeä ja uusia asiakkaitakin on 
tullut neuvonnan piiriin, kertoo Tyyne-neuvoja Taina 
Ben Daoud Joensuusta. 

– Meidän ensisijainen tavoitteemme ei ole työttö-
män työllistyminen, vaan hänen arkensa saaminen 
parempaan hallintaan. Voimaantumisen myötä työ-
tön pääsee polulle kohti työtä, työllisyyspolitiikan ti-
lanteet ja kysymykset muovaavat neuvontapalvelua 
jatkuvasti. Esimerkiksi aktiivimalli seurauksineen 
on työllistänyt neuvontaamme runsaasti. 

Velkaselvittelyihin ja 
viranomaisasiointiin kaivataan 
eniten apua

Tällä hetkellä Tyyne-palvelun asiakkaiden neuvonta- 
ja tukitarpeen viiden kärki on apu talous- ja velka-asi-
oiden selvittelyssä, asiointiapu viranomaiskäynneil-
lä, digineuvonta, apu hakemusten laatimisessa ja vi-
ranomaispäätösten tulkkaus. 

– Samalla kun asioita saadaan yhdessä hallintaan, 
oppivat Tyynen asiakkaat yhä omatoimisemmiksi di-
gipalvelujen käyttäjiksi. Neuvoa voi kysyä muuhun-
kin kuin työllisyyteen liittyvissä asioissa esimerkiksi 
omaan terveyteen tai harrastusmahdollisuuksiin liit-
tyvissä kysymyksissä, Taina Ben Daoud sanoo.

Tietoa näihin liittyen tarjotaan myös Tyynen net-
tisivustolla www.tyyne.info ja sosiaalisen median ka-
navissa. Osa Tyynen toimintaa on myös työttömien 
edunvalvonta, jota tehdään pääasiassa Työttömien 
Keskusjärjestö ry:n kautta.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimin-
tajärjestö ry on alueellisesti monessa mukana. Toi-
mintajärjestö vaikuttaa maakunnallisesti Pohjois-
Karjalan Järjestöasian Neuvottelukunnassa JANEs-
sa ja on lisäksi mukana useissa seutukunnallisissa, 
kunnallisissa ja muissa työllisyystoimijoiden verkos-
toissa. 

LEEnA VALKOnEn   VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Työttömiä palvellaan 
Pohjois-Karjalassa 
monikanavaisesti

Tyyne-neuvontapalvelusta Pohjois-Karjalassa vastaavat 
Taina Ben daoud ja Ritva Kurkinen. 
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Työttömien yhdistykset käyvät 
muuttuvien lakien ja asetusten 
sekä vähenevien taloudellisten 
resurssien ristiaallokossa. 
Aktiivinen väki vähenee, eivätkä 
nuoret pääosin ole kiinnostuneet 
sitovasta yhdistystoiminnasta ja 
yhteiskunta sekä rahoittajat penäävät 
vaikuttavuutta, näyttöä sijoitetulle 
avustukselle. Joissakin kunnissa 
ja kaupungeissa ymmärretään 
yhdistysten heille tuoma synergia 
ja apu, mutta näin ei ole läheskään 
kaikilla paikkakunnilla.

Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri 
vierailee tai on muutoin kontaktissa suurim-
man osan yhdistysten kanssa pitkin vuotta. 
Aluekokouksissa vaihdetaan alueen yhdistys-

ten kanssa kuulumisia ja jaetaan hyviä käytänteitä. 
Verkkosivuille kerätään tärkeitä linkkejä työn teke-
misen helpottamiseksi ja viimeisimpien laki- ja mui-
den muutosten huomioimiseksi. 

Videokanavalle tuotetaan materiaalia, joka tuo 
näkyväksi sekä yhdistysten työtä että tapahtumia, 
joihin kaikki yhdistykset eivät mm. taloudellisten re-
surssien puitteissa voi lähettää edustajaansa, vaikka 
haluaisivat.

Vuonna 2020 Keskusjärjestö osallistuu mm. kol-
meen seuraavaan projektiin, joista toivotaan olevan 
mahdollisimman paljon hyötyä jäsenyhdistyksille 
ympäri maan. Kevään aikana suunnitellaan työttö-
mien kokemusasiantuntijakoulutusta, jota lähdetään 
pilotoimaan Satakunnassa. Vuoden vaihteen jälkeen 
lanseerataan STEAn hankerahoituksella valmistettu 
hävikki- ja lahjoitusruokajakeluun fokusoiva verkko-
sivusto, jonka näkyvin tuotos on koko Suomen katta-
va karttapalvelu. Näiden lisäksi STM myönsi valtion-
avustusta, jolla tuetaan olemassa olevaa ruoka-apu-
toimintaa valtakunnallisesti vuoden 2020 loppuun.

Kokemustoimija ja 
-asiantuntijakoulutus
Työttömien Keskusjärjestö on yhteistyössä Porin 
Seudun Työttömien, Porin kaupungin/Satakunnan 
TYP:n, Satakunnan yhteisökeskuksen ja Leader Kar-
hunseutu ry/Ahkerasti yhdessä -hankkeen kanssa 
suunnittelemassa työttömien kokemusasiantuntija-
koulutuksen pilotoinnin aloittamista. Hankkeessa 
on tarkoitus kouluttaa työttömyydestä kokemuksiaan 
jakavia henkilöitä. Kuinka heidän tarinaansa saatai-
siin selkeä kertomuksen kaari, oikeiden käsitteiden 
hallinta, mediataidot, verkostoituminen ja oman ko-
kemuksen rohkea esittäminen. 

Vastaavaa koulutusta on jo olemassa mm. potilas-
yhdistyksillä. Kokemustoimija tai -asiantuntija voisi 
toimia luennoitsijana, kehittäjänä, arvioijana, ver-
taistoimijana tai kuultavana asiakasedustajana ryh-
mätöissä, jäsenyhdistyksissä tai mediassa.

JUHA KERÄnEn   JäRJESTöSIHTEERI, TyöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö Ry

Järjestösihteerin palsta

Juha Keränen, järjestösihteeri, 
Työttömien Kekusjärjestö ry
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Leader Karhunseutu on hakenut ESR-rahoitusta 
auditointimallin luomiseen ja kokeiluun Satakunnas-
sa. Työttömien Keskusjärjestön rooli olisi tietopan-
kin hallinta. Kaikkien kokemustoimijoiden ja -asian-
tuntijoiden yhteystiedot kerättäisiin Keskusjärjestön 
hallittavaksi, jolloin kokemusasiantuntijoita tilattai-
siin keskitetysti Keskusjärjestön kautta.

Ruoka-apu.fi
Kirkkopalvelut on suomalainen kirkollinen keskus-
järjestö, joka on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskus STEAlta rahoituksen Osallistava 
yhteisö -hankkeeseen (2019–2021). Hankkeen tavoit-
teena on monimuotoinen, vastuullinen ja osallisuut-
ta edistävä ruoka-apu. Hankkeen näkyvin osa on ruo-
ka-apu.fi-verkkosivusto, jossa Työttömien Keskusjär-
jestö on mukana. 

Verkkosivuston tavoitteena on saattaa kaikki ruo-
ka-apua jakavat toimijat yhteen paikkaan. Ulkoisesti 
se tarkoittaa sitä, että kun kuka tahansa ruoka-apua 
tarvitseva henkilö tai taho kaipaa tietoa paikallisesti 
(tai valtakunnallisesti), missä hävikki/lahjoitusruo-
kaa jaetaan, hän löytäisi kaikki jakajat verkosta yh-
destä paikasta (ruoka-apu.fi). 

Verkkosivustosta pyritään tekemään niin käyttä-
jäystävällinen kuin mahdollista. Karttasovellukses-
sa näkyvät kaikki järjestelmään kirjautuneiden toi-
mijoiden tulevat ruokatapahtumat. Vaikka sivustol-
la on kirkollinen kehittäjäyksikkö, sen ulkoasusta on 
tarkoitus tehdä aateneutraali. Sivustoon on tarkoitus 
jossain vaiheessa lisätä muita ruoka-apuun liittyviä 
toimintoja, kuten EU:n ruoka-apua tulevaisuudessa 
järjestävän tahon vuosiraportointi. Sivuston selaami-
nen ei vaadi kirjautumista.

Tapahtumien ilmoittaminen sivustolla on maksu-
tonta. Ilmoittajan tulee rekisteröityä järjestelmään ja 
täyttää vaadittavat tiedot, joiden pohjalta järjestelmä 
nostaa tapahtuman karttasovellukseen. Järjestelmä 
hyväksyy sekä julkiset että suljetulle ryhmälle suun-
natut ruokatapahtumat.

Seuraa verkkosivuston käyttöönottoa ja tilaa uu-
tiskirje osoitteesta: https://bit.ly/2qTTuSs

STM:n valtionavustus 2019–2020
Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 26.2.2019 haet-
tavaksi 1 200 000 euroa valtionavustusta ruoka-apu-
toiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja jär-
jestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville. Avus-
tushaku oli suunnattu ruoka-apua toteuttaville, yleis-
hyödyllisille yhteisöille, järjestöille ja säätiöille.

Avustusta sai kolme järjestöä, joista Työttömien 
Keskusjärjestön osuus oli toiseksi suurin. Keskus-
järjestön haussa oli mukana 16 jäsenyhdistystä sekä 
EHYT ry. Lisäksi Keskusjärjestö haki itselleen osan 
avustuksesta, jolla hankkeen aikana tehdään järjes-
tön piirissä tapahtuvasta ruoka-aputoiminnasta oma 
selvitys, kartoitus nykyisen toiminnan laajuudesta, 
asiakastarpeista ja muusta kehitystarpeesta. Avustus 
maksetaan Keskusjärjestölle, joka edelleen maksaa 
avustukset muille hankkeeseen osallistuville tahoil-
le päätöksen mukaisesti.

Työttömien Keskusjärjestön Eväitä Elämälle 
-hankkeeseen myönnettiin 122 000 euroa käytettä-
väksi vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen tarkoi-
tus on parantaa avustuksen avulla vapaaehtoisten si-
toutumista ruokajakoon, laajentaa ruoka-avun mää-
rää, parantaa tilojen käyttöä, hygieniaa, työskentely- 
ja odotustiloja, kylmäketjun toimivuutta ja kuljetuk-
sia sekä saada ruoka-apua uusille avuntarvitsijoille.

Ruoka-apu.fi 
-verkkosivun 
ulkoasu-
suunnitelma.
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oikeus työhön ihmisarvoa 
kunnioittaen!

tyottomat.fi 
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