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Vääntö sote-palvelujen ulkoistamisesta läh-
ti liikkeelle jo ennen Sipilän hallitusta, eikä 
se päättynyt lakiuudistuksen kaatumiseen. 
Työllisyyspalveluiden osalta omassa kunnas-

sani dynaaminen kilpailutus näyttää vievän järjestö-
kentän työllistämisrahoituksen ja hajottavan asiak-
kailta palvelupaletin.

Kuntaliiton ja SOSTE:n voimallisesta kampanjas-
ta huolimatta näyttää siltä, että kolmannen sektorin 
merkitystä ei vieläkään ymmärretä. Miten järjestö-
jen asema tulee muotoutumaan hyvinvointialueilla, 
isommilla markkina-alueilla, kun niiden merkitys on 
ilmeisen vaikea hahmottaa. Tämä kävi ilmi myös A-
studion 7.12. sote-keskustelussa. Järjestöt kyllä mai-
nittiin ohjelman otsikossa, muuten ei. Sen sijaan kes-
kustelussa tulivat esille ulkoistamisen julkisuudessa-
kin näkyneet ongelmat, kuntien omien työntekijöi-
den asiantuntemus ja alueen toimijoiden ostopalve-
luiden osaaminen. Tässä järjestöjen rooli varmoina, 
osaavina ja verkostoituneina toimijoina olisi ollut tär-
keä tuoda esiin.

Syy- seuraussuhteita tulisi 
tarkastella monisyisemmin
Talous on yksi tapa nähdä asiat, ja onhan se kyllä kai-
ken pohja. Silti olisi syytä tarkastella monisyisemmin 
syy-seuraussuhteita. Toiminnanjohtaja Jukka Haapa-
koski tuo omassa kirjotuksessaan esiin työllisyysajat-
telussa toistuvasti esiin pullahtelevan teeman: leik-
kauksin lisätään työllisyyttä. Tällä perustellaan esi-
merkiksi eläkeputken poistoa. Kukaan ei ole osoitta-
nut, jäisikö ikääntyneen irtisanomien toteuttamatta 
putken poistamisen myötä. 

Itse räjäyttäisin koko työllisyyspolitiikan monen-
kirjavan paikka paikan päällä-ratkaisupaletin. Jospa 
rakentaisimme budjettipäätöksissä työtä, työllisyyt-
tä, työttömyyttä, jaksamista ja ammatillista kehitty-
mistä kokonaisuutena. Pohjana olisi elämänmittai-
sen oppimisen periaate. Siihen lisättäisiin työtakuu, 
perustulo, kuusituntinen työpäivä ja vahvasti ekolo-
giseen kierrätyksen periaatteisiin pohjautuva yhteis-
kunta. 

Maamme rakentamisen perusyksiköinä olisivat 
ihmisenkokoiset kylät ja kunnat, kaupunginosat ja lä-
hiöt muutaman ”kasvukeskuksen” sijaan. Voisimme 
myöntää, että kaikki eivät asu perheineen ja lähde aa-
muisin kahdeksantuntiseen työvuoroon palatakseen 
kotiin, jossa ”joku” odottaa aterian kanssa. Että elä-
mä on moninaista ja elämäntilanteet vaihtelevat no-
peasti.

Mitä jos ajattelisimme toisin?
Mitä jos omassa kaupunginosassasi, yritysten, ter-
veyskeskuksen ja kirjaston kupeessa olisi nuorten 
Voimalan tapainen paikka, jossa toimisi työpaja, ko-
kous- ja harrastustiloja kaikenikäisille, ja ruokala jos-
sa saisit kotiruokaa hankintahinnoin? Tietokoneita ja 
tulostimia, 3-D printtereitä, ehkä mediapaja. Paikka 
jossa voisit käydä korjaamassa asusteesi ja huoneka-
lusi, moposi ja polkupyöräsi monipuolisessa kierrä-
tyspajassa, keskus, joista löytyisi vertaistukea asiaan 
jos toiseen. Miten se muuttaisi lähiympäristöäsi?

Tämä ajatus on usein mielessäni käydessäni työt-
tömien ja työllistämisyhdistyksissä ympäri maan. Ne 
ovat tämänkaltaisia matalan kynnyksen paikkoja, 
joissa autetaan viranomaisasioinnissa, toimeentulo-
kysymyksissä, ne ovat ruokailupaikkoja ja olohuonei-
ta joissa voi istahtaa kahvikupin kanssa vertaistukea 
saamaan. Moni yhdistys säästää kuntansa jätekuluja 
ja työllistää kierrättämällä: kirpputorilla, kierrätys-
pisteellä, atk-laitteita tuunaamalla, pyörä- ja muilla 
korjaamoilla ja tekstiilityöllä.

Eikö sellaisen kuuluisi automaattisesti olla jokai-
sen kaupunginosan ja kylän keskellä? Alueen tiedon, 
taidon ja materiaalien kierrätyskeskus. Paikka, joka 
voisi tuottaa alueen yrittäjille kierrättämällä raaka-
aineita ja tarjolle osaamista, projekteja ja työvoimaa. 

Olisiko tällaisten keskusten verkosto hyödylli-
nen? Varmasti. Olisiko se helppo laittaa budjettiin? 
Ei. Kuntapäättäjänä tiedän, miksi. Se on silti täysin 
mahdollista, ja monessa kunnassa se onkin oivallet-
tu.

Työttömien 
yhdistykset – 
avoimia työpajoja 
kehitettäväksi

IRMA HIRSJÄRVI  PUHEENJOHTAJA, TyöTTöMIEN 
KESKUSJäRJESTö Ry
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Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja, 
Työttömien Keskusjärjestö ry

Puheenjohtajan palsta:

Tuleva sote tuottaa vihdoin sosiaali- 
ja terveyspalvelujen mallin, jonka 
odotetaan nyt toiveikkaasti kantavan 
kunnissa tulevaisuuteen ja tuova 
työrauhan. Silti sote-kuviossa piilee 
taistelu tulevien hyvinvointialueiden 
palveluiden markkinaistamisesta. 
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On hämmentävää lukea 
iltapäivälehtien ylläpitämää 
julkista työllisyyskeskustelua. 
Suomen työllisyyden rakenteellinen 
parantaminen nähdään lähes 
yksinomaan sosiaaliturvan etuuksien 
näkökulmasta. Ajatuksena on, kun 
etuutta leikataan, niin työllistyminen 
lisääntyy. Muut toimenpiteet eivät ole 
vaikuttavia, tai ne ovat liian kalliita. 

Ensi vuoden alussa käynnistyvästä työllisyyden 
kuntakokeilusta ei lehdissä lue mitään, vaik-
ka kuntakokeilulakia ei ole vielä hyväksytty. 
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokun-

ta ehdottaakin kuntakokeilun lykkäämistä kahdella 
kuukaudella. Luulisi mediaakin kiinnostavan.

Miten järjestelmä huomioi 
ikääntyneet työntekijät
Nyt tapettiesimerkkinä sosiaaliturvan leikkaamises-
ta on eläkeputken leikkaus, jonka työllisyysvaikutus 
ei arkijärkeen istu. Siitä ovat kuitenkin taloustietei-
lijät vakuuttuneet, vaikka taloustilanne on mitä on. 
Suomen hallituksessa vallitsee asiasta selvä erimie-
lisyys.  

Etenkin yli 55-vuotiasta työttö-
myysuhan alaista on vaikea vakuu-
tella eläkeputken leikkaamisen tar-
peellisuudesta. Silloin, kun YT:t koh-
taavat itseä, ei naurata ollenkaan, jos 
tippuu perusturvan varaan ja eläke-
kin siitä heikkenee. Lohtu on laiha, 
jos saman ikäinen työkaveri sattuisi-
kin pitämään työpaikkansa. 

Eläkeputken – eli ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan lisäpäivien – 
tarkoituksena on lievittää työnanta-
jan ja eläkeiän kynnyksellä olevan 
työntekijän välistä jännitettä YT-ti-
lanteessa. 

Leikkausko on vain 
työllisyystoimi?

JUKKA HAApAKOSKI  TOIMINNANJOHTAJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry
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Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry

Toiminnanjohtajan palsta:
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Ruotsissa leikattiin eläkeputki, ja taloustieteilijät 
vakuuttuivat, että työllisyyden nousu liittyi eläkeput-
ken leikkaamiseen. Ruotsissa panostetaan palkka-
tukeen viisi kertaa enemmän kuin Suomessa. Työl-
lisyyspalveluihin satsataan myös enemmän. Voisiko-
han olla niin, että näillä palveluilla on merkitystä sen 
suhteen, miten nopeasti uudelleen työllistytään tai 
ylipäätään ollaan työelämässä? 

Jos eläkeputki päädytään leikkaamaan, hallitus 
tekee itselleen ja suomalaisille karhunpalveluksen, 
mikäli koulutukseen, työllisyyspalveluihin ja ennen 
kaikkea palkkatukeen ei satsata merkittävästi ny-
kyistä enemmän. 

Tarvitaan oikeita työpaikkoja, 
joista maksetaan oikeaa palkkaa
Kun pohditaan etuuksien leikkaamista, palauttai-
sin mieleenne lukijat, että viime hallituskauden pe-
rustulokokeilulla ei ollut mitään makrovaikutuksia 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyteen. Vaikka etuudet 
palkkatyöstä merkittävästi parantuivat, työllisyys ei 
lisääntynyt tai vähentynyt. On vaikea uskoa, että sa-
malle kohdejoukolle etuuksien heikentämisellä olisi 
sen kummempia vaikutuksia. Etuuspilkun viilaami-
sen sijaan tarvitaan kunnon työllisyystekoja – oikeita 
työpaikkoja, josta maksetaan oikeaa palkkaa!

Haluan myös tässä yhteydessä palauttaa mie-
leenne sen raadollisen tosiasian, että koronatilanne 
kohtelee suomalaisia hyvin eriarvoisesti. Valkokau-
lustyöväki säästää kulutuksestaan ja nostaa pörssi-
kurssit uusiin korkeuksiin. Ruoat tilataan kotiin ja 
tartuntariskit minimoidaan mökeillä nollaan. Yrittä-
jiä on pelasteltu hulppeilla apupaketeilla, joista joil-
lakin yrittäjillä on jopa varaa kieltäytyäkin. Samaan 
aikaan duunarit käyvät työpaikoillaan koronariski 
nahoillaan. Työttömien ahdinko on syvempi kuin en-
nen, kun palveluihin on vaikeampi päästä ja työpaik-
kahorisontti siintää kaukana. Paluuta normaaliin ei 
ole. 

Eläkeputken leikkaus on poliittista hulluutta. En 
ymmärrä suoraan sanoen, mikä puolue päätöksestä 
voisi saada mitään hyötyä, kun ajatus ei myy työttö-
mille, palkansaajille tai edes yrittäjille. Tämä on ilta-
päivälehtien ylläpitämä mediakupla, jos mikä.

yrittäjät eivät poistaisi 
työttömyysturvan eläkeputkea 
kokonaan
Suomen Yrittäjien teettämän selvityksen perusteel-
la, johon vastasi yli 1000 pk-yritystä 35 % toivoi elä-
keputken säilymistä ja vain 23 % toivoo sen poista-
mista. 17 % korottaisi vuodella oikeutta saada työttö-
myysturvan lisäpäiviä, muttei poistaisi eläkeputkea 
kokonaan. 

Yrittäjien asenne kertoo, että eläkeputki on nähty 
hyvänä tapana tarjota ikääntyville työntekijöille talo-
udellisesti kohtuullinen eropaketti eläkeiän lähesty-
essä. Sikälikin se sopii, että eläkeputkenhan kustan-
tavat pääasiassa palkansaajat, jotka ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan palkoistaan maksavat. 

Järjestelmä kannustaa irtisanomaan ikääntyviä 
työntekijöitä, jos yrityksen taloustilanne heikkenee 
ja irtisanomisia on pakko tehdä. 

Tällainen institutionaalinen ikäsyrjintä ei ole ter-
vettä. Mutta vielä raadollisempi on maailma ilman 
eläkeputkea, kun työttömäksi jäänyt tippuu Euroo-
pan neuvostonkin soimaaman heikon perusturvan 
varaan pitkän työuran jälkeen.  

Mitä avuksi? Työmarkkinajärjestöt eivät päässeet 
asiasta sopuun. Ilmeisesti palkansaajien ehdotukset 
koulutuksen lisäämisestä, työllistymisvapaan lisää-
misestä ja työnhaun nopeuttamisesta ja aloittamis-
ta jo irtisanomisaikana eivät saaneet työnantajajär-
jestöiltä kannatusta. ”EK:n näkökulmasta yrityksille 
yritettiin sälyttää kohtuuttomia rasitteita”, Häkämies 
toteaa tiedotteessaan.

EK:lle eläkeputkeen liittyvä neuvottelutilanne 
lienee ollut win-win, kun mitään ei ollut hävittävis-
sä. Keskitetyistä neuvotteluista, kun muutenkin ha-
luttaisiin päästä irti – paikalliseen sopimiseen. 

Mitä lisätään, jos eläkeputki 
päädytään leikkaamaan?
Suomen hallitukselle on jäänyt itse itselleen pakas-
taan kaivama pitkä tikku. Kipeitä päätöksiä ei pelä-
tä tehdä, totesi pääministeri Sanna Marin taannoin. 
Työllisyysinvestointeja pelätään, vaikka Pohjoismai-
seen työllisyysmalliin on vielä pitkä taloudellisten in-
vestointien kipuama matka – jos siis vertailumaina 
ovat Ruotsi, Tanska ja Norja. 
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Työskentelen pohjois-Karjalan 
Työttömien Yhdistysten 
Toimintajärjestö p-KTT ry:n 
palveluksessa TYYNE - työttömien 
neuvonta -palvelussa ja kohtaan 
monenlaisia ihmisiä monenlaisissa 
haasteellisissa tilanteissa. 

Ennen vanhaan tavattiin usein livenä, kasvok-
kain, mutta nyt korona-aikaan etäyhteyksien 
kautta. Voin kuitenkin vakuuttaa, että sekä 
poikkeusolojenkin kohtaamiset että puheen-

vuorot ovat olleet vähintäänkin yhtä mainioita. Kai-
kissa kohtaamisissa ei käy edes ilmi kuka kohdattu 
ihminen on, koska kohtaamisissamme emme nimiä 
kysele, yhteyttä voi ottaa nimettömänäkin. 

Olenkin kannustanut ryhmäinfoissa ja esittäyty-
misissä ihmisiä luomaan sähköpostiosoitteen vaik-
kapa muotoon aurinkoinen.iltapäivä ät operaattori ja 
käyttämään sitä yhteydenottoon, koska se riittää. Ni-
mestäsi ja tilanteestasi huolimatta kuuntelen ja an-
nan tietotaitoni ja yhteistyöverkostoni käyttöösi, ryh-
dytään selvittelemään tilannetta ratkaisukeskeisesti 
ja katsotaan mihin se johtaa. Jokainen kohtaaminen, 
jokainen elämänkohtalo on ainutlaatuinen, niistä 
saisi kirjoitettua moniosaisen kirjasarjan.  

Työttömät ja työttömien 
yhdistykset haasteiden edessä
Työttömien tai työttömyysuhan alaisia ihmisiä on 
kautta Suomen ja työalueellani Pohjois-Karjalassakin 
paljon. Poikkeusolojen jälkeen yhä enemmän ja pa-
hoin pelkään, että suunta on nousussa jatkossakin. 
Yt-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset jatkuvat.

 Pian 30-vuotias Työttömien Keskusjärjestö ja 
sen lukuisat jäsenyhdistykset kautta Suomen, Ivalos-
ta Helsinkiin ja Porista Parikkalaan ovat aikamois-
ten haasteiden edessä. Koronarajoitukset ja talouden 
tiukkeneminen samaan aikaan lisääntyvän työttö-
myyden kanssa on aikamoinen yhtälö. Kunta-avus-
tusten leikkaukset, veikkausvoittovarojen niukkene-
minen ja ylipäätään talouden epävarmuus on jo nyt 
ajanut osan yhdistyksistä ahdinkoon. 

Samaan aikaan konkaritoimijoiden rinnalle ja si-
jaan on välillä vaikea löytää uutta verta, uusia aktii-
vitoimijoita. Kiireinen elämä vaatii meiltä kaikilta 
veronsa. Kun rajallisesta vapaa-ajastamme kilvoitte-
levat niin viihdepaketit, kuntosalijäsenyydet, ruuh-
kavuodet, lasten harrastukset, ikääntyvistä van-

hemmista huolehtiminen, asukasyhdistyksen piha-
talkoot, kummipojan valatilaisuus ja siskontyttä-
ren konfirmaatio ja välillä pitäisi ehtiä joogaamaan 
ja levähtämäänkin, koetaan monessa yhdistyksessä 
akuuttia talkoolaisvajausta. 

Miten saamme juuri meidän työttömien yhdis-
tyksestä välittyvät arvot ja järjestämämme toimin-
nan niin kutsuvaksi, että ihminen tulee juuri meille, 
osallistuu toimintaamme ja antaa panoksensa mei-
dän yhdistyksemme käyttöön. Miten saamme välitet-
tyä niin hyvää tekemisen fiilistä, että hän tulee tois-
tekin ja tuo vielä ystävänsäkin mukanaan. Ja jakavat 
osallistumisensa vielä somessakin kaiken hyvän li-
säksi – siinäpä vasta haastetta. 

Kohdataan ihminen aidosti, 
arvokkaana ja tärkeänä
Ratkaisuna näkisin samoja arvoja, kuin mitä työssä-
nikin toteutuu: kohdataan ihminen aidosti, arvok-
kaana ja tärkeänä. Ei jäädä murehtimaan menneitä 
eikä anneta ennakkoluuloille valtaa. Annetaan hä-
nelle aikaa ja tilaa tutustua ja kotoutua, luodaan hy-
vää ilmapiiriä ja fiilistä, jolloin ihminen haluaa to-
dennäköisesti tulla toistekin ja tosiaan tuoda kamun-
kin nauttimaan hyvästä pöhinästä ja osallisuudesta. 
Toinen innostuu nopeammin, toinen tarkkailee ti-
lannetta ja kotoutuu verkkaisemmin, tarvitsee enem-
män aikaa. Ihmisen kohtaaminen ihmisenä, arvok-
kaana ja tärkeänä on avainasia. 

Yksin olemme aika pieniä, mutta yhteistyöllä 
meissä on voimaa, meidät kuullaan ja huomioidaan 
niin paikallisyhdistystasolla kuin valtakunnallisissa 
kohtaamisissa ja yhä enemmän myös eurooppalaisis-
sa yhteistyöverkostoissa. Järjestetään ja ollaan avoi-
mia kohtaamisille ja käytetään rohkeasti puheenvuo-
roja. Ollaan aktiivisia ja pidetään ääntä meille kaikil-
le tärkeän asian takia, siksi olemme tähän tehtävään 
hakeutuneet ja valikoituneet.

RITVA KURKINEN  VARAPUHEENJOHTAJA, 
TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Työttömien neuvoja Ritva Kurkinen valittiin 
Työttömien Keskusjärjestön varapuheen-
johtajaksi syksyllä pidetyssä vuosikokouk-
sessa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Kummallisia 
kohtaamisia 
– ihmeellisiä 
puheenvuoroja

Ritva Kurkinen, varapuheenjohtaja, 
Työttömien Keskusjärjestö ry

Varapuheenjohtaja:
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
on myöntänyt itsenäisyyspäivän 
kunniamerkkien jaossa tunnustuksen 
15 Työttömien Keskusjärjestön 
jäsenyhdistyksen edustajalle. 
Ansiomerkit myönnettiin 
ansioituneesta työstä työttömien 
hyvinvoinnin edistämisessä.

Mitalit myönnettiin seuraaville henkilöille:

Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali kultaristein
Kallio, Pentti Anton, toiminnanjohtaja, Kaarina

Kyckling, Pirkko Pirjo Marjatta, yhdistystoimija, 
Helsinki

Tuohimaa, Eija Kaarina, toiminnanjohtaja, Jyväskylä

Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali
Eskola, Timo Olavi, toiminnanjohtaja, Savonlinna

Isotalo, Hannu Ari Juhani, työllistämisvastaava, 
Lieto

Liimatainen, Tapio, toiminnanohjaaja, Saarijärvi

Mustikkamaa, Auli Anneli, ratkaisuasiantuntija, 
Ylivieska

Räsänen, Lasse Emil, hallituksen puheenjohtaja, 
Turku

Siivonen, Matti Ilmari, yhdistystoimija, Savonlinna

Vallius, Lea, työttömien neuvoja, Kontiolahti

Valo, Arto Kalevi, puheenjohtaja, Ivalo

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Auvinen, Taimi Orvokki, yhdistystoimija, 
Kontiolahti

Himanen, Markku Timo Johannes, yhdistystoimija, 
Mikkeli

Nevanperä, Tuula Anneli, vapaaehtoistyöntekijä, 
Ylivieska

Pylkkö, Marja Sinikka, taloudenhoitaja, 
Lappeenranta

Työttömien Keskusjärjestö onnittelee lämpimästi 
ansiomerkin saaneita.

Itsenäisyyspäivän 
kunniamerkkejä 
työttömien edustajille

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry
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Hallitusohjelman mukaisesti 
työllisyyspalveluja uudistetaan 
nyt voimakkaasti. Vahvistamista 
vailla eduskunnan käsittelyssä on 
laki työllisyyden kuntakokeiluista, 
joiden on tarkoitus käynnistyä 
vuoden vaihteessa. Lisäksi 
hallitus valmistelee pohjoismaista 
työvoimapalveluiden mallia ja 
palkkatuen uudistamista koskevaa 
lainsäädäntöä.

Työttömien Keskusjärjestön syyskoulutukseen 
saatiin työ- ja elinkeinoministeriön katsaus 
lakien valmistelutilanteeseen. Kuntakokeilu-
jen tilannetta esitteli erityisasiantuntija Tan-

ja Ståhlberg.
Miksi kuntakokeiluihin lähdetään? Hallituksen 

syksyn budjettiriihessä käsiteltiin työllisyysasteen 
nostoa ja päivitettiin työllisyystavoitetta 80 000 lisä-
työlliseen hallituskauden aikana. Kuntakokeilut ovat 
tässä yksi keino. Kunnat voivat pilotoida ja hakea par-
haita käytäntöjä. Pysyvästä palvelurakenteesta halli-
tus tulee linjaamaan tämän hallituskauden aikana, 
Ståhlberg kertoo.

Kuntakokeiluun mukaan on valittu 26 kokeilua ja 
yhteensä 123 kuntaa. Kokeilussa noin 230 000 työvoi-
mapalvelujen asiakasta siirtyy TE-toimistoista kun-
tien vastuulle tammikuun kuluessa siten, että kunta 
hankkii ja tuottaa asiakkaille heidän tarvitsemansa 
palvelut. Siirtyviä asiakkaita ovat kaikki alle 30-vuo-
tiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä ne työt-
tömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä palve-
luissa olevat, jotka eivät ole ansiosidonnaisuuden pii-
rissä. 

Palvelurakenteen muutoksessa TE-palveluista 
siirtyy kuntiin 1100 henkilötyövuotta. Yt-neuvottelut 
ja siirrot ovat käynnissä.

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Työttömien palvelut, 
oikeudet ja velvollisuudet

Uudistuva lainsäädäntö muuttaa

Työttömien Keskusjärjestön Syyskoulutuspäivä
11.11.2020
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Mitä kokeilussa asiakkaan näkökulmasta tavoi-
tellaan? 

– Näitä ei rajata, kunnat voivat kehittää palvelu-
aan ja palveluverkostoaan oman kunnan ja sen asi-
akkaiden kannalta käsin. Kunnilla on vapaus omaan 
kehittämiseen ja on kiinnostavaa, millaisia käytän-
töjä nousee. Tavoitteena on yksilöllisempi ja kohden-
netumpi palvelu, nopea kontaktointi, palveluohjaus 
ja palvelutarpeen arviointi. Keskeistä on myös, että 
kunnat pääsevät entistä paremmin yhteensovitta-
maan palveluja sote- ja osaamispalvelujen kanssa, 
Ståhlberg kertoo tavoitteista.

Keskeisin suuri tavoite on työllisyysasteen kas-
vu ja että julkista yritys- ja työvoimapalvelua saadaan 
kehitettyä. Myös kustannusten karsiminen. Pitkään 
työttömien palvelut ovat jakaantuneet valtiolle ja 
kunnalle. Tärkeää on nyt koota ja saada tietoa, Ståhl-
berg summaa. 

Pohjoismaisessa 
työvoimapalveluiden mallissa 
tehostetaan yhteydenpitoa 
TE-palvelujen ja työttömien 
työnhakijoiden välillä

Hallituksen budjettiriihessä päättämiin työlli-
syystoimenpiteisiin sisältyy pohjoismainen 
työvoimapalveluiden malli.  Työnhaun tu-
kemiseksi ja palveluihin ohjaamiseksi työt-

tömien palvelutarpeen arviointia kehitetään ja työn-
haun tukea lisätään siten, että työttömät kohdataan 
työnhaun alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tä-
män jälkeen kuukauden kestävä tiivis palvelujakso 
seuraa aina kuuden kuukauden työttömyyden jäl-
keen. Tätä varten TE-toimiston resursseja lisätään 70 
miljoonalla eurolla, hallitusneuvos Timo Meling ku-
vaa uudistuksen lähtökohtia.

Uudistus lupaa työttömille työnhakijoille nykyis-
tä yksilöllisempää palvelua ja samalla uudet velvoit-
teet tulee täyttää. Työnhakijan tulee hakea kuukau-
dessa 0–4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkina-
tilanteesta ja työttömän työkyvystä. Yksilöllisessä 
työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston virkailija 
sopii työnhakijan kanssa määrällisestä työnhakuvel-
voitteesta ja tarkoituksenmukaisista työnhakua tu-
kevista palveluista. Työnhausta työtön työnhakija ra-
portoi sähköiseen järjestelmään itsenäisesti tai pal-
velun yhteydessä joka kuukausi.

Mikäli työtön työnhakija ei täytä työnhakuun 
liittyviä ehtoja tai velvoitteita, niistä seuraa sanktio.  
Sanktioita eli karensseja tullaan porrastamaan siten, 
että käyttöön otetaan ensin huomautus ja muistute-
taan pelisäännöistä. Jos työnhakija jättää velvoitteen 
edelleen täyttämättä on seuraamuksena viiden päi-
vän etuuden menetys  eli karenssi ja tämän toistuessa 
10 päivän karenssi. Huomautuksen ja kahden karens-
sin jälkeen työnhaun laiminlyönnistä seuraa työssä-
olovelvoite, Meling kertoo työnhakuvelvollisuudesta 
ja työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.

Pohjoismainen 
työvoimapalvelumalli

Timo Meling ja Santtu Sundvall
Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömien Keskusjärjestö ry
11.11.2020
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– Tässä uudistuksessa ei ole kyse pelkästään kes-
kustelumäärien lisäämisestä, vaan palveluprosessia 
uudistetaan kokonaisuutena. Lakisääteinen kohtaa-
minen lisääntyy ja niille saadaan relevanttia sisäl-
töä työllistymis- ja palvelusuunnitelmien kautta. Di-
gipalveluiden ohella tullaan lisäämään kasvokkaista 
kohtaamista TE-toimiston tiloissa tai muissa tiloissa. 
Työnhauksi on mahdollista sisällyttää esimerkiksi 
rekrytapahtumiin osallistuminen, erityisasiantunti-
ja Santtu Sundvall sanoo.

Hän korostaa myös alkuhaastattelujen merkitys-
tä, jonka yhteydessä määritellään ja tarkennetaan 
työnhakijan palvelutarve. Alkuhaastattelussa tulee 
määrittää aina työnhakijan hakuvelvoite, täysi, alen-
nettu tai 0-velvoite. Velvoitetta voidaan tarkentaa 
myöhemmissä työnhakukeskusteluissa. 

Suurin uudistus mallissa on työnhaun aloituksen 
yhteyteen suunniteltu kolmen kuukauden intensiivi-
jakso, joka voidaan toteuttaa millä tahansa palvelu-
kanavalla, esimerkiksi digitaalisesti, puhelimitse tai 
tapaamalla. Mallissa kasvokkaisen palvelun saata-
vuutta tullaan kuitenkin selkeästi lisäämään. 

Palvelupolkujen suunnittelun kannalta työnha-
kijalle tehtävä palvelutarvearviointi on keskeisessä 
roolissa. Työnhakukeskusteluiden aikana voidaan 
keskittyä mm. työnhakijan työkyvyn ja osaamis-
tarpeiden arviointiin. Myös työnhaun tukea tullaan 
merkittävästi lisäämään. Tavoitteena on, että työn-
hakija etisisi itselleen relevantteja työpaikkoja ja jos 
palvelutarvetta on, hänet ohjataan oikeanlaiseen pal-
veluun työkyvyn ja osaamisen kehittämiseksi.

Lain valmistelun aikataulu on kaavailtu siten, 
että lain valmistelu jatkuu huhtikuuhun 2021 asti ja 
tulisi eduskunnan käsittelyyn loppukeväästä tai al-
kusyksystä 2021. Laki tulisi voimaan aikaisintaan 
vuoden 2022 lukien mahdollisesti porrastetusti.

Palkkatukiuudistuksen 
lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on lisätä merkittäväs-
ti palkkatuen käyttöä yrityksissä. Nykyistä 
palkkatukea uudistetaan ja yksinkertaiste-
taan vähentämällä työnantajabyrokratiaa, 

kertoo uudistuksen lähtökohdista erityisasiantuntija 
Ville Heinonen.

Hallituksen budjettiriihessä linjattiin, että tuki-
prosentit yhtenäistettäisiin 50 prosenttiin, nykyisin 
ne ovat 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuk-
sista. Vamman tai sairauden perusteella myönnettä-
vä palkkatuki olisi 70 prosenttia (nykyisin 50 % palk-
kauskustannuksista).

Esitetty on myös, että lomarahaa tai työnantajan 
sivukuluja ei luettaisi palkkatuella katettaviin kus-
tannuksiin, koska tämä olisi lisännyt uudistuksen 
kustannuksia. Esitys tukee yksinkertaistamisen ta-
voitetta.

Uuden palkkatukijakson edellytyksenä ei olisi 
tietyn kestoinen työttömyys, jos palkkatuen myöntä-
misen edellytykset muutoin täyttyvät. Palkkatukea ei 
kuitenkaan voisi myöntää samalle työnantajalle uu-
destaan. Ns. jäähysäännön poistaminen mahdollis-
taisi poluttumisen esimerkiksi kolmannen sektorin 
palkkatuesta palkkatuelle yritykseen.

Uraohjausta tullaan lisäämään ja yhdistetään 
mahdollisuuksien mukaan kaikkiin palkkatukimuo-
toihin. Erityisesti osatyökykyisten palkkatukijak-
soon sidotaan muita työllistymistä edistäviä palve-
luita.

Palkkatukijaksojen kestot olisivat työttömyyden 
kestosta riippuen 5 tai 10 kuukautta pois lukien op-
pisopimuskoulutus ja vamman tai sairauden perus-
teella myönnetty tuki, jotka voisivat olla pidempikes-
toisia. 

Tarveharkinta säilyisi, mutta palkkatuen kohde-
ryhmää rajattaisiin ryhmäpoikkeusasetuksen mu-
kaisiin epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin pois 
lukien oppisopimuskoulutus. 

Esityksenä on myös, että laki sosiaalisista yrityk-
sistä kumottaisiin. Niissä palkkatuen poikkeussään-
nöksiä on hyödynnetty vain vähän, Heinonen sanoo.

Kolmannen sektorin 100 prosentin palkkatuki on 
vielä valmistelussa oleva asia. Pöydällä on useampi-
kin vaihtoehto, joiden mukaan voidaan edetä. Lau-
suntokierrokselle jokin ratkaisuversio tullaan valit-
semaan, Heinonen toteaa.

Tavoitteena on saada luonnos hallituksen esityk-
seksi lausuntokierrokselle mahdollisimman pian, 
kun toistaiseksi aukinaisiin asioihin on tehty ratkai-
suja. Uudistus tulisi voimaan aikaisintaan syksyllä 
2021.

Palkkatuen uudistaminen

Ville Heinonen
Työttömien keskusjärjestön syyskoulutuspäivä

11.11.2020
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Suomen köyhyyden vastaisen 
verkoston yleiskokouksen 
marraskuussa avasi sosiaali- ja 
terveysministeri Aino-Kaisa pekonen. 
Hän pohti, miten tavoitteet vähentää 
köyhyyttä ja eriarvoisuutta voitaisiin 
saavuttaa koronaoloissa?

Ennen koronakriisiä köyhyystilanteessa oli va-
lonpilkahduksia: 2019 pitkäaikaista toimeen-
tulotukea saavien määrä laski muissa kuin 
yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä. Lasku näyttää 

kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi, koska pandemia on 
heikentänyt monien taloutta. Perustoimeentulotuen 
saajien määrä kasvoi huhtikuussa, ja tukea sai kevät-
kuukausina useampi henkilö kuin edellisenä vuon-
na.

Pekonen painotti, että hallitus vahvistaa perus-
turvaa sekä torjuu eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä.  
– Käänsimme viime hallituskauden leikkauslinjan te-
kemällä heti kautemme alussa tasokorotukset perus-
turvaan, pieniin eläkkeisiin ja tiettyihin lapsiperhe-
etuuksiin sekä lopettamalla sosiaaliturvan indeksi-
jäädytykset. Aktiivimalli purettiin nopeasti.

Hän sanoi, että korotukset heti hallituskauden 
alussa olivat tärkeitä siitäkin näkökulmasta, että in-
deksikorotukset vahvistavat niitä hallituskauden 
mittaan.

EAPN-Finille uusi strategia ja uusia 
jäseniä hallitukseen
Yleiskokous hyväksyi EAPN-Finille uuden strategian 
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Siinä keskeisiä tee-
moja ovat sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalve-
luiden uudistaminen, sairastamisen hinnan alenta-
minen sekä koronanpandemian jälkihoidossa keskit-
tyminen huono-osaisten ryhmien tarpeisiin. Verkos-
to myös seuraa perustulon käyttöönottoa ja kokeiluja 
eri maissa.

Verkoston hallituksesta oli erovuorossa neljä jä-
sentä. Heistä kaksi voitiin valita toiselle kahden vuo-
den hallituskaudelle. Liisa Partio Mannerheimin 
Lastensuojeluliitosta jatkaa näin hallituksessa ja ve-
tää edelleen verkoston Lapsiperheköyhyys-työryh-
mää. Sininauhaliiton Miikka-Pekka Rautiaisen sijaan 
liiton edustajaksi tuli valittua Janne Haikka. Hän on 
digiosallisuuden asiantuntija.

Muut uudet jäsenet ovat Työttömien Keskusjär-
jestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Kuka kuuntelee 
köyhää -verkoston viestintävastaava Elina Aaltonen 
ja lakimies Oskari Korhonen Mielenterveyden Kes-
kusliitosta.

Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2021 toi-
mintasuunnitelma. Sen teemat ovat sote-, sotu- ja 
asiakasmaksu-uudistukset sekä koronaepidemian 
vaikutusten seuraaminen ja vaikuttaminen siihen, 
että seurauksia lievitettäisiin vaikeimmassa asemas-
sa olevilta. Köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallisuu-
den vahvistaminen on keskeinen tavoite.

Kunnioittavasti köyhyydestä 
-tunnustuksia journalisteille 
EAPN-Fin jakaa tunnustuksen vuosittain toimittajil-
le, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia 
ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita 
ihmisiä kunnioittaen. Tämän vuoden Kunnioittavas-
ti köyhyydestä -tunnustus ojennettiin marraskuussa 
Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja 
Katri Jaalamaalle artikkelista ”Ei samalta viivalta”.

Artikkeli tuo monesta näkökulmasta esiin van-
hempien aseman vaikutuksen lasten tulevaisuuteen, 
minäkuvaan ja mahdollisuuksiin kokea itsensä aktii-
visiksi osallistujiksi yhteiskunnassa työssä ja sosiaa-
lisessa elämässä.

EAPN-Fin haluaa vahvistaa 
köyhyyttä kokeneiden 
osallisuutta

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry
ERJA SAARINEN  ERITyISASIANTUNTIJA, SOSTE Ry

Suomen köyhyyden vastainen verkosto:
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Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen 
koko maailmassa, ja tämä on näkynyt 
myös TE-toimistossa. Millaisena 
se näkyy maan suurimmassa TE-
toimistossa Uudellamaalla? Siitä 
kertoo Uudenmaan TE-toimiston 
johtaja Tiina Korhonen.

Tammikuussa 2020 Uudenmaan TE-toimistos-
sa oli yhteensä noin 143 600 työnhakijaa, jois-
ta noin puolet oli työttömiä työnhakijoita. Ko-
ronaepidemian vaikutukset alkoivat näkyä 

maaliskuussa 2020, jolloin YT-ilmoitusten määrä kas-
voi nopeasti. Lomautusten alkaessa uusien työhaku-
jen määrä lähti nopeaan kasvuun. 

Toukokuuhun 2020 tultaessa työnhakijoiden 
määrä oli kasvanut noin 100 000:lla, liki 243 500:een 
työnhakijaan, joista työttömiä työnhakijoita oli 
155 000. Muutoksen nopeutta ja rajuutta kuvaa hyvin 
se, että enimmillään Uudenmaan TE-toimistossa al-
koi noin 25 000 uutta työnhakua yhden viikon aikana, 
kun niitä edellisen finanssikriisin aikana alkoi noin 
10 000 kuukaudessa. Toukokuun synkistä luvuista on 
onneksi tultu syksyn mittaan hieman alaspäin, ja tätä 
kirjoitettaessa Uudenmaan TE-toimistossa työttömi-
en työnhakijoiden määrä on noin 110 000, joista lo-
mautettuja on noin 25 000. 

Koronakriisin keskelläkin keskeinen osa TE-toi-
miston työtä on varmistaa osaavan työvoiman saanti 
yritysten ja muiden työnantajien tarpeisiin. Korona-
kriisistä huolimatta työpaikkoja ilmoitetaan edelleen 
avoimeksi, vaikka taso onkin tällä hetkellä noin 30 % 
edellisvuotta matalampi. Uudenmaan TE-toimistos-
sa tämä tarkoittaa noin 4000–5000 uutta avointa työ-
paikkaa viikossa.

Erityisesti nuorten työllisyystilanne 
on heikentynyt
Koronapandemia on vaikuttanut syvästi muun muas-
sa matkailu-, ravintola- ja muiden palvelualojen toi-
mintaedellytyksiin, mikä puolestaan on näkynyt eri-
tyisesti nuorten työllisyystilanteen heikkenemisenä. 
Uudellamaalla alle 30-vuotiaiden työttömien työnha-
kijoiden määrä onkin kasvanut yli 80 %:lla vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen verrattuna. 

Koska aiemmat taloudelliset kriisit ovat osoitta-
neet, että kriisin vaikutukset voivat näkyä nuorten 
kohdalla jopa loppuelämän ajan heikompana työ-
markkinoille kiinnittymisenä, olemme Uudenmaan 
TE-toimistossa panostaneet nuorten palveluihin. 
Lähes sata TE-toimiston asiantuntijaa on siirtynyt 
vahvistamaan nuorten palveluja, ja henkilökohtai-
sen neuvonnan ja ohjauksen avulla tuemme nuoria 
työnhaussa ja työllistymisessä avoimiin työpaikkoi-
hin. Myös erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehit-
tämiseen on tarjolla runsaasti paitsi nuorille, myös 
muille työnhakijoille. 

Myös ilmailuala on koronapandemian myötä ko-
kenut melkoisia vaikeuksia. Uudenmaan ELY-keskus 
on arvioinut, että ilmailuala työllistää Uudellamaalla 
noin 13 000 henkeä ja valtakunnallisesti noin 24 000 
henkeä. Pahimmin kriisi osuu erityisesti Vantaan 
kaupunkiin. Tilanteen hoitamiseksi Uudenmaan TE-
toimisto on perustanut ilmailualan tiimin, joka kes-
kittyy palvelemaan Uudenmaan alueen ilmailualan 
lomautettuja ja irtisanottuja työnhakijoita. Tarjolla 
on muun muassa uraohjausta, koulutuksia sekä tu-
kea alan vaihtajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. 

Työttömyysturvan saantia 
helpotettiin väliaikaisilla 
lakimuutoksilla
Hallitus valmisteli keväällä 2020 nopeassa aikatau-
lussa muutoksia työttömyysturvalakiin helpotta-
maan niin lomautettujen kuin yrittäjienkin tilannet-
ta poikkeuksellisessa kriisissä. Koronaepidemian 
vuoksi lomautetut saavat työttömyysturvaa yksinker-
taisemmin ehdoin, ja myös yrittäjät voivat poikkeuk-
sellisesti saada työmarkkinatukea, jos koronaepide-
mia on vaikuttanut yritystoiminnan harjoittamiseen.

Nämä muutokset ovat olleet tarpeellisia. Pelkäs-
tään Uudenmaan TE-toimistossa on tälläkin hetkellä 
noin 10 000 työnhakijana olevaa yrittäjää, joista TE-
toimisto on antanut yrittäjien työmarkkinatukea kos-
kevan lausunnon Kelalle. Tätä kirjoitettaessa on vie-

TIINA KORHONEN  JOHTAJA, UUDENMAAN TE-TOIMISTO

Koronaepidemia sysäsi 
työttömyysluvut rajuun kasvuun

Miten TE-toimiston arki muuttui?

”Kriisin vaikutukset voivat 
näkyä nuorten kohdalla 
jopa loppuelämän 
ajan heikompana 
työmarkkinoille 
kiinnittymisenä.
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lä avoinna, päättyykö määräaikaisten lakimuutosten 
voimassaolo vuoden 2020 lopussa, vai esittääkö halli-
tus laeille jatkoa. 

Työllisyyden kuntakokeilu tuo 
uusia muutoksia
Vuoden 2021 alussa on luvassa jälleen suuria muutok-
sia, kun työllisyyden kuntakokeilujen on tarkoitus 
käynnistyä. Uudellemaalle on tulossa yhteensä viisi 
kokeilua: Helsingin, Espoon, Vantaa-Keravan, Por-
voon ja Hanko-Raaseporin kokeilut. Osan kokeiluista 
on tarkoitus käynnistyä tammikuussa ja osan maalis-
kuun 2021 alusta.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityises-
ti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työ-
markkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoil-
le. Kokeilujen asiakaskohderyhmänä ovat kaikki alle 
30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä 
työmarkkinatukea saavat työttömät tai palveluissa 
olevat työnhakijat kokeilukunnissa. Kokeilukunnissa 
asuvat muut työnhakijat jatkavat TE-toimiston asiak-
kaina, samoin kuin kaikki kokeilualueiden ulkopuo-
listen kuntien työnhakijat. 

Kokeilujen myötä Uudellamaalla noin 90 000 työ-
töntä tai palvelussa olevaa työnhakijaa siirtyy kau-
punkien asiakkaiksi ja Uudenmaan TE-toimiston 
henkilöstöstä noin kolmasosa siirtyy kaupunkien 
työnjohdon alle. Muutos on suuri, mutta samalla on 
myös mahdollisuus. 

Kun TE-toimiston ja kaupunkien voimat yhdiste-
tään, voimme parhaimmillaan tarjota entistä yksilöl-
lisempää ja monialaisempaa palvelua niille työnha-
kijoillemme, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. TE-toi-

miston toiminnan painopisteeksi puolestaan vahvis-
tuu yrityslähtöinen työnvälitys. 

Työvoimapalveluille kokonaan 
uusi malli – työttömille tiheämmät 
haastattelut ja yksilöllinen tuki
TE-toimistot alkavat pikkuhiljaa valmistautua myös 
pohjoismaiseen työvoimapalvelujen malliin, jonka 
valmistelusta hallitus päätti syksyn budjettiriihes-
sä. Samalla hallitus päätti TE-palvelujen resurssien 
vahvistamisesta vuodesta 2022 alkaen 70 miljoonalla 
eurolla, minkä arvioidaan riittävän noin 1200 uuteen 
asiantuntijaan. 

Mallin tavoitteena on vahvistaa työnhakijan va-
pautta ja vastuuta aktiivisesta, omatoimisesta työn-
hausta sekä samalla tukea työnhakijaa yksilöllisel-
lä TE-palvelulla. Yhteydenpito TE-palvelujen kans-
sa työnhaun alkuvaiheessa on tiivistä, jopa kahden 
viikon välein tapahtuvaa. Toteutuessaan malli tulee 
muutamaan työnhakijoiden palvelua merkittävästi. 
Me TE-palveluissa näemme mallin ja sen myötä li-
sääntyvät resurssit mahdollisuutena olla aidosti asi-
akkaillemme asiantunteva ja helposti tavoitettavissa 
oleva tuki tulokselliseen työnhakuun.

Koronavuoden keskeisiä opetuksia on ollut pait-
si se, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja enna-
koimattomasti, myös se, että suomalaisen yhteiskun-
nan ja ihmisten sopeutua muuttuviin olosuhteisiin 
on hyvä. Me Uudenmaan TE-toimistossa jatkamme 
myös ensi vuonna sitoutuneesti työtä kestävien rat-
kaisujen, uusien alkujen, paluiden ja uuden kasvun 
mahdollistamiseksi asiakkaillemme. 
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Järjestöjen näkökulmasta vireillä 
olevat lait hyvinvointialueista sekä 
sote-uudistuksesta tuovat kolmannen 
sektorin roolin merkittävään 
puntariin palvelutuotannossa. Mitkä 
ovat järjestöjen ja varsinkin pienten 
järjestöjen toimintamahdollisuudet 
tulevaisuudessa, sitä pohti SOSTEn 
varapääsihteeri Anne Knaapi 
Työttömien Keskusjärjestön 
syyskoulutuksessa.

SOSTE ry on tuonut syksyn aikana lausunnois-
saan esiin näkemystä, että pienten toimijoi-
den, kuten järjestöjen asemaa ja mahdolli-
suutta osallistua palvelujen tarjoamiseen tu-

lisi varmistaa sote-uudistuksessa. Järjestöjen palve-
lutuotannon tärkeys on mainittu yleisellä tasolla esi-
tysluonnoksessa, mutta säännöskohtaisten peruste-
lujen hankintamenettelyä koskevassa kohdassa sitä 
ei ole mainittu.

Aikataulullisesti lainsäädäntö etenee seuraavas-
ti: Laki hyvinvointialueiden perustamisesta on tulos-
sa voimaan ensi vuonna heinäkuussa. Sen mukaan 
Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille 
siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. 
Uudenmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen järjestämisvastuu poikkeaisi muun maan 
ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille jäisi kui-
tenkin edelleen niiden järjestämisvastuu.

Sen jälkeen aloittaa toimintansa väliaikainen val-
misteluelin, joka alkaa suunnitella hyvinvointialu-
eiden rakenteita ja toimintatapoja. Ensi vuonna on 
myös kuntavaalit, jotka pidetään huhtikuussa ja uu-
det valtuutetut aloittavat toimikautensa kesäkuussa. 
Tammikuussa 2022 on tarkoitus pitää aluevaalit, jol-
loin valitaan poliittiset päättäjät uusille hyvinvoin-
tialueille. Aluevaltuustot aloittaisivat tehtävässään 
maaliskuussa 2022. 

Anne Knaapi kuvailee tulevaa kautta turbulent-
tiseksi. Lakien toimeenpano tulee olemaan vaativaa, 
kun koko ajan tapahtuu jotain. Rinnalla kulkee tule-
vaisuuden sote-keskus kehittämishanke. Miten jär-
jestötoiminta pysyy mukana kaiken rinnalla?

Kuntien toiminta-avustukset ovat 
merkittäviä yhdistyksille
Syksyllä julkaistu sosiaalibarometri kertoo, että kun-
tien toiminta-avustukset ovat erittäin merkittäviä yh-
distyksille. 56 % vastanneista kertoo saavansa toi-
minta-avustusta kunnalta. Toiminta-avustusta pide-
tään merkittävänä, vaikka summa olisi vain 700 eroa 
vuodessa. Neljännes vastanneista kertoo, että kunti-
en toiminta-avustusten määrä on selvästi vähentynyt 
parin viime vuoden aikana.

– Järjestöillä on huoli, miten lainsäädännön nivel-
vaiheessa neuvottelukumppanuudet saadaan ylläpi-
dettyä siten, että sotejärjestöjen asiat saadaan kun-
nissa hoidettu maksimaalisesti eteenpäin ja järjestö-
jen tuottama lisäarvo saadaan hyödyttämään kunta-
laisten hyvinvointia, Anne Knaapi toteaa.

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Sote-uudistus järjestöjen 
näkökulmasta



   #tyottomat 2/2020 15

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvin-
vointi- ja terveyseroja, lisätä asiakaslähtöisyyttä, pal-
velujen laatua ja saavutettavuutta sekä parantaa ko-
konaistehokkuutta ja vaikuttavuutta. Uudistuksen 
painopiste on terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sessä ja ennaltaehkäisyssä. Miten nämä tulevat näky-
mään tulevissa rakenteissa?

Uudistuksen yhdyspinnat työkyvyn 
ja työllistymisen tukemiseen
Sote-uudistuksen rinnalla kulkee ohjelmia ja uudis-
tuksia, jotka liittyvät työllisyyteen. Yksi keskeinen 
yhdyspinta on, miten työkyvyn ja työllistymisen tuki 
integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Työkyvyn 
tuen tulisi olla osa tulevaisuuden sote-palvelukeskus-
ta.

– Työllisyyden kuntakokeilujen suhde soteen jäi 
esityksessä hyvin kapeaksi. Sote-uudistus ja sen vai-
kutukset mm. kehitettäviin toimintamalleihin tulisi 
huomioida kokeilun toimeenpanossa, Anne Knaapi 
sanoo.

Palkkatukiuudistuksessa on kiinnitettävä huomi-
ota asiakkaan työelämävalmiuksien kehittämiseen ja 
muiden palvelujen kytkemiseen palkkatuettuun työ-
hön.

– Ei riitä, että rakenteita muutetaan. On mentävä 
sisälle toimintatapoihin ja prosesseihin ja luotava toi-
miva työn- ja vastuunjako eri toimijaosapuolten välil-
le, Knaapi painottaa.

Järjestöt ovat julkiselle sektorille 
välttämätön kumppani
Koronaepidemia on osoittanut, että järjestöt ovat ket-
teriä toiminnassaan ja välttämätön voimavara yhteis-
kunnassa. 73 % sosiaalibarometriin vastanneista so-
siaalityöntekijöistä kertoo ruoka-avun tarpeen kas-
vaneen merkittävästi epidemia-aikana ja tähän avun 
tarpeeseen ovat juuri järjestöt vastanneet. 

– Asiakasymmärrys on järjestöjen iso voimavara, 
Knaapi kuvailee.

Koronan tuottamia ongelmia ovat mm. yksinäi-
syys, rahahuolet ja elämänhallinnan ja arkirytmin 
säilyttäminen. Sosiaalibarometrin mukaan sekä 
sote- että TE-johto arvioi, että järjestöjen kanssa teh-
tävä työ on lisääntynyt. On ruokajakelua, neuvontaa, 
etäkuntoutusta tai ryhmätoimintaa. 

– Tämä antaa eväitä, että järjestöjen tulee nos-
taa lippuaan, kun sote-uudistusta viedään teenpäin. 
Oleellista on, että järjestöjen lisäarvo kanavoituu uu-
siin palvelurakenteisiin. Yhdistysten on mentävä si-
sään soteen sen toimintatapoihin ja prosesseihin ja 
luotava toimiva työn- ja vastuunjako. On hyödynnet-
tävä järjestöjen kyvykkyys terveyden ja hyvinvoinnin 
tuottamiseen sekä työllistämismahdollisuudet. 

Ostopalvelutuottajaa koskevissa rajoituksissa tu-
lee varmistaa, että pienetkin toimijat kuten järjestöt 
pystyvät edelleen osallistua vaivattomasti palvelun-
tuottajina kilpailutuksiin.
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Kun ihminen jää työttömäksi, hän jää 
samalla työssä tapahtuvan osaamisen 
kehittämisen ulkopuolelle. Mitä 
pidempään työttömyys kestää, sitä 
tärkeämpää on ylläpitää ja kehittää 
osaamista työttömyyden aikana. 
Millaisena näyttäytyvät osaamisen 
kehittämisen mahdollisuudet 
työttömän arjessa, kun toimeentulon 
turvana on työttömyysetuus? 

Osaamisen kehittäminen edistää 
työllistymistä
Työvoimapalveluiden vaikuttavuudesta tiedetään, 
että osaamisen kehittämiseen tähtäävät palvelut vai-
kuttavat tehokkaimmin työllistymiseen. Tutkimus-
ten mukaan työllistymisen todennäköisyys kasvaa, 
jos työtön pääsee osallistumaan ammatilliseen työ-
voimakoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen. 
Ammatillinen työvoimakoulutus auttaa erityisesti 
iäkkäitä työttömiä, kun taas oppisopimuskoulutus 
parantaa nuorten, vailla korkeakoulututkintoa olevi-
en, työllistymisen mahdollisuuksia. Osaamisen ke-
hittäminen aidossa työympäristössä on mielekästä 
myös työttömälle itselleen.

Jos osaamisen kehittämisen ja työnteon yhdistä-
misen mahdollisuutta ei ole tarjolla, osaamistaan voi 
kehittää omaehtoisesti opiskellen. Tutkimusten mu-
kaan myös tämä vaihtoehto tukee hyvin työllistymis-
tä. Tähän voi tosin myötävaikuttaa se, että omaehtoi-
sesti opiskelemaan hakeutuminen on usein luontai-
sempaa heille, joilla on hyvät valmiudet rakentaa am-
matillisen kehittymisen polkuaan. 

Päätöksenteon epävarmuus syö 
voimavaroja
Vaikka osaamisen kehittäminen työttömyysaikana 
on suorastaan välttämätön edellytys työuran jatku-
miselle, sen äärelle pääsy on vaikeaselkoisesti sään-
neltyä niin työttömän kuin työllisyyspalveluiden pa-
rissa työskentelevien näkökulmista katsottuna. Työ-
voimaviranomainen päättää harkintaansa perustu-
en, parantaako työttömän ehdottama opiskelu tämän 
ammattitaitoa ja työllistymistä. 

Harkinnanvaraisuuden tarkoitus on hyvä. Se an-
taa tilaa yksilöllisille ratkaisuille. Samalla tarkoituk-
senmukaisen ratkaisun tekeminen voi olla vaikeaa. 
Työtön voi kokea yksittäisen viranhaltijan päätösval-
lan aiheuttavan epävarmuutta, mikä voi estää hän-
tä hakeutumasta kehittämään osaamistaan. Epävar-
muus ja epätarkoituksenmukaiseksi koetut päätökset 
myös helposti syövät työttömän voimavaroja, vaikka 
hän vaikeassa elämäntilanteessa kaipaisi mieluum-
min voimavaroja lisääviä kokemuksia. 

SINIMAARIA RANKI  JOHTAVA ASIANTUNTIJA, OSAAMISEN AIKA -HANKE, SITRA

Osaamisen kehittäminen 
työttömyysetuudella

Näkökulmia työttömän mahdollisuuksiin

Sinimaaria Ranki, Osaamisen aika -hanke, Sitra
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Luottamus syntyy kohtaamisissa
Työttömälle tärkeä positiivinen kokemus on onnistu-
nut kohtaaminen työllisyystoimijan kanssa. Kun hän 
kokee tulevansa kohdatuksi ennakkoluulottomasti ja 
inhimillisesti, syntyy luottamuksen ilmapiiri. Kun 
työllisyystoimija ymmärtää työttömän elämäntilan-
teen, paranevat mahdollisuudet yhdessä tunnistaa, 
mikä työtöntä todella auttaisi. Yhtä tärkeää on tun-
nistaa jo olemassa oleva osaaminen. Sen sanoittami-
nen usein luo uskoa itseen ja auttaa saamaan onnis-
tumisen kokemuksia työllistymisen polulla. Voikin 
kysyä, vapauttaisiko monimutkaisten säädösten yk-
sinkertaistaminen työllisyystoimijoiden aikaa kont-
rolloinnista työllistymistä edistävään ohjaavaan työ-
hön.

Aikaa kasvokkaisille kohtaamisille olisi tärkeää 
olla nykyistä enemmän. Työllisyystoimijat haluaisi-
vat valmistautua huolella työttömän kanssa käytä-
vään keskusteluun. Ei riitä, että hän perehtyy yksilön 
tilanteeseen. Hänen on myös seurattava työelämän 
osaamistarpeiden muutoksia, tunnettava laaja kou-
lutustarjonta ja oltava perillä lainsäädännön muutok-
sista. 

yhteistyö työnantajien kanssa 
auttaa löytämään osaajia 
Työllisyystoimijoiden näkökulmasta toimiva yhteis-
työ työnantajien kanssa on tärkeää, jotta osaajia osa-
taan ohjata sinne, missä heitä tarvitaan. Tiivis yhteis-
työ eri toimijoiden välillä on myös omiaan hälven-
tämään ennakkoluuloja, joihin sekä työttömät että 
työllisyystoimijat työnantajarajapinnassa saattavat 
törmätä. Jos aiempi työura on sirpaleinen, helposti 
työn, työttömyyden ja määräaikaisuuksien vuorot-
telu määrittää myös tulevaa työuraa. Työnhakijan 
ikä tuntuisi niin ikään olevan seikka, joka vaikuttaa 
työnhakuprosessissa etenemiseen. Taustalla saattaa 
olla erheellisiä käsityksiä kokeneen ihmisen tuotta-
vuudesta, tai työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluok-
kamallin toiminnasta. 

Voisiko luottamusta vahvistaa?
Kun työttömyysetuutta toimeentulonsa turvaksi saa-
van työttömän mahdollisuuksia kehittää osaamis-
taan tarkastelee eri näkökulmista, huomio kiinnit-
tyy lainsäädännöstä kumpuaviin ristiriitaisiin odo-
tuksiin. Työttömän odotetaan olevan aktiivinen, 
aloitteellinen ja kyvykäs löytämään itselleen työtä. 
Samaan aikaan lainsäädännöstä tuntuu kumpuavan 
ajatus, jonka mukaan työtön on kyvytön itse päät-
tämään oman ammatillisen kehittymisensä tai työ-
uransa edistämisestä oman näkemyksensä mukai-
sesti parhaalla tavalla. 

Tästä herää kysymys, mikä loppujen lopuksi on 
ihmiskuva, joka työttömän mahdollisuuksia osaami-
sensa kehittämiseen määrittää. Jatkopohdinnan ai-
heeksi nousee, voisiko työvoimapolitiikka olla vai-
kuttavampaa, jos sen taustalla olisi vahvempi usko 
siihen, että ihminen ensisijaisesti haluaa olla osalli-
sena työelämässä ja yhteiskunnassa.

Kirjoitus perustuu Sitran muistioon ”Työttö-
mien näkökulma elinikäiseen oppimiseen. 
Miten vastuu tulisi jakaa?”. Muistioon on koot-
tu näkökulmia työttömien osaamisen kehittä-
misen mahdollisuuksiin työttömiltä itseltään, 
työllisyystoimijoilta ja -ohjaajilta sekä työ- ja 
elinkeinotoimiston johdolta ja asiantuntijoil-
ta. Mukana on myös eri tieteenalojen tutkijoi-
den puheenvuoroja. 
www.sitra.fi/julkaisut/tyottomien-nakokul-
ma-elinikaiseen-oppimiseen/

Esimerkiksi mediapaja tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja osaamisen kehittämiseen.
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Köyhyyttä kokeneita kansalaisia 
ja eduskunnan päättäjiä 
kohtasivat toisensa 21. lokakuuta. 
Köyhyyttä kokeneet toivat esiin 
palvelujärjestelmän puutteita 
ja tilanteita, joissa ihmisen on 
oikeastaan mahdotonta toimia oikein. 
Näihin tilanteisiin etsittiin yhdessä 
mahdollisia ratkaisuja.

Pienryhmissä käsiteltiin viiden ihmisen tari-
naa etuuksien ja palveluiden viidakossa. Yksi 
yleinen mahdoton tilanne on se, kun vuokra 
ylittää toimeentulotuessa hyväksytyn tason, 

mutta halvempia vuokra-asuntoja ei ole tarjolla. Silti 
asiakasta vaaditaan muuttamaan kodistaan.

Miksi työttömälle vaatimuksia, 
jos TE-palvelut eivät toimi?
Tilaisuudessa pohdittiin myös tilanteita, joissa jatku-
vasti tarjotaan asiakkaan kannalta vääränlaista työl-
lisyyspalvelua, joka ei auta häntä työllistymään. Mik-
si esimerkiksi ulkomaalaistaustainen ei saa tarvitse-
maansa ruotsin kielen kurssia, jotta pystyisi hake-
maan valtion virkoihin. Miksi TE-toimisto ei voi edis-
tää molempia kotimaisia kieliä?

Miksi työtöntä vaaditaan toimimaan tai häntä 
rangaistaan karenssein, jos TE-palvelut eivät pysty 
tarjoamaan järkeviä koulutuksia tai jos työnantajat 
eivät palkkaa tietyn iän ylittäneitä.

Byrokratia tuntuu 
suurelta möykyltä
Kaikille tarinoille oli yhteistä, ettei apua saa nopeasti 
tai oikea-aikaisesti silloin, kun sitä tarvitsisi. Odotta-
minen epävarmuudessa ja hankalasti kirjoitetut pää-
tökset, joita ei itse edes ymmärrä, kasvattavat ahdis-
tusta. Byrokratia tuntuu suurelta möykyltä. Lopulta 
pelkää avata kirjekuoria tai vastata puhelimeen. Ah-
distuneisuus on silloin jokapäiväinen tunne.

Näin tarinansa kertonut Potilas K kuvaa byrokra-
tiahelvetiksi kokemaansa tilannetta:

Koin erittäin kovaa stressiä ja ahdistusta enkä 
kyennyt nukkumaan kunnolla kuukausiin. Jouduin 
käyttämään kaiken kapasiteettini valtavasta byro-
kratiamyllystä selviytymiseen toisten avun varassa.

Väärässä lokerossa järjestelmässä
Potilas K on joutunut pyörimään järjestelmän vääräs-
sä lokerossa vuosia: hänen juridinen asemansa – työ-
tön työnhakija – ei vastaa terveydentilaa. Tästä seu-
raa hänen mukaansa byrokratiahelvetti ja köyhyys. 
Köyhyyden ja sairauden yhdistelmä on piinallinen. 
Sen tämäkin tilaisuus näytti selvästi.

Potilas K on siinä mielessä hyvässä asemassa, että 
hän saa sairauteensa kuntoutusta ja myös vammais-
palveluita. Hän ei kuitenkaan saa rauhaa keskittyä 
kuntoutukseen, koska vakuutuslääkäreiden mieles-
tä hän on työkykyinen. Kuitenkaan hänen kätensä ei-
vät sairauden vuoksi toimi ja hän tarvitsee henkilö-
kohtaisen avustajan jo pystyäkseen tekemään etuus-
hakemuksia, ylipäänsä jotain tekstiä. Hyvänä asiana 

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry
ERJA SAARINEN  ERITyISASIANTUNTIJA, SOSTE Ry

Köyhyyttä kokeneiden ja 
päättäjien yhteisratkaisuja

Kohtuuttomia tilanteita ja byrokratiamyllyjä:
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hän toi esiin mahdollisuuden hakea Kelan etuuksia 
puhelimitse. Monenlaisia asiointikanavia tarvitaan.

Potilas K on kokenut vakuutusoikeuden kohtuut-
tomaksi. Se on vinoutunut torjumaan ”turhia” hake-
muksia eikä sen päätöksistä ole valitustietä korkeim-
paan oikeuteen.

Tosiallisesti työkyvyttömien vuosikausia kestävä 
ristiriitainen pompottelu on järjetöntä julkistaloudel-
le ja ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sairauspäivärahaa niin 
kauan kuin on sairas
Potilas K:n tarinan pohjalta nousi yhtenä ratkaisuna 
esiin se, että sairauspäivärahaa voisi saada niin kau-
an kuin sairastaa. Tämä helpottaisi monien asemaa. 
Nyt kun sairauspäivärahakausi päättyy, ihminen 
siirtyy eläkepuolelle kuntoutustuelle, vaikka hänel-
lä itsellään olisi tavoitteena palata työmarkkinoille.

Kuntoutustuki pitäisi saada erilleen työeläkejär-
jestelmästä, kohdistumaan selvästi kuntoutukseen. 
Tärkeää olisi myös turvata kuntoutuksen saaminen 
ja sen jatkuvuus siihen asti, että sen tavoitteet saavu-
tetaan.

Esille nousi myös se, että työttömyysturvaan tar-
vitaan lisää sellaisia elementtejä, joiden turvin voisi 
tehdä pieniä töitä ilman, että joutuu kohtuuttomiin 
tilanteisiin: on hyvin tärkeää pysyä jotenkin mukana 
työmarkkinoilla. Nyt jos Potilas K tekisi kuntoutuk-
sen lomaan jonkin pienen tehtävän, työttömyysturva 
uhkaisi katketa, ja taas oltaisiin byrokratiakriisissä: 
olisi tehtävä lisää hakemuksia ja selvityksiä, joiden 
tekemiseen tarvitaan taas enemmän avustajan apua.

Vastuuvirkailija yhtenä ratkaisuna
Ehdotus, miten  helpottaa avun saantia monisyisiin 
ongelmiin oli, että tarvitaan vastuuvirkailija, jolla on 
kokonaisvastuu asiakkaan tilanteen edistämisestä ja 
seuraamisesta. Tämä oli toiveena niin kansaedusta-
jilla kuin köyhyyttä kokeneilla ja järjestöedustajilla, 
Vastuuvirkailija olisi ikään kuin asiakkaan asianaja-
ja. Kuinka paljon rahoja säästettäisiin, jos tarjottai-
siin oikea-aikaista ja laadukasta palvelua sen sijaan, 
että asiakkaita pompotellaan byrokratian rattaissa 
vuosikausia?

Yksi keino parantaa palveluita olisi köyhyyttä ko-
keneiden ihmisten asiantuntemuksen hyödyntämi-
nen niiden kehittämisessä.

Tilaisuuden videotervehdyksellä aloit-
tanut sisäministeri Maria Ohisalo ko-
rosti, että köyhyyttä on ymmärrettävä 
sen kaikissa muodoissa, jotta yhteis-

kuntamme kompastuskivet löydetään.
Ei ole olemassa vain yhdenlaista köyhyyt-

tä tai niukkuutta. Köyhyydestä ei voida puhua 
yhtenä, kokonaisvaltaisena määrittävänä te-
kijänä. Ihmisen ikä, kotipaikkakunta, suku-
puoli, perhetilanne, ne kaikki vaikuttavat sii-
hen, millaista niukkuutta mahdollisesti ko-
kee. Lisäksi, kuten tiedämme, vaikutukset 
kasaantuvat.

Köyhyys on yhteydessä useisiin hyvin-
voinnin vajeisiin ja sitä kautta myös turval-
lisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Esi-
merkiksi pitkäaikainen työttömyys, puutteel-
linen asumistaso ja heikko terveydentila ovat 
joitakin esimerkkejä köyhyyden taustalla vai-
kuttavista syistä. Nämä kasautuvat usein sa-
moihin väestöryhmiin.  Esimerkiksi usein 
köyhyysrajan alapuolella elävien terveys on 
hyvin toimeentulevia heikompi, mikä puoles-
taan lisää riskiä joutua tapaturmien ja onnet-
tomuuksien uhriksi.

Omalla hallinnonalallani näemme sen, 
että myös rikosten uhreiksi joutuvat ja teki-
jöiksi päätyvät henkilöt ovat pieni ja monel-
la tapaa elämässä vastoinkäymisiä kohdannut 
joukko. Kiitän kaikkia osallistujia siitä, että 
olette halunneet jakaa tarinoitanne. Muutok-
sen on tapahduttava teidän lähtökohtanne 
huomioiden, ei ylhäältä käsin.

Kiitos myös järjestäjille – myös tämän-
tyyppiset tilaisuudet ovat arvokas osa eri-
arvoisuutta torjuvaa työtä. Meidän jokaisen 
on tehtävä köyhyyden torjunnan eteen töitä. 
Ihan joka ikinen päivä, ministeri Ohisalo ki-
teytti.

Tutustu köyhyyttä 
kokeneiden tarinoihin
Köyhyyttä kokeneiden tarinat – Köyhyyttä ko-
keneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 
21-10-2020

Eliisa taisteli työkyvyttömyyseläkkeestään 
liki 20 vuotta – MTV Liven artikkeli ja video

Sisäministeri Maria Ohisalo, vihr.

Ku
va

: J
ou

ko
 V

at
an

en

Ku
va

: L
au

ra
 K

ot
ila

/v
al

tio
ne

uv
os

to
n 

ka
ns

lia

http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2020/10/Koyhyytta-kokeneiden-tarinat-Koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-21-10-2020.pdf
http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2020/10/Koyhyytta-kokeneiden-tarinat-Koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-21-10-2020.pdf
http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2020/10/Koyhyytta-kokeneiden-tarinat-Koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-21-10-2020.pdf
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eliisa-67-taisteli-tyokyvyttomyyselakkeestaan-liki-20-vuotta-kela-ja-vakuutusyhtio-pistivat-hanttiin-vaikka-nainen-karsii-synnynnaisesta-selkaviasta/7963244
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eliisa-67-taisteli-tyokyvyttomyyselakkeestaan-liki-20-vuotta-kela-ja-vakuutusyhtio-pistivat-hanttiin-vaikka-nainen-karsii-synnynnaisesta-selkaviasta/7963244
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Ensimmäiset Työttömien 
Keskusjärjestön jäsenyhdistysten 
työntekijät aloittivat elokuussa 
2020 opintonsa Kuntoutussäätiön 
työkykykoordinaattorikoulutuksessa. 
Koulutukseen hakeutuminen on 
tapahtunut Terveydeksi 2.0 -hankkeen 
kautta ja se liittyy hankkeen 
tavoitteeseen vahvistaa yhdistysten 
resursseja omassa asiakastyössään. 

Hankkeen päämääränä on edistää työttömien 
työ- ja toimintakykyä. Sitä tavoitellaan myös 
koulutuksen kautta tukemalla työttömien 
yhdistysten asiakastyötä ja -ohjausta. 

Koulutukseen osallistuu parhaillaan 18 työnteki-
jää eri puolilla Suomea ja ensimmäisiä valmistujai-
sia vietetään yhdistyksissä keväällä 2021. Alun perin 
Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa alkaneet kou-
lutukset ovat muuttuneet koronapandemian aikana 
etäopetukseksi. 

Työkykykoordinaattori on 
työelämän ja palvelujärjestelmän 
asiantuntija
Työkykykoordinaattorit ovat ammattilaisia, jotka toi-
mivat osatyökykyisten työllistymistä tai työssä jat-
kamista tukevissa palveluissa, kuten sosiaali- ja ter-
veys-, työllisyys- tai sosiaalivakuutuspalveluissa, jär-
jestöissä, oppilaitoksissa ja yritysten henkilöstöhal-
linnossa. 

Kurssin käyneitä on koko maassa jo useita satoja 
ja ammattinimikkeenä työkykykoordinaattori on va-
kiintumassa. Varsinainen tehtävänimike voi vaihdel-
la eri organisaatioissa, mutta olennaisinta on työote 
sekä toimintakonsepti ”kaikki keinot käyttöön”.

Kurssilaisten kokemuksia
Moni nyt kurssia käyvä Työttömien Keskusjärjestön 
jäsenyhdistyksen työntekijä on todennut, että kurs-
sin sisällöissä on paljon jo entuudestaan tuttua asiaa. 
Tämä kertoo kenties vähän piilossa olleesta työttömi-
en yhdistyskentän vankasta ammattitaidosta ja ohja-
usosaamisesta jo nyt. Toisaalta esimerkiksi palvelu-
järjestelmän läpikäynti yhdessä on auttanut hahmot-
tamaan kuntoutuksen erilaisia vaihtoehtoja:

”Tähän mennessä olen saanut uutta tietoa siitä, mi-
ten työtä voi muokata vastaamaan työntekijän työ- ja toi-
mintakykyä väliaikaisesti tai pysyvästi, ja millainen on 
kuntoutumista ja työllistymistä tukeva palvelujärjestel-
mä.”

”Alkaa vähitellen hahmottua, mitä ratkaisukeskei-
syydellä ja positiivisella psykologialla tarkoitetaan ja olen 
myös saanut lisää tietoa työkyvyn tuen kentästä ja siitä, 
mistä voisi tarpeellista tietoa etsiä.”

KATRIINA LEHTOVAARA  HANKEPääLLIKKö, TERVEyDEKSI 2.0 -HANKE
LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Työkykykoordinaattoreita 
Keskusjärjestön jäsenyhdistyksiin

Mitä on työkyky-
koordinaattorikoulutus?
Työkykykoordinaattorikoulutus on ammatil-
lista täydennyskoulutusta, jota Suomessa jär-
jestää Kuntoutussäätiö ainoana toimijana. 

Koulutus on kehitetty Osatyökykyisille tie 
työelämään (OTE) -kärkihankkeessa vuosi-
na 2015–2018. Hankkeessa tartuttiin osatyö-
kykyisten työllistymisen esteiden poistami-
seen. Esteiksi havaittiin mm. luottamuspula, 
ennakkoluulot ja tiedon puute, toimeentulo-
turvan loukut sekä työnantajan kokemat ris-
kit. Kehittämisajatuksena oli osatyökykyisten 
saaman tuen ja ohjauksen vahvistaminen si-
ten että jokainen saa tarvitsemansa avun ja 
tuen aiempaa paremmalla ammattilaisten 
osaamisella sekä uusilla tavoilla toteuttaa pal-
veluja.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen laa-
juus on 10 opintopistettä ja sen kesto on kah-
deksan kuukautta. Koulutuksen sisältöjä ovat:
•	 Työkykykoordinaattorin rooli, tehtävä-

kenttä ja sijoittuminen
•	 Palvelujärjestelmän toiminta ja keinova-

likoima työssä jatkamisen tukemisessa ja 
työelämään pääsyn edistämisessä

•	 Työhön paluun, työssä jatkamisen ja työ-
hön pääsyn keinot suhteessa asiakkaan 
työkykyyn

•	 Asiakastyön osaamisen vahvistaminen
•	 Voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen 

työote yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa 
työskennellessä
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Eräs tärkeä anti koulutuksessa on verkostoitumi-
nen ja yhteiset keskustelut: ”Olemme saaneet tärkeää 
tietoa työmenetelmistä ja siitä miten eri puolilla maata 
työllistämistä hoidetaan. Ryhmässämme on ollut eri alo-
jen asiantuntijoita, ja mielipiteiden vaihdot ja kokemuk-
set ovat olleet kiinnostavaa kuultavaa. Olen saanut tietoa 
erilaisista hankkeista, toimivista käytännöistä ja kehitys- 
ja tutkimustyön tuloksista.”

Hyötyä koko yhdistyskentälle
Työkykykoordinaattorikoulutuksen suorittaminen 
hyödyttää sekä yhdistystä että kurssilaista. Sen avul-
la voidaan esimerkiksi kuntayhteistyössä tai TE-pal-
velujen kanssa toimiessa osoittaa, että yhdistys on 
osaava kumppani ja tasavertainen asiantuntija, joka 
tuntee palvelujärjestelmän ja osaa ohjata asiakkaita 
verkostossa. Koulutus vahvistaa myös yhteistä kieltä 
sekä antaa välineitä asiakastyöhön. 

Pidemmän tähtäimen tavoite Keskusjärjestössä 
on, että jokaisessa jäsenyhdistyksessä, jossa on oh-
jaustoimintaa), olisi vähintään yksi työkykykoordi-
naattori. Tässä ollaankin hyvällä alulla, sillä koulu-
tukseen osallistuu näillä näkymin lähes 30 työnteki-
jää tai toimijaa yhdistyksistä. Osin tämä on koronan 
ja etäopetukseen siirtymiseen ansiota. Koulutuksen 
järjestämisessä oli varauduttu myös matkakuluihin, 
ja opetuksen siirtyessä verkkoon voitiin säästyneillä 
varoilla tarjota kurssipaikkoja useammalle kuin alun 
perin suunniteltiin. 

Jokainen työkykykoordinaattorikurssilainen te-
kee opintojensa aikana kehittämistehtävän omaan 
työhönsä ja yhdistykseensä liittyen. Työttömien Kes-

kusjärjestön toive ja aikomus on levittää näitä uusia 
toimintamalleja ja oivalluksia muille yhdistyksille 
tiedoksi ja sovellettavaksi.

Koulutus on kiinni ajassa 
Työkykykoordinaattorin työskentely on juuri nyt 
ajankohtaista, sillä hallitusohjelmaan sisältyvä Työ-
kykyohjelma 2019–2023 on etenemässä. Ohjelmassa 
korostetaan varhaista tukea ja asiakkaiden tarpeista 
lähteviä palveluita. Tarkoitus on siirtää tarkastelun 
painopistettä työkyvyttömyydestä olemassa olevaan 
työ- ja toimintakykyyn, sen vahvistamiseen ja työllis-
tymisen edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt loka-
kuussa 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavus-
tuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön 
työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 
hanketta eri puolilta Suomea. Avustusten kokonais-
summa on 17 miljoonaa euroa. Hankkeissa kehite-
tään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen 
menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden 
työllistymisen tukena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa 
Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. 
Työterveyslaitoksen (TTL) vastuulla on työkyvyn tu-
keen liittyvä mallintaminen ja osaamisen vahvista-
minen. THL ja TTL tukevat hankkeita ja osallistuvat 
myös valtakunnalliseen valmistelu- ja arviointityö-
hön.

Työkykykoordinaattori- eli Tyko-koulutus.
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Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 
lokakuussa valtionavustuksina 17 
miljoonaa euroa osatyökykyisten 
henkilöiden työkyvyn ja 
työllistymisen tuen palvelujen 
kehittämiseen. Avustusta saa 22 
alueellista hanketta eri puolilta 
Suomea.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja 
sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nos-
toa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa 
ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeri-

ön kanssa vuosina 2019–2023. Avustukset myönnet-
tiin kunnille ja kuntayhtymille, joiden sote-toimijat 
tekevät yhteistyötä muun muassa TE-toimiston, Ke-
lan, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Hankkeissa tuodaan työkyvyn tuen palvelut 
osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten 
toimintaa ja lisätään tuetun työllistymisen menetel-
mien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien hen-
kilöiden avuksi. Alueelliset hankkeet liittyvät kiinte-
ästi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjel-
maan ja työllisyyden kuntakokeiluihin. Rahoituksen 
saaneet hankkeet ovat käynnistymisvaiheessa.

Jokaisen olemassa oleva 
työkyky käyttöön
Työkykyohjelman hankepäällikkö Ritva Partinen 
esitteli työkykyohjelman sisältöä ja tavoitteita Työt-
tömien Keskusjärjestön koulutustilaisuudessa joulu-
kuussa. 

Työkykyohjelman lähtökohdista Partinen mai-
nitsee, että työssäkäyvien määrä on se perusta johon 
kaikkien kansalaisten hyvinvointi rakentuu. Ohjel-
ma keskittyy työttömien olemassa olevan työ- ja toi-
mintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edis-
tämiseen.

– Lähtökohtana on, että jokainen on  työkykyinen 
johonkin työhön. Kun se suunnitellaan hänen tarpei-
densa mukaan ja annetaan riittävä tuki. Yksilön kan-
nalta työ antaa taloudellista turvaa ja luo tulevaisuu-
den uskoa ja on ihmiselle yksi merkittävimmistä hy-
vinvoinnin lähteistä.

Hankkeissa luodaan monialaisia palvelukokonai-
suuksia, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn 
tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelu-
polut toimivat asiakaslähtöisesti. Samoin kehitetään 
ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työ-
kyvyn tuen palvelut ja osaavat hyödyntää sitä asiak-
kaan parhaaksi. 

Lisäksi ohjelmassa kerätään tietoa osatyökykyis-
ten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovit-
tamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

LEENA VALKONEN  VIESTINNäN ASIANTUNTIJA, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Työkykyohjelmaa viedään 
eteenpäin hankkeilla

Työkykyohjelman yhdyspinnat

TEM:n toimenpiteetSTM:n toimenpiteet Kuntien 
työllisyys-
kokeilut

TYP-
monialinen 

yhteispalvelu

Ohjaamot
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Ohjelma kytkeytyy tiiviisti vireillä 
oleviin laki- ja toimintauudistuksiin
Työkykyohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke, jolla 
on tiiviit yhdyspinnat vireillä oleviin muihin kehittä-
misohjelmiin. 

STM:n puolella kehittäminen liittyy tulevaisuu-
den sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelmaan, mielen-
terveysstrategiaan, ikäohjelmaan, kuntoutuksen ke-
hittämiseen sekä sosiaaliturvauudistukseen. TEM:n 
osalta yhdyspintoja ovat työllisyyden kuntakokeilu, 
TYP monialainen yhteispalvelu sekä Ohjaamojen toi-
minta. TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittä-
misohjelma, joka tähtää mm. työpaikkojen toiminta-
tapojen uudistamiseen. 

Työkykyohjelman yhdyspinnat kuvaavat ohjel-
man monitasoisuutta, Ritva Partinen sanoo. Tavoit-
teena on, että palvelujärjestelmien välille rakentuu 
yhteinen palveluprosessi, ja että ihmiset työllistyvät 
siten entistä paremmin.

– Osatyökykyisten työttömien kohdalla tavan-
omaiset työvoimapalvelut eivät useinkaan ole riittä-
viä, vaan he tarvitsevat työkyvyn palveluja ja näitä 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen 
palvelut. Kuntoutuksen keinoja tulee lisätä, koska sil-
lä on vahva yhteys työkykyyn. Mielenterveyspalvelu-
jen osalta on tärkeää, että niihin kytkeytyy työkyvyn 

tuen palvelut ja että asiakkaan polku työelämään on-
nistuisi entistä paremmin, Partinen korostaa.

Työkyvyn tuki osaksi 
tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusta

Mitä tarkoitetaan työkyvyn tuella osana sosiaali- ja 
terveyskeskusta? Sinne rakentuu verkostomainen in-
tegroitu palvelukokonaisuus, joka sisältää asiakkaan  
suunnitelmalliset ja koordinoidut, yksilölliset palve-
lupolut, Ritva Partinen vastaa.

Palveluissa työttömien tuen tarvetta tunniste-
taan aktiivisesti ja hänen palvelunsa voi käynnistyä 
matalalla kynnyksellä ilman lähetettä. Asiakkaalle 
tehdään tilanteen alkukartoitus, sovitetaan vastuul-
lisesta asiakasohjauksesta asiakkuuden loppuun asti 
ja näin varmistetaan tarvittavan palvelun saanti.

Sotekeskuksessa työkyvyn tiimi auttaa, että koko 
palveluvalikko tulee asiakkaalle käyttöön ja tavoit-
teena on hänen työllistymisensä avoimille työmark-
kinoille. Toimet valitaan asiakkaan tarpeen ja lähtö-
tilanteen perusteella.

Tuetun työllistymisen menetelmiä kehitetään si-
ten, että vahvistetaan ja selkeytetään sosiaalihuollon 
työllistymistä tukevaa palvelupolkua TE-hallinnon 
palvelujen rinnalla. Lisäksi otetaan käyttöön laatu-
kriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhön-
valmennus ja arvioidaan sen toimeenpanoa, soveltu-
vuutta ja vaikuttavuutta.

– Työhönvalmennusta on ollut pitkään käytössä, 
mutta meillä ei ole tutkittua tietoa sen vaikuttavuu-
desta, Partinen kertoo. 

Työhönvalmennuksen askeleet
Tuetussa työhönvalmennuksessa kartoitetaan asiak-
kaan osaaminen ja ammatillinen profiili. Katsotaan 
mitä henkilö osaa ja mitkä ovat hänen vahvuutensa, 
Ritva Partinen kuvailee työhönvalmennuksen käy-
täntöä.

Toiseen vaiheeseen kuuluu nopea työn etsintä 
avoimilta markkinoilta. Työhönvalmentaja toimii tii-
viisti työnantajien kanssa ja auttaa työnantajia löytä-
mään työntekijän tarpeeseensa.

Työskentelystä ja työn tuesta sovitaan työnanta-
jan kanssa. Työhönvalmentaja auttaa alkuvaiheessa 
ja on asiakkaan tukena. Asteittain tuki vähenee, kun 
työnteko alkaa sujua. Asiakasta tuetaan myös työn ul-
kopuolisissa kysymyksissä.

Työkykyohjelman 
toimenpidekokonaisuudet
1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden 

sosiaali ja terveyskeskusta
2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien 

käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien 
tukena

3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoi-
den työkykyosaamista.

4. Käynnistää arviointi- ja seurantatutkimus 
hankkeissa tehtyjen interventioiden vaiku-
tuksista sekä palvelujen ja etuuksien yh-
teensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittä-
misohjelmien työtä ja tuloksia (muun muas-
sa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli 
OTE-kärkihanke).
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”Digisyrjäytyminen” pompahti 
silmiini, kun luin yhtenä 
Kunnioittavasti köyhyydestä -raadin 
jäsenenä viimeisen vuoden aikana 
julkaistuja artikkeleita köyhyydestä. 
Sana löytyi Ylelle jutun tehneen Oona  
Mynttisen jutusta.

Googlasin sanan väärin; muistin, että se on 
”digiköyhyys” ja löysin tiedotteen EU:n lii-
kenneministerien epävirallisesta kokouk-
sesta viime kuussa. Kokouksessa oli lähtö-

kohtana tasa-arvoinen liikenne- ja digiyhteyksien 
saavutettavuus Euroopassa. Tämä on tärkeä asia.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin 
on myöntänyt vuodesta 2016 Kunnioittavasti köyhyy-
destä -tunnustuspalkinnon toimittajille. Sen saajan 
päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raa-
ti. Paitsi jakanut tunnustuksen, raati on aina arvosta-
nut myös jutuissa ja ohjelmissa esiin tulleita uusia nä-
kökulmia, joita tulisi mediassa ja muutenkin yhteis-
kunnassa ottaa puheeksi. Digisyrjäytyminen on täl-
lainen, erityisesti nyt, kun puhutaan koronavuonna 
otetusta digiloikasta.

Puhelimia, tietokoneita, mutta 
myös opetusta kaikille
Mynttisen juttu perustuu teleoperaattori DNA:n tut-
kimukseen ja kampanjaan, jossa yksityishenkilöiden 
vanhat puhelimet pyrittiin saamaan kiertoon ja saa-
duilla varoilla Hope ry jakoi uusia puhelimia vähäva-
raisille perheille.

Asiaan on herätty myös toisaalla ja nyt on käyn-
nissä Kaikille kone -kampanja. Siinä yrityksiä pyy-
detään lahjoittamaan käytöstä poistettuja tietoko-
neita lahjoitettaviksi nuorille, jotta kaikilla olisi tasa-
arvoinen mahdollisuus opiskeluun. Vähävaraisessa 
perheessä saattaa tutkimusten mukaan olla vain yksi 
kone kolmenkin nuoren yhteiskäytössä samanaikai-
sesti.

En ole tutkinut digiköyhyyttä – itse luomani ter-
mi tähän asiayhteyteen – vaan sanomani perustuu 
lukemiini juttuihin ja henkilökohtaisiin havainnoin-
teihin.

Samaa otetta digitaitojen 
opetukseen

ANNE TYNI  HALLITUKSEN JäSEN, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Eero opetti lukemista kädestä pitäen
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Liitän digiköyhyyteen laitepuutteen lisäksi osaa-
misen ja opetuksen puutteen. Nuoret saavat koulus-
sa riittävää opetusta ja laitteita käytetään opetuksen 
apuvälineinä. Osaamispuoli on siis hallussa nuorella 
sukupolvella mukaan lukien nuoret aikuiset. Digita-
lisuus on kuitenkin kehittynyt valtavaa vauhtia ja jo 
keski-ikäiset voivat olla pulassa.

Koronakriisi rysäytti ongelman 
näkyviin
Kiven Seitsemässä veljeksessä pojat opettelevat lu-
kemaan vaihtelevalla menestyksellä nuorimman 
veljeksen Eeron toimiessa opettajana ja mentorina. 
Tämä on taas ajankohtaista, Eeroja tarvittaisiin pal-
jon, jotta ikääntyvä väestö pysyisi mukana tekniikan 
kehityksessä.

Läheskään aina ei ole kysymys siitä, että ei ole 
varaa hankkia laitteita vaan siitä, että niitä ei osata 
käyttää ja henkilökohtaisia mentoreita ei ole aina saa-
tavilla, kun heitä tarvittaisiin. Jukolassa Eero oli pai-
kan päällä, kun tarvittiin apua.

Kuinkahan moni jää paitsi hänelle kuuluvasta 
etuudesta digiosaamisen puutteiden vuoksi? Kelan 
toimeentulohakemuskin tulisi tehdä sähköisesti, jot-
ta käsittely nopeutuu. Tämän viimesijaisen etuuden 
hakijat eivät kuitenkaan ensitöikseen sijoita varojaan 
älylaitteisiin. Ketään aliarvioimatta, sillä moni var-
masti haluaa pysyä osallisena yhteiskunnassa ja sen 
kehityksessä, mutta sillä hetkellä jostain syystä tämä 
ei ole mahdollista.

Koronavirus toi ongelman esille yhdessä rysäyk-
sessä. Yhteiskunta alkoi elää digitaalisesti etänä. Ko-
neongelmat ja osaamisen puute yhdistyivät digiköy-
hyydeksi. Vanhat tietokoneet eivät tukeneet ohjel-
mia, tietotaito rajoittui someosaamiseen ja puhelui-
hin. Ihmiset eristettiin, toisten auttaminen kävi vai-
voin tai ei ollenkaan.

Tietokoneettomat pulassa, kun 
kokoontumispaikat sulkeutuivat
Kansalaisjärjestöt, kuten työttömien yhdistykset, 
sulkivat ovensa. Ne olivat toimineet sosiaalisina ko-
koontumispaikkoina ja vertaisapuna. Moni jäsen jäi 
pulaan tietokoneettomana laskujensa kanssa.

Luottamustehtävissä olevien täytyi kriisisitilan-
teessa kokoontua useammin, mutta se ei ollut fyysi-
sesti mahdollista. Puhelin- ja sähköpostikokoukset 
ovat hitaita ja kömpelöitä eikä kunnon keskustelua 
saatu aikaan.

Yhtäkkiä täytyi tietää mikä on Zoom tai Teams, 
miten ne toimivat, pystyykö omalla laitteella osallis-
tumaan. Kaikki eivät pystyneet osallistumaan tärke-
ään päätöksentekoon tai kertomaan kaikille mielipi-
dettään, kun päätöksiä tehtiin.

EAPN-Finin köyhyyttä kokeneita ihmisiä yhtei-
seen vaikuttamiseen kokoava Kansalaistoimintaryh-
mä joutui perumaan kaikki kokouksensa huhtikuus-
ta alkaen. Syynä taas digiköyhyys. Tapaamiset ja ver-
taistuki ovat ryhmän peruspilareita. Ryhmää edus-
tavat eivät voineet osallistua myöskään EAPN-Finin 
hallituksen etäkokouksiin.

Osalle lomautetuista sähköinen 
asiointi viranomaisten kanssa oli 
suuri haaste

Läheskään kaikki työssä käyvät eivät tarvitse työs-
sään digitaalista osaamista kuin ehkä rajoitetusti 
työnantajan käyttämillä ohjelmilla. Omassa käytössä 
olevat älylaitteet ovat enemmänkin sosiaalisen medi-
an seuraamista varten.

Koronakriisissä valtavat määrät ihmisiä lomau-
tettiin. Asioiden käsittelemisen nopeuttamiseksi ja 
toimeentulon varmistamiseksi heidänkin tuli toi-
mia digitaalisesti: yhtäkkiä piti löytää ohjelmat ja eri 
instanssit, ymmärtää lomakkeiden kieltä ja keksiä 
miten löytää ja liittää liitteitä! Taas niitä Eeroja tar-
vittiin ja välttämättä perheen nuorin ei tällä kertaa 
ollutkaan paras apu, koska hän ei ymmärrä lomak-
keiden kieltä.

Viranomaisten pitäisi antaa 
opetusta
Esimerkkejä riittäisi. Kun yhteiskunta oli lähes koko-
naan suljettu, apu löytyi parhaiten netistä – jos sitä 
osasi käyttää ja tiesi mitä hakea. Ja jos oli älylaite.

Koronan myötä yhteiskunnan suunta yhä digitaa-
lisempaan palvelukulttuuriin varmasti jatkuu. Kun 
taas joskus saamme kokoontua, olisi kasvokkain an-
nettavaa koulutusta lisättävä huomattavasti. Paino-
pisteinä etäyhteydet ja ennen kaikkea eri viranomais-
ten lomakkeiden täytön ohjaus ja liitteiden saaminen. 
Viranomaiset saisivat kyllä itse antaa opetusta esi-
merkiksi työttömien yhdistysten kautta.
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Työttömien Keskusjärjestö on ollut 
mukana Euroopan rahoittamassa 
vähävaraisille suunnatussa ruoka-
avussa vuodesta 1996 eli aivan 
alusta lähtien. Ruokajakoa hallinnoi 
Suomessa Ruokavirasto ja ruokajaon 
viimeisin kausi on päättymässä 
tulevana vuonna.

Nykymuotoinen ruoka-apu syntyi 1990-luvun 
laman tarpeisiin, kun avustusjärjestöt ja 
kansalaisyhteisöt pyrkivät vastaamaan mas-
satyöttömyyden ja sosiaaliturvaetuuksien 

karsimisen jättämään tarpeeseen (Ohisalo 2017, 31). 
Ruoka-apu on suomalaisessa hyvinvointivaltiossa 
laajalle levinnyt ilmiö ja käytäntö. Ruokajaoissa käy 
Ohisalon väitöskirjatutkimuksen mukaan viikoittain 
yli 20 000 suomalaista tai Suomessa oleskelevaa hen-
kilöä, ja ruokaa jakavat sadat eri toimijat. Laajemmin 
ruoka-avun piiriin hakeutuu moninkertainen mää-
rä ihmisiä (Ohisalo ym. 2013; 2017, 31). Ruoka-apu 
eri muodoissaan on vakiintunut Suomessa pysyväksi 
auttamiskentäksi ja ”perusturvaa täydentäväksi käy-
tännöksi” (Niemi&Winter 2020, 17; Lehtelä&Kestilä 
2014, 271). 

Ruoka-apua jaetaan monissa eri muodoissa, ku-
ten hävikkiruokana, yhteisruokailuna ja EU-ruoka-
apuna. Tässä kirjoituksessa kuvataan EU-ruoka avun 
nykytilaa ja tulevaisuutta. EU:n ruoka-apua jaetaan 
Suomessa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyl-
lä. Ruokaa jakavat tahot jakavat ruoan joko vähitellen 
vuoden mittaan tai yhtenä suurempana ruokajakota-
pahtumana. 

EU:n ruoka-apu nyt
EU:n ruoka-avun rahoitusta hallinnoi kaudella 2014–
2020 FEAD, Euroopan unionin vähävaraisimmille 
suunnattu eurooppalaisen avun rahasto. Suomessa 
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa vähävarais-
ten avun rahastosta ja ruokajakelun hallinnointivi-
raston toimenpideohjelman toteutuksesta. 

EU-ruokajaon toteuttajaorganisaatioissa on tu-
lossa isoja muutoksia. FEAD’n kausi päätyy 2020 lop-
puun mennessä, jonka jälkeen se yhdistyy ESR+ -jär-
jestelmään suurin piirtein saman suuruisena orga-
nisaationa jatkamaan vähävaraisille suunnatun toi-
minnan rahoittamista. Suomessa Ruokavirasto on 
ilmoittanut, ettei se jatka ruoka-avun organisointia 
vuoden 2021 jälkeen. Virastolla on jäänyt FEAD-ra-
hoituksista ylimääräistä rahaa, jolla EU:n ruokajako 
jatkuu vielä yhden ylimääräisen vuoden eli vuoden 
2021 loppuun. Vielä ei olla tehty päätöstä, miten EU:n 
vähävaraisille suunnattu avustus toteutetaan Suo-
messa sen jälkeen.

Rahaston avustuksella voidaan jakaa Euroopassa 
muitakin tuotteita kuin ruokaa, esimerkiksi vaattei-
ta tai hygieniatuotteita, mutta Suomessa tehdyn hal-
lituksen päätöksen mukaisesti Suomessa on tähän 
mennessä jaettu ainoastaan elintarvikkeita.

EU-ruokajaoissa on tähän mennessä jaettu vain 
pitkään säilyviä kuivatuotteita. Vuoden 2020 ja 2021 
jaettavat tuotteet olivat lihasäilyke, hapankorppu, 
makaroni, mysli, puurohiutale, sämpylä- ja vehnä-
jauho, maitojauhe, hernekeitto, pasta-ainespussi, pe-
runasosejauhe sekä keksi. EU:n rahoituksen kautta 
ei Suomessa jaeta esimerkiksi sokeria, öljyjä, maito-
tuotteita, hedelmiä tai vihanneksia.

Ruoka-apua on jaettu Keskusjärjestön jäsenyhdis-
tysten toimesta viimeisimmän kauden aikana kes-
kimäärin 400 000 kg vuosittain. Kausi alkoi vuonna 
2015, jolloin ruokaa jaettiin vain syksyllä, mutta heti 
seuraavana vuonna määrä nostettiin väliaikaises-
ti jopa 540 000 kg. Ruoka-apua on saanut vuosittain 
52 650 vähävaraista ihmistä, joiden tulot eivät riitä 
monipuoliseen ravintoon. Jaon ovat suorittaneet val-
takunnallisesti 45–50 Keskusjärjestön jäsenyhdistä.

JUHA KERÄNEN  JäRJESTöSIHTEERI, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry
VEERA LUOTO  SOSIAALIPALVELUOHJAAJA, TERVEyDEKSI 2.0 -HANKE

EU:n rahoittaman ruoka-
avun tulevaisuus

Kuva: Sari Puolimatka



   #tyottomat 2/2020 27

Mitä vuoden 2021 jälkeen?
Tulevassa EU:n sisäisessä rahastonhoitajan siirros-
sa FEAD (Fund for European Aid to the Most Depri-
ved eli Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalai-
sen avun rahasto) yhdistyy ESR+ -järjestelmään myö-
hemmin vuonna 2021. Tulevassa rahastoryppäässä 
vähävaraisille suunnatun rahaston rahallinen määrä 
ollaan lähtökohtaisesti pitämässä suurin piirtein sa-
mana kuin mitä se on ollut tähän saakka. Uusi järjes-
telmä tulee lisäämään osallisuuden elementtien vaa-
timuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää tällä het-
kellä, millä tavalla ruoka-apua voitaisiin jatkaa vuo-
den 2021 jälkeen. Työttömien Keskusjärjestön teke-
män kyselyn mukaan, jäsenyhdistykset pitävät ruo-
kajakoa henkilöresurssien vuoksi haastavana ja ehkä 
osittain jopa ylikuormittavana toimintona. Toki työtä 
pidetään ensiarvoisen tärkeänä ja hyvin konkreetti-
sena apuna suoraan sitä tarvitseville, mutta on poh-
dittu, voitaisiinko sama toiminto järjestää jollain ta-
valla järkevämmin ja vähemmän resursseja kulutta-
vana. Ruoka-avun järjestämiseksi tavalla tai toisella, 
sekä muun toiminnan ylläpitämiseksi, yhdistykset 
tarvitsevat palkkatukirahoja, kuntien järjestöavus-
tuksia, sekä STEA:n toiminta-avustuksia. 

FEAD’n vuosittaisessa arviointikokouksessa 
30.11. kerrottiin varsin vähän FEAD’n konkreettises-
ta tulevaisuudesta. Lähinnä siinä mainittiin, että ra-
hasto on miettinyt varsinaisen ruokajaon korvaamis-
ta esimerkiksi jonkinlaisella korttisysteemillä, jossa 
avun saaja voisi saada ruoka-apunsa täsmällisemmin 
ja monipuolisemmin.

Kun asiasta keskusteltiin Keskusjärjestön toi-
mistolla ennen FEAD’n kokousta mm. Terveydeksi 
2.0 -hankkeen asiakastyötä tekevien kanssa ilmeni, 
että esimerkiksi osassa Yhdysvaltojen osavaltioissa 
on käytössä järjestelmä, jossa ruoka-avun saajille an-
netaan lahjakortin kaltaisia maksukortteja, joilla he 
voivat hankkia ruokaa kuin kuka tahansa ostaja.

Tätä mahdollisuutta ehdotettiin Keskusjärjestön 
ruokajakajille ja se sai lämpimän vastaanoton. Kort-
ti tulisi olla huomaamaton, kuin mikä tahansa lahja-
kortti, eikä sen saisi leimata omistajaansa. Tarkoitus 
on että tupakka- ja alkoholituotteet olisivat kielletty-
jen listalla. Mutta korttijärjestelmä voisi avata mah-
dollisuudet myös muille hintaville tuotteille, kuten 

hygieniatuotteet ja ruokatuotteet, joiden säilytysaika 
on verrattain lyhyt.

Korttiajatuksesta keskustaessa FEAD’n kokouk-
sessa Suomen hallinnoijataho TEM ilmoitti, että täl-
laista mahdollisuutta mietittiin jo nykyisen kauden 
alkuajoilla. Tuolloin ministeriö ei löytänyt toteutus-
kelpoista ratkaisua korttijärjestelmään.

Hävikki- ja lahjoitusruoka
Kuten alussa todettiinkin, EU:n rahoittama ruoka-
apu ei suinkaan ole työttömien yhdistysten ainoa 
mahdollisuus avustaa ruoan hankkimisessa niuk-
kuudessa eläviä ihmisiä ja perheitä. Jo 2010-luvun 
alusta yhdistykset ovat aloittaneet myös hävikki- ja 
lahjoitusruoan jakamisen.

Hävikkiruoka on ruokaa, jonka viimeinen myyn-
tipäivä on lähenemässä. Hävikki- ja lahjoitusruokaa 
jakavat ruoka-apuyhdistyksille ja -tahoille pääsään-
töisesti kaupat, leipomot, tukut ja lihatuottajat.

Hävikkiruoka on etupäässä leipää, mutta se voi 
olla myös vihanneksia, maitotuotteita, kakkuja, leik-
keitä, hedelmiä jne., riippuen yleensä yhdistysten ja 
muiden ruoanjakajien säilytys- ja jakotilojen riittä-
vyydestä sekä henkilökuntaresursseista. Loppujen 
lopuksi kyse on myös yhdistyksen tilojen ja toimin-
nan rahoituspohjasta. 

Monet työttömien yhdistykset, jotka jakavat täl-
lä hetkellä EU:n ruoka-apua, ovat valmiita lisäämään 
omaa hävikki- ja lahjoitusruokajakoa, jos varsinainen 
kuivaruokien jako lopetettaisiin vuoden 2021 jälkeen. 

Lähteet:
Lehtelä, K.-M. ja Kestilä L. 2014. Kaksi vuosikymmentä 

ruoka-apua. Teoksessa M. Vaarama, S.Karvonen, L-
Kestilä, P. Moisio ja A. Muuri (toim.) Suomalaisten 
hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos, 270-281.

Niemi, T. ja Winter, T. 2020. Osallisuutta ruoka-avun rin-
nalle? Havaintoja ja näkökumia toiminnan ääreltä. 
Tutkimus Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeesta. 
Sininauhaliitto, 17.

Ohisalo, M. 2017. Murusia hyvinvointivaltion pohjalta. 
Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus. 
Väitöskirja. University of Eastern Finland.
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Työttömien Keskusjärjestö ry Kakki yhteensä

Vuonna 2018 jaettiin 67,4% kaikesta EU:n ruoka-avusta Kirkkopalvelut ry:n, Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja Suomen 
Vapaakirkko/ViaDia ry:n kautta. EU:n ruoka-apua jakaa tällä kaudella 22 eri kumppaniorganisaatiota.
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Tänä keväänä mielikuvitus murtautui 
todellisuuteen varsin dystooppisessa 
muodossa. Kun koronaviruspandemia 
puhkesi, uutisemme täyttyivät kuvilla 
kauppojen tyhjistä hyllyistä. Yhtäkkiä 
ei ollut itsestään selvää, että kaupasta 
sai ostettua koska vain mitä vain. Tai 
että kauppaan oli ylipäänsä asiaa. 
puheemme täyttyi poikkeustilasta, 
joka muutti monia itsestään selvinä 
pitämiämme arkisia rutiineja ja 
vaikutti muun muassa tapaamme 
hankkia ja kuluttaa ruokaa.

Medialla on taipumus luoda ihmiset omaksi 
kuvakseen, tässä tapauksessa valinnanva-
pauden kaventumisen kohteeksi joutuneek-
si ulkona lounastavaksi kuluttajaksi. Mut-

ta ketkä jäävät kuvan ulkopuolelle? Millaista on uusi 
normaali niille, joiden ruokahyllyt ovat aina tyhjät? 
Niille, jotka seisovat runsaina notkuvien hyllyjen vä-
lissä, mutta joilla ei ole varaa ostaa ruokaa? Niille, 
joille ulkona syöminen on kaukainen haave?

Ruoka-avun tarve ja tarpeellisuus
Ruoka-avun tarpeen muutokset yhdistetään usein 
suoraviivaisesti toimeentulo-ongelmien ja huono-
osaisuuden määrälliseen muutokseen. Huomiot sii-
tä, että leipäjonot pitenevät ja ruoka-avun tarve kas-
vaa validoivat abstraktien talouslukujen inhimilliset 
vaikutukset. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että 
ruoka-avun käyttö on kehno indikaattori mitattaes-
sa köyhyyttä ja ruokaturvan puutteita. Ruoka-apu ei 
tavoita kaikkia sitä tarvitsevia, eivätkä kaikki ruoka-
avun kohderyhmään kuuluvat halua ottaa apua vas-
taan. Ruoka-apu ei läheskään aina vastaa saajansa ra-
vitsemuksellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia tarpeita.

Ruoka-apu ole niinkään määrällinen, vaan en-
nen kaikkea laadullinen yhteiskuntamme tilan mit-
tari. Sen sijaan että ruoka-apua ajateltaisiin vastauk-
sena johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan, on sitä 
hedelmällisempää lähestyä yhteiskunnallisena tun-
nusmerkkinä, joka herättää kysymyksiä maailmam-
me tilasta.

Kun ruoka-apu ilmestyi suomalaiseen yhteiskun-
taan ja katukuvaan 1990-luvun laman seurauksena, 
ilmiö kehystettiin osaksi hyvinvointivaltion kriisiä. 
Ruokapankki oli ”pankki, jota ei pitäisi olla”: Ihan-
neyhteiskunnassa kaikilla olisi riittävä toimeentulo, 
eikä vapaaehtoisuuteen tai armeliaisuuteen perustu-
vaa laajamittaista aineellista apua tarvittaisi. Ruoka-
avun tehtävänä oli tehdä itsestään tarpeeton.

Ruoka-avun vakiinnutettua paikkansa suomalai-
sessa yhteiskunnassa keskustelun kehys on muuttu-
nut. Nykyään puhutaan enää vähän siitä, ettei ruoka-
apua pitäisi olla olemassakaan, ja paljon siitä, kuin-
ka sitä voitaisiin jakaa tehokkaammin ja paremmin. 
Nämä ruoka-avun parannus- ja tehostamispyrkimyk-
set kietoutuvat muun muassa kysymyksiin hävikki-
ruoan hyötykäytöstä ja yhteisöllisyydestä.

ANNA SOfIA SALONEN  TUTKIJATOHTORI, TAMPEREEN yLIOPISTO

Kriisi haastaa 
mielikuvittelemaan
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Ruoka-apu, runsaus ja 
yhteisöllisyys
Kun lähdin vajaa vuosikymmen sitten keräämään tut-
kimusaineistoa ruoka-avun asiakkaiden kokemuksia 
käsittelevää väitöskirjaani varten, olin valmistautu-
nut kohtaamaan vaikeissa taloudellisissa tilanteissa 
eläviä ihmisiä. En kuitenkaan ollut valmistautunut 
siihen ruoan runsauteen, johon törmäsin. Tutkimis-
sani paikoissa ruoka-avun visuaalista tilaa hallitsi 
usein ruoan runsaus, joka asettui jännitteiseen suh-
teeseen ihmisten moninaisten tarpeiden kanssa.

Suomessa ruoan puute ja runsaus ole eivät toisen-
sa poissulkevia asioita. Ruoka-avun todellisuudessa 
ne lyövät kättä. Tutkimuksessani havaitsin kouriin-
tuntuvasti, kuinka ruoka on samaan aikaan niin hal-
paa, että sitä voidaan heittää pois, ja niin kallista, et-
tei kaikilla ole siihen varaa. Ruoka-apu ei ole vastaus 
elintarvikehävikin ja ylijäämän ongelmaan, vaan 
osoitus siitä vakavasta kohtaanto-ongelmasta, joka 
vallitsee kysynnän, tarpeiden ja tarjonnan välillä ja 
jolla on syviä sosiaalisia ja ekologisia seurauksia.

Ruoka-apu on enemmän 
kuin leipää
Ruoka-avun asiakkaiden kokemuksia kartoittanees-
sa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että noin puolet 
avun saajista piti muiden ihmisten kohtaamista tär-
keänä osana tätä toimintaa. 

Tuloksen voidaan tulkita puhuvan sen puoles-
ta, että ruoka-apu on monelle sen saajalle enemmän 
kuin leipää: Se on myös tärkeää sosiaalista ja yhtei-
söllistä toimintaa. Tutkijana huomioni kiinnittyi kui-
tenkin myös tuloksen toiseen puoleen. Noin puolelle 
vastaajista muiden ihmisten kohtaaminen ei ollut tär-
keää. Mitä se siis oli? Oliko se merkityksetöntä? Liit-
tyikö siihen vaaroja?

Osallistuva tutkimukseni ruoka-avun asiakkai-
den parissa osoitti, että ruoka-avun sosiaalisuus on 
moniulotteista: Ruoka-apu on sekä valvova, vaativa, 
että merkittävä yhteisö. Moni ruoka-apupaikka esi-
merkiksi toimii matalan kynnyksen periaatteella, 
jossa yksilön ei tarvitse todistaa tarvitsevuuttaan. 
Tämä tekee avun hakemisen helpommaksi, mut-
ta saattaa johtaa avun saajien väliseen keskinäiseen 
tarkkailuun, arvosteluun ja kyräilyyn. Jonossa odot-
taminen puolestaan tarkoittaa näkyville asettumista 
ja huono-osaiseen ryhmään identifioitumista ja sisäl-
tää leimaamisen ja leimautumisen vaaran. Jono mah-
dollistaa selän kääntämisen ja torjutuksi tulemisen, 

mutta myös kohtaamisen ja kokemuksen samassa ve-
neessä olemisesta. Jopa nurjimmissa muodoissaan 
ruoka-apu on myös merkityksellinen paikka.

Mielikuvitus ja ruoka-avun 
tulevaisuus
Koronakriisin myötä kärjistyneet toimeentulo-ongel-
mat ja alati kasvava aineellisen avun tarve eivät haas-
ta vain niitä ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa, vaan 
myös avun tarjoajia, avun tutkijoita ja koko yhteis-
kuntaa, mielikuvitustamme. Ruoka-apua jakavat ta-
hot ovat keskeisessä roolissa sekä oman toimintansa 
tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottajina, että yh-
teiskunnallisten kysymysten esille tuojina, asettaji-
na ja muovaajina. Ruoka-avusta keskusteleminen ei 
ole irrallaan avun toteuttamisesta, vaan voi osaltaan 
tuottaa uusia välineitä yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisuun. 

Kriisi haastaa ruoka-avun tarjoajia kuvittele-
maan vastauksia moniin suuriin kysymyksiin. Tällai-
sia ovat esimerkiksi:

Voisivatko kauppojen hyllyt olla jatkossakin vain 
puoliksi täynnä, ja mitä tämä tarkoittaisi ekologiselle 
kestävyydelle, ruoka-avun vastaanottajille, avun tar-
joajien resursseille ja koko ruoka-aputoiminnan tule-
vaisuudelle?

Kuinka luoda ruoka-avun jaosta turvallinen sosi-
aalinen tila ja kuinka vaalia yhteisöllisyyttä tilantees-
sa, jossa emme saa koskea tai kohdata, vaan joudum-
me toisistamme etäälle tai peittämään kasvomme?

Kuinka ylläpitää ruoka-aputoimintaa tavalla, joka 
ei hyväksy sen enempää elintarvikeylijäämää kuin 
eriarvoisuuttakaan vallitsevaan yhteiskuntajärjes-
tykseen sisältyväksi välttämättömäksi pahaksi? 

Onko ruoka-apu tullut jäädäkseen vai onko meillä 
yhä kykyä tai tahtoa mielikuvitella se nykyisessä laa-
juudessaan tarpeettomaksi?

Loopstra & Tarasuk (2012) The Relationship between 
Food Banks and Household Food Insecurity among 
Low-Income Toronto Families. Canadian Public Po-
licy Vol. 38, No. 4 pp. 497-514.

Ohisalo & Saari (2014) Kuka seisoo leipäjonossa? Ruo-
ka-apu 2010-luvun Suomessa. KAKS – Kunnallisalan 
kehittämissäätiö.

Salonen (2016) Food for the soul or the soul for food: 
Users’ perspectives on religiously affiliated food 
charity in a Finnish city. Helsingin yliopisto.
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https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166534
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166534
https://kaks.fi/julkaisut/kuka-seisoo-leipajonossa-6/
https://kaks.fi/julkaisut/kuka-seisoo-leipajonossa-6/
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Suomen Syöpäpotilaat ry:n 
Minä, syöpä ja työ -hanke järjesti 
Hyvänlaatuisen työn ihannemalli 
-webinaarin lokakuussa, joka oli 
samalla hankkeen päätösseminaari. 
päivän aikana kuultiin puheenvuoroja 
työhön paluun hyvistä käytännöistä, 
työn muokkauksen keinoista, 
työnhausta, työttömyydestä sekä 
hankkeen havainnoista.

Elossa ja osallisena, myös työelämässä! – arkikäy-
tössä Minä, syöpä ja työ – on Suomen Syöpäpo-
tilaat ry:n vuonna 2017 käynnistämä hanke, 
jossa tuetaan työikäisiä syöpään sairastuneita 

työnhaussa, töihin paluussa ja työssä jaksamisessa. 
Hankkeessa jaetaan tietoa ja järjestetään vertaistu-
ellisia tapahtumia. Hanke tarjoaa myös tietoa ja kou-
lutuksia työllistämisen asiantuntijoille, työnantajille 
sekä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon toi-
mijoille.

Suurin osa hankkeen osallistujista palaa takaisin 
vanhaan työhönsä vuoden sisällä sairastumisen jäl-
keen. Paluu töihin kuntoutujana on aina haastavaa, 
mutta erityisen hankalaksi tilanne muuttuu, jos sai-
rastunut joutuu osatyökykyisenä työttömäksi työn-
hakijaksi ilman työterveyshuollon palveluita ja riit-
tävää palveluohjausta. Terveyskeskusten resurssit 
työkyvyn arviointiin ovat valitettavan rajalliset. Syö-
pään sairastuneet eivät koe saaneensa tukea tarjol-
la olevista työllisyyspalveluista, eivätkä he monesti 
halua kertoa TE-palveluille epäilyksistään työkyvyn 
suhteen.

Pidentynyt sairausloma ja työttömyysjakso hei-
kentävät uskoa omaan osaamiseen ja työllistymi-
seen. Syöpään liittyvä stigma myös vaikuttaa työnha-
kuun ja uuteen työyhteisöön sopeutumiseen. Hanke 
on pyrkinyt poistamaan stigmaa ja lisäämään tietoi-
suutta täsmä- ja osatyökyvyn moninaisuudesta. Syö-
vän jättämien mahdollisten rajoitteiden jälkeen mo-
nen tulee miettiä uudelleen työnhakuehtonsa. Mil-
laista työtä he ovat kykeneviä tekemään ja millä työ-
ajalla? 

Moni hankkeen osallistuja pohtii asioiden sanoit-
tamista sekä työnhakemuksessa että yleisesti rekry-
tointiprosessissa. Terveystiedot eivät työnantajalle 
kuulu, mutta hankkeen osallistujien kanssa on val-
misteltu vastauksia kysymyksiin CV:ssä olevasta au-
kosta tai toiveesta tehdä töitä vain osa-aikaisesti. 

Syopajatyo.fi-sivustolla on vinkkejä työssäoloau-
kon sanoittamiseen ja esille ottamiseen. Osa-aikai-
sen työn etsiminen onkin suuri haaste useille hank-
keen osallistujille. Osa-aikatyön ja muiden etuuksi-
en yhdistämisessä on myös hankaluuksia. Tarjolla on 
myös paljon vaihtoehtoja, kunhan tieto näistä saavut-
taa työnhakijan oikeaan aikaan. 

MARI BERgMAN  TyöELäMäKOORDINAATTORI, SUOMEN SyöPäPOTILAAT Ry

Hyvänlaatuista työtä 
mallintamassa

Syövän ja työttömyyden risteyksessä:

”Pidentynyt sairausloma 
ja työttömyysjakso 
heikentävät uskoa omaan 
osaamiseen
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Työkyvyttömyyseläkkeeltä 
takaisin työelämään?
52-vuotias Miisa (nimi muutettu haastateltavan toi-
veesta) on Minä syöpä ja työ -hankkeen osallistuja. 
Hän sairastui melanoomaan vuonna 2006 ja levin-
neeseen melanoomaan 2015. Työurallaan Miisa on 
tehnyt asiakastyötä sosiaali- ja terveysalalla, mutta 
jäi työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2019 ja työs-
kentelee nykyään keikkatyössä. 

– Työ on aina ollut merkittävä osa identiteettiäni. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen tuntui erityi-
sen raskaalta, koska taloudellisen tilanteen lisäksi se 
vaikutti myös sosiaaliseen statukseen ja pisti monet 
suunnitelmat uusiksi, Miisa pohtii nyt yli vuoden ta-
kaisia tapahtumia.

”Oli vaikea nähdä, mitä työelämän tilalle voi tulla. 
Voinko olla tyytyväinen siihen? Tämän ajatuksen kypsy-
minen vaatii aikaa ja se prosessi on vielä kesken”

Miisa kertoo syöpädiagnoosin vaikuttaneen työ-
kykyyn vasta melanooman levittyä. Levinnyttä me-
lanoomaa hoidetaan leikkauksilla ja erilaisilla lääke-
hoidoilla. Itse sairaus ja hoidot aiheuttavat suurta vä-
symystä ja energiatasojen tippumista. Kokoaikatyön 
tekeminen ei enää ollut vaihtoehto. Miisa kertoo jou-
tuneensa käsittelemään paljon häpeän tunteita uu-
dessa tilanteessa. Hän pohtii, olisiko sopeutuminen 
ollut helpompaa, jos työ ei olisi aiemmin ollut niin 
tärkeä osa hänen elämäänsä. 

”Olen kokenut tämän tosi raskaaksi, ja olen pyrki-
nyt kompensoimaan asiaa esimerkiksi opinnoilla. Niistä 
suoriutuminen hyvin arvosanoin on ollut merkittävä apu 
omien vahvuuksien tunnistamisessa.”

Kun Miisan työkyky alkoi horjua, hänet jätettiin 
yksin silloisessa työyhteisössä. Miisa kertoo, että on-
nekseen hän löysi Minä, syöpä ja työ -hankkeen juu-
ri sopivassa vaiheessa. Työeläkeyhtiö ja eräs yhtiön 
asiakaspalvelija saa myös Miisalta kiitosta. Hänelle 
oli kerrottu kattavasti niistä vaihtoehdoista, mitä hä-
nellä on, jos työkyvyttömyyseläkehakemus hyväk-
syttäisi. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ei tarkoit-
tanut, että Miisa ei voisi enää työskennellä ollenkaan. 
Eläkkeen tulorajat sallivat osa-aikatyön. Tilanteen ja 
työkyvyn muuttuessa voi eläkkeen laittaa myös le-
päämään kahdeksi vuodeksi, ilman että sen menet-
tää. Näiden tietojen myötä tilanne ei enää näyttänyt 
yhtä synkältä.

Miisa haluaa pysyä työelämässä ja työskennellä 
rajoitteidensa ehdoilla. Mielekkään työn etsiminen ei 
kuitenkaan ole helppoa.

– Tällä työkokemuksella ja koulutuksella on vai-
kea löytää osa-aikatyötä. Kovinkaan heppoisin pe-
rustein en myöskään laittaisi eläkettä lepäämään ja 
ottaisi vastaan reilusti lisää työtunteja, Miisa pohtii. 
Hän haluaa varjella omaa jäljellä olevaa työkykyään, 
eikä halua saattaa itseään siihen samaan uupumuk-
sen tilaan, jonka koki aiemmin. Pelkona on, että van-
ha työorientoitunut henkilö palaa töihin, eikä pys-
tyisi taistelemaan työn imua vastaan ja tästä joutuisi 
maksamaan kalliisti.

Työn hakemisen reunaehtojen määrittelyssä Mii-
sa on saanut tukea hankkeen työelämäkoordinaatto-
rilta ja puolisoltaan. Tänä syksynä hän on saanut tu-
kea näihin mietintöihin myös TE-palveluiden amma-
tinvalintapsykologilta. Psykologin apu on ollut mer-
kittävä itsetuntemuksen työstämisessä. Samat vah-
vuudet työntekijänä ovat edelleen jäljellä, ne ehtivät 
vain unohtua. Miisan mukaan uuden alan opiskelu 
on myös yksi vaihtoehto hänen tulevaisuuden suun-
nitelmissaan.

”Tilanteessa on myös jotain herkullisuutta. Mi-
nulla on vapaus valita suunta ja kiitollisuutta siitä, 
että olen hengissä.”Minä, syöpä ja työ -sivustolta (syopajatyo.

fi) löytyy sairastuneelle käytännön vinkke-
jä työnhakuun ja arkeen palaamiseen, työ-
hön paluuseen ja työssä jaksamiseen syövän 
jälkeen tai syöpää sairastaessa. Sivustolla on 
käytännön vinkkejä myös ammattilaisille, 
esihenkilöille ja työyhteisöille, työterveys-
huollolle ja muille sairastuneen kohtaami-
seen, keskusteluiden tueksi sekä ohjeita rek-
rytointiin.
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Orimattila on 16 000 hengen kokoinen 
pieni kaupunki päijät-Hämeen 
maakunnassa. Orimattila sijaitsee 
Mäntsälästä itään ja Lahdesta etelään, 
molemmista noin puolen tunnin 
ajomatkan päässä.

Orimattilan Startti-Center perustettiin 16.2. 
1993 nimellä Orimattilan Työttömät ry ja se 
rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituk-
sessa seuraavana vuonna.

Yhdistyksen toiminta hiipui pian perustamisen 
jälkeen, mutta se aktivoitui uudelleen vuonna 1997.
Yhdistyksen työpaja onkin sijainnut samassa osoit-
teessa siitä lähtien.

Monipuolinen toiminta
Startti-Centerin toiminta voidaan jakaa karkeasti kol-
meen osastoon. Työpajan hallissa tehdään metalli- ja 
puutöitä, toimistorakennuksen alakerrassa toimii ta-
loyhtiön keittiö ja toimiston muu väki hoitaa koti- ja 
muuta hoivapalvelutoimintaa.

Työpaja on erikoistunut tekemään alihankintoja 
etupäässä paikkakunnan yrittäjille, mutta tilauksia 
on tullut kauempaakin. Metallipuolella tehdään me-
tallisia rakenteita, kuten kuljettimia ja kuljetuslaati-
koita. Puupuolella työstetään laatikoita, hautaristejä, 
pöytiä ja muita tilaustavaroita. 

Tämän lisäksi työpajassa kootaan metalliosia ko-
koomapusseihein. Pusseissa voi olla ruuveja, mut-
tereita ja muita tarvittavia osia. Yksittäiset tuotteet 
pussitetaan etukäteen sovituiksi kokonaisuuksiksi.

Keittiö ja ruokasali palvelevat palvelutalon asuk-
kaita ja sitä voi vuokrata tapahtumiin ja kokouksiin.

Hoivatyön puolella yhdistys auttaa iäkkäitä ja lii-
kuntarajoitteisia ihmisiä peseytymisessä, päivittäi-
sissä askareissa, juttu- ja ulkoiluseurana, kauppa- ja 
apteekkikäynneillä sekä muissa asioinneissa apuna.

Yhdistys tekee koti- ja porrassiivousta, loppusii-
vouksia ja pyykkihuoltoa.

JUHA KERÄNEN  JäRJESTöSIHTEERI, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

Orimattilan 
Startti-Center

Orimattilan Startti-Center
Toimisto: Orionkuja 3, 16300 Orimattila
Työpaja: Takojantie 6, 16300 Orimattila
Puh. 0400 396 948, 040 569 4787
https://www.startti-center.fi/

Orimattila

Lahti
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Vuosi 2020 oli kaikkinensa aivan 
toisenlainen kuin mitä suunniteltiin. 
Korona-pandemia jyräsi kaiken yli, ei 
pelkästään yhdistysten toiminnassa 
vaan koko valtakunnassa ja globaalisti 
kaikkialla maailmassa. Tämä pakotti 
meidät kaikki palaamaan alkuun. Mitä 
on tehtävä, että toiminta säilyy? Mitä 
säästetään vanhaa ja mitä mietitään 
uusiksi? paluuta entiseen ei enää ole.

Työttömien Keskusjärjestön toimisto suunnit-
teli vuodesta 2020 yhdistysten vuotta. Meillä 
oli suunnitelmissa vierailla uusilla paikka-
kunnilla pop up -tapahtumin. Tuoda toimin-

taamme julki niin, että mahdollisesti paikalliset vai-
kuttajat heräisivät työttömien yhdistysten tärkeyteen 
ja niille annettaisiin toiminnalliset mahdollisuudet. 
Voittoa tavoittelemattomana ne tarvitsevat kuntien 
rahallista tukea.

Keskusjärjestö sai sosiaali- ja terveysministeri-
öltä 122 000 euron avustuksen ruoka-avun järjestä-
miseen ja tulevaksi vuodeksi on jaossa 120 ooo euroa 
lisää. Sen turvin yhdistykset pääsivät uudistamaan 
ruoka-aputoimintaansa. Keskusjärjestö palkka-
si Maarit Fagernäsin tekemään raportin siitä, mikä 
on ruokajakotoiminta työttömien yhdistyksissä tällä 
hetkellä. Hakua STM:n Valtionapuun vuodelle 2022 
ollaan avaamassa ensi vuoden keväällä.

Sitten korona räjäytti pankin ja koko maailma sei-
sahtui sen edessä. Oli kuin äkillinen jääkausi olisi 
pyyhkäissyt koko maailman yli.

Uusi normaali
Syksyllä alettiin keräämään henkiin jääneitä yhdis-
tystoimintoja. Selvisimme kuitenkin vähällä. Vain 
kaksi yhdistystä lopetti toimintansa, mutta moni kär-
si pahoin ja jotkut toiminnat siirtyivät odottamaan 
parempia aikoja.

Suomi siirtyi globaalisti verkkoaikaan. Keskus-
järjestön toimisto oletti, että nyt ehtisi tehdä pois räs-
tiin jääneitä arkistointeja ja kerätä voimia. Mutta niin 
ei käynyt. Sulkuaika lisäsi Keskusjärjestön avun tar-
vetta enemmän kuin koskaan; yhdistykset eivät ol-
leet varautuneet tällaisiin toimenpiteisiin. Moni oli 
taloudellisessa ahdingossa. 

Syksyn positiiviset uutiset muuttuivat vuoden 
loppua kohden jälleen synkiksi. Olemme taas kevään 
kaltaisessa liikkumisia rajoittavassa tilassa. 

Työttömien Keskusjärjestö haki Koneen säätiöltä 
30-vuotisjuhlansa kunniaksi rahoitusta työttömien 
yhdistysten historian taltiointiin sarjakuvan keinoin. 
Valitettavasti hakijoita oli ennätysmäärä ja Keskus-
järjestön hanketta ei valittu onnekkaiden joukkoon. 
Toivottavasti rahat menivät muille sitä enemmän tar-
vitseville. Kulttuurin alan ihmisillä on taloudellisti 
yhtä tiukaa kuin kaikilla muillakin.

Mutta ei niin negativiisia uutisia etteikö jotain po-
sitiivistakin: Keskusjärjestö haki kunniamitaleja 15 
yhdistystoimijalle ja Tasavallan Presidentti myönsi 
ne kaikki. Palkinnot jaetaan marraskuussa Työttömi-
en Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlassa. Niistä enem-
män toisaalla tässä lehdessä.

Myös EU:n rahoittama ruoka-apu on murrokses-
sa. Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ovat jakaneet 
kuivaruokaa 26 vuotta, jos mukaan lasketaan ensi 
vuoden viimeinen jakovuosi. Vielä ei tiedetä, miten 
ruokajaon käy vuoden 2021 jälkeen, mutta selvää on, 
että nykyisen kaltaisena se on tullut tiensä päähän. 
Tästäkin enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Suomi on ollut jo pitkään tietotekniikan edelläkävijä. 
Kiitos siitä esim. sellaisille aikansa jättiläisille kuten 
Nokia ja muut. Nyt on lopun Suomen aika siirtyä sa-
maan tietotekniikan valta-aikaan. 

Yhdistysten tulee ottaa avosylin vastaan tieto-
tekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt. Hel-
singin Työkanavan ja Tieken yhteishanke InPromp-
tu (ESR 2018–2021) on viitoittanut tätä tietä viimeiset 
kolme vuotta. Sitä ennen Keskusjärjestön Säikeet-
hanke (2011–2014) ja omalla tavallaan talous- ja hal-
linta TalHall-projekti (2005–2009) veivät yhdistyk-
siämme sille tasolle, missä ne ovat tänä päivänä.

Terveydeksi- (ESR 2016–2020) ja Terveydeksi 2.0 
-hankeet (2020–2022) ovat nostaneet valtakunnan tie-
toisuuteen työttömien terveystarkastukset sekä yh-
distyskäynneillään terveyden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin tärkeyden jaksamisessa.

Keskusjärjestön uusin Kaikki Kunnossa -hanke 
(OKM 2020–2021) kolkuttelee samoja latuja kuin Ter-
veydeksi-hankekin, tällä kertaa liikunnallisesta nä-
kökulmasta. Hankkeessa mukana olevat yhdistykset 
ovat aloittaneet liikunnalliset hankkeensa tänä syk-
synä. Tammikuun puolesta välistä lähtien hankkee-
seen saadaan mukaan hankekoordinaattori ja hänen 
avullaan laajennetaan Keskusjärjestön liikunnalli-
sen tiedon jaettavuutta.

Kaikkiin edellä mainittuihin hankkeisiin voi tu-
tustua tarkemmin Keskusjärjestön hankesivuilta: 
tyottomat.fi/hankkeet/

Muistetaan pysyä terveinä. Uusi vuosi lähestyy!

Järjestösihteerin palsta

JUHA KERÄNEN  JäRJESTöSIHTEERI, TyöTTöMIEN KESKUSJäRJESTö Ry

https://tyottomat.fi/hankkeet/
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Työ- ja elinkeinotoimiston nimi 
ja tarkoitus ovat muuttuneet 
vuosikymmenten varrella. 
1970-luvulla toimistot 
tunnettiin nimellä työnvälitys 
tai työvälitystoimisto ja nimensä 
mukaisesti ne välittivät työpaikkoja 
työttömille. Nimi muutettiin 
myöhemmin työvoimatoimistoksi 
eivätkä ne enää välittäneet 
työpaikkoja, vaan lähinnä kirjasivat 
työnhakijoiden tietoja. 

2000-luvulla nimeksi on muodostunut työ- ja 
elinkeinotoimisto, ja vuoden 2013 alussa voi-
maan tulleen organisaatiouudistuksen myö-
tä määriteltiin TE-toimistolle kolme lakisää-

teistä päätehtävää: työnhakijoiden nopean työllisty-
misen tukeminen, osaavan työvoiman saatavuuden 
parantaminen ja yritysten toimintaedellytysten tur-
vaaminen.

Työnhakijoiden kohtaamiseen käytetty aika on 
vähennetty minimiinsä ja suurin osa palveluista on 
muuttunut sähköisiksi. Ollessani 12 vuotta sitten ly-
hyen aikaa työttömänä tapasin neuvojani tuona lyhy-
enä jaksona useammankin kerran. Palkkatukisetelin 
olisin saanut vaikka heti, mikäli siitä olisi ollut rat-
kaiseva hyöty työpaikan saamiseksi. Kokemukseni 
palveluista vuodelta 2020 ovat hämmentäviä ja risti-
riitaisia. Niistä seuraavassa muutamia. 

Karenssit ja sanktiot
Laki Työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä 
(irtisanoutumisesta) on karua luettavaa. Suurin osa 
lainkohdista on ihmisarvoa alentavia ja yksilön kan-
nalta kohtuuttomia. Mielestäni lakia tulisi muuttaa 
inhimillisemmäksi.

Olen viime vuosina osallistunut aktiivisesti sosi-
aalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin työpa-
hoinvoinnin ja surkean työilmapiirin vaikutuksis-
ta. Kertomukset ovat pöyristyttäviä. Samaan aikaan 
mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissa-
olojen kasvu jatkuu jyrkkänä. 

Jos et enää jaksa työssäsi, vaan lähdet, on siis yh-
teiskunnan näkökulmasta tekosi moitittava, vaikka 
lain mukaan ”mikäli työssä esiintyy työntekijän ter-
veydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai 
muuta epäasiallista kohtelua” on se pätevä syy moi-
sesta työyhteisöstä lähtemiselle. On siis ennemmin 
hyväksyttävää jatkaa päättymätöntä saikuttamista ja 
kokeilla kauanko pää kestää, kuin ottaa nk. oma elä-
mä haltuun. 

Sanktioita satelee myös tahattomista erehdyk-
sistä, kuten työllistymissuunnitelman päivittämi-
sen unohtamisesta (kannattaisi ottaa mallia terveys-
palveluissa käytettävistä tekstiviestimuistutuksista), 
näppäilyvirheistä, sähköisen lomakkeen puutteel-
lisuudesta johtuvista väärään kohtaan kirjauksis-
ta, sekä kirjallisen ilmaisun heikkoudesta johtuvis-
ta väärinymmärryksistä. Kasvottoman kohtaamisen 
puute kurittaa kaikkia, erityisesti digitaidoiltaan hei-
kompia. Ja syyhän on aina työttömässä.

TIINA AHO  TyöTöN

TE-palvelujen toimivuudesta 
työttömän näkökulmasta

Tiina Aho, työtön
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Kuka pohtii ja miten algoritmin löytämän työn 
sopivuutta työttömän työnhakijan osaamiseen? Eng-
lantia vähän puhuvalle tutulleni löysi algoritmi, tai 
Joku, potentiaalisen paikan, johon selvästi haettiin 
natiivipuhujaa. Sanktion pelossa piti kuitenkin käy-
dä paikalla. Tätäkään tragikoomista tilannetta ei oli-
si syntynyt, mikäli neuvoja-asiakassuhde perustuisi 
henkilökohtaisuuteen. 

Oman ammatillisuuden 
kehittäminen työttömyyden 
aikana
Erilaisten muutamasta tunnista päivään kestävien 
webinaarien ja digikurssien määrä on tänä päivä-
nä todella laaja. Jos suinkin jaksaa toivottomuuden, 
näköalattomuuden ja jatkuvan torjutuksi tulemisen 
suossa etsiä itseään ja ammattitaitoaan ylläpitävää 
koulutusta, ei siitä pitäisi syntyä lisää byrokratiaa. 

Tällä hetkellä tulee kuulemani mukaan kaikki 
mahdolliset kurssit ilmoittaa TE-toimistolle työvoi-
mapoliittista lausuntoa varten. Suomeksi: etteivät ne 
olisi esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Ol-
kootkin kurssit yöllä tai viikonloppuna, ilmoita silti. 
Käsittelyn ajaksi menee työttömyyskorvaus luonnol-
lisesti tauolle. Mielestäni olen TE-toimistoon ilmoit-
tautumisesta saakka ollut sitoutunut vastaanotta-
maan kokoaikatyötä. Näin ollen mitkään kurssit ei-
vät ole työllistymisen esteenä. 

Tietoa ja tietämättömyyttä 
RekryKoulutuksista
TE-toimistojen tarjoamat Rekry- ja F.E.C.-koulutuk-
set (kestävät pääsääntöisesti 3–9 kuukautta sisältävät 
perehtymisen ja käytännön työskentelyn yrityksessä 
sekä ohjelman toteuttajatahon organisoiman koulu-
tuksen) ovat mielestäni sekä työttömien että yritys-
ten kannalta suorastaan nerokas keksintö. Koulutus-
ohjelmaan osallistuvat henkilöt työskentelevät koko-
päiväisesti yrityksessä koko projektin ajan. Samalla 
he saavat alaan liittyvää, korkealuokkaista koulutus-
ta, josta on hyötyä niin yritykselle kuin työharjoitte-
lijallekin. 

Työttömällä voi olla jo aiemmin herännyt mielen-
kiinto uutta alaa tai tehtävää kohtaan, mutta ansio-
luettelosta puuttuu kokemus ja/tai alan koulutusta. 

Työnantaja puolestaan saattaa olla todennut henki-
löstötarpeen, mutta ei syystä tai toisesta halua ryhtyä 
varsinaiseen rekrytointiprosessiin. Kumpikin osa-
puoli pääsee koulutusohjelman avulla matalalla kyn-
nyksellä lähemmäksi tavoitteitaan. 

RekryKoulutukset ovat huonosti työnantajien 
tiedossa. Valtaosaan koulutuksista työttömän pitää 
yleensä itse löytää yrityspaikka. Nykytilanteessa on 
se todella vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Käsistäni 
lipui keväällä suuri intohimoni eli Lean-koulutus, 
koska kontaktoimistani yrityksistä (28) ei kukaan ha-
lunnut ottaa koronatilanteessa ylimääräisiä riskejä. 
Lean ei ole riski vaan huikea mahdollisuus yrityksel-
le kehittää toimintaansa. 

Näitä koulutusohjelmia kannattaa ehdottomas-
ti tehostaa jatkossa siten, että joko TE-toimistolla tai 
koulutuksen järjestäjällä on jo ennen haun avaamista 
lista useista kiinnostuneita työnantajista. Kiinnostai-
sikin tietää millä tavoin koulutuksia on myyty/mark-
kinoitu yrityksille. Suurin osa kontaktoimistani yri-
tyksistä ei ollut koskaan kuullutkaan tällaisesta mah-
dollisuudesta.

Toimintamallien ja mission 
kirkastaminen
Huonojen kokemusten aiheuttama pelko ja vasten-
mielisyys saa valtaosan työttömistä välttelemään yh-
teyksiä TE-toimistoihin. Tänä päivänä se ei ole edes 
vaikeaa. Neuvojiin ei saa lainkaan yhteyttä, mikä toi-
saalta hankaloittaa ikävästi kiireellisten asioiden sel-
vittämistä. Esimerkiksi kertynyttä osaamista ei voi 
päivittää ajantasaiseksi, koska Oma Asiointiin ei pää-
se tekemään mitään merkintöjä itse ilman yhteyden-
ottopyyntöä valtakunnalliseen numeroon ja päivys-
tämällä sen jälkeen puhelua (yksi soitto) 5-7 arkipäi-
vää puhelin kädessä.

TE-palveluilla on nyt edessään historiallinen ti-
laisuus tehdä kasvojenkohotus ja muuttaa koko sys-
teemi yhteiskunnallisesti merkittäväksi työllisyyden 
parantajaksi. Toteuttamaan siis lakisääteistä tehtä-
väänsä. Toistaiseksi polemiikkia on käyty lähinnä 
hallituksen uusista linjauksista, eikä lainkaan siitä, 
miten uudistukset ja muutokset käytännön tasolla ai-
otaan toteuttaa. 

Me työttömät odotamme, että suunnitteluun ote-
taan vihdoin mukaan myös kokemusasiantuntijoita, 
koska luottamus virkamiesmäiseen uudistusten toi-
minnalliseen järkevyyteen on matalalla. 
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Työ suomalaisessa yhteiskunnassa 
on ollut koko valtion olemassa-
olon ajan muutoksen alla. 
Agraariyhteiskunnasta, 
teollistumisen kautta informaatio- 
ja palveluyhteiskunnaksi 
muotoutuminen on edennyt 
historiallisesta perspektiivistä 
tarkastellen suhteellisen nopeasti. 
globalisaatio on tuonut oman 
vaikutuksensa yhteiskuntien 
kehittymiseen. 

Toki nämä kaikki ovat olleet ja ovat yhä myös 
rinnakkaisia, mutta yhteiskunnan ja talou-
den kannalta painopisteiden muutoksessa voi 
nähdä selvän jatkumon. Tässä jatkumossa ja 

yhteiskunnallisessa muutoksessa ovat noin 40 vuosi-
kymmenen aikana kehittyneet myös työttömien liike 
ja yhdistystoiminta, joiden tarina seuraa jatkuvaa yh-
teiskunnallista muutosta. 

Tässä kirjoituksessa kokoan Martti Siisiäinen, 
Tomi Kankainen, Eeva Luhtakallion artikkelista työt-
tömien liikkeen nousun syitä, toteutumisen muotoja 
ja sisältöjä sekä niiden muutosta 1990-luvulta alkaen. 
Työttömien liike -artikkeli on julkaistu Eriarvoisuu-
den rakenteet; Haurastuvat työmarkkinat Suomessa 
-teoksessa vuonna 2014.

Työvoiman rakennemuutokset 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
40-vuoden aikana
Työllisyyden kuva on muuttunut valtion olemassa 
olon aikana väliaikaisesti, mutta osa muutoksista 
on ollut myös pysyviä. Rakennemuutoksella tarkoi-
tetaankin työvoiman käytön pysyvämpää muutosta. 
Rakenteellisen muutoksen jälkeen työvoiman kysyn-
tä kohdistuu yleensä eri ammattien edustajiin ja aloi-
hin, kuin muutosta edeltävänä aikana. Yritysten työ-
voiman käyttö, yksilöiden urat ja työsuhteet muuttu-
vat. Makrotalouden muutos raamittaa mikrotalout-
ta ja siten myös työvoiman tarvetta ja käyttöä1. Esi-
merkiksi 1980-luvun loppupuolella Suomea pidettiin 
poikkeuksena eurooppalaisessa työttömyysmaise-
massa: työttömyysprosentti oli vain viisi. 1980-luvun 
puolivälistä lähtien irtisanomiset alkoivat selvästi 
kasvaa ja 1990-luvun alkupuolen lama nosti työttömi-
en määrän viidennekseen koko Suomen työvoimas-
ta2.

Työttömien määrä nousi siis ennennäkemättö-
män korkealle 1990-luvun laman myötä. 1991–1993 
työntekijöiden irtisanomis- ja lomautusaalto ja sii-
hen liittyvät mullistukset kuten Neuvostoliiton kans-
sa tehtävän kaupan romahtaminen ja pankkisektorin 
kriisi ilmenivät ennennäkemättömänä sosiaalis-talo-
udellisena shokkina. Esimerkiksi 1992 Helsingin Sa-
nomat raportoi paristakymmenestä yli 30-työnteki-
jän irtisanomistapauksesta, joista suurimmassa irti-
sanottiin yli tuhat työntekijää. Pienyrityksiä kaatui 
myös ennätystahtiin1.

1990-luvun talousromahduksen vaikutukset ulot-
tuivat kaikille yhteiskunnan alueille. Lama alkoi Suo-
messa aiemmin ja syvempänä kuin muissa Euroopan 
maissa ilmeten nopeasti joukkotyöttömyytenä. 90-lu-
vun alkuun mennessä Suomen työllisyysprosentti oli 
viisinkertaisesi EU:n keskiarvoa matalampi3. 

1 Kiander 2018, 49–51.
2 Siisiäinen ym. 2014, 56.
3 Siisiäinen ym. 2014, 56.

VEERA LUOTO  SOSIAALIPALVELUOHJAAJA, TERVEyDEKSI 2.0 -HANKE

Työmarkkinoiden 
muutokset, työttömien 
liike ja yhdistystoiminta

Referaatti Työttömien liike teoksesta:

Eduskuntatalon portailla 2.6.2005.
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1990-luvun työttömyysaalto koski aluksi miesval-
taisia aloja, kuten rakentamista ja vähän myöhem-
min naisvaltaisia työmarkkinoita, kuten palvelualaa 
ja julkista alaa. Poikkeuksellinen piirre 1990-luvun 
työttömyydessä oli, että se kosketti enenevästi myös 
keskiluokkaa. Suurin irtisanomisista kärsinyt ryhmä 
olivat kuitenkin 55–59-vuotiaat, joiden työpaikoista 
50 % hävisi 90-luvun alkuvuosina. Ikääntyvää työ-
voimaa ohjattiin eläkkeelle ja nuorempaa työvoima-
koulutukseen. Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuh-
teet lisääntyivät vakituisten ja pysyvien työsuhteiden 
kustannuksella. Kokoaikaisten ja vakituisten työsuh-
teiden osuus oli 1989 52 % uusista työpaikoista. Vuon-
na 1993 niiden osuus putosi alle 30 prosenttiin. Työ-
voiman kysyntä myös polarisoitui kohdistuen hyvin 
koulutettuun ja palkattuun työvoimaan ja toisaalta 
heikommin palkattuihin ja koulutettuihin. Katkoton 
työikäisyyden kattava kokoaikainen ja pysyvä nor-
maalityösuhde harvinaistui4.

4 Siisiäinen ym. 2014, 58; Huovinen&Piekkola 2001, 249.

Ekokaarinan teatteriryhmä. Kuva yhdistyksen esittely-CD:ltä (2004).

Länsihelsinkiläisen Horisontti TEAM ry:n 20-vuotisjuhlassa yhdistyksen historiaa seinällä vuonna 2013.

Lamasta toipumisen strategiat sisälsivät Ahon ja 
Lipposen hallituskausilla rajuja leikkauksia etuuk-
siin, kuten kuntien valtionosuuksiin, sosiaaliturvaan 
ja toimeentulotukeen. Lamassa kirpeimmin kärsi-
vätkin sairaat, työttömät, eläkeläiset, lapsiperheet, 
lapset, nuoret ja köyhät. Talouspuhe sai ylivallan yh-
teiskunnallisessa keskustelussa, vaikka toteutetut 
leikkaukset olivat kansalaisten yleisen mielipiteen ja 
vaatimusten vastaisia5.

2000-luvulle tultaessa neuvottelut ja irtisanomi-
set ovat vakiintuneet normaaliksi tavaksi reagoida 
suhdannevaihteluihin. Irtisanomisten määrä Suo-
messa on kasvanut tasaiseen tahtiin vuodesta 2006 
alkaen. Investointipankki Lehman Brothersin kaatu-
misen myötä vuonna 2008 alkoi maailmanlaajuinen 
rahoitusmarkkinoiden kriisi, johtaen taantumaan. 
Teollisuuden rakennemuutokset ja talouden lasku-
suhdanne ovat vaikuttaneet Suomen talouteen ja li-
sänneet irtisanomisten määrää. 2000-luvulla irtisa-
nojina niin Suomessa kuin kansainvälisesti on ollut 
sekä suuria että pieniä yrityksiä kaikilta aloilta aina 
teollisuudesta palvelualoihin.

2000-luvun irtisanomisissa on irtisanottu kerral-
la valtavia määriä ihmisiä, vaikka irtisanomisker-
toja onkin ollut 1990-lukua vähemmän. Esimerkik-
si UPM vähensi vuonna 2006 työntekijämäärää Suo-
messa yli 2000 työntekijällä ja kaksi vuotta myöhem-
min taas 640 työntekijällä. Nokia puolestaan irtisa-
noi 1400 työntekijää vuonna 2011 ja 3700 työntekijää 
vuonna 20126.

5 Siisiäinen ym. 2014, 58; Julkunen 2001, Kiander 
2001, Lehtonen&Aho 2001.

6 Siisiäinen ym. 2014, 53.

Ku
va

t: 
Ty

öt
tö

m
ie

n 
Ke

sk
us

jä
rje

st
ön

 a
rk

is
to



38 Työttömien Keskusjärjestö ry 

Kultalampi-tapahtuma Ivalossa 1998. Ensimmäinen työttömien Piispansauva-tapahtuma 
Kuopiossa 28.2.1997.

Työttömien liike voimistui 
yhteiskunnallisesta kriisistä
1980-luvulle tultaessa työttömät toimivat jo järjestäy-
tyneesti suurimmissa kaupungeissa. Toiminnan vä-
littävänä organisaationa toimi 70-luvun loppupuolel-
la perustettu Valtakunnallinen työttömien valtuus-
kunta, jonka tavoitteena oli parantaa työttömyystur-
vaa ja poistaa työttömyyttä. 1991 yhdistysrekisteriin 
siirrettäessä nimettiin uudelleen Työttömien valta-
kunnalliseksi yhteistoimintajärjestöksi (TVY ry). Ny-
kyisin kattojärjestön nimi on Työttömien keskusjär-
jestö ry7.

1980-luvun työttömien liike järjesti ennen kaik-
kea kampanjoita: Rukkasmarssin eduskuntatalol-
le, Työttömien budjettiriihen Senaatintorille ja Työ-
tä kaikille -kampanjan. Paikallistoimintana esimer-
kiksi Oulussa tehtiin kampanja, jossa työttömät veti-
vät viikon ajan kapupungin läpi työttömien hyökkä-
ysvaunua, johon oli kirjoitettu: ”– työtä on, rahaa on, 
antakaa ihmisten tehdä TYÖTÄ”. Vuonna 1985 katto-
järjestö organisoi ”Työtä kaikille – perustuslain rik-
kojat vastuuseen” -kampanjan. Suomen perustuslaki 
takaa kaikille oikeuden työhön, ja kampanjalla pyrit-
tiin muistuttamaan tästä perustuslain pykälästä, kun 
silloista työllisyyslakia valmisteltiin8.

Työttömien nykyinen yhdistyskenttä sai alkunsa 
1990-luvun alun räjähdysmäisen työttömyyden kas-
vun ja kriisin siivittämänä. Työttömien liike ja orga-
nisoituminen alkoi siis protestina ja sosiaalisena liik-
keenä, joka jalostui etujärjestöiksi ja kasvoi nopeas-
ti valtakunnan kattavaksi yhdistysverkoksi. Kaiken 
kaikkiaan Suomessa on perustettu 90-luvun alusta 
lähtien noin 450 työttömien yhdistystä, joista runsaat 
350 on rekisteröityjä yhdistyksiä. Laman taloudelli-
nen aallonpohja saavutettiin vuonna 1992 ja eniten 

7 Siisiäinen ym. 2014.
8 Siisiäinen ym. 2014, 60.

uusia työttömien yhdistyksiä perusteettiin vuonna 
1994, jolloin lähes 70 uutta yhdistystä sai vuodessa al-
kunsa. 30 prosenttia kaikista työttömien yhdistyksis-
tä sai alkunsa 1994–959.

Tällöin TVY:n ja paikallisyhdistysten strategia 
oli barrikadeille nousun sijaan vahvistaa työttömien 
keskinäistä verkostoitumista ja päästä pöytiin, joissa 
neuvoteltiin työttömien eduista ja oloista. Työttömi-
en liike ja yhdistykset ovatkin pyrkineet aktiivisesti 
tuomaan työttömien ääntä esille ja ajamaan heidän 
etujaan. TVY:llä oli puolivirallinen mandaatti edus-
taa paikallisyhdistysten ja niiden jäsenten joukkovoi-
maa. Erilaisia hankkeita perustettiin ympäri maata 
ja rakennettiin tapaamispaikkoja, ruokaloita ja toi-
mintaryhmiä; liikuntakursseja ja tapahtumia. Tavoi-
te oli lisätä ihmisten hyvinvointia työttömyyden aihe-
uttamassa hätätilassa10.

Barrikadeillekin tarvittaessa kuitenkin noustiin. 
Esimerkiksi 4.11.1993 Helsingissä järjestetty työttö-
mien mielenosoitus kokosi kaupungin kaduille arvi-
olta 20 000 ihmistä protestoimaan työttömyyden li-
sääntymistä ja sosiaaliturvan leikkauksia vastaan. 
Liikkeellä oli myös lähes sadan rekisteröityneen työt-
tömien yhdistysten jäsenistö. Tapahtuma oli yksi it-
senäisen Suomen suurimmista joukkomielenosoi-
tuksista. Työttömien liikkeen tukipolitiikka sai sysä-
yksen kehittymiselle, nosti työttömyyden ongelman 
julkisuuteen ja avasi ovia poliittiseen päätöksente-
koon vaikuttamiselle. 1995 mennessä yhdistyksiä oli 
jo noin puolessa Suomen kunnista11.

Kun 1990-luvun hätätila väistyi, paikallisyhdis-
tykset alkoivat ottaa kasvavaa vastuuta käytännön 
paikallisesta kansalaistoiminnasta ja TVY (nyk. Työt-
tömien Keskusjärjestö) keskittyi ottamaan vastuu-
ta komiteakäynneistä, eduskuntakuulemisista, la-

9 Siisiäinen ym. 2014, 60–61.
10 Siisiäinen ym. 2014, 61–64.
11 Siisiäinen ym. 2014, 61.
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Eurooppalainen marssi Hakaniemen torilla 25.4.1997.

Oulun ytyä ry:n rakennustarvikkeiden kierrätystalo vuodelta 2012.

kiehdotusten arvioinneista, ministeriön työryhmiin 
osallistumisista, sekä yhteistyöhön ja verkostoitumi-
seen. TVY (Työttömien keskusjärjestö) on raivannut 
20-vuoden aikana tietään ministeriön työryhmiin, 
kuulemistilaisuuksiin ja komiteoihin. Kansainväli-
sesti katsoen tämä on harvinaista, mutta suomalai-
sen poliittisen järjestelmän myötä mahdollista. Edus-
taminen on sekä kansallista että kansainvälistä12.

Monet paikallisyhdistykset puolestaan ovat ke-
hittäneet säännöllisen vuorovaikutusverkoston pai-
kallisiin instituutioihin. Säännöllisintä vuorovaiku-
tus on yleensä TE-palveluiden (palkkatukiasiat, työ-
harjoittelu, tiedonsaanti), ELY-keskusten, yritysten, 
Kelan, työttömien asioista huolta kantavien tahojen, 
kuten seurakunnan ja muiden yhdistysten kanssa 

12 Siisiäinen ym. 2014, 66.
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sekä kunnan edustajien kanssa. Monet yhdistykset 
järjestävät muun toiminnan ohella liikunta-, kulttuu-
ri-, terveys- ja hyvinvointitapahtumia. Vuorovaiku-
tustahoihin kuuluvat myös paikalliset asukkaat, sekä 
tiedotusvälineet. Yhteistyötä kunnan kanssa tehdään 
erityisesti taloudellisen tuen suhteen, sekä toimi- ja 
tapahtumatilojen suhteen. 

Paikallisyhdistysten toiminta on keskittynyt vas-
taamaan yhteiskunnalliseen ja kansalaisten tarpei-
siin pitkäaikaistyöttömyyden tuomien ongelmien 
suhteen, työmahdollisuuksien parantamiseksi sekä 
fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 
Yhdistykset ovat tarjonneet tarjoamalla palveluita, 
harrastusmahdollisuuksia ja palkkatuettuja työpaik-
koja. Yhdistykset ovat myös tehneet uusia avauksia 
muun muassa suunnittelemalla ja perustamalla so-
siaalisia yrityksiä. Välityömarkkinoiden toimintaan 
osallistuminen on vahvistanut järjestömuotoista työ-
tä13.

Protestiliikkeestä järjestöksi: 
toiminnan suuntaamisen 
pohdintaa
Artikkelissa työttömien liikeen historian, toiminnan 
muotojen ja vaikuttamisen tapojen kuvaamisen ohel-
la Siisiänen ym. esittävät myös runsaasti kritiikkiä, 
jota voi yhdistysten toiminnassa pohtia. Siisiäinen 
ym. pohtivat artikkelissaan esimerkiksi sitä, onko 
erilaisiin työryhmiin ja komiteoihin osallistumisella 
vaikuttavuutta. TVY:n vaikutusta työttömyyden ke-
hitykseen Suomessa on vaikea osoittaa. TVY on kes-
kittänyt resurssejaan edustamiseen, edunvalvontaan 
ja lobbaukseen, jotka käytännössä tarkoittavat komi-
teakäyntejä- ja kuulemisia, lakiehdotusten arviointia 
ja lausuntotyötä, sekä erilaisiin työryhmiin osallistu-

13 Siisiäinen ym. 2014, 70.
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mista. Siisiäinen ym. kuuvavat TVY:sta tulleen ikään 
kuin puolivaltiollinen järjestö, koska se on saanut 
usein mandaatin edustaa työttömiä korporatistisis-
sa elimissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämä on 
kirjoittajien mukaan aiheuttanut sen, että organisaa-
tion sulautuessa poliittiseen alajärjestelmään muok-
kautuvat sen viestit enevästi siinä muodossa, jossa 
poliittinen järjestelmä ne pystyy ja haluaa käsitellä. 

Aktiivisen protestiliikeen ja niinsanotun protes-
tihälyn vaimentumista Siisiäinen ym. pitävät ”epä-
onnistuneena”. Paikallinen työttömien toiminta on 
jäänyt 90-luvun laman aiheuttaman ”hätätilan” jäl-
keen työttömien paikallisyhdistysten vastuulle, ja jä-
senyhdistykset ovat tältä osin autonomisia. Lukija-
na tulkitsen, että kirjoittajien viesti on, että kun TVY 
keskittyy enenevästi lobbaukseen ja asiantuntijana 
toimiseen, on siis kirjoittajien mukaan pois muusta, 
suorasta ja konkreettisesta toiminnasta. Korporatis-
tisten elinten avautumisessa ja niihin asintuntijana 
liityttäessä hyväksytään myös niiden pelisäännöt14.

14 Siisiäinen ym. 2014, 66, 67, 90.

Järvenpään EU-ruokien vastaanottoa vuonna 2008.

Työttömien liikkeen muotoutuessa järjestötoi-
minnaksi, on myös byrokratia lisääntynyt, yhdis-
tys muuttuu välittäjäksi kansalaisten ja valtion välil-
le sekä riippuvuus valtiollisesta ja kunnallisesta ra-
hoituksesta sekä raportointivelvollisuus ja valvon-
nanalaisuus lisääntyvät. Toimintaa on siis täytynyt 
sopeuttaa sellaiseksi, että avustusten saaminen on 
mahdollista, mikä aiheuttaa aseman kaksijakoisuut-
ta hallituksen ja eliitin kriittistä kommentointia aja-
tellen. Siisiäinen ym. näkevät, että paikallisyhdis-
tyksissä ei nähdä poliittista keskustelua niiden olen-
naisena tehtävänä, vaan painopiste on enemmän 
käytännön toiminnan pyörittämisessä, rahoituksen 
saamisessa ja uusien jäsenten houkuttelemisessa. 
Työllistämiseen ja välityömarkkinoiden toimintaan 
osallistuminen on sysännyt sosiaalisen liikkeen toi-
mintatapaa järjestömuotoisen toimintatavan tieltä, 
ja Siisiäisen  ym. mukaan yhdistysten oma-apu-vetoi-
seen toimintaan on tullut yhä managerialistisempia 
eli vahvaan johtajuuteen perustuvia piirteitä. Muu-
tos näkyy yhdistysten sisällöllisten painopisteiden 
muuttumisena15.

Työttömyysmaisemat vaihtuvat 
Työttömyyden rakenne ja organisoituminen sekä 
työttömien liike on siis muuttunut monin tavoin vii-
meisessä noin 40 vuodessa. Vaikka tehdastyöstä jää-
dään edelleenkin työttömäksi, koskee työttömyysky-
symys nykyisin kaikkia ammattiryhmiä ja useimpia 
luokkakerrostumia ja eri kansalaisuuksia. Keskiluo-
kan prekarisoituminen eli työsuhteiden muuttumi-
nen epäsäännöllisiksi osa-aikaisiksi ja määräaikai-
siksi on nykyiseen työttömyysmaisemaan kuuluva 
ilmiö. Myös kasvava joukko alle 25-vuotiaita työelä-
män ja koulutuksen ulkopuolella olevia on uusi ilmiö 
suomalaisessa työttömyysmaisemassa. 

Työmarkkinat voidaankin ymmärtää eräänlaise-
na osasysteeminä yhteiskunnan systeemisessä koko-
naisuudessa. Konteksti vaikuttaa työmarkkinoiden 
organisoitumiseen, eli siihen miten tuotanto, poliit-
tiset valtasuhteet, teknologia ja sosiaaliset käytännöt 
sekä kulttuuriset arvot mahdollistavat. Työmarkki-
nat ovat välittävä instituutio talouden ja yksilön vä-
lillä. 

15 Siisiäinen 2014, 79. 84, 87, 89.

Tapaamispaikan rakentaminen (äänekoski, Korpilahti, 
1996).
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Työttömyys mielletään Suomessa yhä keskeisek-
si poliittiseksi kysymykseksi, mutta työttömien ase-
ma ei ole merkittävästi muuttunut. 1990-luvun alun 
laman aiheuttamaa rakenteellista työttömyyttä ei 
olla pystytty ratkaisemaan järein poliittisin keinoin. 
Nykyiset syrjäytymis- ja työvoimapoliittiset aktivoin-
tikeskustelut osoittavat myös, että poliittisen eliitin 
suhtautuminen työttömyyteen on pysynyt paljolti 
ennallaan. Tunnustetun ongelman ratkaisuksi tarjo-
taan yksilöön kohdistuvia toimenpiteitä taloudellis-
yhteiskunnallisten muutosten sijaan16.

Siisiäisen ym. mukaan luokkarakenne on vii-
meisten vuosikymmenten aikana muuttunut ja näin 
ollen työttömyyden uudet mekanismit vaativat työt-
tömien liikkeeltä eli yhdistyksiltä uusia avauksia. 
Liikkeen ja yhdistysten sosiaalinen kivijalka ovat pe-
rinteinen työväenluokka ja vanhenevat ikäluokat. 
Työttömien yhdistysten toimintaa voi olla haastavaa 
yhdistää nuorten työttömien tai esimerkiksi työttö-
mänä olevien maahanmuuttajien maailmojen kans-
sa. Nämä ovat haasteita ja uudistumisen vaatimuksia, 
joihin työttömien liikkeen ja yhdistysten on vastatta-
va tulevina vuosina17.

Pääasiallisena lähteenä on käytetty artikkelia:
Martti Siisiäinen, Tomi Kankainen, Eeva Luhtakallio: 

Työttömien liike teoksessa Eriarvoisuuden raken-
teet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Vasta-
paino. Tampere 2014, 52–90. 

Lisäksi: 
Huovinen, Pasi ja Piekkola, Hannu. 2001. Unemplo-

yment and Early retirements of the Finnish Aged 
Workers in 1989–1996. Teoksessa Jorma Kalela, 
Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loik-
kanen ja Jussi Simpura (toim.) Down from the Hea-
vens, up from the Ashes. The Finnish Economic Cri-
sis in the Light of Economic and Social Research. 
Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 
249–276.)

Julkunen, Raija. 2001. Suunnanmuutos. 1990-luvun so-
siaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vas-
tapaino. 

Kiander, Jaakko. 2001. Laman opetukset. Suomen 
1990-kriisin syyt ja seuraukset. Helsinki: Valtion ta-
loudellinen tutkimuskeskus. 

Lehtonen, Heikki ja Aho, Simo. 2000. Hyvinvointivaltion 
leikkausten uudelleenarviointia. Janus 8:2, 81–99.

16 Siisiäinen ym. 2014, 88.
17 Siisiäinen ym. 2014, 90.

Viialan nuoret työllistyivät Uraporjektissa (Karenssi-
sanomat 4/1999: s. 1 ja 16).

Köyhyysfoorumi Brysselissä 
vuonna 2001.
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Alavudenseudun Työttömät ry. Järviluomantie 5, 
63300 Alavus, Etelä-Pohjanmaa,  
040 573 2053.

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

Eläinhoitola Kotipesä ry, Hanhinevantie 115, 67500 Kok-
kola, Keski-Pohjanmaa, 040 543 3759, 044  309 6464, 
elainhoitolakotipesa.fi.

Elämänlaatu ry, Suunnistajankuja 4, 01280 Vantaa, Uusimaa, 
050 576 3063, www.elary.fi.
Esittävän säveltaiteen tuki ry, Helmipöllönkatu 7 B 11, 
02680 Espoo, Uusimaa, 050 356 8294.
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Maariankatu 18, 49400 
Hamina, Kymenlaakso, 050 3131 095, http://www.ekyt.net.
Eväitä Elämään ry, Joutsentie 11, 84100 ylivieska, Pohjois-
Pohjanmaa, 045 224 2180, sites.google.com/view/eveyhdis-
tys.

Helsingin Työkanava HeTy ry, Katajanokanlaituri 4, 
2.krs, 00160 Helsinki, Uusimaa, 045 874 8467, 050 639 
89, www.hety.fi.

Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Teollisuuskuja 4, 74120 
Iisalmi, Pohjois-Savo, 044 700 1344, toimelablog.wor-
dpress.com.

Imatran Työnhakijat ry, Koskikatu 1 D, 55120 Imatra, Etelä-
Karjala, 050 461 6390, www.tyottomat.fi/imatrantyonhakijat.
Ivalon Seudun Työttömät ry, Vasantie 3, 99800 Ivalo, Lappi, 
040 515 3096, ivalonseuduntyottomat@hotmail.com.

Jalasjärven Työnhakijat ry, Keskustie 33, 61600 Jalas-
järvi, Etelä-Pohjanmaa, 045 276 3806, www.netikka.
net/jalasjarven.tyonhakijat.ry.

Juuan Työttömät ry, Kirkkotie 1, 83900 Juuka, Pohjois-Karja-
la, 046-5281649, 050-3624083, www.juuantyottomat.fi.
Juvan Työllistettävät ry, Juvantie 9, 51900 Juva, Etelä-Savo, 
050 558 8501, www.juvankirppari.fi.
Jyväskylän Katulähetys ry, Kankitie 14, 40320 Jyväskylä, 
Keski-Suomi, 040 195 0770, 040 547 6053, www.jklkl.fi.
Jyväskylän Uusiotuote ry, Vapaudenkatu  8 B, 40100 Jyväs-
kylä, Keski-Suomi, 040 740 9888, 045 260 3211, www.uusio-
tuote.fi.
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Matarankatu 6 
B, 40100 Jyväskylä, Keski-Suomi, 040 821 1987, 040 595 6504, 
www.jstry.yhdistysavain.fi.

Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Vienankatu 7 as 2, 
87100 Kajaani Kainuu, (08) 6140 098, 044 314 0098, 
www.ktyry.fi.

Kangasniemen Työttömät ry, Teollisuustie 4, 51200 Kangas-
niemi, Etelä-Savo, 040 096 1125, 044 066 4703, www.kangas-
niementyottomat.fi.
Kankaanpään Toimitupa ry, Kuninkaanlähteenkatu 4 as. 11, 
38700 Kankaanpää, Satakunta, (02) 572 3842, sites.google.
com/site/kankaanpaantoimitupary.
Kauhavan Työnhakijat ry, Kauppatie 129 A, 62200 Kauhava, 
Etelä-Pohjanmaa, 040 736 2414.
Kiertoliike ry, Ostolantie 11, 63700 ähtäri, Etelä-Pohjanmaa, 
040 680 6101.

Kiuruveden Työttömät ry, Asematie 16, 74700 Kiuruvesi, 
Pohjois-Savo, 046 661 9403, 0400 475 536.
Kohti Työtä ry, Raakunkuja 4 B, 48600 Kotka, Kymenlaakso, 
040 931 3717, kohtityota.fi.
Kokkolan Työttömät ry, Niittykatu 1, 67100 Kokkola, Keski-
Pohjanmaa, (06) 831 5514, www.koty.fi.
Kolarin Työttömät ry, Kurunkuja 1, 95800 Sieppijärvi, Lappi, 
040 560 1561, www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/kolarin-tyot-
tomat-ryn-kierratys/.
Kontiolahden Työttömät ry, Keskuskatu 21, 81100 Kontiolah-
ti, Pohjois-Karjala, 045 888 1255, 050 571 9643, www.kontio-
lahdentyottomat.fi.
Korson Työttömät ry, Nousutie 1, 01450 Vantaa, Uusimaa, 
050 375 49159, www.korsontyottomat.suntuubi.com.
Kouvolan Seudun Työttömät ry, Hallituskatu 11, 2. krs, 45100 
Kouvola, Kymenlaakso, 040 550 5269, kstry.weebly.com.
Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Toritie 52, 17800 Kuhmoi-
nen, Keski-Suomi, 050 300 3909, tyovoimareservi.kotisivuko-
ne.com.
Kurikan Työnhakijat ry, Keskuspuistikko 22, 61300 Kurikka, 
Etelä-Pohjanmaa, 045 618 1874, kth.netanvia.fi.
Kymijoen Tukipuu ry, Tehontie 31, 45200 Kouvola, Kymen-
laakso, 044 322 1678, kymijoentukipuu.weebly.com.
Kyrön Eloisat ry, Haviantie 2 A 5, 39200 Kyröskoski, Pirkan-
maa, 040 763 7912, www.kyroneloisat.com.
Kärkölän Työttömät ry, Asemantie 3, 16600 Järvelä, Päijät-
Häme, 040 308 6210.

Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Juhani Ahontie  5 
as. 8, 73100 Lapinlahti, Pohjois-Savo, 046 557 1853, 
0451082318.

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, c/o Marja Pylkkö, 
Metsäsaimaankatu 2 C 11, 53950 Lappeenranta, Etelä-Karjala, 
040 026 9262, 040 026 9206, www.yhdistysinfo.fi/toimija/lap-
peenrannan-seudun-tyonhakijat-ry/.
Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry, Atrantie 3, 37500 
Lempäälä, Pirkanmaa, 045 646 9027, 046 921 0571, kierratys-
keskusvarikko.weebly.com.
Lohjan Seudun Työttömät ry, Puistokatu 2, 08200 Lohja, Uu-
simaa, (019) 369 1221, 044 975 5803, www.lohjanseuduntyot-
tomat.fi.
Loimaan Seudun Työttömät ry, Leppäkuljunkatu 2, 32200 
Loimaa, Varsinais-Suomi, 046 661 9674, www.duuniparkki.fi/
loty.

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

Mikkelin Työttömät ry, Raviradantie 8–10, 50100 Mikkeli, Ete-
lä-Savo, 044 7220 502, www.mikkelintyottomat.fi.
Moniosaajat ry, Liljanlaaksonkatu 10, 23500 Uusikaupunki, 
Varsinais-Suomi, 040 703 2688.
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Häävuoren-
tie 2 S, 23100 Mynämäki, Varsinais-Suomi, 044 435 6950.
Mäntyharjun Työttömät ry, Kauppatie 1–3, 52700 Mäntyhar-
ju, Etelä-Savo, 044 055 7233, 044 056 6361, www.potkuri.net.

Työttömien  
Keskusjärjestön jäsenyhdistykset
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Nokian Väliasema ry, Nokianvaltatie 25 C, 3. krs, 37100 
Nokia, Pirkanmaa, 050 466 5841, www.nokianvaliase-
ma.fi.

Näre ry, Koulukatu 5, 75500 Nurmes, Pohjois-Karjala, 040 715 
1963, www.nare.fi.

Oljenkorsi ry, Keihäsniementie 5 A 7, 33470 ylöjärvi, 
Pirkanmaa, 040 825 9954.
Orimattilan Startti-Center ry, Takojantie 6, 16300 

Orimattila, Päijät-Häme, 0400 396 948, www.startti-center.fi.
Oriveden seudun työttömät ry, Kääjäntie 7 b 9, 35300 Ori-
vesi as, Pirkanmaa, 046 591 4599, 046 958 7525, orivedenseu-
duntyottomat.vuodatus.net.

parikkalan Työnhakijat ry, Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 
Parikkala, Etelä-Karjala, 050 528 8318.
pihtiputaan Työttömät ry, Pistotie 2, 44800 Pihtipu-

das, Keski-Suomi, 040 7370 656.
pop Up poppoo ry, Halkivahantie 2 D 23, 04300 Tuusula, Uu-
simaa, 045 129 9000.
porin Seudun Työttömät ry, Mikonkatu 21, 28100 Pori, Sata-
kunta, 044 244 8870, 044 797 5613, porinseuduntyottomat.fi.
porvoon Seudun Työnhakijat ry, Kaivokatu 37, 06100 Por-
voo, Uusimaa, 019 525 3411, 040 676 6428, psth.fi.

Rautavaaran Työraitti ry, Kirkkotie 2, 73900 Rautavaa-
ra, Pohjois-Savo, 040 752 8712, tyoraitti.weebly.com.

Saarijärven Työttömät ry, Paavontie 17, 43100 Saarijär-
vi, Keski-Suomi, 040 198 0884, 040 547 8894, saarijar-
ven.tyottomat.googlepages.com.

Salon Alueen Työttömät ry, Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo, Var-
sinais-Suomi, 0400 631 426, www.sat-ry.com.
Sisä-Savon Työttömät ry, Säkkimäentie 84, 72300 Vesanto, 
Pohjois-Savo, 040 165 8749.
Suolahden Työttömät ry, Kisakatu 7, 44200 Suolahti, Keski-
Suomi, (014) 542 092, 040 568 9137, www.suolahdentyotto-
mat.net.

Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry, 
Sarvijaakonkatu 28–30, 33540 Tampere, Pirkanmaa, 
010 231 2360, 050 441 8777, www.etappi.info.

Teemana Muutos – TeeMu ry, Rekolantie 15, 36200 Kangasa-
la, Pirkanmaa, 050 434 4924, www.teemanamuutos.fi/.
Toijalan Seudun Työttömät ry, Hämeentie 41, 37800 Akaa, 
Pirkanmaa, 040 356 8989, www.toijalantyottomat.com.
Turun Seudun TST ry, Kanslerintie 19, 20200 Turku, Varsi-
nais-Suomi, 044 700 7421, 044 700 7422, www.tstry.com.
Työapu Lahty ry, Vesijärvenkatu 11 C, 4. krs, 15140 Lahti, Päi-
jät-Häme, 040 580 1079, www.lahty.fi.
Työpajayhdistys TEKO ry, Ahertajantie 10, 57230 Savonlin-
na, Etelä-Savo, (015) 555 0179, 044 337 2725, tietoteko.blogs-
pot.fi/.
Työpetari ry, Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi, Pohjois-Pohjan-
maa, 044 082 2130, 044 082 2138, www.puty.fi/.
Työtä & Turvaa ry, Kemintie 53, 95420 Tornio, Lappi, 044 
2945445.

Vantaan Työnhakijat ry, Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa, 
Uusimaa, 040 771 8640, (09) 857 1896, www.van-tyo.fi.
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Hintsankuja 4, 20610 

Turku, Varsinais-Suomi, 040 755 4036, 044 516 6016, www.
vtry.fi.

Työttömien Keskusjärjestön rekisteröidyt alueyhdistykset:

Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – 
UUTTA ry, Rahakamarinportti 3A, 3. krs, 00240 Hel-
sinki, www.uutta.org.

pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjes-
tö pKTT ry, Koulukatu 24 B 23, 80100 Joensuu, www.tyyne.
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Työ-Länsi ry, Kanslerintie 19, 20200 Turku, pendo10@hot-
mail.com.

Työttömien Keskusjärjestön kannatusjäsenet:
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(09) 235 6564, www.toimintakeskusristeys.fi.
Virtain kaupunki, PL 85, 34801 Virrat, Pirkanmaa, (03) 485 
111, www.virrat.fi.
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kolan Työttömät ry. Vara: Ilkka Salonen, 040 737 1958, Hel-
singin Työkanava HeTy ry.

Pohjois-Savo: Jari pesonen, 045 698 2513, Sisä-Savon 
Työttömät ry. Vara: Risto Liimatta, 045 166 0441, Iisalmen 
Työvoimayhdistys ry.

Kainuu: Mikko palaste, 050 384 5864. Vara: Jaani Rönk-
kö, 050 588 3720. Molemmat: Kajaanin Työvoimayhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaa: Auli Mustikkamaa, 050 410 9003. 
Vara: Markku Tuokko, 040 124 0202. Molemmat: Eväitä Elä-
mään ry, ylivieska.

Etelä-Savo: Heikki pyrhönen, 044 722 0501. Mikkelin 
Työttömät ry. Vara: Matti Siivonen, Työpajayhdistys TEKO ry, 
Savonlinna.

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso): Timo 
Mykrä, 040 554 9882. Imatran Työnhakijat ry. Vara: Ville-
Veikko Haukka, 050 300 8279. Etelä-Kymen Työttömät – 
EKyT ry, Hamina.

Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, 
Pohjanmaa, Päijät-Häme. Ei edustusta hallituksessa.
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Oikeus työhön ihmisarvoa 
kunnioittaen!

tyottomat.fi 
#tyottomat

tyottomat.fi

