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Työ, työttömyys ja
työllistäminen kuntien elinehto
Luen tätä Työttömien Keskusjärjestön
sidosryhmäjulkaisua vakavana,
kuntapäättäjän näkökulmasta.
Lehti on täynnä painavaa asiaa,
joka olisi jokaisen kuntapäättäjän
ja viranomaisen luettava tarkoin.
Artikkelit piirtävät näkyviin
sen, kuinka erilaisia näkökulmia
työttömyyteen liittyy.

N

Kuva: Irma Hirsjärvi

ämä asiantuntijoiden viestit ovat selkeitä, ne
kokoavat tiiviiksi paketeiksi sellaista informaatiota, jonka pohjalla meidän tulisi tehdä
päätöksiä valtion, organisaatioiden, kuntien
ja eri toimijoiden tasolla. Pohdin, miten hyvät valtakunnalliset ja alueelliset päätökset toteutuvat kuntaja yksilötasolla.

Juuri nyt kunnissa tehdään ennennäkemättömiä
leikkauslistoja. Kuntalaisten tulisi luottaa siihen, että
talouspäätökset tehdään viisaasti, harkiten ja tulevaisuuteen katsoen. Harvassa kunnassa on kuitenkaan
loppujen lopuksi aikaa perehtyä työllisyyden, työllistämisen ja työttömyyden prosesseihin, jotka kuitenkin tuottavat merkittäviä taloudellisia seuraamuksia.
Kuntani tarkastuslautakunnassa ollessani olen
alkanut ymmärtää, että viranomaiset ovat oman siilonsa asiantuntijoita, ja että usein siilot eivät keskustele keskenään. Vielä vähemmän viranhaltijat ehtivät olla yhteydessä yrityksiin tai yhteisöihin jotka
tuottavat tai tarjoavat kunnan kannalta välttämättömiä palveluja. Kutenkin kolmas kolmannen sektorin
on monen kunnan toiminnan merkittävä tukijalka.
Erityisen vaarallisena näen, että joissakin kunnissa pyritään nyt toteuttamaan suoraan hylätyn
kasvupalvelulain henkeä ja sanaa. Eri puolilta maata tulee viestejä siitä, kuinka vammaisten, kuntouttavan työtoiminnan jne. kilpailutuksessa voittaa yritys,
jolla ei ole päivääkään kokemusta toiminnasta, tiloja tai henkilökuntaa. Ei ole harvinaista, että kilpailutuksen hävinnyt pitkäaikainen ja hyvin verkottunut
kolmannen sektorin toimija saa sitten yhteydenoton
uudelta toimijalta, joka kysyy tiloja, työntekijöitä ja
neuvoa.
Tätä kirjoittaessani taistelemme kattojärjestössä
estääksemme valtakunnallisia kärkitoimijoita työttömien yhdistysten joukossa menemästä konkurssiin. Työttömien asiat eivät esimerkiksi omassa kunnassani kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, ja
sillä on seurauksensa.
Huhtikuussa 2020 työttömien määrä kaksinkertaistui Suomessa. Meillä on noin 200 000 työssäkäyvää, jotka eivät tule toimeen omalla palkallaan. Palkattoman työn tekijöiden määräksi on arvioitu jopa
500 000. Nollatuntisopimuksella työskentelevien
määrä ylitti jo viime vuonna 100 000.
Tarvitsemme suuren uudistuksen liittyen samaan aikaan työhön ja toimeentuloon, ja läpi hallinnon aina kuntien kanssa toimivien tahojen kanssa tapahtuvan ymmärryksen lisäämisen. Juuri nyt tunnen, että sellaiseen on mahdollisuus. On selvä, että
sekä työn jakamiseen että perusturvaan on välttämätöntä tehdä suuria muutoksia.
Tässä julkaisussa näin malleja ja analyyseja toiminnoista, joiden haluaisin toteutuvan kaikissa kunnissa. Kiitän lämpimästi kirjoittajia ja toivon, että
tämä keskusteluareena leviää laajalle erityisesti kuntapäättäjien joukossa.

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry

			

#tyottomat 1/2020

3

Jukka Haapakoski toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Päätoimittajan palsta

Kuva: Leena Valkonen

Yleensä, kun luen päivän lehtiä, pyrin tietoisesti
suodattamaan lukemastani pahimmat yksittäisten ihmisten
pahat teot. Kaikkea ei voi yksinkertaisesti sisällään kantaa.
Mutta jostain syystä kuitenkin Espoon Mäkkylässä hiljattain
tapahtunut veriteko sattui silmiini ja jäi mietityttämään.

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Työttömien Keskusjärjestö ry

I

lmeisesti vailla aiempaa rikostaustaa ollut henkilö
teki itsemurhan. Oveensa hän oli asentanut kotitekoisen pommin, jonka räjähtämisen seurauksena
kaksi poliisia loukkaantui.
Lehtitietojen mukaan itsemurhan tehnyt oli työtön ja puolitoista vuotta sitten hänet oli irtisanottu ITalan työpaikastaan. Henkilöllä oli useita vuokrarästejä ja hänet oli juuri häädetty käräjäoikeuden tuomiolla kodistaan. Juttu Iltalehdessä 27.5.2020.
Henkilö oli ennen työttömyyttään elänyt nuhteettomasti, mutta pidättyi omissa oloissaan. Hän
sopi profiililtaan juuri siihen joukkoon, joita jäsenyhdistyksemme välillä tavoittavat. Ehkäpä, jos Mäkkylässä olisi tällainen yhdistys ollut, henkilö olisi
hakeutunut välillä ihmisten seuraan ja saanut apua
ajoissa, ettei hänen olisi kaikkia ongelmiaan tarvinnut kantaa yksin.

Yhdistys tukee työttömien
elämänhallintaa ja työ- ja
toimintakykyä
Työttömien yhdistyksillä on merkittävä rooli työttömien hyvinvoinnin ja terveyden tukijoina. Yhdistysten kohderyhmänä ovat yleensä pitkäaikaistyöttömät
ja osatyökykyiset sekä maahanmuuttajat. Yhdistys
tukee työttömien elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
Yhdistys voi olla joillekin työttömille ainoa paikka,
mistä saa päivän lämpimän ruuan ja paikan, jossa jutella muiden ihmisten kanssa kasvokkain.
Työttömien Keskusjärjestö vetoaa, että kunnat
ja kaupungit huomioivat ja ymmärtävät työttömistä ihmisistä huolehtimisen omissa strategioissaan ja
miettivät, miten kolmannen sektorin toimintaa voidaan ylläpitää koronakriisin aikana ja kehittää osana
kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
liittyvää työtä.
Valtio tukee osaltaan palkkatuella yms. työllisyyspoliittisilla keinoilla tätä toimintaa vähentäen
kaupungin ns. työttömistä koituvia työmarkkinatuen
sakkomaksuja. Yhdistykset voivat saada hankeavustuksia mm. STEAlta ja kuntien ja kaupunkien kannalta tällaiset rahoituksen mahdollistamat toimenpiteet
ovat erittäin merkityksellisiä täydentäen osaltaan
kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävää työtä.

Koronakriisi loi uuden paradigman
työllisyyden hoitoon
Kun tätä lehteä suunniteltiin alkuun, koronakriisi oli
vielä melko kaukainen uhkakuva. Pohdimme silloin,
että hallituksen työllisyyden edistämiseen liittyvät
kuntakokeilut ja osatyökykyisten työllistymisen teemat tulee tuoda esiin. Nämä uudistukset ovat edelleen tärkeitä ja muodostavat lehden pääasiallista sisältöä.
Työttömyys on koronakriisin myötä kuitenkin räjähtänyt historiallisen poikkeuksellisella tavalla. Se
on kaksinkertaistunut kahdessa kuukaudessa. Työ- ja
elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä
433 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 203 400 enemmän
kuin vuotta aikaisemmin.
Koronatauti velloo yhteiskunnassamme edelleen,
vaikka yritysten ovia avataan hiljalleen. Markkinoita
kriisi on sotkenut globaalilla tasolla, eikä häiriö tule
noin vain poistumaan. Työttömyys tullee näillä näkymin pysymään pidempään korkeammalla tasolla,
mihin se laski ennen kriisiä. Työttömiä tukevaa toimintaa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, mitä pidempään kriisi kestää.
Omat välittömät ehdotukseni koronakriisiin työllisyyden hoitoon ovat julkisten työllisyyspalveluiden rahoituksen lisääminen, henkilökohtaisen kasvokkaisen asiakaspalvelun vahvistaminen myös yli
30 vuotiaille (vrt. kuntien kohtaamot/ohjaamot), vastavalmistuneiden oma työllisyysohjelma, jossa hyödynnettäisiin palkkatukea, jatko-opintoja sekä starttirahaa ja TYP-palvelu-uudistus sekä kuntoutuksen
kokonaisuudistus, jossa työkyvyn laadukas tuki, työhönvalmennuspalvelut ja eläkeselvitykset tulisivat
keskiöön. Lopuksi tarvittaisiin työvoimapoliittisen
avustuksen laajempi käyttöönotto, jolla turvattaisiin järjestösektorille pitkäkestoisemmat toiminnan
edellytykset työttömien tukemiselle.
Ajatuksena olisi siis tarjota paketti, joka huomioisi vastavalmistuneiden työllistymisen ja yritystoiminnan käynnistämisen tarpeet sekä mahdollistaa
pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille nykyistä
kestävämpiä työllistymisen ratkaisuja ja vapauttaa
terveytensä kanssa kamppailevat työllisyydenhoidon
palveluista eläkkeelle ja muiden toimintakykyä vahvistavien palveluiden piiriin. Toki tämän hengästyttävän listan lisäksi koulutussektoria täytyy vahvistaa
esimerkiksi turvaten nuorille vähintään toisen asteen tutkinto ja kehittää verkossa tapahtuvaa kaikkien kansalaisten ulottuville tarkoitettua koulutustarjontaa.
Työtä riittää siis. Antoisia lukuhetkiä ja hyvää kesää!
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Kuva: Jukka Haapakoski

TYÖLLISYYS

Tuula Haatainen työministeri

Koronakriisin jälkipyykkiä ei voi
hoitaa vain talouden ehdoin
Koronaviruspandemia on koskettanut
monien terveyttä ja hyvinvointia
sekä muuttanut meidän kaikkien
arkea tavalla, jota harva pystyi
ennakoimaan. Vaikka rajoituksia nyt
hiljalleen puretaan, on täysin selvää,
että koronaepidemia on edelleen
keskuudessamme. Tartuntariskiltä ei
voi välttyä kukaan.

K

Kuva: Markku Lempinen

oronan vaikutukset ulottuvat terveyden lisäksi laajasti ihmisten elämään. Kyse on työpaikoista, toimeentulosta, syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä. Kun arki muuttuu äkillisesti,
ihmisten omat työkalut ongelmien ratkaisemiseen
voivat osoittautua riittämättömäksi. Tämän takia
tarvitsemme toimenpiteitä, jotka helpottavat arkea ja
auttavat ihmisiä jaksamaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa asettanut työryhmän
etsimään keinoja hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronakriisin jälkihoidossa. Tässä työssä
halutaan erityisesti keskittyä siihen, että emme toista 90-luvun virheitä, vaan pidämme kaikki mukana
osana ja osallisena yhteiskunnassa. Työtä johtaa emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen.

Tuula Haatainen, työministeri
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Työttömien Keskusjärjestö ry

Erityisesti kannan huolta niistä nuorista, jotka
nyt valmistuvat ammattiin tai suorittavat tutkinnon.
Työmarkkinoille siirtyminen on erittäin vaikeaa tilanteessa, jossa sadat tuhannet ihmiset ovat vähintäänkin lomautusuhan alla. Ratkaisuja ongelmaan
on haettava laajasti niin palveluiden kuin erilaisten
työllistämiselementtien kautta. Tällainen työllistämiselementti on rakennettu sisään mm. ravintoloiden hyvitysmalliin. Kun ravintolat hiljalleen pääsevät avautumaan, niillä on mahdollisuus saada työllistämiseen valtiolta rahallista tukea. Tarkoituksena
on varmistaa se, etteivät lomautukset muutu irtisanomisiksi. Varsinkin nuorille tämä voi olla mahdollisuus, kun sitä ensimmäistä työpaikkaa tänä kesänä
haetaan.
Varsinkin nuorten oppimistasosta on huolehdittava. Pyyhekumien puolittaminen ei ole vaihtoehto.
Erityisen tärkeänä pidän oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle. Samassa yhteydessä toisesta
asteesta tulee maksuton kaikille. Tämä helpottaa erityisesti pienituloisten arkea, kun koulukirjat ja muut
materiaalit tulevat maksuttomuuden piiriin. Tavoitteena täytyy olla se, että koko ikäluokka suorittaa vähintään toiseen asteen tutkinnon. Se on tehokkain
tapa pitää kaikki mukana.
Moni lomautettu työntekijä on nyt vaikean paikan edessä, kun epätietoisuus omasta tulevaisuudesta on edelleen suurta. Koronarajoitukset, niin kansalliset kuin muiden maiden tekemät, rajoittavat taloutemme kykyä elpyä. Tämän takia on tärkeää, että
olemme tehneet työttömyysturvaan lomautettujen
osalta helpotuksia. Omavastuupäivistä on luovuttu ja
työssäoloehtoa on lyhennettyä määräaikaisesti. Kun
työ putoaa alta, yhteiskunnan on otettava yksilöstä
koppi. Samasta syystä laajensimme myös yrittäjille
oikeuden työttömyysturvaan.
On täysin selvää, että koronakriisillä on pysyviä
vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Emme pysty korvaamaan kaikkia niitä menetyksiä, joita niin
yrityksille kuin kansalaisille tulee koronakriisin johdosta. Tärkeintä on se, että toimimme koko ajan parhaan tiedon varassa nopeasti ja tehokkaasti. Epävarmuus on kuitenkin edelleen suurta. Tämän epävarmuuden kanssa joudumme elämään. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Paljon on kiinni myös yksilöistä. Jos noudatamme kaikkia suosituksia ja otamme taudin vakavasti, poistamme itse omalla toiminnallamme lähitulevaisuuden epävarmuutta. Kyse ei ole vain omasta
terveydestämme. Kyse on ennen kaikkea läheistemme terveydestä ja riskiryhmistä.

Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Työttömyys syveni keväällä

Työttömiä työhakijoita
lähes kaksinkertaisesti
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli
huhtikuun lopussa yhteensä 433 100
työtöntä työnhakijaa. Se on 203 400
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Koronaepidemian seurauksena
joukossa on monia ensi kertaa
työttömänä tai lomautettuna olevia.
Jokaisen luvun taustalla on aina
inhimillinen kysymys, miten tästä
eteenpäin.

L

ukujen yksityiskohtaisempi tarkastelu kertoo, että lomautettuna koko maassa oli huhtikuun lopussa 184 000 henkilöä, mikä on 166 600
enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan
aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä
163 700 henkilöä, mikä on 152 100 enemmän kuin
edellisen vuoden huhtikuussa.
Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli
67 400, mikä on 4 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli
141 500 eli 53 900 enemmän kuin edellisenä vuonna
samaan aikaan. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä
työnhakijoita oli 27 800 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 56 300.

19,4

Työttömien
työnhakijoiden
osuus
työvoimasta
ELYkeskuksittain
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Uusien työpaikkojen määrä
vähentynyt selvästi
Uusia, avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 50 100 eli 18 700 vähemmän
kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TEtoimistoissa oli huhtikuussa avoinna 113 300 työpaikkaa, mikä on 31 400 vähemmän kuin vuosi sitten.
Työttömien kannalta katsottuna heikennystä on
merkinnyt se, että aktivointiasteeseen laskettavia
palveluita on supistettu. Huhtikuun lopussa palveluissa oli 111 000 henkilöä, mikä on 18 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat
esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Nämä kaikki ovat keinoja, joilla työtön työnhakija voi kehittää osaamistaan
ja työmarkkinakelpoisuuttaan. Edellä esitetyt luvut
perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon.

Koronaepidemia supisti
työttömien yhdistysten toimintaa
Maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia on sysännyt myös työttömien yhdistysten toimintaa kriisirajoille. Huhtikuussa tehdyn jäsenkyselyn mukaan
73 % kyselyyn vastanneista yhdistyksistä oli supistanut toimintaansa olennaisesti tai toiminta oli suljettu kokonaan. 15 % oli supistanut toimintaansa jonkin
verran ja 11 prosenttia yhdistyksistä ilmoitti, että koronavirusepidemia ei ole vaikuttanut millään tavalla
toimintaan. Kaksi prosenttia yhdistyksistä oli saanut
muuta toimintaa lisää. Supistukset ovat johtuneet ensisijaisesti poikkeuslakiin liittyvistä kokoontumisrajoitteista.
Korona-aika on johtanut kuitenkin monet yhdistykset talousvaikeuksiin. Tuloja ei ole, kun ihmisiä ei
ole voinut kohdata ja menot kuten vuokrat, sähköt ja
muut juoksevat kulut on maksettava joka kuukausi.
Kolmannelle sektorille odotetaan kiihkeästi omaa tukipakettia, jotta työttömyyden kasvuun ja työttömien
palvelutarpeeseen voitaisiin vastata.
Kun yhdistyksiltä kysyttiin, mitä tarvittaisiin, jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan ja vastaamaan lisääntyneeseen työhön, 59 % tarvitsisi lisää rahaa, 3 %
palkkatukea ja 38 % jotain muuta. Muita asioita olivat muun muassa byrokratian helpottaminen, maksatusten nopeuttaminen, taloudellista joustoa vuokranmaksuun, lisää tekijöitä eli lisää uusia jäseniä ja tuettuja työpaikkoja sekä neuvoja selviytymiseen.
Työttömien Keskusjärjestön 76 jäsenyhdistyksestä 82 % vastasi kyselyyn.
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Tanja Ståhlberg Johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
Alueet ja kasvupalvelut -osasto

Kuntakokeilujen valmistelu etenee

Hallituksen esitys kuntakokeiluista ennen juhannusta
Työllisyyden kuntakokeiluilla
tavoitellaan vahvempaa
vaikuttavuutta sovittamalla yhteen
valtion ja kuntien resursseja,
osaamista ja palveluja. Hallituksen
esitys kuntakokeiluista on tavoitteena
antaa kesäkuussa ennen juhannusta.

Kuva: Breakingpic

K

untakokeiluissa tavoitellaan työttömän työnhakijan palveluiden tehostumista ja palvelujen entistä parempaa kohdistumista työnhakijan yksilöllisiin tarpeisiin. Uutuusarvoa
syntyy siitä, että kunnat sovittavat yhteen kunnissa ja
kuntayhtymissä tuottamiaan palveluita tehokkaasti.
Yhteensovitettavien palveluiden keskiössä ovat työllisyyspalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä osaamispalvelut. Lisäksi kunnat hyödyntävät
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyssä
laissa määriteltyjä ELY-keskusten hankkimia palveluita sekä omia ostopalveluitaan.
Myös kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö ja asiantuntijuuden hyödyntäminen työnhakijaasiakkaan palvelukokonaisuudessa on tärkeää. Kolmannen sektorin toimijat ovat kertoneet kiinnostuksestaan olla mukana alueellisessa kehittämisessä ja
tarjota työnhakija-asiakkaan hyödyksi kehittämiään
palvelumalleja, koulutusta ja osaamista. Yhteistyötä
suositellaan vahvasti.

Suuntaviivoja palvelujen
toteuttamiselle kunnissa
Työ- ja elinkeinoministeriö ei linjaa kokeilukuntien
palvelumalleista, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeista käsin, kuitenkin olemassa oleva lainsäädäntö
ja sen määrittelemät reunaehdot huomioiden. Yhteisenä suuntaviivana kokeiluissa on kuitenkin palveluiden kehittäminen sekä tehostetumpaan että monialaiseen suuntaan.
Tehostettu palvelumalli perustuu muun muassa
työttömän työnhakija-asiakkaan nopeaan kontaktointiin, yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin ja
jatkuvaan ohjaukselliseen tukeen. On myös keskeistä, että kunnissa hyödynnetään jo olemassa olevien
monialaisten palvelujen toimintaa ja oppeja ja panostetaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien
ihmisten usein laajempaan palvelutarpeeseen.
Pitkään työttömänä olleiden monialainen TYPpalvelu on yksi niistä monitoimijaisista ja verkostomaisista palvelumalleista, joita kokeilujen kannattaa hyödyntää palveluiden integroimisen haasteista
ja mahdollisuuksista oppimisessa. Monialaisia palveluja tulisi kehittää kohti tavoitetta, jossa palveluiden
integroimisesta hyötyvä asiakas pääsisi tarpeidensa
mukaisten palveluiden piiriin jo ennen työttömyyden
pitkittymistä. TYP-lakiin ei ole kokeilujen yhteydessä
tehty muutoksia eli työllistymistä edistävä monialainen palvelu jatkaa kokeiluissakin TYP-lain mukaiset
kriteerit täyttävän asiakkaan palvelemista.

Kokeilujen vaikutusta seurataan ja
laatua valvotaan – seurantatieto
tuodaan saataville
Työllisyyden kuntakokeilujen toteutusta tai kokeiluista saatavaa palvelua varten ei ole määritelty erillisiä laatukriteerejä. Asiakkaille tarjottavaa palvelua
määrittää nykyinen JTYP-lainsäädäntö sekä kokeiluja varten laadittu kokeilulaki.
Laki edellyttää muun muassa, että TE-toimistossa
asiakkaana oleva työtön työnhakija tulee haastatella
aina kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden
jälkeen. Haastattelun yhteydessä työnhakijan työllistymissuunnitelma päivitetään ja hänen palvelutarpeensa arvioidaan. Sama pätee myös kuntakokeiluissa lain säätämänä vähimmäisvaatimuksena.

Tilannekatsaus kokeilujen
valmistelusta
Työllisyyden kuntakokeiluihin järjestettiin
haku syksyllä 2019, jolloin jatkovalmisteluun
valittiin 20 kokeilualuetta sisältäen 90 kuntaa. Kokeilujen laajentamiseksi päätettiin
käynnistää 12.5.2020 täydentävä haku, jossa
muiden kokeilusta kiinnostuneiden kuntien
on vielä mahdollista hakea mukaan. Kokeilulain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2021. Kokeilut käynnistyvät porrastetusti
niin, että syksyn 2019 haussa valitut kunnat
aloittavat kokeilunsa 1.1.2021 ja täydentävässä
haussa mukaan tulevat kunnat 1.3.2021. Kaikki työllisyyden kuntakokeilut päättyvät samanaikaisesti 30.6.2023.
Tammikuussa 2020 tehtyjen laskelmien mukaan työttömiä työnhakija-asiakkaita
siirretään kokeiluihin noin 189 000 asiakasta, joka on noin 36 % TE-toimistojen kaikista työnhakijoista. Laskelmat tullaan päivittämään elokuussa, kun koronan vaikutuksia
eri asiakaskohderyhmiin on jo hieman nähtävissä.
Kuntakokeilujen asiakaskohderyhmiä
ovat kaikki alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä ne työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palveluissa
olevat, jotka eivät ole ansiosidonnaisuuden
piirissä. Asiakassiirrot TE-toimistoista kuntiin toteutetaan loppuvuodesta niin, että asiakkaat ovat oman kuntansa kokeilun piirissä
1. tammikuuta alkaen. Niitä asiakkaita, jotka
asuvat kuntakokeiluun kuuluvassa kunnassa
ja joita siirto koskee, tiedotetaan hyvissä ajoin
tulossa olevasta muutoksesta kirjeitse. Myös
TE-toimistojen henkilöstöä siirtyy kuntakokeiluihin kuntien työnjohdon alaisuuteen
noin 900 henkilötyövuotta.

Vaikka kokeiluille ei olekaan määritelty tarkkoja
laatukriteerejä, tullaan niiden toimintaa tarkastelemaan hyvin yksityiskohtaisesti säännöllisesti päivittyvien seurantamittarien avulla. Keskeisiä mittareita
ovat mm. kokeilujen aikaiset työllistymiset, työvoimapalveluiden aloitukset sekä virta pitkäaikaistyöttömyyteen.
Palveluiden käytön osalta seuranta tekee näkyväksi muun muassa sen, minkä tyyppisiin palveluihin kuntakokeilujen asiakkaat ohjautuvat ja millainen vaikutus asiakkaan saamilla palveluilla on hänen palvelutarpeeseensa. Myös asiakastyytyväisyys
on tärkeä osa tarkastelua. Kokeilujen seurantatieto
tuodaan tarpeellisilta osin kaikkien saataville. Jakelukanavana tulee toimimaan erillinen tietoportaali.
Lisäksi kokeilujen tuloksia ja laatua arvioidaan
valtakunnallisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen
toteuttaa myöhemmin valittava ulkopuolinen toimija ja siinä tarkastellaan sekä kuntakokeilujen työllisyys- että hyvinvointivaikutuksia tieteellisin menetelmin. Tutkimuksen teko käynnistetään helmikuussa 2021.
Kuntien vastuulle siirtyvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valvontatehtävä on lakiesityksessä esitetty perustettavaksi aluehallintovirastolle, jolla on kunnan muidenkin lakisääteisten tehtävien valvonta. Aluehallintovirastolla olisi aktiivinen
valvontatehtävä kokeilualueiden lain noudattamisen
sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden valvomiseksi.
Lisäksi aluehallintovirasto voisi keskeyttää kokeilun,
jos kokeilualue toimisi lainvastaisesti ja jos asiakkaiden yhdenvertaisuus kriittisissä palveluissa heikkenisi kokeilualueella.

Yhteisesti eteenpäin
Koronatilanne on muuttanut talouden ja työllisyyden
näkymiä radikaalisti viimeisen kahden kuukauden
aikana. On selvää, että uudenlaisia toimintamalleja
ja eri toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta työttömille pystytään tarjoamaan kohdennettuja palveluja työllistymisen helpottamiseksi. Eri
palvelujen entistäkin tehokkaampi yhteensovittaminen on tässä työssä tärkeää. Kuntakokeilut tarjoavat
yhden mahdollisuuden tähän. Kaikkien toimijoiden
osaamista tarvitaan!
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Resurssien riittämättömyys näkyy
työllisyyspalveluissa

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
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Kuntaliitto on esittänyt, että työ- ja elinkeinotoimistojen ruuhkan purkamista auttaisi huomattavasti, jos kunnat saisivat mahdollisuuden tehdä itsenäisemmin työllistymissuunnitelmia korvaavia suunnitelmia (aktivointi-, monialaiset- ja kotouttamissuunnitelmat). Tässä akuutissa tilanteessa työnhakijoiden
tiedon ja tuen tarve on suuri. Työllisyyttä edistävien
suunnitelmien tekeminen ja niiden päivittäminen
olisi tärkeää.
Kunnille tulisi myös antaa näissä poikkeusoloissa
rajattu pääsy työhallinnon URA-asiakastietojärjestelmään. Kuntien mahdollisuudet ja resurssit URA-järjestelmän käyttöön vaihtelevat, joten kunnilla tulisikin olla mahdollisuus itse päättää, ottaako järjestelmän käyttöön vai ei.
Rajattu URA-oikeus ei sinällään tarkoita julkisen
työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisten palvelujen
myöntämis- tai kirjaamisoikeutta eikä myöskään toimeenpanoa. Kuntapuolen työntekijän tulisi voida kirjata järjestelmään asiakkaan suunnitelmat ja lisäksi
ainoastaan kunnan tarjoamia palveluja. Jos suunnitelmaan pitäisi kirjata TE-hallinnon tarjoamia palveluja, tulisi asia aina sopia TE-virkailijan kanssa. Rajattu URA-oikeus ei pidä sisällään julkisen työvoimaja yrityspalvelu- tai työttömyysturvalain mukaisia
toimeenpanotehtäviä.

Jotta paluu kriisistä normaaliin
onnistuu, on poikkeustilanteen
aiheuttamat sosiaaliset ja
taloudelliset vaikutukset otettava
huomioon kokonaistarkastelussa.
Myös erilaisten sektorien riippuvuus
toisistaan on tunnistettava.

”

Uusi normaali vaatii
kokonaistarkastelua
Jotta paluu kriisistä normaaliin onnistuu, on poikkeustilanteen aiheuttamat sosiaaliset ja taloudelliset
vaikutukset otettava huomioon kokonaistarkastelussa. Myös erilaisten sektorien riippuvuus toisistaan on
tunnistettava. Poikkeustilanteessa sekä kriisin jälkeisessä toipumisvaiheessa vaaditaan kykyä toimia
nopeasti, rohkeasti ja joustavasti. Koska tulevaisuus
on epävarma, on paras ohje sopeutua uuteen normaaliin. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa lamaantumista, vaan uudessa tilanteessa tulee yrittää toimia ja
sitä tulee johtaa kuin kyse olisi normaalista arjesta.
Vain siten voidaan huomata ja hyödyntää muuttuvan
tilanteen tarjoamat uudetkin mahdollisuudet, säilyttää toimintakyky ja luoda uskoa sekä hälventää epävarmuutta niin työnhakijoiden kuin kaikkien toimijoiden ja sidosryhmienkin keskuudessa.
Koronaepidemia tulee joka tapauksessa aiheuttamaan muutoksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Kun tunnistamme ja ymmärrämme tilanteen ja sen
aiheuttamat muutokset ajoissa, tarjoutuu meille uusi
ja ennennäkemätön mahdollisuus kehittää nykyisiä
työllisyyspalveluja ja luoda kokonaan uusi suomalainen työllisyydenhoidon malli vastaamaan entistä
paremmin tuleviin haasteisiin. Syksyllä käynnistyy
työ- ja elinkeinoministeriön johdolla palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja siinä tulee tavoitella kokonaisvaltaista työllisyydenhoidon mallia, joissa jokaisella toimijalla ja palvelulla on oma paikkansa.
Ennemmin tai myöhemmin me huomaamme,
että tästäkin selvittiin ja maailma jatkuu uudelta
pohjalta. Kriisistä selviävät parhaiten ne toimijat, jotka pystyvät mahdollisimman nopeasti sopeutumaan
uuteen normaaliin, ennakoimaan sen tuomat mahdollisuudet ja hyödyntämään ne ja ennen kaikkea toimimaan yhdessä.

Osaavan työvoiman saatavuuteen tulisi
kriisinkin keskellä kiinnittää erityistä
huomiota.
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Työllisyyden kuntakokeilut

Kuinka työllisyyspalveluita
tulisi testata?
Aktiivisella työvoimapolitiikalla on
keskeinen rooli pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Työvoimapolitiikkaa on
Suomessa pyritty kehittämään siirtämällä
vastuuta kunnille kuntakokeiluissa.
Kokeellinen kehittämistyö on hieno
pyrkimys. Tärkeää olisi kuitenkin, että
kokeiluiden avulla palveluita voitaisiin
kehittää systemaattisesti keräten
tarkkaa tietoa niiden vaikutuksista hyvää
tutkimusasetelmaa käyttäen.

L

aajat kokeilut ilman kunnollista vaikuttavuusarviota voivat jäädä kalliista hinnastaan huolimatta suurelta osin hyödyttömiksi. Ne voivat pahimmillaan olla haitallisia, jos vaikutukset ovat työllisyyden kannalta negatiivisia, mutta kunnollisen kokeiluasetelman puuttuessa tätä haitallista vaikutusta ei
huomata.
Työllisyyden kuntakokeiluita on järjestetty Suomessa kaksi kappaletta viimeisen vuosikymmenen aikana
ja kolmas on alkamassa ensi vuonna. Kokeiluissa on laajennettu kunnan roolia. Ensimmäinen kokeilu järjestettiin vuosina 2012–2015. Siinä kunnat ryhtyivät tarjoamaan TE-toimistojen ohella joitakin työllisyyspalveluita
pitkäaikaistyöttömille. Vuosina 2017–2018 järjestettiin
toinen kokeilu, jossa työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi osittain kunnille ja niihin käytettyjä resursseja lisättiin. Ensimmäisessä kokeilussa oli mukana
61 kuntaa ja toisessa 23.
Molemmat aiemmat kokeilut kärsivät puutteellisesta tutkimusasetelmasta. Tutkimusasetelma tässä yhteydessä tarkoittaa sitä prosessia, jolla kuntia otetaan kokeiluun mukaan. Hyvässä asetelmassa hyödynnettäisiin
satunnaistamista kokeilukuntia valittaessa. Voitaisiin
esimerkiksi laittaa samankaltaisia kuntia koreihin ja
kustakin korista arvottaisiin yksi kunta mukaan kokeiluun. Verrokkikunta tarvitaan, jotta voidaan puhdistaa
kokeilun työllisyysvaikutuksista mm. taloussuhdanteen
vaikutus.

Kunnat ovat lähtökohtaisesti hyvin
erilaisia toiminnoiltaan
Taloussuhdanne saattaa kokeiluista riippumatta heilautella työttömyyttä paljonkin kuten nyt koronaviruksen aikaan. Asetelma vastaisi lääketieteen kokeita, joissa arvotaan koe- ja verrokkiryhmät, joista koeryhmä saa
lääkkeen ja verrokkiryhmä saa plasebon. Lääkkeen vaikutus on yksinkertaisesti arvioitavissa vertailemalla ter-
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veyttä koe- ja verrokkiryhmissä, sillä satunnaistamisesta johtuen ryhmät ennen lääkkeen antamista olivat terveydentilaltaan keskimäärin samanlaisia. Esimerkiksi
perustulokokeilussa koe- ja verrokkiryhmät oli hyvin
määritelty ja kokeilu oli siltä osin esimerkillinen.
Kuntien kohdalla on huomioitava se, että kuntia on
vähän ja ne ovat lähtökohtaisesti hyvin erilaisia, mikä
hankaloittaa tutkimusasetelman rakentamista. Esimerkiksi Helsingille ei löydy luontaista verrokkikuntaa Suomesta. Suurimpien kuntien kohdalla tulisi harkita, kannattaako niitä ottaa tällaisiin kokeiluihin mukaan laisinkaan. Näitä ongelmia voisi ratkaista siten, että satunnaistetaan alueita tai yksilöitä koe- ja verrokkiryhmiin.
Silloin uudistuksen vaikutuksia voitaisiin paremmin
tutkia.
Edellisten kuntakokeiluiden tutkimusasetelman
puutteellisuudesta johtuen niiden vaikutuksista ei voida vetää mitään vahvoja johtopäätöksiä. Eräs potentiaalinen ongelma kuntien vastuiden kasvattamisessa on
se, että kunnilla on kannustin minimoida omat kustannuksensa välittämättä keskushallinnon kustannuksista.
Kunnalla on myös kannustin keskittyä vain oman kunnan sisällä olevaan työttömyyteen, mikä voi olla turhan
kapea katsonta kokonaisuuden kannalta. Toisaalta kunnassa on luultavasti paras ymmärrys paikallisista olosuhteista, mikä taas puhuisi kunnan vastuiden kasvattamisen puolesta. Pyrimme vielä tarkastelemaan jatkotutkimuksissamme, kuinka paljon kustannuksia siirtyi vastuiden kasvamisen jälkeen kunnalta keskushallinnolle.

Työllistämispalvelujen
vaikuttavuus keskiöön

Vuonna 2021 alkaa kolmas työllisyyden kuntakokeilu.
Siinä jälleen kuntien vastuuta kasvatetaan. Kunta vastaa
kokeilukunnissa kaikkien muiden kuin ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien työttömien työllistämisestä. Tämän lisäksi kunta vastaa vielä maahanmuuttajien
ja alle 30-vuotiaiden työllisyyspalveluista.
Uuteen kokeiluun valittiin ensimmäisellä kierroksella 20 kokeilualuetta. Lähikuukausina tätä joukkoa
täydennetään uudella kierroksella. Uusi kokeilu kärsii
samasta ongelmasta kuin aiemmatkin kaksi eli koekunnille on vaikea löytää verrokkikuntia. Siksi tarkkoja vaikutusarvioita on vaikea tehdä. Kokeilu tulee kuitenkin
arvioida mahdollisimman huolellisesti, toivottavasti sen
avulla työllistämispalveluita saadaan kehitettyä vaikuttavampaan suuntaan. Jatkossa kuitenkin kannattaa panostaa kokeiluja suunnitellessa tutkimusasetelman huolelliseen hiomiseen, niin niistä saadaan paras mahdollinen tieto esiin.

Karoliina Ahonen Kehittämispäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Marginaaliin unohdetut

Vammaisten ihmisten
työelämä-osallisuuden
edistäminen Suomessa
Vain pieni osa vammaisista
ihmisistä työskentelee
avoimilla työmarkkinoilla, eikä
työelämäosallisuus ole juurikaan
vahvistunut vuosikymmenten aikana.

V

ammaiset tai toimintarajoitteiset ihmiset
ovat eriarvoisesti mukana työelämässä. Esimerkiksi kehitysvammaisista vain 2 % työskentelee avoimilla työmarkkinoilla, ja työelämäosallisuutta määrittää lähinnä palkaton työtoiminta.
Osalla vammaisista on vain jokin toiminnanrajoite esimerkiksi aistiin tai liikkumiseen liittyen. Vaikka heillä olisi korkeakoulututkinto, avoimille työmarkkinoille työllistyminen vaatii sinnikkyyttä ja
palvelujärjestelmän lukutaitoa. Työllistyminen voi
myös jäädä pätkittäiseksi senkin takia, että tarvittavia tulkkauspalveluja tai liikkumisen palveluja ei ole
saatavilla niin, että työnteko tosiasiallisesti mahdollistuisi.

Kuvat: Vili Välimäki alias SilliS

Vammaiset huomioivaa työllisyyspolitiikka on tavoiteltu jo usea
vuosikymmen
Suomessa on tavoiteltu osatyökykyiset ja vammaiset huomioivaa työllisyyspolitiikkaa jo parin vuosikymmenen ajan. Ensimmäistä kertaa vammaisten
ihmisten työelämäosallisuuden edistäminen mainittiin Vanhasen ensimmäisessä hallitusohjelmassa (2003–
2006).
Valtakunnan politiikka on kuitenkin keskittynyt
osatyökykyisten henkilöiden työllisyysohjelmissaan
lähinnä työelämässä jo mukana olevien työkykyisyyden tukemiseen. Näistä esimerkkejä ovat vuonna
2008 alkanut Masto-hanke, vuonna 2013 käynnistetty Osatyökykyiset työssä-ohjelma ja Sipilän hallituksen
kärkihankkeena käynnistetty Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)-ohjelma.
Vammaisten ihmisten työllisyyteen liittyvät kysymykset ovat olleet näissä ohjelmissa kuitenkin vähällä huomiolla, vaikka Vanhasen hallitusohjelmakirjauksen lisäksi myös vuonna 2010 käynnistetyn
vammaispoliittisen toimintaohjelman tavoitteena oli
turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen
asema yhteiskunnassa parantamalla vammaisten
henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjumalla
köyhyyttä. Ne kytkeytyvät vahvasti myös työllisyyspolitiikkaan.
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Työllisyyskeskustelu on jäänyt
vammaisjärjestöjen hartioille
Edes kesällä 2016 Suomen vihdoin ratifioima YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus ei
ole nostanut vammaisten ihmisten työllistymiseen
liittyviä haasteita ja epäkohtia laajemmin yleiseen
keskusteluun, vaan se on jäänyt vammaisjärjestöjen
hartiavoimin tehtäväksi vaikuttamistyöksi. Suomessa ei ole vielä edes aitoa keskustelua inklusiivisista
työmarkkinoista tai monimuotoisesta työelämästä,
eikä valtiohallinto ole sitä agendalleen ottanut toisin
kuin monissa muissa maissa.
Heikko poliittinen tahto on johtanut siihen, että
vammaisten ihmisten työelämä on yhä tänä päivänä marginaalin työelämää. Sitä määrittävät erilaiset
etuus- ja palvelujärjestelmien asettamat reunaehdot,
toiseuttamiseen liittyvä syrjintä, erilaiset ”epätyönmuodot”, kuten palkattomat työharjoittelut ja työtoiminta sekä riippuvuus työnantajan osaamisesta esimerkiksi työnmuotoilun tai kohtuullisten mukautusten suhteen.

Elämänmittainen matka
marginaaliin
Vammaisten ihmisten työllistymiseen liittyvät pullokaulat tulevat ilmi ensimmäisen kerran jo yläasteella, kun pitäisi löytyä TET eli työelämään tutustumispaikkoja. Useinkaan niissä ei ole huomioitu esteettömyyttä tai saavutettavuutta, eikä koulun henkilökunnallakaan ole riittävästi tietoa, jotta he voisivat
auttaa.
Sama haaste tulee eteen opintojen edetessä, kun
olisi tarkoitus hakea työharjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Vammaiset nuoret pullahtavat ulos työelämäosallisuudesta jo koulu- ja opiskeluaikoina. Haasteet
opintojen aikana karttuvassa työelämäkokemuksessa ovat usein myös kasvualusta erilaisille orastaville
asenteille.
Vammaiset nuoret kertovat toisinaan, että opinto-ohjaajat ja opettajat eivät ole osanneet rohkaista
heitä tavoittelemaan ammatillisia haaveitaan. Usein
olemme huomanneet myös nuorten vanhempien suojelevan lapsiaan pettymyksiltä niin, että kannustusta
ja uskoa työelämäosallisuuteen ei ehkä ole ollut samalla tavalla kuin muiden nuorten vanhemmilla. Lopulta myös vammainen nuori itse alkaa epäillä omia
kykyjää, osaamistaan ja tavoitteittaan.
Näiden vaille jäämisen kokemusten ja oppilaitosten henkilökunnan, vanhempien ja nuorten omien
vahingollisten asenteiden yhteispaketin kanssa nuo-
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ren olisi sitten tarkoitus siirtyä työelämään. Haasteet
eivät suinkaan häviä, vaan niitä tulee tässä kohdassa lisää.

Työnantajat eivät ole oppineet
kohtaamaan vammaisia henkilöitä
Työnantajat, jotka eivät ole oppineet kohtaamaan
vammaisia nuoria opintojen aikana, kohtaavat usein
ehkä ensimmäistä kertaa vammaisen henkilön vasta työtä hakevana aikuisena. Työnantajilta voi puuttua tieto siitä, miten vammaisuus tulisi huomioida,
mitä tukimuotoja olisi tarjolla, mitä velvoitteita heillä työnantajana on esimerkiksi yhdenvertaisuuslain
säätelemänä tai mitä työyhteisön olisi huomioitava.
He saattavat virheellisesti ajatella vain vammaisuuden tuomia rajoitteita vammaisen työnhakijan
osaamisen ja vahvuuksien sijaan, eivätkä osaa rekrytoidessa soveltaa positiivisen erityiskohtelun toimintaperiaatteita. Heillä ei ehkä ole käsitystä siitä, mitä
etuja monimuotoisuus voisi tuoda työyhteisöön.
Lisäksi heillä voi olla epärealistisia käsityksiä siitä, mitä työtehtävät työnhakijalta vaatisivat. Välillä
rekrytoinnissa haetaan yli-ihmisiä, joita ei ole olemassakaan, tai hyviä tyyppejä, joka ei kerro työnhakijalle mitään siitä, onko hänellä tehtävään tarvittavaa osaamista.
Rekrytointikynnyksen ylittämisen jälkeenkin
vammainen työntekijä kohtaa haasteita. Työnantaja
harvoin ymmärtää, mitä kohtuulliset mukautukset
tarkoittavat tai miten työtehtävää tai työn tekemisen
tapaa voi muotoilla niin, että erilaiset toiminnanrajoitteet otetaan huomioon. Saavutettavuus ja esteettömyys voi olla toteutettuna vain puolitiehen, jolloin
esimerkiksi pyörätuolilla pääsee kyllä työpaikalle sisään, mutta vessassa ei ole mahdollista käydä päivän
aikana. Tai yhteiset virkistystapahtumat suunnitellaan vahingossa niin, että paikka on esteellinen. Palavereissa ei välttämättä muisteta, että joku kuulee
huonommin tai että seminaareissa pitäisi olla tulkki paikalla.
Palvelujärjestelmän varassa olevien vammaisten
ihmisten haasteet liittyvät myös siihen, saavatko he
tarvitsemansa, laissa määritellyt palvelut. Vammaispalvelut eivät useinkaan toimi siten, kuin niiden pitäisi. Tämä vaikeuttaa henkilön työssäkäyntiä. Nuoret kuvaavat usein haasteita henkilökohtaisen avun
saamisessa. Kun vammaispalveluissa säästetään,
säästetään myös verotuloissa, kun vammainen ihminen ei voi osallistua työelämään.
Meillä on hyvää lainsäädäntöä ja Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Erilaisten hankkeiden avulla on teetetty vuosikymmenien aikana lukuisia selvityksiä vammaisten ihmisten
työllistymisen esteistä ja pullonkauloista. On myös
kehitetty lukuisia työvälineitä, malleja ja hyviä käytäntöjä, joilla voidaan tukea yrityksiä, työnantajia
sekä työllisyyspalveluita ja vammaisia työnhakijoita
inklusiivisten työmarkkinoiden rakentamiseksi. Tietoa, taitoa ja osaamista on. Enää puuttuu tahto.

Kuva: Marcus Aurelius

Vuonna 2014 annettiin yhdenvertaisuuslaki, jonka tarkoituksena oli edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Muista pohjoismaista poiketen laki
kattaa Suomessa julkisen sektorin lisäksi myös yksityisen sektorin. Laki velvoittaa positiiviseen erityiskohteluun, mutta yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän kyselyn (2016) mukaan vammaiset kokivat edelleen runsaasti syrjintää työelämässä.

Heikko poliittinen tahto on johtanut siihen, että vammaisten ihmisten työelämä on yhä tänä päivänä marginaalin
työelämää.
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Koronan vuoksi ei saa unohtaa

Osatyökykyisiä ja muita
vaikeasti työllistyviä
Koronaepidemian pitkäaikaisia
vaikutuksia työttömyyteen on
vielä vaikea ennustaa. Talouden
negatiiviset heilahdukset ovat
kuitenkin historian valossa
heijastuneet osatyökykyisten
työttömyyttä kasvattavasti. Heillä
pääsy takaisin työelämään on
vaikeampaa kuin ei-osatyökykyisillä
ja todennäköisyys työttömyyden
pitkittymiseen kasvaa. Olemassa
olevat haasteet työmarkkinoille
pääsemiseksi eivät ole kadonneet.

M

ietittäessä ulospääsyä epidemiasta ja tulevia työllisyystoimia, ei osatyökykyisiä ja
muita vaikeasti työllistyviä saa unohtaa.
Investoinnit vaikeammin työllistyvien työllistymiseen vaativat tehokkaampia ja pitkäkestoisempia toimia, eivätkä tulokset näy lyhyellä aikavälillä. Työttömien henkilökohtaisen palvelun ja palvelukokonaisuuden takaamiseksi on hallitusohjelman
mukaisesti varattava tarvittavat henkilöresurssit.
Erityisen tuen tarpeessa olevien (muun muassa osatyökykyiset, maahanmuuttajat, vammaiset, nuoret,
ikääntyneet) pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin tulee myös tehostaa.
Sosiaalibarometri 2019 tulosten perusteella enemmistö TE-johdosta, sote-johtajista ja sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että työnantajat eivät ole tottuneet osatyökykyisten työllistämiseen ja että työpaikoilla ei ole osatyökykyisille riittävästi tukea. Myöskään tätä näkökulmaa ei tule unohtaa.

Järjestöjen työtä tarvitaan
jatkossakin

Kuva: Veikko Somerpuro

Järjestöillä ja säätiöillä sekä kunnallisilla työpajoilla
on vahvaa osaamista osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistymisen työllistämisessä. Toimijat ovat
vuosien ajan kehittäneet erilaisia työllistymistä edistäviä toimintamalleja ja tukimuotoja, jotka huomioivat työttömien yksilölliset tarpeet ja yksilöllisen palvelupolun.
Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän
julkaisussa Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut hahmotellaan tätä tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Erilaisilla palveluilla, jotka alkavat kynnyksettömistä palveluista ja
etenevät intensiivisten sekä täsmäpalveluiden kautta
työmarkkinapalveluihin, vastataan juuri niihin tarpeisiin, jotka muuten jäisivät työllisyyspalveluiden
kokonaisuudessa huomioimatta.
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Moni tarvitsee myös pitkäkestoista tukea ja rinnalla kulkemista. Järjestöjen, säätiöiden, sosiaalisten
yritysten ja kunnallisten työpajojen toimintaedellytykset tuleekin turvata, jotta heikossa työmarkkinaasemassa oleville voidaan tarjota jatkossakin riittävästi osallisuutta, yhteisöllisyyttä, osaamista sekä
työllistymistä edistäviä palveluita ja tukea.
Työkykyohjelman hankekokonaisuuksissa edellytetään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa sekä
järjestöjen osaamisen hyödyntämisestä kohderyhmien tavoittamisessa, aktivoimisessa ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamisessa. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua.
Koronakriisin jälkihoidossa järjestöjen rooli ja
osaaminen on yhä tärkeämpää.

”

Järjestöjen, säätiöiden, sosiaalisten
yritysten ja kunnallisten työpajojen
toimintaedellytykset tulee turvata,
jotta heikossa työmarkkinaasemassa oleville voidaan tarjota
jatkossakin riittävästi osallisuutta,
yhteisöllisyyttä, osaamista sekä
työllistymistä edistäviä palveluita ja
tukea.

Yhdessä osatyökykyisten
työllistymistä edistämässä
Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen
on etsitty ratkaisuja jo usean hallituskauden
ajan.
Sipilän hallituksen OTE-kärkihankkeessa
(2016-2018) mm. luotiin uusia toimintamalleja
osatyökykyisten työllistymiseen. OTE-kärkihankkeen työssä myös sosiaali- ja terveysjärjestöt olivat vahvasti mukana.
Työtä on jatkettu elokuussa 2019 perustetun työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmässä Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen. Kyseinen
alatyöryhmä on ainoa, jossa sosiaali- ja terveysjärjestöillä on edustus.
Edustajana kyseisessä ryhmässä on SOSTEn nimittämänä kehittämispäällikkö Lea
Nikula Nuorten Ystävät ry:stä. Lean työn tueksi on perustettu taustaryhmä, joka koostuu
eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijoista. Mukana taustaryhmässä on mm. toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien
Keskusjärjestöstä.
Kuten johtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriöstä edellisessä verkkojulkaisussa kirjoitti, työryhmässä päästiin ennen koronaepidemiaa kohtuullisen hyvin vauhtiin. Selvitys
yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa valmistui helmikuussa ja mm. vammaisten työllistymisen esteiden selvitys on valmistumassa
kesällä.
Koronaepidempia vaikuttaa siihen, että
työryhmien työskentelyä jouduttaneen uudelleen miettimään. Muutamien hallistusohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden aloittamista
on nyt jouduttu siirtämään.
Osatyökykyisten ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osalta tämä
on harmillista, vaikkakin tässä tilanteessa
ymmärrettävää. On hyvä, että työkykyohjelman valtionavustushaut avattiin sovitusti. Ne
avattiin huhtikuussa ja päättyvät 15.6. Myös
kuntakokeiluihin on juuri avattu täydennyshaku.
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Hyvinvointi

Leena Valkonen 	viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry
KATRIINA LEHTOVAARA hankepäällikkö, tERVEYDEKSI 2.0 -HANKE,
Työttömien Keskusjärjestö ry

Terveydeksi-hankkeen tuloksia:

Palveluohjaus on keino lisätä
työttömien hyvinvointia
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.

K

olmivuotinen ESR-rahoitteinen Työttömien
Keskusjärjestön Terveydeksi-hanke (2016–
2020) keskittyi välittämään tietoa työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen sekä työttömien ohjaukseen heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös työttömien yhdistyksiä tuettiin heidän neuvontatyössään,
järjestettiin koulutusta ja tuotettiin materiaalia. Lisäksi kuntien ja siellä työttömyysasioiden kanssa toimivien kanssa järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia. Osatoteuttajana hankkeessa oli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.
Hanke levitti infotilaisuuksissaan tietoa maksuttomasta terveystarkastuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista yli 2000 työttömälle ympäri Suomen.
Henkilökohtaisissa tapaamisissa noin 600 asiakasta
ohjattiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hankkeen
palveluohjaajat tekivät työtään jalkautumalla Työttömien yhdistyksiin, EHYT ry:n Elokoloihin, muihin
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin ja ruokajakeluihin.

Hankkeen tavoitteita ja tuloksia
Tavoitteena oli parantaa huono-osaisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien
ohjautumista sosiaali- ja terveyspalveluihin piiriin
ja vahvistaa heidän osallisuuttaan, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyään.
Hanke onnistui tiedon levittämisessä ja työttömien ihmisten kohtaamisessa hyvin, ja hankkeen työ
vastasi aitoon ja todelliseen tarpeeseen. Työmenetelmäksi valittu jalkautuva työ oli erinomainen ratkaisu
terveystarkastuksista tiedottamisessa ja palveluohjauksen tarjoamisessa, sillä näitä syrjäytymisvaarassa
olevia ja usein viranomaisia karttavia ihmisiä on hyvin vaikea tavoittaa.
Tärkeä tekijä onnistumisessa oli myös palveluohjaajien ammattitaito ja kyky kohdata vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
Infotilaisuuksien jälkeen tieto levisi edelleen
työttömien keskuudessa, mikä ilmeni mm. yhteydenotoissa hanketyöntekijöille käyntien jälkeen. Kunkin
asiakkaan henkilökohtaiseen ohjaamiseen olisi pitänyt olla enemmän aikaa, sillä yksittäinen tapaaminen ja palveluohjauskerta ei useinkaan riittänyt asiakkaan monisyisten ongelmien selvittelyyn. Toisaalta hanketyöntekijän kohtaaminen ja lyhytkin keskustelu antoi monelle heidän omien sanojensa mukaan
toivoa jatkaa eteenpäin. Onnistumisia ovat olleet
työttömien toivon ja voimavarojen vahvistuminen.
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TUKI TYÖTTÖMÄLLE

INFOTILAISUUDET

PALVELUOHJAUS

TUKI YHDISTYKSILLE

TYÖKYKYKOORDINAATTORIN
TUKI

KOULUTUS

VERKOSTOJEN
RAKENTAMINEN

Hankkeen asiakkaat pitivät saamaansa ohjausta
arvokkaana, sillä heidän kokemuksensa toisen luokan kansalaisina tai hyljeksittyinä olivat tavallisia.
Henkilökohtaisten avun ja rohkaisun saaminen koettiin tärkeänä, vaikka ongelmat eivät kertakohtaamisella usein ratkenneetkaan: ” Sain hyviä vinkkejä ja
neuvoja. Myötätuntoa, millaista on työttömän arki.”
”Tällaisia keskusteluja ei yleensä saa”.
Tavoitteena oli kehittää malli, jossa kansalaisjärjestöjä voidaan hyödyntää terveystarkastuksista ja
sosiaalipalveluista tiedottamisessa ja niihin ohjaamisessa sekä elämänmuutoksiin kannustamisessa.
Yhdistykset ovat toiminnaltaan, tavoitteiltaan ja
resursseiltaan hyvin erilaisia, joten kehitettiin mallia yhdistysten perehdyttämisessä kolmitasoiseksi.
Mallit syntyivät hankkeen edetessä ja työn opettamana. Joustavuutensa ansiosta mallit osoittautuivat onnistuneiksi.
Toimintamalli ”Info + palveluohjaus” on kaikille
avoin tiedotustilaisuus, jonka aiheina ovat työttömien terveystarkastus, (paikalliset) sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin hakeutuminen sekä asiakasmaksulain § 11 (jonka perusteella vähävaraisten tai pienituloisten palvelumaksua voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä). Mallissa riittää, että yhdistys järjestää tilan infotilaisuuden pitämistä varten sekä kutsuu kuulijat paikalle. Tilaisuuden jälkeen palveluohjaajat antavat henkilökohtaista ohjausta halukkaille.
Ns. edistyneemmän mallin, ”Info + palveluohjaus + koulutus” avulla yhdistystoimijat saavat ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveysasioista ja -palveluista
sekä tukea puheeksiottoon, jotta he voivat itsenäisesti tukea ja opastaa kävijöitään. Tätä mallia voidaan
soveltaa erikokoisiin yhdistyksiin ja toiminnan laajuus on riippuvainen yhdistyksen omista resursseista.
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Ota yhteyttä
Kunnan
palveluneuvonta
Terveydenhuolto
Sosiaalipalvelut

Palvelutarpeen
arviointi
Terveysasema
TE-palvelut
Sosiaalipalvelut

Toimintakyvyn
koordinointivastuu
TE-palveluilla
Terveystarkastus
Kuntoutuspalvelut

Kuntoutus
Jatkohoito
Eläkeselvitys
Lääkäriltä saatava
lausunto sairaudesta
tai vammasta

Työttömän terveystarkastuksen polku.
Laajimmassa mallissa ”Info + palveluohjaus +
koulutus + verkostotapaamiset” tavoitteena on yhteistyön rakentaminen tai vahvistaminen paikallisten sote-toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Mallia
voidaan soveltaa toiminnan laajentamisen yhteydessä tai kun halutaan oppia tuntemaan paikallisia toimijoita tai palveluiden järjestäjiä.
Tavoitteena oli kehittää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä.
Tätä tehtiin kutsumalla saman pöydän ääreen
paikallisia toimijoita työttömien ja työttömyyden parista (yhdistystoimijoita, sote- ja työllisyyspalveluiden työntekijöitä, Kelan virkailijoita, TE-palvelujen
työntekijöitä yms.). Tarkoitus oli tutustuttaa toisiinsa sekä keskustella työttömien palvelupoluista ja sen
katveista eri näkökulmista. Yhteistyötä tavoiteltiin
myös pyytämällä viranomaisia mukaan hankekäynneille ja tapahtumiin.
Toiminta alkoi monella taholla hyvin: tapaamisia
ja mukaantuloja pidettiin hyödyllisinä, ja usein yhteydenoton ja yhteistyön kynnyksen kerrottiin madaltuneen molemmin puolin. Yhteistyösuhteiden
luominen laajemmin TE-palveluiden ja Kelan kanssa eteni hankkeen aikana toivottua heikommin ja hitaammin.
Tavoitteena on vahvistaa Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n paikallisten toimijoiden osaamista ja tietoisuutta kohderyhmäläisten ohjaamisessa terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä elämänmuutoksiin kannustamisessa.
Varhain havaittiin, että yhdistysten ja toimijoiden
tarpeet olivat hyvin erilaisia riippuen resursseista ja
toiminnan luonteesta. Joissain toimipaikoissa työttömien tukipalvelut tai sote-yhteistyö oli hyvin organisoitua ja vakiintunutta, ja muualla taas tarvittiin ohjausta tai tukea verkoston rakentamiseen.
Osaaminen ja tietoisuus yhdistyksissä vahvistuivat koulutusten, käyntien, henkilökohtaisen tuen ja
neuvonnan sekä hankkeen tuottaman tai jakaman
materiaalin avulla. Erityisesti terveystarkastuksesta
osataan kertoa työttömille aiempaa enemmän.
Moni yhdistys oppi hyödyntämään hanketta tai
sen materiaaleja myös oma-aloitteisesti (esimerkiksi
kysymykset tiedonhausta tai asiakkaan ohjauksesta,
konsultointi tapahtumajärjestämisessä).
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Tavoitteena oli aktivoida ne kunnat, jotka eivät vielä tiedota työttömien oikeudesta terveystarkastuksiin, tiedottamaan terveystarkastuksista. Lisäksi
tavoitteena oli raportoida kunnille niistä puutteista, joita havaitaan työttömien terveystarkastuksista tiedottamisessa ja ohjautumisessa.
Kuntia, joiden tiedottamisessa työttömien terveystarkastuksesta havaittiin puutteita, muistutettiin terveystarkastusvelvoitteesta sekä tiedottamisen tarpeellisuudesta. Havainnot puutteista tehtiin
yleensä hankekäyntien valmistelun tai asiakkaan asian hoitamisen yhteydessä.
Yleisimmin tieto terveystarkastuksesta puuttui
kokonaan verkkosivuilta tai oli hyvin vaikeasti löydettävissä. Terveyskeskuksen ajanvarauksessakaan
ei aina tiedetä terveystarkastukseen liittyvistä käytännöistä. Lisäksi tieto asiakasmaksulaista (§ 11) ja
sen soveltamisesta puuttui usean kunnan verkkosivuilta. Tavallista oli myös, että alennus tai palvelun
maksuttomuus myönnetään vain sotaveteraaneille,
vaikka lain mukaan alennus tulee myöntää kaikille,
joiden kohdalla asiakasmaksulain ehdot perustoimeentulon heikkenemisestä täyttyvät.
Hanke solmi kontakteja kuntien sote-toimijoihin
sekä työllistämishankkeisiin tavoitteena lisätä tietoisuutta terveystarkastuksista kunnissa. Kuntatoimijoita kutsuttiin myös hankkeen infotilaisuuksiin.
Hanketyöntekijät tapasivat eri alueiden TYP-toimijoita ja -verkostoja keskustellen paikallisista työttömien palvelupoluista. Hanke on jakanut havaintojaan
myös Kuntaliitolle sekä TE- palveluihin.
Hankkeen viimeisenä vuonna alkanut yhteistyö
Sydänliiton kanssa liittyy terveystarkastusten tekemiseen kunnissa. Hanke kokosi työttömien terveystarkastuksia tekeviä terveydenhoitajia yhteen jakamaan osaamistaan ja hyviä käytäntöjä.
Terveydenhoitajat ovat kunnissaan avainhenkilöitä, jotka tekevät tarkastustyötä näkyväksi sekä
vievät tietoa ja työttömän kohtaamisen hyviä käytäntöjä eteenpäin terveyskeskuksessa ja alueellaan. Työ
alkoi lupaavasti ja hoitajat kokivat verkostoitumisen
ja tiedon jakamisen tarpeelliseksi.

Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Terveydeksi-hankkeen palveluohjaajat:

Niukkuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työttömän hyvinvointiin
Työttömien Keskusjärjestön ja
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n
yhteisen Terveydeksi-hankkeen
palveluohjaajat Ulla-Maija Kopra
ja Veera Luoto kiersivät yli kolmen
vuoden ajan (2016–2020) työttömien
yhdistyksissä, matalan kynnyksen
kohtaamispaikoissa ja ruokajakeluissa
kertomassa työttömien lakisääteistä
oikeudesta maksuttomaan
terveystarkastukseen. Lisäksi he
pitivät infotilaisuuksia sekä järjestivät
koulutusta yhdistysten työntekijöille.
Mitä palveluohjaajat havaitsivat
työttömien tilanteista?

P

alveluohjaus oli henkilökohtaista ja perustui
luottamukselliseen keskusteluun. Ulla-Maija
Kopran ja Veera Luodon mukaan työttömiä
ahdisti eniten taloudellinen niukkuus.
Peruspäivärahalla, työmarkkinatuella ja toimeentulotuella elävien ihmisten rahat eivät riitä elämiseen. Niukka toimeentulo vaikuttaa oikeastaan
kaikkeen: se stressaa, terveelliseen ruokaan ei ole varaa ja yllättävät menot, kuten pyykinpesukoneen rikkoutuminen suistavat talouden hetkeksi raiteiltaan.
Taloudellinen niukkuus aiheuttaa stressiä ja pitkittyessään stressi vaikeuttaa mahdollisuuksien näkemistä omassa elämässään. Myös jatkuva pelko siitä, että tekee TE-palveluiden tai Kelan kanssa jonkinlaisen virheen ja toimeentulo katkeaa, on jatkuvasti
läsnä. Monella työllistymistä vaikeuttaa koulutuksen
puute ja ikääntyminen. Monet kokevat ikäsyrjintää ja
vuosien koulutukseen hakeutuminen tuntuu turhalta, kun ikää on karttunut.
Palveluohjaajien mukaan työttömien taloudellisen tilanteen parantaminen, julkisten liikennevälineiden käytön sekä harrastusmahdollisuuksien lisääminen olisivat tärkeitä.

Toimeentulon ja velkaantumisen
ongelmiin puututtava ripeästi
Velkaantumiseen liittyviin ongelmiin pitäisi päästä
käsiksi ajoissa, jotteivat ne kasaantuisi. Ihmiset hakevat häpeän takia ylivelkaantumiseen apua usein
turhan myöhään, jolloin ongelma on jo päässyt kasvamaan isoksi.
– Kun apua lopulta hakee ja saa, monella olo helpottuu huomattavasti, sanoo sosiaalipalveluohjaaja
Veera Luoto.
Terveyteen liittyvissä asioissa työttömät ovat kokeneet muun muassa säännöllisessä hammashoidossa käymisen haasteelliseksi.
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Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke,
Työttömien Keskusjärjestö ry

Ulla-Maija Kopra, terveyspalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke,
Työttömien Keskusjärjestö ry

– Julkinen hammashoito on kallista, jos se pitää
maksaa työttömyysetuudesta. Lisäksi on törmätty
siihen, että lääkäri tai terveydenhoitaja on korostanut terveellisen ruoan merkitystä painonhallinnassa
kuitenkaan ymmärtämättä, että vähävaraisella terveellisesti ja ruokaympyrän mukaisesti syöminen on
kalliimpaa kuin hyvätuloiselle ruoka-aineiden hintaerojen vuoksi, terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra kertoo ja jatkaa.
– Lisäksi on jätetty hankimatta perussairauksien
hoitoon kuuluvia lääkkeitä. Lääkkeitä on myös säännöstelty omatoimisesti, jotta ne riittäisivät pidempään.
– Monet kertovat myös, että juuri itselle sopivia
sosiaali- ja terveyspalveluita on vaikea saada tai niitä on omatoimisesti vaikea löytää esimerkiksi kaupungin tai kunnan verkkosivuilta. Palvelujärjestelmä
koetaan, monimutkaisena, päällekkäisenä, kirjavana ja byrokraattisena.
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Miten palveluohjausta tulisi
kehittää?
Palvelupolut työkyvyn arvioinnissa, kuntoutuksissa
ja palveluiden etenemisessä vaatisivat selkeyttämistä. Maksullisuuden ja maksuttomuuden tulisi olla selvää ja yksiselitteistä.
Palveluiden saamisen tai saamatta jäämisen ehtojen ja perusteiden tulisi olla ymmärrettäviä. Moni hakee ja saa hylkääviä päätöksiä työkyvyttömyyseläkkeestä, vaikka kokee itsensä työkyvyttömäksi. Usein
hylkäävä päätös johtuu siitä, että sairastamisen todisteet puuttuvat, kun sairauslomaa ei ole määrätty, eivätkä lääkärin kirjoittamat B-lausunnot ole riittävän
tarkkoja. Työttömät eivät tiedä, että saadakseen työkyvyttömyyseläkettä kuntoutuksen keinot on todettava riittämättömiksi. Työttömän on ensin käytävä
läpi kuntoutuksen eri vaihtoehdot.
Tiedon puute tai vaikeaselkoisesti esitetty tieto lisää ihmisten kokemusta viranomaisten mielivaltaisuudesta. Viranomaisen päätöstä on vaikea hyväksyä, jos sen perusteluja ei ymmärrä. Selkeästi ja ymmärrettävästi annettu tieto helpottaa asioiden hyväksymistä. Yleisestikin tiedon ymmärtäminen tukee
ihmisen hallinnan kokemusta omasta elämästään.

Karenssipelon lisääntymistä ja toimeentulon vaarantumista tulisi ehkäistä, jotta tulevaisuuden suunnitteluun ja näköalojen saamiseen vapautuisi henkisiä resursseja. Myös ylivelkaantumiseen tulisi saada
apua nopeammin, jotta perintäkulut eivät nostaisi
laskua moninkertaiseksi.
TE-palveluissa ihmisten oma-aloitteisuuden ja
motivaation tukeminen mahdollistuisi ihmiskuvan
ja arvomaailman selkiyttämisellä: Onko ihminen toimenpiteiden kohde vai toimija? Onko sanktioiminen
oikea tapa vaikuttaa ihmisen sisäiseen motivaatioon?
Mitä seurauksia on pienen toimeentulon katkaisemisella yksilöille, perheille ja yhteisöille? Ulla-Maija
Kopra ja Veera Luoto pohtivat.

Jos teillä olisi päätösvaltikka
käsissänne, mitä tekisitte
työttömien palvelujen
edistämiseksi?
Palveluissa tulisi lisätä yksilöllisyyttä ja vähentää byrokratiaa siellä, missä se on mahdollista. Sosiaalija terveyspalvelujen tulisi olla automaattisesti maksuttomia tietyllä tulotasolla, jotta voimien tai tiedon
puute ei vaikeuttaisi entisestään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilannetta ja estäisi palveluihin hakeutumista.
Jonoja tulisi purkaa ja apua saada nopeammin ja
matalalla kynnyksellä. Työttömien pulmien ratkaisemisessa tarvitaan yhtä aikaa monenlaista osaamista, eri palvelujen yhteensovittamista ja monialaista
yhteistyötä. Viranomaisten ja palveluntuottajien välinen sujuva koordinointi on tärkeää. Myös jalkautuvaa
työtä tulisi lisätä.
Hanke jatkaa Terveydeksi 2.0 -nimellä STEA-rahoitteisena seuraavat kolme vuotta. Hanke toimii
myös etäyhteydessä.

Askarruttaako sinua jokin sosiaalitai terveysasioihin liittyen?
Laita viestiä Terveydeksi 2.0 -hankkeen
palveluohjaajille.
Ota yhteyttä:
Sosiaalipalveluohjaaja
Veera Luoto puh. 045 698 6761,
veera.luoto@tyottomat.fi
Terveyspalveluohjaaja
Ulla-Maija Kopra puh. 045 699 5393,
ulla-maija.kopra@tyottomat.fi

t

Facebookissa:
Veera Työkykykoordinaattori
Ulla Työkykykoordinaattori

MAKSUTONTAOHJAUSTA
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Sosiaalisen kuntoutuksen
näkökulma, resilienssi
Korona-aika on kaikessa
ennakoimattomuudessaan haaste
epävarmuuden sietokyvyllemme.
Kun puhutaan ihmisen psyykkisestä
joustavuudesta ja sopeutumisesta
erilaisiin muuttuviin tilanteisiin
ja olosuhteisiin, puhutaan usein
resilienssistä. Resilienssillä
tarkoitetaankin ihmisen kykyä
hyödyntää omia voimavarojaan, jotka
ylläpitävät riittävää koherenssin,
eli kokonaisuuden, ehyyden ja
mielekkyyden tunnetta silloinkin,
kun epävarmuustekijät kasvavat
totutusta.
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R

esilienssin merkitys nousee esille erityisesti
ennakoimattomissa ja vaikeissa tilanteissa,
jotka haastavat ihmisen totutut rutiinimaiset
mallit ja käsitykset. Resilienssi mahdollistaa
sen, että ihminen ei muserru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan hän pystyy palautumaan kuormittavista tilanteista ja jatkamaan elämäänsä tavalla tai toisella eteenpäin.
Vaikeiden tilanteiden lisäksi resilienssi eli psyykkinen joustavuus vaikuttaa myös laajemmin ihmisten elämän kehityskuluissa. Ihmisillä on erilaiset
taidot tunnistaa ja hyödyntää omia voimavarojaan.
Teemme muuttuvissa tilanteissa tulkintoja, valintoja
ja päätöksiä, jotka suuntaavat elämäämme.

Mistä resilienssin tutkimus on
saanut alkunsa?
Aiheen tutkimus on saanut alkunsa tutkija Aaron Antonovskyn kiinnostuttua omien kokemustensa pohjalta holokaustin aikaisilta kehitysleireiltä selvinneiden kokemuksista 1970-luvulla. Hän pyrki vastaamaan kysymykseen, miten niin toivottomista ja
kurjista olosuhteista saattoi selvitä mieleltään järkkymättä.
Antonovsky yllättyi tuloksestaan, jonka mukaan
jopa 29 prosenttia keskitysleirivangeista säilyi psyykkisesti vahingoittumattomina. Ilmiöstä kiinnostuneena, hän ryhtyi tutkimaan resilienssiä (eng. generalized resistance resources; GRRs). Tutkimustensa
perusteella Antonovsky kehitti Salutogeneesi -teorian. Sen perusoletuksen mukaan terveinä selvinneillä henkilöillä oli sisäisiä voimavaroja, suojaavia tekijöitä, jotka toimivat puskurina estäen psyykkisen
sairastumisen elinolosuhteissa, joissa se on hyvin todennäköistä, melkein vääjäämätöntä. Nämä suojaavat tekijät paikantuivat olemaan hyvin moninaisia,
kuten varallisuus, myönteinen minäkäsitys, kulttuurinen identiteetti, sosiaalinen tuki jne.
Antonovskyn nimesi voimavaranto-kokonaisuuden myönteiset vaikutukset ehyyden tai koherenssin
tunteeksi (eng. sense of corence; SOC). Antonovsky
itse määrittelee koherenssin ” Orientaatioksi, jossa
yksilöllä on dynaaminen luottamuksen tunne siitä,
että hänen sisäiset ja ulkoiset ympäristönsä ovat ennakoitavissa, ja että on merkittävä mahdollisuus sille, että asiat menevät niin hyvin, kuin voi perustellusti olla odotettavissa”. Resursseista yksilölle kehittyy
niin sanottu voimavarapankki. Kun voimavaroja on
varastossa, ne eivät stressaavissa elämäntilanteissa
äkkiä lopu kesken, vaan yksilö kykenee ylläpitämään
eheyden tunnettaan. Ihmisillä on yksilöllisiä val-

miuksia hyödyntää vähäisiäkin tai tarpeisiinsa nähden jokseenkin sopimattomia voimavaroja paremmin tai huonommin. Antonovsky itse piti voimavarapankkia jokseenkin muuttumattomana, mutta myöhempien tutkimusten mukaan kyseessä on ennemminkin voimavarojen kokoamisen ja hyödyntämisen
työ ja taito, jota voi kerryttää ja kehittää.

Miten resilienssi muodostuu?
Antonovskyn tutkimusten jälkeen on osoitettu, että
resilienssin muodostumisen mahdollistavat sekä ihmisen sisäiset että ulkoiset resurssit, eli voimavarat.
Sisäisillä resursseilla viitataan geneettisiin taipumuksiin, jotka antavat pohjan muun muassa ihmisten kognitiivisten eli tiedonkäsittelyn taitojen ja sosiaalisten taitojen muodostumiselle. Taipumukset ovat
kuitenkin vain pohja, eli niitä ei voi eikä pidä ajatella kohtalonomaisina, vaan ihmisten ympäristöllä ja
omalla ajattelulla ja toiminnalla on merkittävä vaikutus.
Ulkoisiin resursseihin kuuluvat puolestaan esimerkiksi toimeentulo, perhe ja muut sosiaaliset suhteet, jotka vaikuttavat keskeisesti yksilön minäkuvan
muodostumiseen. Sisäiset ja ulkoiset resurssit ovat
siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Keskeistä yksilön kehityksen kannalta onkin se, miten hyvin ne sopivat yhteen ja tukevat toisiaan.

Miten omaa resilienssiään voi
kehittää?
Resilienssi ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se syntyy
ihmisen kyvyistä ja taidoista tunnistaa ja hyödyntää
erilaisia sisäisiä ja ulkoisia voimavarojaan. Resilienssi muovautuu ja kehittyy koko eliniän ajan. Yksi keskeinen tekijä resilienssin kehittymisessä on yksilön
ja ympäristön välinen vuorovaikutus, koska yksilö
luo käsitystä itsestään pitkälti suhteessa muihin ihmisiin.
Erityisesti positiivisessa psykologiassa esille
nousseet näkemykset yksilön vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden kehittämisestä ovat keskeisiä resilienssin tukemisessa. Keskeisenä ajatuksena näissä
on se, että oppiessaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja toimintatapansa ihmiset vahvistavat omaa
positiivista kuvaa itsestään ja pystyvät säilyttämään
itseluottamuksen ja itsenäisen ajattelun myös vastoinkäymisiä kohdatessaan. Nämä taidot kehittyvät
elämänkokemuksen myötä: ongelmanratkaisukyky,
joustavuus, itsesäätelykyky ja optimismi keskimäärin lisääntyvät.

Resilienssin vahvistamisessa tärkeää ovat siis
sekä tiedolliset kyvyt, joiden avulla ihminen voi käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan että myönteiset kokemukset, jotka lisäävät yksilön luottamusta itseensä ja
muihin ihmisiin. Tällaisia voivat olla vaikka yhdistystoimintaan tai harrastustoimintaan osallistuminen tai yhteydenpito läheisiin ja ystäviin.
Ikävienkin kokemusten ja tapahtumien kautta on mahdollista oppia ja psykologiassa puhutaankin traumaattisen kokemuksen jälkeisestä kasvusta.
Sekä omat että muiden selviytymistarinat ja vertaistuki antavat uskoa omaan selviämiseen vaikeassa tilanteessa.
Haastavissa elämäntilanteissa pientenkin myönteisten kokemusten ja ajatusten kerryttäminen lisäävät voimavarapankkiamme päivä kerrallaan, jotta
jaksamme kuormittavan elämänvaiheen tai tapahtuman yli.
Vaikka suomalaisille on tyypillistä pyrkiä selviämään monista asioista yksin, usein jo keskustelu muiden ihmisten kanssa antaa voimaa ja helpottaa oloa.
Yhdessä on helpompi vaihdella näkökulmia ja nähdä
vaihtoehtoja: myötätunnon antamisella ja saamisella
on iso merkitys.

Lähteet
Antonovsky, Aaron. Health, Stress, and Coping: New
Perspectives on Mental and Physical Well-Beeing,
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Antonovsky, Aaron, Unraveling the Mystery of Health:
How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco, Jossey-Bass, 1987.
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on?
Mieli.fi. 2020. Internet-linkki: Mitä on relienssi?
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Miten koronaepidemia on
näkynyt päihdehoidossa?
Miten päihdepalvelut toimivat
koronaepidemian aikana? Yleisesti
julkisuudessa on todettu, että
poikkeusoloissa riskit päihteiden
käyttöön kasvavat ja ongelmat
lisääntyvät. Kankaanpään A-kodin
johtajalla Marikki Forellilla on pitkä
kokemus päihdetyöstä. Miten hän
näkee tilanteen?

V

altakunnan tasolla ei ole toistaiseksi näkynyt koonteja, miten epidemian vaikutus päihdehoitoon on näyttäytynyt. Varsinkin perustasolta ja avohoidosta palveluja on suljettu. Olemme yhteisöllistä ja rajoitetusti lääkkeellistä
päihde- ja riippuvuuskuntoutusta tarjoava laitoshoidon yksikkö ja yli 70 kuntaa ostaa meiltä vuosittain
palveluja. Oma asiakaskuntamme on kasvanut jonkin verran koronaepidemian aikana. Ehkä avopalveluiden puutteen vuoksi asiakkaita on ohjattu nyt
enemmän laitoskuntoutukseen.
Kun koronan alkurysäys tuli, oli meilläkin iso alkuhämmennys ja mietin, mikä on A-kodin kohtalo.
Oli vedettävä henkeä, otettava aikalisä ja katsottava,
mitä tapahtuu. Talon sisällä tehtiin erilaisia käytännön järjestelyjä. Meillä on neljä eri asiakasyhteisöä ja
normaalisti yhteisiä vertaisryhmiä ja muuta toimintaa. Nyt toiminnot tapahtuvat pitkälti jokaisen yhteisön omana toimintana. Näin pyrimme estämään sen,
ettei mahdollisesti A-kodille päätynyt virus pääsisi
altistamaan koko talon henkilökuntaa ja asiakkaita.
Olemme onneksi ja tiukkojen varotoimien ansioista
toistaiseksi välittyneet tartunnoilta. Koen vahvasti,
että päihdekuntoutusta tässä poikkeustilanteessa on
aivan elintärkeää tarjota.

Millaisena näyttäytyy
päihdehoitoon tulevien
asiakkaiden tilanne?
Nyt etätyö ja kaikki muu poikkeustilanteeseen liittyvä arjen muuttuminen saattaa lisätä päihteiden käyttöä, jos ihmisellä on jo taipumusta riksikäyttöön. Uskon, että koronan seuraukset päihteidenkäyttöön ja
hoidon tarpeeseen näyttäytyy viiveellä. Esimerkiksi
koulujen avautuminen tuo jälleen viranomaistyön lähemmäs ihmisten arkea, ja sitä kautta tilanne voi tulla meillekin näkymään.
Yksi selvästi kasvava ilmiö on ollut peliriippuvaisten lisääntyminen, samoin perheiden tilanteet.
Perheitä tulee hoitoon lapsen tai useamman lapsen
kanssa ja heidän tilanteensa ovat todella monimutkaisia ja moniongelmaisia. Taustalla on usein ollut
valtava määrä erilaisia viranomaiskontakteja, ennen
kuin he päätyvät A-kodille.

Marikki Forell, johtaja, A-koti

30

Työttömien Keskusjärjestö ry

Asiakkaistamme vähän yli puolet on statukseltaan työttömiä. Valtaosa asiakkaistamme on työikäisiä eli 18–65-vuotiaita. Osa asiakkaista on jo lähtökohtaisesti ollut työelämän ulkopuolella, päihdeongelma
on ollut syrjäyttävä tekijä nuoruudesta lähtien. Heille ei ole muodostunut mitään ammatillista uraa. Tai
sitten toisinpäin, työttömyys on seurausta päihteiden
käytöstä.
On vaikea kysymys, onko päihdeongelma työttömyyden seurausta vai päinvastoin. Se on selvää, että
jos olet työtön ja sinulla taipumus päihteiden käyttöön, se on altistava tekijä. Päihteiden käyttö lisääntyy helposti, jos arjesta puutuvat rutiinit ja yhteenkuuluvaisuuden tunne, kuten usein työttömyyden
seurauksena käy.
Hoitoonohjauksella on iso merkitys päihdekuntoutuksessa. Kun toimin avohuollon puolella, asiakkaita tuli hoitoonohjauksena työpaikoilta. Jotenkin
kokemukseni oli se, että ne harvoin olivat kovin onnistuneita. Päihdeongelman luonne on niin henkilökohtainen, että suhde työhön ja sen säilyttämiseen
ei riitä raitistumiseen. Raittiuden tavoittelulle pitää
löytää jokin syvempi merkitys. Luottamuksen saavuttaminen, että ottaa työntekijän kanssa päihteet
puheeksi on haastavaa, mutta se on kannattavaa.

Mitä koronasta voi seurata
päihdekuntoutukselle?
Iso huolenaihe on, kuinka massiiviset kansantaloudelliset seuraukset epidemialla tulee olemaan. Tiedetään myös, että kuntien tilanne tulee olemaan entistä
haastavampi. Päihdekuntoutus joutuu koko ajan taistelemaan olemassaolostaan. Miten päihdekuntoutus
ja -hoidot tullaan kohdentamaan jatkossa kuntien
määrärahoissa.
Iso haaste päihdehoidon kentälle on myös toiminnan vaikuttavuuden seuranta. Seurannan menetelmiä tulisikin kehittää entistä määrätietoisemmin.
Vaikuttavuuden seurannan vaikeutena voi olla päihdeasiakkaiden tavoitettavuus kuntoutumisen päätyttyä. Näin käy varsinkin silloin, jos päihteettömyys ei
kannakaan. Olisi kuitenkin tärkeää pystyä todentamaan, että ihmiset pystyvät tekemään kuntoutuksen
seurauksena isoja muutoksia, tai saavuttaa inhimillisiä, oman elämän laatuun kannalta vaikuttavia tekijöitä. Siinä on koko päihdehuollon kentälle haaste, johon pitäisi pystyä yhdessä vastaamaan.

Hoitoon pääsyn ongelmana on, että joka kunnalla
on omat toimintamallit Utsjoelta Helsinkiin. Ihmisten pitäisi osata löytää palvelujen äärelle ja saammekin paljon yhteydenottoja hoitoon hakeutumisesta
myös A-kodille. Tehtävämme on ohjata näitä asiakkaita löytämään oikeat kontaktit omista kotikunnistaan.
Päihdehoidon intervention pitäisi voida toteutua
kaikissa paikoissa myös työpaikoilla ja kohtaamispaikoilla. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuudet käydä
keskustelua ja tulla ohjatuksi päihdehuoltoon, vertaisryhmään tai laitoskuntoutukseen. Tunnustelevaakin keskustelua tulisi voida jaksaa käydä pitkäänkin. Vallalla on käsitys että, kun ihminen tulee käymään A-klinikalle, siitä käynnistyisi raittius. Mutta
näinhän ei käy. Subjektiivisen tutkiskeluun pitäisi
antaa mahdollisuus ja odottaa oikeaa ajoitusta. Itse
ajattelen, että kaikki lähtee ihmisen omata sisäisestä keskustelusta ja rehellisestä arviosta, mitä päihteiden käyttö merkitsee minulle. Ja sen seurauksena
löytyy ajatus, mitä asialle voisi tehdä.

Tasavertainen kohtaaminen avain
päihdeongelman purkamiseen
Päihdehoitoon hakeutumiseen pitäisi olla neutraalia
matalan kynnyksen toimintaa. Valitettavasti siihen
liittyy vielä monin paikoin stigmatisointia. Päihdeasiakkaiden tasavertainen kohtaaminen pitäisi pystyä toteuttamaan kaikissa tilanteissa ja puhumaan
mahdollisimman neutraalisti näistä asioista. Minkä
tahansa sosiaali -tai terveydenhoitoalan toimijan pitäisi sitten pystyä kohtaamaan ja käymään arvostavaa sekä mahdollisimman rehellistä puhetta myös
riippuvuussairauksiin liittyen.
Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisen Terveydeksi 2.0 -hankkeen
jalkautuva sosiaali- ja terveyspalveluohjaus on hyvä
esimerkki ja tervetullut lisä, jolla myös päihdeongelmaisia voidaan tavoittaa ja ohjata eteenpäin palveluihin.
Kaikki toimenpiteet, joilla kiinnitetään huomiota päihdeongelmiin, viestii asian arvostuksesta. Se,
että kiinnitetään huomiota työttömien ja päihdeongelmaisten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sillä on iso merkitys ihmiselle itselleen. Sinua arvostetaan ja sinulla on merkitys yhteiskunnan jäsenenä,
vaikka et juuri veronmaksajana olisikaan. Näillä yksittäisillä kohtaamisilla voi olla kauaskantoisia merkityksiä ongelman ratkaisemisessa.
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JÄRJESTÖTYÖ

Kuva: ready made

Soili Hyvärinen omaistoiminnan kehittäjä, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
www.polli.fi

Omaishoidon ja työttömyysturvan
yhteensovittamisesta:

Kuka elää 400 eurolla
kuukaudessa?
Antti on työtön työnhakija. Hän
on myös omaishoitaja äidilleen.
Sopimus omaishoidon tuesta tehtiin
silloin, kun hän oli kokopäiväisessä
ammattiin valmistavassa
koulutuksessa. Kunnan viranhaltija
katsoo Antin äidin hoivatarpeen
täyttävän kunnan omaishoidon
tuen alimman hoitoluokan
kriteerit. Omaishoitosopimukseen
liitetään lakisääteinen hoitoja palvelusuunnitelma, johon
viranhaltija kirjaa: ”Omaishoito on
päivittäistä, omaishoitaja voi käydä
työssä.” Samoin siihen kirjataan
varasuunnitelma, miten hoidettavan
hoito järjestetään, jos Antti ei
työesteen tai muun syyn vuoksi voi
hoitaa äitiään.

Soili Hyvärinen, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
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K

okopäiväinen opiskelu ei ollut omaishoidon
tuen saamisen esteenä. TE-toimistossa Antti
kertoo, että hän on omaishoitaja ja hoitaa äitiään. Hän esittää omaishoidon sopimuksen
ja siihen liittyvän hoito- ja palvelusuunnitelman virkailijalle. Keskustelujen sekä omaishoidon tuen sopimusten pohjalta TE -toimistolta tulee Antille lopulta
päätös, että hän työllistyy [omaishoitajana] omassa
työssään, eikä ole näin oikeutettu työttömyysetuuteen.

Kenen viranhaltijan
näkemys on oikea?
Antin (nimi muutettu) tarina on todellinen esimerkki siitä, miten vaikeaa on omaishoidon ja työttömyysturvan yhteensovittaminen. Vastaavia tapauksia on
paljon. Kumman viranhaltijan näkemys työmarkkinoiden käytettävissä olosta on oikea? Miksi omaishoitajaa ei kuunnella?
Omaishoidon tuen sopimus perustuu lakiin
omaishoidon tuesta. Laissa mainitaan, että omaishoidon sopimus on toimeksiantosopimus eli omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan. Kunnan maksama
omaishoidon rahallinen tuki on palkkio, ei palkkaa.
Omaishoidon tukea haetaan kunnan sosiaalitoimen kautta. Hakuprosessiin kuuluu sosiaaliohjaajan
tekemä kotikäynti, jossa kartoitetaan hoidettavan tilannetta ja sitä, olisiko omaishoito oikea tapa järjestää hoiva. Kotikäynnillä tehdään myös sopimukseen
kuuluva hoito- ja palvelusuunnitelma hoidettavan nimellä. Siihen kirjataan hoidettavan terveyttä ja toimintakykyä kuvaavat osiot päivittäisistä tuen tarpeista, muut hoidettavan saamat palvelut kotona-asumisen tueksi sekä tieto omaishoitajan vapaapäivien
järjestämistavasta.
Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan myös,
millainen on omaishoitajan tilanne hoivan antamisen kannalta sekä varasuunnitelma tilanteisiin, joissa omaishoitaja on jostain syystä lyhytaikaisesti estynyt hoitamasta läheistään. Kirjauksena voi olla esimerkiksi, että omaishoitajan työllistyttyä kotipalvelu
ottaa vastuulleen hoidettavan hoidon tai hoidettavalla on joku muu läheinen sukulainen tai ystävä, joka
voi toimia varahenkilönä.

TE-toimisto käsittelee kolmannen
osapuolen yksityisiä tietoja
Työvoimatoimistossa omaishoitajan työllistymismahdollisuuksia selvitetään hoidettavalle tehdyn
hoito- ja palvelusuunnitelman avulla - eli kolmannen
osapuolen toimintakyvyn perusteella. Antin tapauksessa äidin toimintakykyä oli tarkasteltu seuraavien
tekijöiden kautta: peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, lääkitys, pukeutuminen, wc-toiminnot ja aistitoiminnot. Työvoimaviranomainen siis perehtyi syvällisesti Antin äidin hyvin yksityisiin tietoihin selvitellessään Antin tilannetta.
Kunnan omaishoidon tuen viranhaltijan näkemyksen mukaan hoivan tarve ei ollut niin suuri, että
se olisi estänyt kokopäiväisen työn vastaanottamisen. Kunnan omaishoidon tuen kriteereissä on myös
mainittu, että kyseissä omaishoidon tuen hoivaluokassa työssäkäynti on mahdollista.

Valitusprosessit vievät voimavaroja
Omaishoitajan työttömyysetuuden epääminen johtaa
valitus- ja selvityspyyntökierteeseen, joka työllistää
niin omaishoitajaa, TE-toimistoa, Kelaa sekä usein
myös kunnan omaishoidon tukea. Valitusprosessi
vie aikaa, mikä voi johtaa omaishoitajan taloudellisiin ongelmiin. Kaikilla ei ole voimavaroja tai osaamista lähteä selvittämään oikeuksiaan. Osa työttömistä työnhakijoista katsoo, että on helpompi luopua
omaishoidon sopimuksesta kuin työttömyysturvasta: Kuka elää lakisääteisellä alimmalla omaishoidon
tuen palkkiolla, joka on tällä hetkellä 408,90 €/kk ennen veroja?
Omaishoito on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Yli miljoona suomalaista huolehtii läheistensä hyvinvoinnista. Vaikka omaishoito
ei sitoisi fyysisesti, niin silti huoli omasta läheisestä
kuormittaa. Myös Antti on huolissaan ikääntyneestä
äidistään. Samalla hänellä on huoli omasta toimeentulostaan ja tulevaisuudesta. Lainsäätäjien tulee tarttua tähän työttömyysturvan ja omaishoidon tuen yhteensovittamisen kysymykseen ja tehdä asiassa selkeät pelisäännöt.
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Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Koronaepidemia kasvattanut
ruoka-avun tarvetta
Koronakriisin nostattamat lomautusja työttömyysluvut ovat heijastuneet
kevään aikana suoraan avustusruuan
kysyntään. Ruoka-aputoimijat
useilta paikkakunnilta ovat
kertoneet ruokajonojen pidentyneen
ja apua kysyvien määrän jopa
kolminkertaistuneen. Ruoka-apuun
turvautuu enenevässä määrin myös
uusia kävijöitä.
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V

altakunnallisten ruoka-aputoimijoiden verkosto on kokoontunut kevään aikana säännöllisesti etäkokouksiin Kirkkopalvelujen
Osallistava yhteisö -hankkeen ja Sininauhaliiton organisoimana. Tapaamisiin on osallistunut enimmillään lähes 50 toimijaa. Tapaamisista on
koottu ruoka-apuun liittyvä katsaus myös valtioneuvoston tilannekeskukselle.
– Poikkeusajan ruoka-aputoimintaa on toteutettu turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen ruokajakeluina: ajanvarauksella, hajautetusti ja kotiin
kuljetettuna. Monissa paikoissa valmiiksi pakattuihin ruokakasseihin on lisätty myös koottua tietoa koronaviruksesta, hygieniasta, suojautumisesta ja saatavilla olevasta tuesta, kertoo projektipäällikkö Reetta Nick Osallistava yhteisö -hankkeesta.
Poikkeustilanteen alkaessa ruoka-aputoimijat
mukauttivat toimintaansa nopeasti, käynnistivät uudenlaista yhteistyötä ja turvasivat siten ruoka-avun
jatkumisen. Monella paikkakunnalla syntynyttä yhteistyötä aiotaan jatkaa myös poikkeustilanteen jälkeen.
Poikkeusajan heikkona puolena Reetta Nick näkee, että kohtaava työ väheni merkittävästi monimuotoisen ruoka-avun muuttuessa poikkeustilanteen vuoksi hätäavuksi.
– Nyt rajoitusten lieventyessä on aika ryhtyä palauttamaan keskustelutukea, neuvontaa, ohjausta
ja yhteisöllisyyttä osaksi ruoka-aputoimintaa. Moni
ruoka-avussa asioivista tarvitsisi apua löytääkseen
ne palvelut ja etuudet, jotka auttaisivat nostamaan ihmisen ylös hankalasta tilanteesta.
Ruoka-aputoimijoiden yhteisinä huolenaiheina
nousivat keskusteluissa esiin mielenterveyskysymykset, yksinäisyys, ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien eristäytyneisyys, digiosattomuus sekä päihteiden käytön ja väkivallan lisääntyminen kotitalouksissa. Vaikka rajoituksia jo puretaankin, ruoka-avussa asioivien näkökulmasta tilanne ei suinkaan ole
ohi. Työttömyyden, lomautusten ja eristäytymisen
kerrannaisvaikutukset vaikeuttavat heikossa asemassa olevien arkea vielä pitkään.
Poikkeustilanne toi esiin erityisen tarpeen viestinnälle ja tiedottamiselle. Ruoka-aputoiminnasta tiedottaminen on siirtynyt puskaradiosta nettiin.
Ruoka-apu.fi-nettisivu on auttanut avun tarvitsijoita ja asiakasohjaustyötä tekeviä, sillä palvelussa on
mukana jo yli 300 ruoka-aputoimijaa eri puolilta Suomea.
Lisätietoja toiminnasta: ruoka-apu.fi.

Ruoka-apu.fi kokoaa
ajantasaiset tiedot ruokaaputapahtumista

Työttömien yhdistysten
ruokajakelu on monelle
elintärkeää

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä. Sivustolle tapahtumia voivat ilmoittaa
luotettavat toimijat, kuten yhdistykset, seurakunnat ja kunnalliset toimijat. Tapahtuman ilmoittamiseksi tarvitaan kirjautumistunnukset.
Palvelun käyttäminen on kaikille maksutonta.
Kuka tahansa voi etsiä sivuilta ruokajakeluun liittyviä tapahtumia. Ruoka-apua tarvitsevatn ei tarvitse kirjautua tai syöttää tietojaan
Ruoka-apu.fi-verkkosivulle.
Vuoden 2020 alussa avatun palvelun on tuottanut Osallistava yhteisö -hanke yhteistyökumppaneineen. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja hanketta
hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Työttömien Keskusjärjestö on yksi yhteistyökumppaneista.

Työttömien Keskusjärjestö ry on jakanut jäsenyhdistystensä kautta EU:n ruoka-apua valtakunnallisesti vuodesta 1996 lähtien. Sittemmin ruokajakelu on laajentunut ja monet yhdistykset jakavat kauppojen lahjoitusruokaa sekä ylläpitävät
omaa ruokalaa tai kahvilaa. Kohtaaminen työttömien yhdistyksen ruokalassa on monelle työttömälle päivän kohokohta.
Työttömien Keskusjärjestössä on kevään aikana tehty opinnäytetyönä selvitys yhdistysten
ruoka-jakelusta. Alustavista tiedoista selviää,
että mm. 36 yhdistyksen ruokajakelussa käy yhtenä jakelupäivänä yhteensä noin 4500 asiakasta. 2500 asiakasta käy hakemassa EU-ruokaa
kerran tai pari vuodessa. 2000 asiakasta osallistuu viikoittain järjestettäviin ruokajakeluihin.
Yhdistykset kokevat, että avustusruokajakelu on sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita täydentävää apua ja siihen liittyy nykyään myös pyrkimys hävikkiruuan vähentämiseen. Yhdistykset
näkevät avustusruokajakelun osana hyvinvointivaltiota ja asiakkaiden selviytymisen kannalta
välttämättömänä. Ruokajakelutoimintaa varjostaa resurssien niukkuus. Yhdistykset painivat talous-, tila- ja henkilöstöongelmien kanssa.
Asiakkaiden kanssa keskusteltaessa korostuu sosiaalisen kohtaamisen tärkeys ruokajakelussa. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten toimijoilla on vuodessa noin puoli miljoonaa asiakaskontaktia. Suurin osa on ruokajakelun säännöllisiä asiakkaita. Pienillä paikkakunnilla avuntarvitsijat usein tunnetaan.
Ruokajakelu myös työllistää ihmisiä. Keväällä 2020 kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä työskenteli 69 palkansaajaa. Kolmessa yhdistyksessä neljästä oli palkattua henkilöstöä. Palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan kautta
työllistettyjä on joka toisessa yhdistyksessä. Vapaaehtoisia on kolmessa yhdistyksessä neljästä.
Edellisten lisäksi yhdistyksissä on henkilöstöä
työkokeilun, työharjoittelun ja yhdyskuntapalvelun kautta.
Raportti: Maarit Fagernäs: Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020.

Ruoka-aputoimijoiden verkosto
kokoontuu kesällä
Tapaamiset Teamsissa joka kuun ensimmäisenä
torstaina klo 12–14

•
•
•

Osallistava
yhteisö
-hankkeen
työntekijät
Annmari Salmela
ja Reeta Nick.

Kesäkuu: 4.6. mukana hyvinvointitutkija Tuomo Laihiala
Heinäkuu: 2.7. alustuksia luvassa
Elokuu: 6.8. alustuksia luvassa
Ilmoittaudu info@ruoka-apu.fi
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Työluuri – työttömien vertaispuhelinpalvelu

Työttömät tukemassa puhelimitse
suomalaisia työikäisiä
Uusi Työluuri -niminen vertaispuhelinpalvelu tarjoaa tukea työttömille ja
työntekijöille, jotka ovat huolissaan
omien töidensä jatkumisesta.
Vastaajina toimivat koulutetut
vapaaehtoiset, joilla on omakohtaista,
ammatillista tai muuta kokemusta
työttömyydestä.
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O

n ollut ilo nähdä, miten laajaa kiinnostusta palvelu on herättänyt niin vapaaehtoisten kuin mediankin parissa, toteaa palvelua
koordinoiva, Feeniks-hankkeen hankepäällikkö Miikka Vuorinen.
Ajatuksenamme on tarjota puhelinpalvelu heille, jotka haluavat nyt keskustella työstä tai työttömyydestä ja vaihtaa ajatuksia turvallisesti jonkun omaa
elämäntilannetta ymmärtävän kanssa. Vapaaehtoisina toimivat ovat monet itse kokeneet työttömyyttä tai
seuranneet sitä läheltä esimerkiksi oman työnsä tai
luottamustehtävien kautta. Päivystäjät tarjoavat ennen kaikkea vertaistukea ja keskustelua.
Tilastokeskuksen uusimmista arvioista työttömyyteen ja lomautuksiin liittyen jopa joka kymmenes suomalainen voisi pahimmillaan joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Koska koronakriisi on saattanut työttömäksi ja lomautetuiksi hyvin erilaisissa
ammateissa olevia henkilöitä ikään, koulutukseen
tai alaan katsomatta, se tulee näkymään harvinaisen
monipuolisesti myös eri ammattiryhmissä. Lähes
jokaisessa suvussa ja ystäväporukassa voi olla joku,
joka saattaa lähitulevaisuudessa kokea lomautuksen
tai työttömyyden.

Työluuri lyhyesti
Vertaispuhelinpalvelu, jossa
vapaaehtoiset päivystäjät
tarjoavat vertaistukea
ja vinkkejä työhön ja
työttömyyteen liittyen.
Palvelu on maksutonta.

Numero: 060 110 015
Aukioloajat: ma–pe klo 13–16
ja 17–20. Lauantaisin klo 13–16.
Sunnuntaisin suljettu.
Auki syyskuun loppuun asti.
Jatko arvioidaan elokuussa.
Lisätietoja ja vapaaehtoiseksi
hakeminen:
www.feenikshanke.fi/tyoluuri

– Työpaikan menettämisen on sanottu olevan
yksi eniten ihmisen elämään vaikuttavista ja kuormittavimmista asioista. Siinä tilanteessa asioiden käsitteleminen on merkittävästi helpompaa, jos kuuntelija ymmärtää, mistä on kyse ja itse ei tarvitse selitellä eikä jännittää mitä sanoo. Surullinen tosia on
edelleen se, että työttömyyteen liittyy aivan liikaa häpeää. Toivomme, että palvelun kautta voimme tarjota mahdollisimman suoran väylän puhua tärkeistä,
työhön liittyvistä asioista turvallisesti jonkun kanssa, joka tiedostaa, mistä on kyse, Miikka Vuorinen sanoo.

Vertaispuhelimen taustalla
viisi työttömyyden olemuksen
tuntevaa toimijaa
Työluurin taustalla on viisi toimijaa, jotka kaikki tuntevat työttömyyden ja työn eri näkökulmia ja haluavat yhdessä palvella suomalaisia työikäisiä. Feenikshankkeen koordinoimaa projektia on ollut alusta asti
toteuttamassa Työttömien Keskusjärjestö ry sekä järjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, ViisNollaTuki Ry ja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
Sekä Työttömien Keskusjärjestö Ry että SAK:n jäsenliittojen luottamusmiehet alkoivat koronankriisin ensimmäisinä viikkoina saada enenevissä määrin
työhön ja työttömyyteen liittyviä puheluita. Osa oli
jäänyt työttömäksi, osa oli huolissaan töidensä menettämisestä, mutta kaikki soittajat halusivat keskustella. Nämä puhelut osoittivat, että palvelulle oli tarvetta ja tilausta.
Työluuriin saa soittaa kuka tahansa, joka haluaa
keskustella omasta työtilanteestaan iästä, alasta, tai
työtilanteesta huolimatta.
– Ymmärrämme, että työttömyys on paljon enemmän kuin työn menettämistä. Se on arjen ja elämän
muuttumista ja silloin tarvitaan aina keskustelua.
Osa soittajista ehkä tietää jo tarpeensa soittohetkellä. Osa haluaa vain puhua jonkun kanssa ja kolmas
kysyä vinkkiä. Joillekin oma tilanne alkaa avautua
paremmin keskustelun aikana. Tärkeintä on soittaa,
Miikka Vuorinen kannustaa.

Työttömyys on paljon enemmän
kuin työn menettämistä. Se on arjen
ja elämän muuttumista ja silloin
tarvitaan aina keskustelua.
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Miikka Vuorinen Feeniks-hanke, Sosped

Farmi n3:

Uusi verkosto ohjelmoinnista
kiinnostuneille
Koronan aikana moni miettii uusia
harrastuksia, toinen alanvaihtoa ja
kolmas vapaaehtoistöitä. Yritykset
miettivät kustannustehokkaita
tapoja työntekijöiden osaamisen
parantamiseksi ja osaavien
ohjelmoijien löytämiseksi. Kesäkuun
alussa alkava Farmi n3 -verkosto
kutsuu eri toimijoita yhteen
ohjelmoinnin äärelle.

F

armi n3 -toiminnassa ammattilaisohjelmoijat
sparraavat ohjelmoinnista kiinnostuneita vapaaehtoisia, jotka opettavat puolestaan ohjelmointia eteenpäin osaamistason mukaisissa
tasoryhmissä. Itseopiskelun lisäksi ryhmäläiset tapaavat verkossa, ravintoloissa tai esimerkiksi kuppiloissa. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat saavat tehtäväänsä varten ryhmänohjaukseen liittyvän koulutuksen sekä säännöllistä tukea yhteistyökumppaniyritysten ammattilaisohjelmoijilta.
Toiminta on saanut nimensä NHL:n Farmi -liigasta, joka toimii askellautana tulevaisuuden kiekkotähdille.
– Farmi-mallin hienous on siinä, että se on konkreettinen askel kohti unelmia ja mahdollisuus päästää pelaamaan maailmantähtien kanssa. Sen heikkous on kuitenkin siinä, että sinne on lähes mahdotonta päästä. Halusimme muuttaa tuon jälkimmäisen ja
luoda foorumin, joka ei riipu rahasta, lahjakkuudesta
tai vahvoista olkapäistä, vaan yhteisöstä, toteaa toimintaa koordinoivan Feeniks-hankkeen hankepäällikkö Miikka Vuorinen.

Ohjelmoijista on pulaa
Ohjelmoinnin tulevaisuudesta ja tarpeesta on kirjoitettu paljon. Sen lisäksi, että tekijöistä on pulaa, on
pulaa myös ajankohtaisesta osaamisesta. Alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi itsenäinen tutkimusprojekti Koodaripula.org toteaa,
kuinka ”alalla on paljon aloittelevia ja senior-koodareita, jotka eivät täytä työpaikkojen vaatimuksia.” Farmiin onkin mahdollista tulla mukaan omasta osaamistasosta riippumatta. Kolmosdivarissa voi opiskella
ohjelmoinnin perusteita Mooc -kurssilta ja ykkösdivarissa saada yrityksiltä freelancer-projekteja.
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”On hassua ajatella, kuinka harva meistä koodaa
tai ymmärtää koodia, vaikka me kaikki käytämme
jatkuvasti ohjelmoituja laitteita. Elämme digitaalisessa maailmassa, jonka jokaisen sovelluksen joku
on rakentanut – siksi meidän tulisi ymmärtää perusteet, ne rakennuspalikat, minkä varassa jokapäiväinen elämämme lepää. Ohjelmointi on tulevaisuuden
raksatyötä”, huomauttaa Futurologi Perttu Pölönen.
Eräs Farmin suunnittelussa alusta asti mukana
ollut pitkän linjan ohjelmoija kommentoi Farmin rakennetta seuraavasti:
– Jäätyäni ohjelmointialalta työttömäksi, minulle
heräsi ajatus tukimallista, jossa työttömyyttä voitaisiin ehkäistä niin, että työssä tarvittavat taidot opitaan pienryhmässä vertaisoppimista hyödyntäen.

Farmin opiskelun tahti jakautuu
oman osaamistason mukaan
Farmin toiminta jakaantuu kolmeen tasoon osallistujien osaamistason mukaisesti. Sisältöjen opiskeleminen tapahtuu maksuttomien open source -materiaalien avulla opiskeluryhmien päättämän tahdin
mukaisesti.
Vapaaehtoiseksi koodimentoriksi voivat ryhtyä
pitkän linjan ammattilaiset ja vain aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Sama koskee myös osallistujia: mukaan pääsee omien taitojen mukaan. Kesäkuun alussa aloittavat vapaaehtoiset kertaavat ensin kolme
kuukautta ohjelmointia toistensa kanssa ja aloittavat
omat ryhmänsä syksyllä verkossa ja eri puolilla Suomea.
Mukaan on lähtenyt jo useita ohjelmistoyrityksiä, asuinalueyhdistyksiä, seurakuntia ja muita yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita saamaan itselleen
uudenlaista toimintaa. Yhdistyksille ja organisaatioille Farmi tarjoaa eräänlaisen maksuttoman franchise-mallin, jonka organisaatiot voivat ottaa osaksi
omaa toimintaansa. Halukkaat vapaaehtoiset saavat
maksuttoman koulutuksen ja vankat tukirakenteet.
Yrityksille Farmi tarjoaa luontevan ja maksuttoman
tavan tutustua huomisen koodareihin. Kumppaniyrityksiltä toivotaan vain ajallista sitoutumista mentorien tukemiseen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
koodimentoriksi:
www.feenikshanke.fi/farmi

Jyrki Rinta-Jouppi Työ- ja koulutusvalmentaja, Mielenterveyden keskusliitto

Vastoinkäymisiäkin varten
voi harjoitella
Suomessa työttömänä oleminen
on erittäin stressaavaa. Useissa
tutkimuksissa todetaan työttömyyden
olevan haitallista terveydelle ja
sairastuttavan. Asenteet ja kulttuuri
syyllistävät helposti työttömiä. Mikä
avuksi tilanteeseen?

U

sein näkee kommentteja, kuten ”minäkin
työllistyin, kyllä se on kaikille mahdollista,
ottakaa vain itsenne niskasta kiinni” tai ”Ei
työt Suomesta tekemällä lopu,” Työttömänä jää helposti huomioimatta, ei saa vastauksia hakemuksiinsa tai saa negatiivisia palautteita. ”Sinua
ei valittu ….”. Tämän lisäksi on koko muun elämän
haasteet: esimerkiksi talous, perhe, parisuhde ja vapaa-aika. Moni asia menee työttömänä uusiksi.
Näissä paineissa ajaudutaan helposti negatiiviseen kierteeseen. Itsetunto voi laskea samoin oman
arvon tunne. Arjen pyörittäminenkin voi tuntua
haastavammalta ja haastavammalta. Työn hakemiseen voi tulla katkoksia ja siihen voi olla yllättävän
hankalaa palata. Haavoittuvassa asemassa on vaikeaa esiintyä itsevarmana ja energisenä. Tämä ristiriita
vie paljon voimavaroja.

Onnistumisen kokemusten avulla
eteenpäin
Työttömänä olisi tärkeä päästä positiiviseen kierteeseen onnistumisen kokemusten avulla. Kun arki sujuu, siellä on asioita, jotka tuovat voimavaroja. On
hyvä päästä kiinni työllistymismahdollisuuksia parantaviin toimiin.
Näitä ovat muun muassa:

1. oman osaamisen käyttäminen
2. uuden osaamisen hankkiminen
3. uusien suhteiden luominen potentiaalisiin työnantajiin ja heidän verkostoihinsa.

Nämä kaikki vaativat paljon voimavaroja ja pitkäjänteistä työskentelyä. Uudet taidot voisivat olla tässä
hyödyllisiä.
Kolme taitoa, joilla ihmiset ovat pystyneet pitkäjänteisesti muuttamaan elämäänsä haluamaansa
suuntaan ovat seuraavat:

1. Tavoitteellisuuden taito: Osaat asettaa itsellesi tavoitteita ja jakaa ne voimavarojasi vastaaviksi askeliksi arkeesi ja tuottaa näin itsellesi onnistumisen kokemuksia.

2. Merkityksellisyyden kokemisen taito: Koet arjen
pienetkin teot merkityksellisinä.
3. Motivoitumisen taito: Tunnistat asioita, jotka sinun
elämässäsi herättävät toivoa ja tukevat motivaatiotasi

Miten itselleen voi tuottaa
onnistumisen kokemuksia?
Ihminen voi oppia tuottamaan itselleen onnistumisen kokemuksia harjoittelemalla tavoitteiden asettamista arkeensa. Onnistumisten kokemusten ja pientenkin tekojen arvostamisen avulla itsetunto voi hyvin. Epäonnistumisen tapahtuessa ei tarvitse vetäytyä, vaan voi ottaa opikseen ja miettiä vaihtoehtoja
esimerkiksi seuraavasti:
Voinko pilkkoa asian pienemmiksi askeliksi?
Voinko kysyä joltakulta apua ja tukea? Voinko hyödyntää paremmin vahvuuksiani? Voinko lisätä voimavarojani ennen kuin palaan asiaan? Voinko palkita itseni ja lisätä motivaatiota? Olisiko joku toinen tavoite tällä hetkellä parempi?
Näiden avulla löytyy jatkoaskel ja prosessi jatkuu.
Tämä on osoittautunut erittäin merkitykselliseksi
työllistämisessä ja kuntoutumisessa. Todella vaikeistakin tilanteista on päästy eteenpäin ja esimerkiksi
töihin. Onnistumisten taustalla on oppimisprosessiin pääseminen ja sen pitkäaikainen jatkaminen.
Harjoittelemalla edellä mainittuja kuutta kysymystä jo arjen pienten tavoitteiden kanssa, ne tulevat tutuksi ja niitä on helpompi käyttää isojen haasteidenkin kanssa. Eli jos olet asettanut tavoitteeksi
10 km juoksulenkin ja se ei toteudukaan voit miettiä
pilkkomista viiteen kilometriin, juoksukaverin pyytämistä mukaan, musiikin ottamista lenkille, energiabiisin kuuntelua ennen lenkkiä jne.

Haasteita varten voi harjoitella
Valtiot harjoittelevat sotaa ja katastrofeja varten,
miksi emme mekin harjoittelisi liian suuria haasteita
varten. Harjoittelu ja uudet taidot lisäävät psyykkistä kapasiteettiämme. Taitojen avulla vastoinkäymiset jäävät pienimmiksi eivätkä kasaannu isoiksi vuoriksi, koska pystymme jo varhaisessa vaiheessa puuttumaan niihin.
Se, että meillä on suurimpienkin haasteiden kohdatessa useita erilaisia toimintatapoja asian edistämiseksi, tuo meille turvallisuuden tunnetta, tunnetta
vallasta eli minä voin vaikuttaa elämääni ja itsevarmuutta. Olemme rohkeampia tarttumaan mahdollisuuksiin ja unelmiin.
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Eija Tuohimaa toiminnanjohtaja, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry

Ansaitsisivatko
yleishyödylliset yhdistykset
”Järjestöfinlandian”?
Tällä hetkellä tuntuu kuin
eläisimme aivan eri planeetalla tai
aikakaudella kuin aikaisemmin.
Koronavirusepidemian
leviäminen ja siitä seuranneet
terveydenhuollon ja valtiovallan
asettamat rajoitustoimenpiteet ovat
muuttaneet työttömien yhdistysten
toimintaympäristön kertaheitolla.

S

amassa uudessa todellisuudessa elävät toki
kaikki muutkin maailman ihmiset ja toimijat.
Ongelma on globaali, ja siitä me kaikki pyrimme selviytymään parhaamme mukaan. Koko
valtakuntaa koskeva ”lockdown” sai aikaan lomautettujen ja työttömien ”tsunamin”.
Meillä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen (JST
ry) toimintamäärärahoja oli leikattu kaupungin
suunnalta jo aikaisemmin. Sen seurauksena olimme
joutuneet käynnistämään ruokala ja pitopalvelu Jokikievarin toiminnan alasajon helmikuussa 2020. Heti
tämän jälkeen koronaepidemia ryöpsähti valloilleen.

Rahaa, jota ei ole
Yhdistyksemme toimii julkisilla avustuksilla. Tuet
tulevat muutaman kuukauden viiveellä, pahimmillaan jopa vasta puolen vuoden kuluttua. Puskurirahaa ei ole. Nyt edellisten kuukausien avustukset sulavat juokseviin kuluihin. Me ”syömme” meille tulevan
rahan, joilla pitäisi maksaa palkat.
Jouduimme käynnistämään lomautukset. Palkkatuettujen työntekijöiden lomautus astui voimaan
1.4. lukien, ja on voimassa toistaiseksi. Poikkeuslain
mukaanhan määräaikaisten työntekijöiden lomautukset voivat jatkua tällä hetkellä 30.06. saakka, mutta toivottavasti siihenkin lakiin saadaan jatkoa, jos tilanne sitä vaatii.
Tuon ajan jälkeen meillä ei ole mahdollista enää
jatkaa palkkatukilaisten palkkaamista, vaikka palkkatuille olisikin mahdollista hakea jatkoa lomautuksen ajalta säästyneen ajan verran. Rahaa palkanmaksuun ei yksin kertaisesti enää ole, kun avustukset tulevat aina jälkijättöisesti. Tarvitsemme yhdistyksille
oman tukipaketin, jotta voimme täyttää yleishyödyllistä tehtäväämme työttömien ja vähävaraisten hyväksi.
Oma paikallinen ongelmamme on lisäksi se, että
meillä oli ehtinyt alkaa Jokikievarin toiminnan alasajo ja ehdimme irtisanoa henkilöstöä. Puolen vuoden
palkka pitää maksaa – sekin rahaa, jota ei ole.
Hankkeiden jatkorahoituksesta ei ole mitään tietoa, Veikkauskaan ei tiedä millaisia rahoja sillä on tulevina vuosina jaettavana. Silti yhteiskunta haluaa sälyyttää meille yhdistyksille lisää huolenpitotehtäviä
muun muassa ruuanjakelua sekä etätukea työttömille. Kohderyhmäämme eli autettavia on valtavia määriä, huomattavasti enemmän kuin ennen. Oppisopimukset on myös pitänyt laittaa katkolle tai lopettaa.

Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry
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On hienoa, että meillä on sähköisiä järjestelmiä
käytössämme, mutta se on rajallinen määrä mitä niiden avulla pystytään tekemään. Kaikilla kohdehenkilöillämme ei ole laitteita tai yhteyksiä, joilla he näitä sovelluksia käyttäisivät. Tarvitaan myös face-to-face -palvelua.
Ainoa mikä toimii tällä hetkellä yhdistyksessämme, ovat hankkeet, joiden toimintamuotoja on sopeutettu tilanteeseen.

Kuka tukee yhdistyksen johtajaa
kriisitilanteessa?
Toiminnanjohtajan tilanne ei ole stressitön, päinvastoin. Kuluja on toki voinut jossain määrin siirtää, on
jopa saatu huojennuksia, mutta laskuja tulee kuitenkin vino pino viikossa. Ja sitten se tärkein. Johtajan
tehtävä on tukea jokaista tekemään parhaansa yhteisen tavoitteen eteen.
Yhdistyksen asiakkailla on omia ongelmia, on
talous- ja mielenterveysongelmia sekä montaa muuta. Koetat koko ajan sammuttaa erilaisia ”tulipaloja”.
Puhut koko päivän ihmisten kanssa, jotka itkevät, lopuksi puhelun jälkeen itket itsekin. Mihin asti pitää
jaksaa vai tarvitseeko jaksaa? Tilanne ei ole kenellekään helppo.
Kevät ollut hankkeiden suunnitteluaikaa. Kiirettä
on pitänyt, kun on koettanut kirjoittaa sellaisia hankehakemuksia, joilla turvattaisiin perustoimintaamme. Työtä on joutunut tekemään yhteisössä yksin,
kun työntekijät on pitänyt lomauttaa sekä työkokeilut
ja kuntouttava työtoiminta lopettaa.
Hallinnon ihmiset, kuten minä, ovat joutuneet
jäämään yksin. Väkisin ihmetyttää, että yrittäjiä ja
maatalousyrittäjiä kyllä tuetaan, mutta ihmiset, jotka tekevät toisia ihmisiä tukevaa yleishyödyllistä työtä ovat jääneet oman onnensa nojaan. On selvää, että
maastamme puuttuu organisoitunut kolmannen sektorin tukirinki.

Mitä hyvää kriisistä voisi seurata?

Tämä poikkeustila palauttanee järjestötoimintaa juurilleen pohtimaan, miksi järjestö on olemassa. Meiltä (JST ry) kriisin seurauksena lakkautettiin
elinkeinotoiminta. Elämä kriisin keskellä puhuttelee
ihmisten arvomaailmaa. Jossain määrin epäoleellinen pintaliitäminen ja vouhottaminen vähentyy. Palataan perusarvoihin ja ihmisten todelliseen kohtaamiseen.
Olemme oppineet käyttämään etätyövälineistöä.
Se vaikuttaa omalta pieneltä osaltaan ekologisuuteen, muun muassa matkustamista voidaan korvata
sähköisillä tietoliikenneratkaisuilla. Teamsin etäyhteysratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi, on päästy eroon turhista pienten palavereiden takia ajeluista
tai käynneistä muilla paikkakunnilla.
On alettu ajatella enemmän, mitä oikeasti tarvitsemme. Kun peruutin ammattilehtien tilauksia, heräsi ajatus, oliko niille oikeasti ollut tarvetta. On tultu
valintojen ääreen. Ennen tuli seurattua mm. keltaista
lehdistöä, nyt tuntuu, että liika on liikaa. Käy jo mielenterveyden päälle, jos seuraa kaikkia uutisointia.
Niin paha ja epämiellyttävä kuin tämä koronajuttu on, voi kuitenkin uskoa, että maailma on pysähtynyt jostain hyvästä syystä.

Vahvin toivo asuu arkisessa työssä
ja vastuunkannossa
Julkisuudessa on jälleen tänä keväänä ollut puhetta
laiskoista työttömistä, mikä kyllä näin yhdistystyöntekijänä aiheuttaa mietintää. Minua on ilahduttanut
päivittäin meidän lomautetuilta työntekijöitä saamani viestit, jotka ovat sisällöltään poikkeuksetta että:
”Voi, kun saisi jo palata takaisin töihin!”
Kriisin kärjistyminen on tuonut näkyväksi järjestötyön auttamisen tarpeen. Kovasti lataan odotuksia
syksyn budjettiriiheen. Toivottavasti nyt unohdettuja
järjestöjä muistetaan ”Järjestöfinlandialla” sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä ja terveen maalaisjärjen muodossa. Meitä tarvitaan.

Sanotaan, että kriisit nopeuttavat kehitystä. Poikkeustilan aiheuttanut pandemia on näkymätön ja vaarallinen vihollinen. Se hyökkää ja tuhoaa ennenäkemättömällä voimalla. Mutta vihollinen on ihmiskunnan ja valtioiden yhteinen. Siksi on ollut pakko pyrkiä
ajattelemaan luovasti.
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Lauri Nieminen

Työtön – laiska kuluerä
yhteiskunnassa
Olen ollut viimeiset kymmenen vuotta
enemmän ja vähemmän työttömänä.
Byrokratian rattaissa pyöriminen
on tuntunut välillä todella turhalta.
Suurin osa työelämästä on ollut
aktivoinneista toiseen juoksemista
vailla oikeaa tulosta. Toki olen
palkkaakin työstäni saanut, mutta
nämäkin työsuhteet ovat olleet
palkkatuen turvin järjestettyjä ja
päättyneet aina palkkatukijaksojen
loppuessa.

J

äin työttömäksi keväällä 2009 valmistuttuani
koulusta. Saman vuoden marraskuussa aloitin vapaaehtoisen radiotyön paikallisradioyhdistyksessä. Puoli vuotta myöhemmin, toukokuussa 2010 alkoi työkokeilu samaisessa yhdistyksessä. Mielenkiintoista oli, että työkokeilun sai aikaan
yhdistys, ei TE-toimisto. Noin vuotta myöhemmin
olin työelämävalmennuksessa kaupungilla, loppusyksystä 2011 kevääseen 2012. Tämän päätyttyä kesällä 2012 olin työelämävalmennuksessa toisessa yhdistyksessä.
Kun työelämävalmennus loppui, palasin samaan
kunnalliseen yksikköön, jossa olin jo 2011-2012. Työ
jatkui samana, tällä kertaa olin paljon puhutussa
kuntouttavassa työtoiminnassa. Viisi päivää viikossa, kuusi tuntia päivässä. Ei lomaa, ei palkkaa. Ei
mahdollisuutta tehdä päiviä sisään.
Kun olin ollut talossa 15 kuukautta töissä, sain
palkkatukipaikan syksyllä 2013. Palkkatuen turvin
töitä jatkui kevääseen 2015, jolloin taloon tuli kaveri,
joka sai palkkatukipaikan. Minulle sanottiin ”onnea
työnhakuun.” TE-toimiston ohje kuului ”istu kotona.”

Mukaan alueelliseen
työllisyyskokeiluun
Vasta syksyllä 2017, Pirkanmaan alueellisen työllisyyskokeilun alettua, TE-toimisto otti yhteyttä. Olin
yksi kokeiluun valituista. Tämä edellisen hallituksen
työllisyysihme osoittautui kohdallani isoksi vitsiksi.
Ensin tapahtui hyviä asioita, päädyin kurssille, jossa
tapasin kotikuntani kulttuuritekijöitä. Ennen kurssia
selvisi, että vuonna 2015 voimassa ollut kahden palkkatukivuoden jälkeen voimaan astunut ikuinen karenssi oli purettu.
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Siispä aloitin työt vanhassa tutussa talossa marraskuun alussa 2017. Työt päättyivät touko-kesäkuun
taitteessa 2018. Työt eivät jatkuneet, joten jo heinäkuussa 2018 olin työkokeilussa. Työkokeilu päättyi
elokuun lopussa.
Lokakuun loppupuolella aloitin kuntouttavan
työtoiminnan ”elämänhallintani parantamiseksi”,
tätä jatkui huhtikuulle 2019. Tämän loputtua päädyin
TE-toimiston työnhakuryhmään touko-heinäkuuksi
2019. Samalla etsin kaupungin ohjeistamana seuraavaa kuntouttavan työtoiminnan paikkaa, joka löytyi
ja jossa aloitin elokuun puolivälissä 2019. Kuntouttava työtoiminta kyseisessä talossa loppui osaltani vuoden 2019 päätyttyä. Samalla kaupunki uskoi, että en
kuulu kuntouttavaan työtoimintaan ja siirsi asiakkuuteni TE-toimiston puolelle, jotta kuntouttavan
työtoiminnan tarjoaminen loppuu.

Elämänhallintaa parantamassa?
Kuten muillekin, myös minulle tarjottiin perusteeksi kuntouttavaan työtoimintaan elämänhallinnan parantamista. Tämä on loukkaavaa, sillä elämähallinnassani ei ole koskaan ollut vikaa. Takana on lähes
kymmenen vuotta riidatonta parisuhdetta, kuukausitulot ovat 800 euron luokkaa, siitä huolimatta ei ole
senttiäkään maksettavaa velkaa. Toimeentulotukea
en ole eläessäni senttiäkään saanut
Työnteon ohella olen tehnyt radiojuttuja pitkin
Suomea säännöllisesti. Pitkäaikaisin ohjelmaprojekti on jatkunut nyt elokuusta 2016 tähän päivään joulutaukoja ja kesää 2019 lukuun ottamatta.
Saan ohjelmatoiminnastani tekijänoikeuskorvauksia, joiden suuruutta en etukäteen tiedä. Aiempina vuosina korvaus on ollut luokkaa 25 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna olikin poikkeus, kun sain tekemästäni työstä korvausta noin 50 euroa kuukaudessa. Tästä aiheutui sellainen mieleniintoinen seikka,
että Kela leikkasi asumistukea noin 35 euroa kuukaudessa. Tekijänoikeusjärjestön asiakas ei ole tekijänoikeusjärjestöllä töissä. Omassa tilanteessani maksettu tulo on teoksen käyttökorvausta. Teoksen käyttökorvaus on verotuksellisesti verrattavissa palkkatuloon, mutta Kelan mukaan teoksen käyttökorvaus ei
ole palkkatuloa. Tästä syystä asumistuen 300 euron
suojaosa ei päde.

Tuntuu, että olisin suurikin
rikollinen
Tuntuu, että olisin suurikin rikollinen. On ilmeisesti liikaa pyydetty, että työstä maksettaisiin asiaankuuluva korvaus ja että omaehtoisesta työstä ansaitut
sivutulot saisi pitää verojen jälkeen kokonaisuudessaan. Miltä palkkatyötä tekevästä tuntuisi, jos kuuden tunnin päivän tuntipalkka olisi 1,5 euroa?
Olisitko valmis istumaan töissä reilut 30 kuukautta tällä korvauksella, kun tiedät, että kollega vieressä
tekee työtään kuukausipalkalla? Vailla murhetta tai
pelkoa siitä, että mitä tehdä, kun määräaikainen pesti päättyy. Vailla murhetta tai pelkoa siitä, että päiväraha joutuu katkolle, kun Kela tekee yhden virheen.
Täysin tietoisena siitä, että kohta koittaa taas palkkapäivä ja saa laskut maksuun.
Tiedätkö palkkatyöläinen mitä? Myös minä maksan laskuja. Ostan ruokaa. Maksan vuokraa. Ja näiden kaikkien lisäksi vielä 20 % veroa joka kuukausi.
Tuloni ovat alle 1 000 euroa kuukaudessa. Tervetuloa
kokeilemaan. Voit unohtaa lomat, leffateatterikäynnit ja ulkona syömisen. Vaihda loma lukemiseen, leffateatteri kirjastokäyntiin ja ulkona syöminen siihen,
että etsit lähikaupasta tarjousleipää pakkaseen.
Saat käsityksen siitä, miltä tuntuu elää vuosikausia köyhyysrajan tuntumassa tai sen alapuolella.
Unelmien tilalla on realismia, seteleiden tilalla kolikoita ja ravintolaillallisen tilalla tarjoustuotteista
valmistettua kotiruokaa. Vaihda paikallislehden lomamainokset seuraavan ruokajaon selvitykseen. Ja
muista, että huomenna on mentävä töihin, tienaamaan yhdeksän euroa. Vaihdetaanko?

Lauri Nieminen, työtön
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Sirpakka-hanke:

Hanketyöllä toimintaa ja
iloa työttömän elämään
Jyvässeudun työllistämisyhdistys
– JST ry:n Sirpa Nieminen uhkuu
toimintaa ja tarmoa. Hän pyörittää
viidettä vuotta Sirpakka-hanketta,
joka toimii Jyväskylässä ja sen
ympäristökunnissa. Tavoitteena on
lisätä Jyvässeudun alueen työttömien
hyvinvointia.

T

oiminta käynnistyi nelivuotisena hankkeena ja nyt on menossa toinen vuosi kohdennetulla toiminta-avustuksella. Pääasiassa Sirpa
Nieminen on toiminut hankkeessa yksin, joskus hänellä on ollut apunaan osa-aikainen assistentti. Luvut kertovat puolestaan toiminnan laajuudesta.
Kaikkiaan hanke on tavoittanut lähes 1300 työtöntä
osallistujaa ja osallistumiskertoja tapahtumiin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan on kirjautunut lähes
10 000.

Sirpa Nieminen on sitä mieltä, että työttömän
kohtaa parhaiten kuuntelun ja toiminnan kautta. Siksi hän on kehittänyt laajan skaalan erilaisia toiminnan ja tekemisen mahdollisuuksia.
– Tärkeintä on, että ihminen kokee, että hänellä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin, Nieminen painottaa.

Yksilötapaamisista liikkeelle
Yksilötapaamiset ovat keskeinen alku, josta lähdetään liikkeelle. Yhdessä etsitään tietoja esimerkiksi sosiaalipalveluista, työttömyysturvasta, koulutusmahdollisuuksista, työpaikoista, yrittäjyydestä ja talous- ja velka-asioista sekä tehdään hakemuksia ja
muutoksenhakuja yhdessä hankevastaavan kanssa.
Sosiaalista yhdessäoloa kaipaavat kaikki, yksinäisyys on myrkkyä. Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden
osallistumiseen, samalla sosiaaliset suhteet ja taidot
paranevat ja yhteiskuntaan integroituminen vahvistuu.
Sirpakan ryhmissä voi tutustua mm. kulttuuritarjontaan, käydään teatterissa, konserteissa, elokuvissa, museoissa tai taidenäyttelyissä yhdessä. Kulttuuriin voi tutustua vähitellen myös kulttuurikävelyin tai osallistumalla taide-, teatteri ja kädentaitoryhmiin.
– Pidämme myös taideterapeuttisia leirejä ja taideterapia ryhmiä. Silloin yleensä vuokraan jonkin
mukavan paikan, pakataan hyvät eväät mukaan ja
vietetään esimerkiksi viikonloppu leireillen. Ne ovat
hienoja hetkiä, kun saa tehdä omin käsin tuotoksia.
Taideteoksista ja valokuvista kootaan näyttelyitä
JST:n omaan toimipisteeseen, jossa ne ovat muidenkin kävijöiden ilona, Sirpa Nieminen kertoo.

Liikuntaa, luontoretkiä, terveyden
edistämistä, teemapäiviä
Liikunta tekee hyvää kaikille. Sirpakassa kokeillaan
eri liikuntamuotoja ja liikutaan paljon luonnossa.
– Itse olen innostunut erityisesti Green Care -menetelmistä, on luontoliikuntaa, luonto kuntosalina,
laari- ja palstaviljelyä, marjaretkiä, kansallispuistoretkiä, laavuretkiä, voimaa metsästä retkiä ja maatilakäyntejä. Maatilan eläimet herättävät kaikissa
jotain tunteita ja metsässä vaeltaminen ja vaikkapa
puolukan keruu yhdessä voi olla hyvin voimaannuttava kokemus. Saaressa olevassa paikassa käydään
keräämässä marjoja ja uimassa, Sirpa Nieminen hehkuu.
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Palstaviljely on rentouttavaa.
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää ja olen jo vuosikausia pitänyt painonhallintaryhmää sekä irti tupakasta ryhmiä. Lisäksi on muistiryhmiä, jos omaisilla on muistisairauksia tai haluaa
tietoa aiheesta.
Yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa
järjestetään erilaisia teema- ja koulutuspäiviä. Merkittävä tapahtuma ovat vuosittaiset velkamessut, jolloin on mahdollisuus saada talous- ja velkaneuvontaa
ja aiheeseen liittyvää tietoa. Yhdistyksessä on myös
vapaaehtoinen auttamassa talous- ja velka-asioissa.
Myös eläkeinfoja pidetään, jotka on koettu hyvin tärkeänä.
– Mielipuuhaani on kuitenkin ruuanlaitto, jonka
ympärillä pidetään teemapäiviä. Kohta pitää löytää
isompi paikka, missä ruokia laitetaan. Teemoina on
ollut vaikkapa syksyn sato ja EU-ruoan hyödyntämispäivä. Myös juhlapyhät huomioidaan laskiainen, pikkujoulut ynnä muut.
Monikulttuurisuus on osa toimintaa ja suomea
venäläisille -ryhmä kokoaa yhteen ison joukon kiinnostuneita.
Koronaepidemian tuoma poikkeustila ei ole katkaissut toimintaa. Edelleen on yksilötapaamisia turva-asiat huomioiden. Ryhmiä pidetään verkossa, on
ashia, joogaa, mindfulnessia, vinkkejä painonhallinta ja irti tupakasta ryhmälle. Myös kahdenkeskisillä
kävelyillä käydään. Nyt on digikoulutusta tulossa ja

halukkaita on sen verran paljon, että osallistujat joudutaan arpomaan.

Hyvää tietoa ja malleja kannattaa
jakaa
Sirpa Niemiselle omat Jyvässeudun alueen työttömät
ja ihmiset ovat kaikkein tärkeimpiä, mutta hyvää asiaa tulee hänen mielestään myös jakaa. Nieminen on
kiertänyt pyydettäessä kertomassa toimintamalleista muissa työttömien yhdistyksissä ja on valmis tulemaan, kun aikataulu saadaan sopimaan.
– Yhden ihmisen työksi tämä on aikalailla. Toivon, että joskus joku kurssi tai muu peruuntuisi, että
jäisi vapaa-aikaakin. Assistentti olisi luonnollisesti
hyvä apu, Nieminen hymyilee.
Reippaasta asenteesta on hanketyössä etua, pitää
olla halu selvittää asioita. Kaupungin kanssa asiointi
on sujunut myönteisesti, lyöttäydyn juttusille ja selvitetään asiat. Budjetti toiminnalle on 70 000 vuodessa
Stea-rahoituksena. Tämä tulee suoraan kunnassa olevien työttömien hyväksi.
Sirpa Nieminen myöntää, että tulee tehneeksi
kyllä pitkää päivää, mutta hän ei tunteja laske.
– Teen töitä monesti iltaisinkin ja viikonloppuisin
ja kesälomallakin luen sähköposteja. Tämä on vähän
kuin elämäntapa. Pakkohan ihmisiä on auttaa. Tein
tällaista auttamistyötä jo ennen kuin Sirpakkaa olikaan. Minulla on sisäsyntyinen auttamisvietti!
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STEAn päätös lisäavustukseen tuli kuun vaihteessa. STEA hylkäsi molemmat hakemukset kokonaisuudessaan.

Kokemustoimija ja
-asiantuntijakoulutus

STEAn lisäavustus keväälle 2020

Juha Keränen, järjestösihteeri,
Työttömien Kekusjärjestö ry
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OKM: Kaikki Kunnossa (2019–2020)

Kuva: Satu Ylävaara

Edellä mainittujen avustusten lisäksi Työttömien
Keskusjärjestö on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) liikunta-avustusta ”Kaikki Kunnossa”
ja siihen on saatu myönteinen päätös. Avustusta haettiin 139 500 euroa, josta OKM hyväksyi 72 000 euroa.
Hankkeen omavastuuosuus on 20% avustuksen päälle. Hankkeessa on mukana 9 jäsenyhdistystä.
Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori kartoittaa olemassa olevat kuntien, kuntaliittojen
ja kaupunkien tarjoamat työttömille suunnatut liikuntamahdollisuudet ja saattaa paikkakunnille tietoa maksuttomista liikuntakampanjoista. Hankkeessa mukana olevat yhdistykset järjestävät työttömille
ja heidän perheilleen ryhmäliikuntaa, jonka toivotaan edistävän yksittäisten ihmisten omatoimista liikuntaa hankkeen ulkopuolella ja sen jälkeen.

Oulun kaupunki on tukenut työttömien ilmaista liikkumista liikuntapassilla vuodesta 2013 lähtien. Kaupunki on todennut passien hyödyllisyyden ja
toiminta jatkuu yhä. Erilaisia rajoitettuja kulttuurija liikuntapasseja on käytössä esimerkiksi Porvoossa
ja Jyväskylässä. Vihdin Työttömät ry sai aikaan maksutonta työttömien liikuntatoimintaa vuonna 2011.
Liikuntapasseja on käytössä useilla paikkakunnilla,
mutta passien hinta on usein kynnyskysymys vähävaraisille ja työttömille, joilla toimeentulovaikeudet
ovat jokapäiväinen ongelma.
Hankekoordinaattori kerää keskitetysti Työttömien Keskusjärjestön verkkosivuille tietoa työttömien liikuntamahdollisuuksista Suomessa. Hän kontaktoi yhdessä yhdistysten kanssa paikallisia päättäjiä maksuttomien liikuntatapahtumien ja -kampanjoiden järjestämiseksi. Tapahtumia markkinoidaan
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kaikki Kunnossa -hanke aloitta syksyllä koronavirusepidemian sallimissa rajoissa. Hanke jatkuu
vuoden 2021 loppuun saakka.
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Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen!
tyottomat.fi
#tyottomat

