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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Työttömien Keskusjärjestö ry on toiminut työttömien hyväksi jo 30 vuoden ajan. Tuona aikana
järjestö sekä sen jäsenyhdistykset ovat edesauttaneet yhteiskunnallisia uudistuksia sekä toimineet
monipuolisesti ihmisten tukena. Järjestön 71 jäsenyhdistystä järjestävät toimintaa eri puolella
Suomea. Työ on vaikuttavaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
Takanamme on poikkeuksellinen vuosi. Pandemia on tuonut huolta ja surua, olemme kokeneet
menetyksiä. Tiukentunut taloustilanne ja rajoitukset ovat vaikuttaneet meihin hyvin eri tavoin.
Monien kohdalla vaikea tilanne on pahentunut entisestään. Työttömien yhdistysten työ on ollut
erityisen tärkeää tällaisena aikana.
Työttömien Keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten toimintaa kuvaa vahvasti yhteisöllisyys.
Monipuolinen toiminta luo osallisuutta ja auttaa rakentamaan tulevaisuutta. Vaikka Suomessa
julkiset palvelut ovat tärkeässä roolissa, vapaaehtoistyöllä sekä kuntien ja valtion tukemalla
järjestötyöllä on erittäin suuri merkitys yhteiskunnallemme.
Onnittelen Työttömien Keskusjärjestöä ja työttömien yhdistyksiä 30-vuotisjuhlavuodesta ja
samalla kiitän lämpimästi kaikkia toiminnassa mukana olleita arvokkaasta työstänne.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
Työttömien Keskusjärjestö ry:n 30-vuotisjuhlavuoden suojelija

Tasavallan Presidentin tervehdys ruoksiksi ja englanniksi
Työttömien Keskusjärjestön verkkosivuilla: https://tyottomat.fi/
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Mikä on
työttömyyden
paradigma
työllisyyden
kuntakokeiluissa?
Työllisyyden kuntakokeilut ovat
käynnistyneet 1.3.2021 lähtien. Meille
kantautunut palaute ei toistaiseksi
ole vielä mairitellut. Missä ovat
työttömät asiakkaat on kysytty
jo muutamalla paikkakunnalla?
Ohjataanko työttömiä palveluihin
vai järjestelläänkö vielä asioita, jotta
voidaan palvella työttömiä? Haaste on
toki iso, ja suurempi kuin aiemmissa
työllisyyden kuntakokeiluissa.
Hankkeiden käynnistäminen vie aina
oman aikansa. Joka tapauksessa
Suomen hallitus on linjannut, että
riippumatta tuloksista työllisyyden
palvelut olisivat siirtymässä kunnille
hallituskauden päättyessä.

T

ämä kokonaisuus herättääkin kysymyksen,
mikä on työttömyyden paradigma työllisyyden kuntakokeiluissa?
Minulta kysyttiin vasta haastattelussa –
mikä on työllisyyspoliittisen keskustelun paradigma.
Haastattelijana toimi työttömyysturvalla opiskellut
maahanmuuttajataustainen työtön. Hänellä oli paljon kerrottavaa kokemuksistaan asiakkaana TE-toimistoissa. Palvelupolku ei ole ollut helppo ja näin hänen lopputyönsä yhdeksi kiinnostuksen kohteeksi oli
valikoitunut suomalainen työllisyyspolitiikka.
Vastasin, että Suomessa vallitseva paradigma on
ollut joko työttömän itsensä tai yhteiskuntarakenteiden epäonnistumisen väliltä. Jommassakummassa on ollut aina vikaa – siis jos kysytään poliittisilta
päättäjiltä ja katsotaan päätöksenteon luonnetta sekä
niitä instituutioita, joiden varaan työttömän elämisen edellytykset rakentuvat. Sitten säädetään perusturvan tasoa ja palveluiden kirjoa sekä kattavuutta
paradigman sisältä katsottuna.
Onko työllisyyden kuntakokeiluissa mahdollisuus tehdä paradigman muutos? Mikä olisi uusi paradigma?
Ehkäpä avartavampi näkökulma olisi puhua yksistään hyvinvointitaloudesta ja ihmisestä. Tätä keskustelua SOSTE on herätellyt ja EU-tasoa myöten, sitä
on myös kuultu. Talous palvelee ihmisten ja laajemmin ympäristön hyvinvointia – ei talouden itsensä
päämääriä, joissa ihmiset ja ympäristö ovat pyöriä
talouden rattaissa.
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Jukka Haapakoski,
toiminnanjohtaja,
Työttömien
Keskusjärjestö ry
Miten hyvinvointitalousajattelu liittyisi paradigman muutoksena työttömien palveluihin ja kuntakokeiluihin?
Työttömyyden nykyisessä paradigmassa valtavasti energiaa keskittyy vapaamatkustajaongelmaan.
Käyttääkö työtön hyväksi työttömyysturvaa ja miksei
palveluista edetä avoimille markkinoille? Tässä kuviossa ollaan vahvasti perinteisessä talousajattelussa kiinni. Yritetään saada työttömät työllistymään talouden rattaisiin.
Entäpä jos valjastetaan hyvinvointitalousajattelu palvelemaan työtöntä? Sen sijaan, että pohditaan,
onko työtön vapaamatkustaja, ja mikä palvelu mahdollisimman nopeasti vie avoimille työmarkkinoille,
voitaisiin laajemmin keskityttyä siihen, mitä taloudellisia mahdollisuuksia on olemassa ja miten ne voidaan valjastaa tukemaan työttömän ja yhteisöjen hyvinvointia?
Annettaisiin työttömille itselleen mahdollisuudet
valjastaa näitä yhteisiä resursseja käyttöönsä, jotta
he voisivat rakentaa itselleen sen polun, mikä johtaa
hyvinvointitaloudellisesti parhaaseen lopputulokseen. Ja kuten taloudellisessa toiminnassa yleisestikin olisi suotavaa, epäonnistuneet valinnat eivät olisi
maailman loppu – vaan etsittäisiin uusi tulokulma –
matka hyvinvointiin olisi suunniteltua pidempi.
Hyvinvointinäkökulma on laaja – ei pelkästään
yksilön talouden maksimoiminen vaan myös mm.
terveys, osallisuus ja merkityksellisyyden tunne. Ihmiset kokevat hyvinvointia siitä, että ovat osa jotain
yhteisöä ja voivat antaa yhteisölle oman panoksensa.
Työllistyminen osaksi sellaista yhteisöä, jossa itse kokee olevansa vahvimmillaan, on myös pitkällä tähtäimellä tehokkainta työllistymistä.
Valjastaisiko tämän tyyppinen pidemmän tähtäimen ajattelu sitä uudistusvoimaa, jota nyt kunnilta
työllisyyspolitiikassa odotetaan? Nähtäisiin ihmiset
ihmisinä, kunnan ja elinkeinoelämän palvelut ja työpaikat hyvinvointitalouden alustoina, joista ponnistaa kohti unelmien arvoista ihmiselämää?
Unelmista puheen ollen. Totean tähän loppuun
suuret kiitokset Presidentti Sauli Niinistölle siitä, että
hän on ryhtynyt Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotistaipaleen suojelijaksi. On hienoa, että Suomen arvovaltaisin henkilö ja laajemmin presidentillinen
instituutio on huomannut tekemämme työn ja suonut
sille tämän arvon!
Suuret kiitokset presidentille ja myöskin meidän
jäsenistöllemme, jotka olette vuosien varrella tehneet työtä ihmisille, jotka ovat kohdanneet vaikeuksia elämänsä taipaleella. Sitä työtä, ja niiden kohtaamisten arvoa, ei voi rahalla mitata.

Kuva: Jukka Haapakoski

Jukka Haapakoski toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

iRMA hIRSJÄRVI pUHEENJOHTAJA, Työttömien Keskusjärjestö ry

Puheenjohtajan palsta:

Sanktioista kohti
tulevaisuuden rakentamista
Toisen asteen koulutuksen
varmistaminen nuorille on
nykyhallituksen yksi suurista
työllisyystoimista. Sitä ennen
lakkautettiin aktiivimalli, ja
huomioitiin työttömien erityisasemaa
koronan aikana mm. suojaosaa
korottamalla, toimeentuloasiakkaiden
koronalisällä ja koronamiljoonilla,
joita kunnissa tulisi nyt käyttää myös
työttömien hyväksi.

T

ulossa on Pohjoismaisen työvoimapalvelun
malli, jonka tekijöiden kanssa olemme käyneet suoria keskusteluja. Sen kohtalonkysymys on, ettei siitä tule pelkkä haastatteluketju. Ajattelemme, että viimeistään puolen vuoden kuluttua työttömyyden alkamisesta jokaisella tulee olla
oikeus palkkatyöhön, työtakuu – jollainen oli vielä
90-luvulla.
Pitkän linjan työllisyystutkija Pekka Tiainen toteaa nuorten työttömyyden olevan niin vakava ongelma, ettei ole liian suurta rahasummaa sen korjaamiseksi. En liioittele, kun sanon, että jokainen kuntapäättäjä näkee tässä vinhan perän. Nuorten aikuisten
syrjäytyminen tuottaa pitkiä ja vaikeita ongelmia.
Yksi on vielä mainitsematta. Hallituksen kaavaileman työllisyyden palvelukeskuksen tarkoituksena
on koordinoida aikuis- ja täydennyskoulutuksen saatavuus kaikille, ympäri maan. Monista OECD-maista
poiketen meiltä puuttuu koulutusrakenne, joka pystyisi motivoimaan ja tukemaan heikkoja perustaitoja
omaavia aikuisia. Sellainen tukisi äkillisen rakennemuutoksen alueita, pitkäaikaistyöttömiä ja esimerkiksi pätkätyön takia oman työyhteisönsä koulutuksista vaille jääneitä.
Elämme mielenkiintoisia aikoja, sanotaan usein
karmean kriisin aikana. Nyt sanon tämän toiveikkaana. On tunne, että olemme vihdoinkin pääsemässä
tälle vuosituhannelle myös työllisyyspolitiikassa.

”

Kuva: Irma Hirsjärvi

Nuorten aikuisten
syrjäytyminen tuottaa
pitkiä ja vaikeita ongelmia.

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Tarja Filatov eduskunnan 1. varapuhemies

Työllistyminen on
kahden kauppa

Työllisyysasteen
parantaminen on
hyvinvointipalvelujen
rahoituksen
näkökulmasta
välttämätöntä.
Työ on tärkeä
osallisuuden
näkökulmasta.
Työpaikkojen synnyn
rinnalla oleellista
on osaamisen
vahvistaminen,
työttömyysturvan
ja palveluiden
toimivuus sekä
osatyökykyisten
nykyistä parempi
mukaan saaminen.
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K

yse ei ole vain työpaikkojen luomisesta, vaan
myös siitä, miten erilaiset ihmiset voisivat
päästä työhön.
Sairaus vaikeuttaa monen ihmisen kohdalla sopivan työn löytämistä. Suomi poikkeaa tässä
selvästi muista OECD-maista. Lähes puolella työttömistä terveydentila muodostaa ongelman työllistymiselle.
OECD:n havaintojen mukaan monet terveysongelmien kanssa painivista työttömistä ovat usein
ikääntyneitä. He asuvat kasvukeskusten ulkopuolella. Työttömyyden pitkittyessä ihmiset eivät enää usko
löytävänsä työpaikkaa ja luovuttavat.
Toinen merkittävä työllistymistä hidastava tekijä
OECD:n selvityksessä oli sopivien työmahdollisuuksien puute. Sosiaalietuuksilla ei selvityksen mukaan
olisi merkittävää vaikutusta työllistymiselle.

Tarvitaan työvoimaa ja työpaikkoja
Minua ihmetyttää ja suututtaakin se, että aina kun
taloudessa on vaikeuksia ja työttömyys kasvaa, keskustelu työttömyysturvan leikkauksesta alkaa. Ei
työllisyyspolitiikka voi keskittyä pelkästään työvoiman tarjonnan lisäämiseen. Työllistyminen on kahden kauppa. Tarvitaan työpaikkoja ja tarvitaan työvoimaa, ja näiden kahden palasen on sovittava toisilleen.
Moni seurasi uutisista Säätytalon jännitysnäytelmää, kun maan hallitus haki ratkaisua valtion tulevaan rahoituskehykseen ja työllisyyteen. Keskeinen
kiistakysymys neuvotteluissa koski työllisyystoimia
ja työttömyysturvan leikkausta. Onneksi Marinin
hallitus viisaasti päätti, että sosiaaliturvaan ei tehdä leikkauksia. Ne vain syventäisivät ihmisten ahdinkoa, koska korona on vaikeuttanut työhön pääsyä.
Lopputulos pitää sisällään paketin erilaisia toimia, joilla varsinkin osatyökykyisten pääsyä työelämään pyritään helpottamaan.
Ensinnäkin hallitus päätti perustaa uuden yhtiön ”Välittäjä Oy:n”, joka palkkaisi osatyökykyisiä pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Pätkittäisistä tukitöistä
voitaisiin näin päästä pidempiin työsuhteisiin.
Toiseksi julkisia hankintoja halutaan hyödyntää
paremmin osatyökykyisten työllistämisessä. Sosiaaliset kriteerit tulisivat osaksi kuntien ostopalvelujen
hankintapäätöksiä.
Kolmanneksi hallitus päätti laajentaa työkykyohjelmaa uusille maan alueille osatyökykyisten palveluiden parantamiseksi.

Kuntakokeilua vahvistetaan
rahoitusuudistuksella
Työllisyyden kuntakokeiluja halutaan myös vahvistaa rahoitusuudistuksella. Kokeilun tavoite on työttömän ihmisen tarpeiden parempi huomiointi ja henkilökohtaisempi apu.
Peruslähtökohta kokeiluissa on läheisyysperiaate. Alueiden erityispiirteet tunnetaan parhaiten lähellä. Asiat saattavat näyttää Helsingistä käsin varsin
erilaisilta kuin pohjoisesta tai idästä.
Oletuksena on, että kunnat pystyvät palvelutarjontaansa yhdistelemällä räätälöimään palveluita paremmin työnhakijoiden ja työnantajien tarpeisiin.
Voisi ajatella, että vaikkapa opiskelevien nuorten
työllistymistä auttaisi se, että opiskelujen loppumetreillä saisi apua työpaikan etsimiseen oppilaitoksesta.
Aiemmista kuntakokeilussa tutut omavalmentajat ovat käytössä myös uudessa kokeilussa. Omavalmentajalla pyritään siihen, että ihminen ei putoa palveluiden väliin. Omavalmentajalta työtön voi saada
tukea viranomaisten kanssa asiointiin.
Kokeilun päämääränä on löytää henkilökohtaisesti vaikuttavin tuki työllistymiselle. Yhdelle ihmiselle riittää kevyt etätuki netissä, toinen tarvitsee
enemmän apua.

Työtä tulee räätälöidä ihmiselle
sopivaksi
Vaikeimman työttömyyden taltuttamisessa ei pärjätä
ilman järjestöjä ja niiden työtä. Myös työttömien yhdistysten osaamista on hyödynnettävä.
Nykyisin yritetään muokata ihmistä työhön sopivaksi. Myös työtä pitää räätälöidä ihmiselle sopivaksi. Suomessa on kymmeniä tuhansia työttömiä, jotka
eivät ole työkykyisiä, mutta joista iso osa voisi kuntoutuksen ja tuen avulla työllistyä heille räätälöityihin töihin.
Osallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä yhdenvertaisuuden saavuttaminen edellyttää asennemuutosta työnantajilta, mutta selvästi tukea julkiselta vallalta.
Hyvinvointipalvelujen keskeinen tehtävä on kannustaa ihmisiä aktiiviseen elämään. Työn merkitys
on aktiivisessa elämässä suuri eikä ainoastaan toimeentulon vaan myös osallisuuden näkökulmasta.
Siksi oikeus työhön ja toimeentulon hankkimiseen
valitsemallaan ammatilla on turvattu perustuslaissa, yhtenä perusoikeutena.
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Jukka Lindberg kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr

Onko työllisyyspolitiikan
suunta muuttumassa?
Välityömarkkinat luotiin 1990-luvulla
purkamaan pitkäaikaistyttömyyttä,
ja ne ovat edelleen keskeinen
osa vaikeasti työllistyvien
henkilöiden palvelujärjestelmää.
Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmää
koordinoi Vates-säätiö. Miltä vireillä
olevat työllisyyspolitiikan uudistukset
näyttävät välityömarkkinatoimijoiden
suunnalta?

N

ykyisen Sanna Marinin hallituksen toimikausi on ollut kaikkien tuntemista syistä hyvin erikoinen. Kaikesta huolimatta hallitus
on viemässä eteenpäin lähes ennätysmäärän työllisyyden parantamiseen tähtääviä uudistuksia. Uudistuksilla pyritään selvästikin vaikuttamaan
erityisesti vaikeimmin työllistyvien – työllistymisessään tukea tarvitsevien – henkilöiden palveluihin ja
työelämään ja sitä kohti etenemiseen.
Hallitusohjelmassa on näkyvissä pyrkimys tavoitella laajoja ja ajallisesti pitempiä kehitysprosesseja
– ennen kaikkea työkykyohjelma – mutta myös halua
ja uskallusta tehdä useita toisiinsa limittyviä muutoksia yhtäaikaisesti. Kumpikin tulokulma sisältää omat
riskinsä ja haasteensa, mutta toisaalta: tyhjän saa
yrittämättäkin.
Hallituksen valmius arvioida muiden toteuttamia malleja, vieläpä lähialueilta, mahdollistaa muutosten hallitumman valmistelun. On kaksi hanketta,
joissa muiden kokemuksia pystytään hyödyntämään.
Nämä ovat Osatyökykyisten työllistämisen Suomen
malli, jossa selvityksen perusteella ja Ruotsin Samhall AB:n ja kotimaassa 2009–2016 toteutetun työpankkikokeilun pohjalta ollaan perustamassa valtion omistama erityistyöllisyysyritys työnimeltään
Välittäjä Oy sekä juuri valmistunut yhteiskunnallisten yritysten strategia, jossa osatyökykyisten työllistäminen on vahvasti esillä.

Tarjotaanko porkkanaa vai keppiä?

Jukka Lindberg
Kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr
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Työllisyyspoliittisia toimenpiteitä voi ryhmitellä monellakin tavalla, mutta yksi käyttökelpoinen, vaikkakin yksinkertainen ja karkea, tapa voisi olla jaotella toimenpiteet työpaikkojen määrää lisääviin (työmarkkinoiden kysyntä), työnhakijoiden määrää ja
aktiivisuutta lisääviin (työvoiman tarjonta) ja työllistymisen mekanismeja kehittäviin (työvoimapalvelut
ja kohtaannon parantaminen).
Valtiovallan tai yhteiskunnan kannalta toimenpiteiden luonteella ei sinänsä pitäisi olla suurta väliä,
kunhan ne tuottavat tulosta. Työmarkkinoilla operoivien eli työpaikkojen (yritysten) ja erityisesti työttömien työnhakijoiden kannalta asia on tietysti aivan
toinen. Erityisesti silloin, kun toimenpiteitä valitaan
kannustimien ja sanktioiden välillä.
Ainakin omalla kohdallaan niin työnantaja kuin
työntekijäkin kohtaisi yleensä mieluummin porkkanan kuin kepin. Välittäjä Oy:n ja yhteiskunnallisten
yritysten kohdalla painotus tuntuisi olevan poikkeuksellisen paljon kannustumien puolella.

Aktiivista vai passiivista
työllisyyspolitiikkaa?
Työllisyyspolitiikalla on tietysti muitakin ulottuvuuksia. Onko se aktiivista vai passiivista? Naapurimaiden vertailussa Ruotsia on perinteisesti pidetty Suomea aktiivisempana, sillä työllisyysrahoja on
suunnattu paljolti palkkatukeen ja siihen verrattavaan, Ruotsin valtion omistaman Samhall AB:n budjettitukeen.
Työvoimahallinto on Ruotsissa ollut Suomea vahvemmin resursoitu. Tosin suunta on heillä alaspäin
ja osan erosta selittää Ruotsissa viranomaisten itse
tuottamat palvelut, joita meillä hankitaan palveluntuottajilta. Toki Ruotsin työllisyyspolitiikkaan käyttämä rahamäärä kokonaisuudessaan on ollut meitä
merkittävästi suurempi myös väkilukuun suhteutettuna. Tässä piileekin yksi Välittäjä Oy:n haasteista. Jo
yhtiön perustaminen tulee vaatimaan merkittävät investoinnit ja toiminnan käynnistyttyä on odotettavissa, jos ei samansuuruiset niin ainakin samansuuntaiset henkilötason kustannukset kuin naapurimaassa.
Työllisyydenhoidon rahoitukseen liittyy vielä se
haaste, että yleensä vain bruttoluku tiedetään. Siis se,
kuinka monta euroa siihen valtion ja kuntien budjeteissa varataan. Työllisyyspolitiikan positiivisia vaikutuksia on vaikeampi arvioida, tai ainakaan todistaa. Tämä on tilanne myös edellä mainitun Samhall
AB:n suhteen. Ruotsin valtion panostaa yhtiöön noin
6,5 miljardia kruunua eli yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Välityömarkkinatoimijoiden
yhteistyöryhmä
Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä perustettiin alun perin vuonna 2010. Se on tehnyt yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä aktiivisesti
vuodesta 2014 lähtien. Yhteistyöryhmän jäsenet
ja niiden jäsenet edustavat laajasti välityömarkkinoiden sekä tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden
kenttää.
Ryhmä tekee vaikuttamistyötä mm. kannanotoilla, tapaamalla vaikuttajia sekä tekemällä kyselyjä eri verkostoille edistäen vaikeasti työllistyvien työllistymistä. Yhteistyöryhmään kuuluvat
Vates-säätiö, SPR Kontti, Into – etsivä nuorisotyö
ja pajatoiminta ry, Työttömien Keskusjärjestö ry,
Sininauhaliitto, Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistys ry, Oktetti ry, Mielenterveyden keskusliitto
sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

On helppo laskea, kuinka paljon tästä palautuu
verotuloina, ja sitäkin voi arvioida, kuinka paljon
nyt Samhallissa työsuhteessa olevat kuormittaisivat
työllisyydenhoidon rahoitusta palkkatukien ja työttömyyskorvauksien muodossa, jos he eivät olisi työllistyneet Samhalliin.
Mutta mikä on Samhallista saatavan palkan,
21.000 kruunua kuukaudessa kokopäivätyössä, merkitys muiden yhteiskunnan tukien osalta? Ajatus
työntekijöiden huomattavasti pienentyneestä tukiriippuvuudesta tuntuu varsin loogiselta. Tämän lisäksi pitäisi huomioida pysyvän työsuhteen vaikutus
henkilön hyvinvointiin ja terveyteen ja niiden kautta
terveyden ja mielenterveyden hoitokuluihin.

Työpaikkoja vaikeasti työllistyville
Työllisyyspolitiikassa vaikuttaisi olevan tapahtumassa varovainen ajattelutavan muutos. Tähän saakka
paino on ollut aktivoimisessa, työllisyyttä edistävissä
palveluissa ja avoimille työmarkkinoille suuntautuvien siirtymien tukemisessa. Välittäjä Oy:n perustaminen ja yhteiskunnallisten yritysten strategia herättävät ajatuksen aktiivisesta työpaikkojen luomisesta
vaikeasti työllistyville keskeisenä osana työllisyyspolitiikkaa.
Vaikka puoliväliriihen kirjaukset Välittäjä Oy:n
osalta ovatkin osin vaikeaselkoisia, ajatus aktiivisemmasta työllisyyspolitiikasta herättää toiveikkuutta.
Vaikka nyt ehkä valittava tie ei olekaan mitenkään
helppo tai suoraviivainen. Erittäin paljon vaikeita ja
myös työmarkkinapoliittisesti hankalia haasteita on
tarjolla. Yksi välittömästi käsillä oleva haaste on nykyisten palvelutuottajien – välityömarkkinatoimijoiden – rooli. Yhteiskunnallisten yritysten strategia ja
sen toteuttamisen tueksi perustettava osaamiskeskus tarjoavat vetoapua, mutta työnjako Välittäjä Oy:n
kanssa askarruttaa.
Välityömarkkinatoimijat ovat tehneet aktiivista
yhteistyötä tarvelähtöisen palvelukonseptin kehittämisessä ja tavoittelevat entistä parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä yrityskentän kanssa. Ehkä ja toivottavasti työllisyyspolitiikan kehittäminen sisältää nykytoimijoiden kehittämisen vahvan tuen ja työpaikkojen luomiseen tähtääviä toimintamalleja mm. kiertotalouden ja hoivan aloilla yhteistyössä yrityskentän
kanssa.
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Saana Siekkinen Johtaja, SAK
Alli Tiensuu työvoimapolitiinen asiantuntija, SAK

Viime aikoina on keskusteltu kiivaasti
hallituksen työllisyystoimista ja
vaikutusten arvioinnista. Monet
ovat pitäneet tähän mennessä
tehtyjä toimia olemattomina. SAK:n
asiantuntijat Saana Siekkinen ja Alli
Tiensuu arvioivat meneillään olevia
työllisyysuudistuksia.

Saana Siekkinen
Johtaja, SAK
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H

allitus on kuitenkin jo päättänyt useista työllisyystoimista. Merkittävin on varmasti työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen asteittain ikääntyviltä työttömiltä. Lisäksi hallitus päätti jo viime syksynä pohjoismaisen työvoimapalvelumallin valmistelusta. Siinä työttömien palveluja, mutta samalla myös työnhaun velvoitteita lisätään merkittävästi. Viimeisin merkittävä työllisyyspäätös on työvoimapalveluiden järjestämisvastuun
siirtäminen kunnille ja samalla myös kuntien rahoitusvastuun lisääminen.
Paljon valmisteluja on siis meneillään ja meillä
on totisesti paljon työtä tehtävänä, että uudistukset
menevät aidosti työttömien palveluja, työttömyysturvaa ja työllistymistä parhaiten tukevaan suuntaan.
Aktiivimalli oli surullinen esimerkki uudistuksesta,
joka meni pieleen, kun haluttiin vain aktivoida työttömiä ei tukea työllistymistä. Entisten velvoitteiden
päälle rakennettiin uusi aktiivimalli, jonka ehtojen
täyttäminen oli monelle työttömälle mahdotonta, ja
seurauksena oli ennestäänkin niukan toimeentulon
leikkaaminen määräajaksi. Myöskään mallin työllisyysvaikutuksia ei kyetty arvioimaan, koska työllisyys koheni muutenkin Suomessa tuona aikana hyvin. Nykyinen hallitus onneksi luopui ensitöikseen
aktiivimallista.
Vaikka aktiivimalli on historiaa, valitettavasti kovin monen yhteiskunnallisenkin toimijan ajattelun
taustalla on oletus, että työtön on laiska sohvalla makoilija, joka välttelee työhön menoa viimeiseen saakka.
Onko kyse oikeasti tästä? Viime hallituskaudella lyhennettiin ansioturvan kestoa sadalla päivällä.
Valtion talouden tutkimuskeskuksen tutkimuksen
mukaan ansioturvan kesto vaikuttaa merkittävästi
työttömien käyttäytymiseen. Tämä näkyy siinä, että
jotkut odottavat, kunnes heidän päivärahakautensa
päättyy. Mutta tämä joukko on niin pieni, ettei sillä
ole suurta vaikutusta julkiseen talouteen tai työttömyysjaksojen keskimääräiseen kestoon. Paljon oleellisempaa on se, että työttömät reagoivat ansioturvan
pituuteen jo paljon ennen kuin etuuspäivät uhkaavat
loppua.
Nopea työllistyminen ei ole aina etu, vaan kuluja
tulee, jos ihmiset ”pakkotyöllistyvät” mihin tahansa
työhön. Tutkimuksen mukaan pidempi päivärahajakso pidentää työttömyyttä, mutta toisaalta pidemmät
työnhakujaksot johtavat parempiin työsuhteisiin.
Tämä viittaa siihen, että pidemmän ansioturvan turvin etsitään omaa osaamista vastaavaa työtä. Tämä
puolestaan tasoittaa pidemmän työnhaun kustannuksia merkittävästi.

Kuva: Bombaert/iStock

Ovatko työttömät laiskoja
työn välttelijöitä?

Sääntelyä vai tukea työttömille?
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan pohjoismaista työvoimapalvelun mallia, josta
SAK:n työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu
kirjoittaa yksityiskohtaisemmin. Jälleen tarjolla on
uusi malli työttömille. Sinänsä poliitikkojen lähtökohta valmistelussa on ollut positiivinen: työvoimapalveluiden resursseja lisätään merkittävästi työttömien työnhaun tukemiseksi ja karensseja lievennetään. Samalla työnhaun velvoitteita lisätään. Aktiivimalliin verrattuna vaikuttaa järkeenkäyvältä.
Valitettavasti kuitenkin vaikuttaa siltä, että lainsäädännön valmistelun aikana on hallituksen esitysluonnoksen sivumäärä kasvanut samaa vauhtia monimutkaisen sääntelyn kanssa. Luonnoksessa määritellään yksityiskohtaisesti erilaisia työttömien haastatteluita sekä työnhakuvelvoitteita. Suuri huolemme
on, miten tällaista sääntelyä käytännössä toimeenpannaan ja miten työtön tästä erilaisten velvoitteiden
viidakosta selviää.

SAK kannattaa syyperusteista sosiaaliturvajärjestelmää, jossa tuen vastineena on velvollisuuksia.
Työttömän velvollisuus on ensisijaisesti hakea töitä
tai kouluttautua. Mutta samaan aikaan tiedämme,
että työttömien tilanteet, kuten työkyky, osaaminen
tai alueen työllisyystilanne vaihtelevat paljon. Voi
myös kysyä tarvitseeko työttömiä koskevan lainsäädännön ja yhteiskunnallisen keskustelun lähtökohta olla se, että työttömät lähtökohtaisesti välttelevät
työntekoa, ja siksi tehdään yksityiskohtaista lainsäädäntöä mahdollisten väärinkäytösten varalta.
Mitä jos lähtisimme liikkeelle siitä suuresta
enemmistöstä, jotka työnsä menetettyään kokevat
suuren shokin ja siitä selvittyään ehkä tarvitsevat tukea uudesta tilanteesta selviytyäkseen, mutta hakevat aktiivisesti uutta työtä ilman yksityiskohtaistasääntelyäkin?
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Pohjoismaisessa
työvoimapavelumallissa tulisi
muistaa aito yksilöllisyys

H

allitus linjasi syksyn 2020 budjettiriihessä
pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista.
Siinä työttömät kohdataan työnhaun alkuvaiheessa kahden viikon välein. Lisäksi jos
työttömyys pitkittyy, kuukauden kestäviä tiiviitä palvelujaksoja toteutetaan aina kuuden kuukauden välein. Muutosta varten TE‐toimiston resursseja lisätään 70 miljoonalla eurolla.
Koronakriisin aikana työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut huimasti. Työvoimapalveluilla ei voida taikoa kaikille työttömille työpaikkoja, jos
ja kun niitä ei ole tarpeeksi tarjolla. Palveluiden avulla voidaan kuitenkin esimerkiksi käydä läpi työttömäksi jääneen osaaminen ja työkykyyn vaikuttavat
asiat ja ohjata työtön tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi koulutukseen tai kuntoutukseen.

Alli Tiensuu
Työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
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Palveluiden kehittämisessä
huomiota laatuun
SAK:n mielestä työttömien palveluiden kehittämisessä keskeistä olisi turvata laatu ja yksilöllisyys. Tavoitteena tulisi olla työnhakijan auttaminen työllistymään pitkäkestoisesti. Olemme huolissamme siitä, miten TE-palveluiden kaavailtu 70 miljoonan resurssilisäyskään riittää tarpeeksi yksilöllisen palvelun turvaamiseen. Osa työttömistä työllistyy nopeasti. Osa tarvitsee alussa apua enemmän kuin kahden
viikon välein tai työttömyyden pitkittyessä intensiivisempi apu voisi olla tarpeen jossakin muussa vaiheessa kuin puolen vuoden välein.
Me kohdentaisimme resurssit hieman eri tavalla
kuin hallitus, joka aikoo suunnata tapaamiset kaikkien työttömien tapaamiseen lähtökohtaisesti melko mekaanisessa tahdissa. SAK:n omassa mallissa jokainen työtön tavattaisiin kasvokkain työttömyyden
alussa – tietysti paikan päällä vasta sitten, kun se on
koronan puolesta turvallista. Tämän jälkeen kuitenkin tapaamistahti olisi yksilöllisempi työnhakijan
oman tarpeen mukaan. Tapaamisia olisi kuitenkin
hyvä olla vähintään esimerkiksi kolmen kuukauden
välein, jolloin kukaan ei voisi jäädä tätä pidemmäksi
ajaksi täysin oman onnensa nojaan.
Sama pätee mielestämme budjettiriihessä päätettyyn työnhaun velvoitteeseen: korostamme siinäkin
kategorisuuden sijaan yksilöllisen tilanteen huomioimista. Hallituksen päätöksen mukaan työnhakijan
työllistymissuunnitelmassa sovitaan määrällisestä
työnhakuvelvoitteesta. Hakijan täytyy hakea kuukaudessa 0–4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja hakijan työkyvystä. Lähtökohtana
on, että työtön hakee 4 työpaikkaa kuukaudessa ja
määrän reunaehdoista säädetään laissa tarkkarajaisesti.
SAK:n mallissa työttömälle sovittaisiin työllistymissuunnitelmaan henkilökohtainen työnhakutavoite. Lainsäädäntö asettaisi raamit, mutta lopullinen
työnhakutavoite katsottaisiin kuitenkin aina kunkin
työnhakijan tilanteen mukaan. Työnhakijoiden tilanteet vaihtelevat paljon: työttömien lisäksi osa rekisteröityneistä työnhakijoista on lomautettuja ja osa tekee töitä esimerkiksi osa-aikaisena. Joka tapauksessa jokaisen työnhakijan tilanne on ainutlaatuinen.
Siksi mielestämme pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin tulisi jättää mahdollisuus lopulta katsoa aina
työnhakijan yksilöllistä tilannetta ja miettiä sekä tapaamistahti että työnhakutavoite niiden mukaan.

Olli Tenovuo neurologian erikoislääkäri, professori, Turun yliopisto

Työkyvytön työnhakija –
kenen ongelma?
Mikä on tosiasiallisesti työkyvyttömän
tilanne yhteiskunnassa? Jos ei kykene
töihin, eikä eläkkeelle pääse. Aiheesta
kirjoittaa ylilääkäri, neurologian
erikoislääkäri, professori Olli Tenovuo.

Y

li neljäkymmentä vuotta käytännön lääkärin
työssä julkisella puolella on antanut perspektiiviä siihen, miten sairastuneiden ja vammautuneiden asema yhteiskunnassamme on
muuttunut. Vielä 1980-luvulla ”lääkäri kirjoitti eläkkeelle”, ja näin jälkikäteen ajatellen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi henkilöitä, joilla olisi ollut edellytyksiä jatkaa työelämässäkin tavalla tai toisella. Julkisen talouden kestävyysvaje, koetut lamat 1990-luvun alussa ja 2000-luvulla sekä huoltosuhteen heikkeneminen väestön ikärakenteen myötä ovat kääntäneet asetelman päälaelleen. Pohdin, onko nykytilanne yhteiskunnan kokonaisedun mukainen – onko siis
menty ”ojasta allikkoon”?
Selkeintä on nostaa heti ”kissa pöydälle”: Nykyisin terveydenhuollossa tapaa paljon potilaita, jotka
ovat ja tulevat olemaan työkyvyttömiä, mutta joille
kuitenkaan ei ole myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai joskus edes sairauspäivärahaa. Arvioin jäljempänä mitä kaikkea tästä seuraa,
mutta sitä ennen on hyvä miettiä mihin asioihin ongelmat tiivistyvät.
Perussyy tilanteeseen on julkisuudessakin paljon
esillä ollut ennenaikaisen eläköitymisen estäminen.
Tämä tarkoittaa kansalaisten säilymistä työelämässä
mahdollisimman pitkään vanhuuseläkeikään saakka. Käytännönläheisempi syy on eläkelakeihin liitetty määritelmä, jossa työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttaa ”riittävän vakava sairaus, vika tai vamma”.
Näin hoitavan lääkärin näkökulmasta asian pääongelma liittyy kyseiseen lainkohtaan tai paremminkin
sen tulkintaan.

”Riittävän vakava
sairaus, vika tai vamma”

Olli Tenovuo
Neurologian erikoislääkäri, professori, Turun yliopisto

Eläkelaitokset pyrkinevät yhdenmukaisiin tulkintoihin, joita linjaavat myös muutoksenhakuelinten ennen kaikkea Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöt.
Kuitenkaan oikeuskäytännön tietokannasta (Finlex) en ole kyennyt löytämään ratkaisua, joka linjaisi
mikä on ”riittävän vakava” sairaus, vika tai vamma.
Yksi selkeä ongelmien lähde liittyy tulkintaan siitä, että eläkkeen hakijalla pitää olla diagnoosi, joka
on muu kuin ns. oirediagnoosi. Jos henkilön sairaus
on jäänyt diagnoosiltaan epäselväksi, työeläke-etuutta ei myönnetä, olipa hänen toimintakykynsä mikä
tahansa.
Tähän riittää se, että eläkelaitoksen tai valituselimen mielestä diagnoosi on epäselvä, vaikka se hoitavan tahon mielestä olisi selvä. Tällainen ratkaisukäytäntö on johtanut mm. siihen, että vuoteeseen hoidet-
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tava henkilö on katsottu työkykyiseksi. Sama linjaus
on johtanut myös siihen, että monien epäselvänä pidettyjen sairauksien - kuten esimerkiksi krooninen
väsymysoireyhtymä POTS tai sisäilmasairaus - perusteella on käytännössä mahdotonta saada työkyvyttömyyspäätöstä.
Mikä sitten on ”riittävän” vakava? Monissa sairausryhmissä, esimerkiksi selkäsairauksissa ja aivosairauksissa, kielteisissä päätöksissä vedotaan usein
vähäisiin tai puuttuviin kuvantamislöydöksiin. Näin
siitä huolimatta, että kuvantamistutkimukset kuvaavat vain elimen rakennetta, mutta eivät sen toimintaa. Näyttäväthän esimerkiksi Downin oireyhtymää
tai vahvasti oireilevaa Huntingtonin tautia potevien
aivot yleensä rakenteellisesti normaaleilta.
On toki toisaalta ymmärrettävää, että yksiselitteisten rajojen vetäminen asioihin, joissa sellaisia
ei luonnostaan ole, on mahdotonta. Tässä korostuu
usein esille tuleva ristiriita: henkilö, joka on häntä tutkineen lääkärin mielestä selvästi työkyvytön,
muuttuu eläkelaitoksen ja valituselinten jäsenten silmissä henkilöksi, jolla on vielä riittävästi työkykyä
jäljellä. Peruste tälle riittävyydelle jää säännönmukaisesti kuitenkin täysin epämääräiseksi.

Riittävän vakavan sairauden, vian tai vamman
määritelmä jättää edellä jo mainittujen potilasryhmien lisäksi ongelmalliseen tilanteeseen erityisesti monisairaat potilaat, joilla mitään sairauksista ei ehkä
yksinään katsota riittävän vakavaksi, mutta päätöksessä ei osata nähdä sairauskuorman kokonaisvaikutusta henkilön toimintakykyyn. Selviä nykyjärjestelmän väliinputoajia ovat myös kroonisesta kivusta
kärsivät potilaat ja mm. monet aivovammapotilaat.
Oleellinen virhe nykyjärjestelmässä onkin se, ettei ratkaisu perustu henkilön toimintakykyyn vaan
diagnooseihin. Tämän takia ei ole harvinaista tavata henkilöitä, jotka tarvitsevat arkeensa esimerkiksi
henkilökohtaista avustajaa olematta kuitenkaan eläkelaitoksen silmissä työkyvyttömiä. Kenen maalaisjärkeen tällainen yhtälö sopii??

Kenen ongelma?
Olen oheiseen taulukkoon listannut työkyvyttömän
työttömän asian eri osapuolia, sekä niitä negatiivisia
seurausvaikutuksia, joita aiheutuu, kun työkyvytön
henkilö katsotaan järjestelmässämme työkykyiseksi.

Intressitaho

Seuraukset

Työkyvytön itse

Toistuvat lääkärinlausunnot, ansioiden pieneneminen, eläkekarttuman pieneneminen, masennus/turhautuminen/
syrjäytyminen, lisääntynyt sairastuvuus

Perhe/läheiset

Lisääntynyt kuormitus, köyhtyminen, stressi, lisääntynyt sairastuvuus, perheiden hajoaminen

Työeläkeyhtiö

Asioiden toistuva käsittely, valituksiin vastaaminen, negatiivinen palaute, asiakaspalvelijoiden työhyvinvointi

Kela

Kustannusten siirtyminen Kelalle (työmarkkinatuki / peruspäiväraha / toimeentulotuki / toistuvat sv-päivärahat),
paperityön suuri määrä, kuormitus myös välillisistä vaikutuksista työkyvyttömän perheenjäseniin

Terveydenhuolto

Kuormitus toistuvista lausunnoista, kuormitus lisääntyneestä sairastavuudesta, turhautuminen hyödyttömästä
mutta pakollisesta työstä, resursseja kuluu työhön, joka ei tuota terveyttä

Sosiaalitoimi

Lisääntynyt kuormitus, resurssit pois muualta

Työvoima
viranomaiset

Kuormitus työstä, joka ei johda työllisyyden kasvuun, resurssit pois tuottavammasta työstä, kuormitus koko
hallinnonalalle ”työttömistä” jotka eivät koskaan palaa työhön

Työantajat

Kasvanut verotuspaine yhteiskunnan suurempien kulujen takia

Yhteiskunta

Eriarvoisuuden kasvu, kokonaiskustannusten kasvu, yleinen tyytymättömyys, syrjäytymisen ja
mielenterveysongelmien kasvu

Taulukko: Työkyvyttömästä työttömästä aiheutuvat negatiiviset seuraukset
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Kuva: Chiplanay/Pixabay

Osa on vaikutukseltaan hyvinkin laajakantoisia, osa
taas rajatumpia.
Onko jollekin taholle sitten hyötyä siitä, että työkyvytöntä henkilöä ”roikotetaan” tilastoissamme
työnhakijana? Epäilemättä työeläkelaitokselle on
edullista, että henkilölle ei tarvitse maksaa kuntoutustukea/eläkettä, vaan hänen toimeentulonsa kustannetaan muualta. Se saattaa tätä kautta olla edullista myös työnantajille pienempinä palkan sivukuluina.
Yhteiskuntamme kuitenkin toimii vähän kuin aivojen hermoverkko: ongelma jossain kohdin vaikuttaa lopulta tavalla tai toisella etäämmällä oleviin toimijoihin. Kun kustannukset eivät kohdistu suoraan,
vaan usein monenkin mutkan kautta, niiden todellinen vaikutus hämärtyy.
Näen, että eräs perusongelma nykyisessä järjestelmässä on, että kattavaa riippumatonta analyysiä
ei ole tehty siitä, millaisia seurauksia ja kustannuksia eri intressitahoille heijastuu, kun eläkehakemus
hylätään. Tehdyt selvitykset kertovat, kuinka suuri
osa palautuu työelämään ja mitä hylkypäätöksen saaneille tapahtuu, mutta välillisiä seurausvaikutuksia
tai niiden kustannuksia ei ole analysoitu.
On toki huomattava, etteivät kaikki eläkehylkäykset ole perusteettomia. Osa voi olla hylkäyksen saaneellekin suorastaan hyödyllisiä. Tässä tarkoitankin
niitä henkilöitä, jotka oikeasti ovat työkyvyttömiä,
eivätkä muutu hylkypäätöksestä työkykyiseksi edes
osittain. Näiden henkilöiden kohdalla päätöksen seurausvaikutukset ovat pelkästään kielteisiä intressitahosta riippumatta. Valtiovallan taholtakin on kiinnitetty huomiota tähän työkyvyttömien työttömien joukkoon, jotka ovat järjestelmässämme väärällä
etuudella.

Mitä pitäisi tehdä?
Ratkaisun perustaminen toimintakykyyn diagnoosin
sijasta olisi välttämätön uudistus. Toimintakyky kuitenkin ratkaisee sen, mihin henkilö arjessaan pystyy. On selvää, ettei hoitava lääkäri voi olla se, joka
tekee päätöksen potilaan kannalta näin ratkaisevasta
etuudesta. Vieroksun kuitenkin myös käytäntöä, jossa nämä hyvin kauaskantoiset ja ihmisen arkielämän
kannalta ratkaisevat päätökset tehdään kirjoituspöydän takaa potilasta näkemättä.
Jokainen kliinistä työtä tehnyt lääkäri tietää, miten virheellisen kuvan potilaan tilanteesta saattaa
saada papereiden perusteella verrattuna siihen, jos
tapaa potilaan. Epäselvissä työkykypäätöksissä tulisi hyödyntää riippumatonta moniammatillista työja toimintakyvyn arviointia, jota tekevät esimerkiksi kuntoutustutkimuspoliklinikat. Papereihin perustuvaa vakuutuslääkärin päätöstä voisi verrata pitkän
matkan ohjusten käyttöön – saattaa olla, että kohteeseen osutaan tai sitten ei, mutta ainakaan ei tarvitse
nähdä seurauksia, joten napin painaminen on helppoa. Kansalaisten yleisimpiä valitusten aiheita onkin se, ettei päätöksen tehnyt lääkäri ole edes nähnyt häntä.
Järjestelmä pitäisi myös laatia sellaiseksi, etteivät
työkyvyttömyyden kustannukset kohdistu millekään
intressiryhmälle, vaan jakautuvat tasaisesti koko yhteiskunnalle. Samoin olisi varmistettava, ettei mikään taho taloudellisesti hyödy työkyvyttömyyseläkepäätöksen lykkäämisestä. Nyt näkee tapauksia,
joissa henkilö on saman sairauden takia ollut vuosikausia työkyvytön, ja kun lopulta eläke myönnetään,
se onkin pudonnut jopa vain kolmasosaan siitä mitä
se olisi ollut työkyvyttömyyden alkaessa. Eläkelaeissa on mainittu myös kohtuullisuusperiaate, mutta
sen soveltaminen vaikuttaa kokonaan unohtuneen.
Vanhan yleisen oikeusperiaatteen mukaan se mikä ei
ole kohtuullista, ei voi olla oikeuskaan.
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Leena Valkonen Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Suomessa on kymmeniätuhansia
työkyvyttömiä työttömiä. Mitä
asialle voi tehdä?
Työttömien Keskusjärjestön Eläke
mahdollisuutena -seminaarissa
huhtikuussa käsiteltiin
tosiasiallisesti työkyvyttömien
asemaa. Sosiaalilääketieteen
dosentti, psykiatrian erikoislääkäri
Ilkka Taipale painottaa, että
sosiaalilääketieteellinen
eläkeselvittely eli ELMA-projekti tulee
käynnistää uudelleen.

E

LMA-projekti perustettiin 20 vuotta sitten
vuonna 2001 eduskunnan valtiovarainvaliokunnan aloitteesta. Sen nojalla tutkittiin työkyvyttömäksi arvioitujen pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytyksiä. Projekti toteutettiin työvoimatoimistojen ja sittemmin Työvoiman palvelukeskusten toimesta erillismäärärahoin.
Hankkeen tuloksista on valtakunnallisia tilastoja vain vuosilta 2001–2007, jolloin 14 000 henkilöä sai
ansaitsemansa työkyvyttömyyseläkkeen. Kaikkiaan
arvioidaan noin 25 000 henkilön saaneen eläkkeen
vuoteen 2017 mennessä.
– Todettakoon, että Porissa työkyvyttömyyseläkkeen sai yli 700 henkilöä eli yli prosentti työikäisestä
väestöstä ja Helsingissä yli 3000 eli yli puoli prosenttia työikäisistä, Ilkka Taipale kertoo.
Taipaleen mukaan pulmana oli, että hanketta ei
koskaan organisoitu valtakunnallisesti eikä alueellisesti, eikä sillä ollut ohjaus- tai koordinointiryhmää. Alkuvaiheessa hanketta seurasi työministeriössä yksi virkamies, myöhemmin tosiasiallisesti ei kukaan. Kukin työvoimatoimisto, työvoiman palvelukeskus tai sosiaalitoimisto teki itsenäisesti päätöksen
ryhtyä tai olla ryhtymättä projektiin.
Projekti lopetettiin viitisen vuotta sitten ja työvoimatoimistoissa ja työvoiman palvelukeskuksissa erittäin kokeneet ja projektia hoitaneet työntekijät jäivät
tehtävästä pois. Tehtävä siirrettiin kunnissa sosiaalitoimistoille ja terveyskeskuksille, joilla ei ollut voimavaroja, aikaa eikä useinkaan kokeneita, osaavia
työntekijöitä jatkamaan prosessia.

Työkyvyttömien joukkoa ei
tunnisteta terveydenhuollossa
Työttömien joukossa työhön kykenemättömien henkilöiden määrä kasvaa vuosittain.
Tilastokeskuksen Findikaattorin mukaan helmikuussa 2021 työttömiä oli 220 000, joista vaikeasti
työllistyviä 165 000 henkeä. Heistä pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita oli 96 000 sekä
näihin rinnasteisia, toimenpiteiltä työttömäksi siirtyneitä pitkäaikaistyöttömiä 25 000.
Vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut 50 prosentilla. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita
oli lähes 40 000. Tämän ohella maassamme on runsaasti työelämän ulkopuolella, esimerkiksi toimeentulotuella eläviä työikäisiä henkilöitä, jotka eivät pärjäisi työelämässä, Ilkka Taipale kuvailee tämän hetken lukuja vaikeasti työllistyvien osalta.

Ilkka Taipale
Sosiaalilääketieteen dosentti
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Kuva: Juha Keränen

Ilkka Taipale Järvenpäässä 29.4.2013 pitämässä tsemppauspuhetta uuden työttömien yhdistyksen perustamiseksi.
– Työkyvyttömien joukkoa ei tunnisteta terveydenhuollossa, eikä heitä ohjata oikeisiin tutkimuksiin. Eivätkä asiakastyöryhmät ole riittävä malli työkykyselvitykselle. Työttömien terveystarkastukset
painottuvat terveyden edistämiseen ja työkyvyn ylläpitoon. Ne eivät toimi työkyvyn arvion kehyksenä nykyisellään, Taipale selvittää näkemystään.
Toimintakyvyn lasku on yksi oleellinen selvitettävä asia, miten ihminen ihan oikeasti pystyy tekemään työtä. Se selviää parhaiten seuraamalla työntekoa ja haastattelemalla työnantajaa, työnjohtajaa tai
henkilöä, joka työskentelee lähipiirissä. Itse olen eläkeselvityksiä tehdessäni aina soittanut ja haastatellut työnantajia tai muita ja kysynyt, miten työntekijä
selviää töistään. Sitten muut kliiniset ja terveydelliset
tutkimukset päälle.

ELMA-projekti on käynnistettävä
uudelleen
Edellä esitettyjen lukujen valossa ELMA-projekti on
käynnistettävä uudelleen, Taipale korostaa. Se tulisi
organisoida valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön toimesta. Sillä tulisi olla
johdossaan vastuunalainen virkamies ja tämän johtama työryhmä.
Vastaavasti alueellisesta organisaatiosta vastaisivat sairaanhoitopiirit ja tulevat hyvinvointialueet,
joissa olisi projektin johtoryhmät. Itse eläke-edellytysten selvittely tehtäisiin kentällä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveysvirnaomaisten sekä työvoimatoimistojen kanssa. Projektiin voidaan allokoida erillisrahoitusta. Projekti sopisi hyvin hallituksen covidexit projektin osaksi, Taipale ehdottaa.
Eläkekriteerejä tulee myös muuttaa. Työelämä on
muuttunut ratkaisevasti 30 vuodessa mutta eläkekriteerejä ei ole muutettu nykyelämän näkökulmiin. Aiemmin oli sellaisia töitä, joissa saattoi pärjätä heikommillakin taidoilla tai kunnolla. Nyt työelämän vaatimukset ovat aivan muuta luokkaa, Taipale toteaa.
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Jari Lindström projektikoordinaattori, Kuntaliitto

Työllisyyden kuntakokeilut
käynnistyivät maaliskuussa.
Kuntakokeilujen koordinaattorina
Kuntaliitossa toimiva Jari Lindström
avaa kokeilujen käynnistymistä.

K

olmatta kertaa kokeillaan työllisyyden kuntakokeiluja. Tai voihan olla, että kokeiluja on
tehty sitäkin useammin, muistini ei yllä kovin
pitkälle
Kokeilukulttuuri on mielestäni hyvä asia. On hyödyllistä selvittää jotain ennen kuin tehdään pysyvämpiä ratkaisuja. Ymmärrän erinomaisen hyvin myös
niitä, joiden mielestä tämä on ”viimeinen” kokeilu,
tästä pitää seurata pysyvämpiä toimintatapoja ja -malleja. Olen samaa mieltä, jotain uutta tästä tulee seurata. Ja niin tulee myös käymään, koska maan hallitus
on linjannut puoliväliriihessään pysyvien vastuiden
siirrosta kunnille.
Sain työministerinä vastata, kyllästymiseen asti,
kysymykseen siitä, että ”tällä keinollako hallitus poistaa työttömyyden?” Ei tietenkään. Ei ole olemassa mitään yhtä keinoa tai toimintatapaa, joka yksin ratkaisee työttömyyden ongelmat. Tarvitaan kymmenittäin
erilaisia ratkaisuja ja silti, mikään niistä ei tuo pysyvyyttä ilman sitä sinällään yksinkertaista seikkaa,
että yritykset työllistävät ihmisiä. Siis että yritykset
tarvitsevat työvoimaa ja että tuo työvoima on sellaista,
joka vastaa yritysten tarpeita.
Tarvitaan siis molempia, sekä työllisyyspolitiikkaa että elinkeinopolitiikkaa. Unohtamatta sosiaali- ja
koulutuspolitiikkaa.

Käsissä 230 000 asiakkaan paketti
Olen aloittanut työllisyyden kuntakokeilujen koordinaattorin tehtävässä 11.1.2021.
Mitä siis teen? Kerään tietoa kokeiluista, jaan tietoa eteenpäin ja toimin linkkinä eri toimijoiden välillä.
Tämä tapahtuu käytännössä ja pääasiassa Teamstapaamisten välityksellä näin korona-aikana, toivottavasti taudin talttumisen myötä myös naamatusten.
Olen ehtinyt tavata 20 kokeiluun osallistuvan alueen
edustajaa. Alueita on 25. Kuntia kokeiluun osallistuu
118 ja asiakkaita kokeilun piirissä on noin 230 000.
Kyse on siis erittäin suuresta ja merkittävästä kokonaisuudesta.
Käytännössä keskustelen alueiden edustajien
kanssa ja saan ajantasaista tietoa siitä missä mennään.
Kuulen myös siitä, mitä alueet käytännön tasolla kokeilevat ja mitä he tekevät toisin verrattuna kokeiluja
edeltävään aikaan. Ja jaan tätä tietoa ja havaintojani
eteenpäin. VN-TEAS-tutkimus tukee omalta osaltaan
näitä havaintoja mennen kuitenkin erilaisilla mittareilla syvemmälle.

Jari Lindström
Projektikoordinaattori, Kuntaliitto
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Kuva: iStock (kuvaa on muokattu)

Kokeilun kautta uuteen

Onko kokeiluilla merkitystä?
Suomessa työllisyyden hoidon ongelmia on ollut paljon. Eräs niistä on sirpaleinen toimijoiden kenttä. Yhteistyötä voisi tehdä paljon tehokkaammin yhdistämällä resurssit ja sitähän tässä nimenomaisesti nyt
tehdään. Erilaisten työ- ja toimintakulttuurien yhdistäminen uudeksi tavaksi toimia ei tapahdu hetkessä,
vaan kunnioittamalla toinen toisiaan ja toisen osaamista, tämä vaatii oman aikansa.
On epäilty mm. sitä onko näillä kokeiluilla mitään
merkitystä tai ylipäätään hyötyä työllisyyteen? On. Jos
alueet löytävät yhteisen ja ennen kaikkea entistä vaikuttavamman tavan toimia, työtön tai työvoimaa tarvitseva hyötyy. Jos siiloutuminen saadaan vähenemään tai jopa poistetuksi, työtön tai työvoimaa tarvitseva hyötyy. Ja lopulta yksilö ja koko yhteiskunta hyötyy. Jos löytyy pysyviä, uusia ratkaisumalleja työtön
tai työvoimaa tarvitseva hyötyy ja silloin kokeilu on tavoittanut osan tavoitteestaan.
Suomalainen vahvuus on usein se, että etsimme
fiksumman tavan toimia. Siitähän tässä on kyse kaikessa yksinkertaisuudessaan - ja vaikeudessaan.

Muutos asiakas edellä
Muutoksen onnistuminen lähtee siitä, että muutos
tehdään asiakas edellä, ei organisaatiot. Se taas vaatii uskallusta tulla vastaan, joustaa ja jopa luopua jostain vanhasta. Muutos pelottaa, se on täysin inhimillistä, mutta on hyvä kysyä itseltään kysymys: ”teenkö
tätä työtä itselleni/organisaatiolleni vai asiakkaille?”
Tämä koskee mielestäni kaikkia tahoja, kuten
kuntia, TE-toimistoja, Elyjä ja ministeriöitä. Muutoksen pitää lähteä poliitikkojen tahdosta ja toisaalta eri

toimijoiden rohkeudesta tehdä asioita toisin kuin aiemmin.
Nyt alkava kokeilu kestää kesäkuun loppuun 2023.
Silloin tiedämme, olemmeko saaneet vastauksen kysymykseen: tuoko kunnille siirretty vastuu työllisyyden hoidosta lisää vaikuttavuutta ja parantaako se
työllisyysastetta?
Kaiken rinnalla ja samaan aikaan pitää osata kehittää yrityspalveluja eli tehdä viisasta ja kannustavaa
elinkeinopolitiikkaa. Ei ole yhtä ilman toista. Toistan
tätä siksi, ettei työllisyyden hoitoa pidä nähdä jonain
erillisenä saarekkeena. Se on mitä likeisin osa toimivaa elinkeinopolitiikkaa.

Alueilla innostusta näyttää
osaamistaan
Alueet ovat olleet innokkaita aloittamaan kokeilut ja
näyttämään osaamistaan. Uskon siihen, että kokeilujen kautta löydetään uusia innovaatioita tehdä asioita
fiksummin, itse asiassa tiedän sen jo nyt. Se johtaako
se isoon muutokseen suomalaisessa työllisyyden hoidossa, jää nähtäväksi. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin myötä tämä suuntaus kohti kuntien lisävastuuta vain vahvistuu. Uskon siihen, että meillä on 10
vuoden kuluttua kovasti erilainen rakenne tällä vaativalla ja tärkeällä sektorilla.
Joku asia voi loppua, mutta itse tehtävä ei katoa
mihinkään. Työllisyyden tai työttömyyden hoitamista tehdään tässä maassa jatkossakin. Miten, siihen
saamme ainakin joitain vastauksia työllisyyden kuntakokeilujen myötä. Tätä tehdään kaikille, ei vain kokeiluun osallistuville aluille. Tämä on hyvä muistaa.
Tsemppiä kaikille! Yhdessä tekemällä tästä tulee
hyvä.
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Heli Niromaa Hankekoordinaattori, Kaikki Kunnossa -hanke

Kaikki Kunnossa -hanke selvitti:

Kuntien liikuntatarjonta
työttömille
Työttömien Keskusjärjestössä on
parhaillaan käynnissä opetus- ja
kulttuuriministeriöltä rahoitusta
saanut Kaikki Kunnossa -hanke, jonka
tavoitteena on edistää työttömien
ja heidän perheidensä liikkumista.
Hankkeessa kannustetaan eri
keinoin työttömiä liikkumaan ja
tuetaan paikallisia jäsenyhdistyksiä
liikunnallisen toiminnan
järjestämisessä.

H
Kuva: ViktorCap/ iStock

ankkeessa ei ole vielä toistaiseksi päästy jalkautumaan paikallisiin työttömien yhdistyksiin tapaamaan työttömiä. Sen sijaan on
keskitytty liikuntakampanjoihin ja muuhun viestintään. Vielä toukokuun ajan on käynnissä
Pienikin liike piristää! -kampanja, jossa liikkumaan
kannustetaan liikuntapäiväkirjan ja erilaisten viikkohaasteiden avulla. Seuraavana on vuorossa kävelyhaastekampanja, joka käynnistyy kesäkuussa.
Yhtenä hankkeen tavoitteena on kartoittaa kuntien työttömille suunnattuja liikuntapalveluja ja lisätä tietoutta niistä. Kunnat ovat merkittäviä paikalli-

Kunnat
ylläpitävät mm.
ulkoilureittejä
ja muita
liikuntapaikkoja.
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sia liikuntapalvelujen tuottajia etenkin heille, joilla ei
ole varaa kalliisiin harrastusmaksuihin. Työttömälle
maksuttomat liikuntamuodot voivat olla ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Kunnilla tärkeä rooli liikunnan
edistämisessä
Liikunta on yksi osa kunnan peruspalveluita. Kunnat
luovat edellytyksiä asukkaidensa liikkumiselle muun
muassa järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukemalla liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden kansalaisjärjestöjen
toimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja kevyenliikenteen väyliä.
Kuntien liikuntapalveluille helmikuussa lähetetyn verkkokyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa
edullisista liikuntamahdollisuuksista ja samalla kiinnittää kuntien huomiota liikuntapalvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Kyselyn avulla haluttiin myös kartoittaa, tekevätkö kunnat yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, millaisia haasteita toiminnassa on havaittu ja millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty liittyen työttömien liikunnan edistämiseen.

Tiesitkö tämän
liikuntaneuvonnasta?

L

iikuntaneuvonta on pääasiassa kuntien
tarjoamaa maksutonta, yksilöllistä neuvontaa, joka auttaa saamaan liikunnan
osaksi arkea. Neuvonnan kesto ja sisältö riippuu asiakkaan tarpeista. Se voi sisältää
esimerkiksi eri liikkumismuotoihin tutustumista ja myös ravintoon, uneen tai muihin hyvinvointiin liittyvien asioiden läpikäymistä.
Poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa
tarjoaa tällä hetkellä noin puolet Suomen
kunnista. Liikuntaneuvontaa annetaan kunnan liikuntatoimessa tai terveydenhuollossa
ja joskus se on osa laajempaa elintapaohjausta. Kuntien käytännöt liikuntaneuvontaan
pääsyssä vaihtelevat: osassa kuntia tarvitaan
lähete terveydenhuollosta, osassa ajan voi varata suoraan itse.
Liikuntaneuvonta on osa laajempaa palveluketjua, jossa terveyden kannalta liian vähän
liikkuvat tavoitetaan ja tunnistetaan. Liikkuminen otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan
liikuntaneuvontaan ja ohjatun tai omatoimisen liikunnan pariin. Kolmannella sektorilla
on oma tärkeä roolinsa tässä palveluketjussa.
Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi
on juuri laatinut ammattilaisia koskevat suositukset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta
ja arvioinnista kunnissa. Suositusten avulla pyritään parantamaan liikuntaneuvonnan
laatua ja vaikuttavuutta.
Osoitteesta liikuntaneuvonta.fi voit tarkistaa, tarjoaako oma kuntasi liikuntaneuvontaa.
Lue lisää: Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset (PDF).

Kyselyyn vastasi 42 % kunnista (129 kuntaa). Viidestätoista Suomen suurimmasta kaupungista kyselyyn vastasivat lähes kaikki ja maantieteellisesti katsottuna vastauksia tuli ympäri Suomen, painottuen
kuitenkin hieman enemmän Etelä-, Länsi- ja SisäSuomeen.
Vastaajista reilu kolmasosa ilmoitti tarjoavansa
työttömille maksuttomia liikuntapalveluja, yleisimmin kuntosalikäyntejä, uimahallikäyntejä tai ryhmäliikuntaa. Peräti 77 % ilmoitti tarjoavansa liikuntapalveluja työttömille alennettuun hintaan. Omia
liikuntaryhmiä työttömille järjesti vain harva ja ne
nähtiin jossain määrin ongelmallisina, koska leimaantumisen pelko voi estää tällaisiin ryhmiin osallistumisen.
Työttömien lapsille ilmaista liikuntaa oli tarjolla
vain 18 prosentissa kunnista. 70 % kunnista kertoi antavansa työttömille maksutonta liikuntaneuvontaa,
mutta sen laajuutta tai systemaattisuutta ei kyselyssä
selvitetty tarkemmin.

Liikkumaan yhteistyön,
kampanjoinnin ja kokeilujen kautta
Yhteistyötä muiden työttömille liikuntaa järjestävien
toimijoiden kanssa kertoi tekevänsä vajaa 40 % kuntavastaajista. Yhteistyö muiden työttömiä kohtaavien toimijoiden kanssa nousi myös avoimissa vastauksissa esille tärkeänä keinona edistää työttömien liikkumista ja tavoittaa heitä. Kunnat näkivät työttömien
tavoittamisen ja liikuntaryhmiin mukaan saamisen
kaikkein suurimpana haasteena liikunnan edistämisessä. Keinoina haasteiden voittamiseksi mainittiin
lisäksi liikunnan maksuttomuus tai edullisuus, liikuntaneuvonnan tarjoaminen, jalkautuminen työttömien pariin, liikuntakampanjat, tutustumiskäynnit ja lajikokeilut.
Vaikka tieto kunnan olemassa olevista liikuntapalveluista ja niiden maksuttomuudesta tai edullisuudesta on tärkeää, se ei vielä riitä siihen, että liikuntapalvelut olisivat saavutettavia työttömien näkökulmasta katsottuna. Saavutettavuuden parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jalkautumista työttömien pariin ja entistä yksilöllisempää liikuntaneuvontaa, sillä työttömien tarpeet ja toiveet vaihtelevat kuten meillä kaikilla.
Kyselyn tuloksista julkaistaan yksityiskohtaisempi raportti kesäkuussa ja tuloksia tullaan hyödyntämään Kaikki Kunnossa -hankkeen verkkosivuille
koottavassa tietopankissa.
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Tuulikki Sjögren yliopistonlehtori, kuntouksen dosentti (TtT, LiM, KM, ft), Jyväskylän
yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta

Riittävän hyvä terveys ja sen
ylläpitäminen ovat työ- ja
toimintakyvyn ja koetun hyvinvoinnin
perusta. Fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä voidaan
tukea poistamalla taloudellisia
esteitä liikunnan harrastamiseen
sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden
vahvistamisen kautta. Liikunnalla
ylläpidetään ja kohotetaan
peruskuntoa, joka on edellytyksenä
koetulle hyvinvoinnille ja (työ)
elämässä pärjäämiselle.

S

uomessa työhön ja työyhteisöihin sekä työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvä tutkimusta on tehty useamman vuosikymmenen ajan.
Esimerkiksi jo 1980 luvulta lähtien työterveyslaitos on tutkinut suomalaisten työkykyyn liittyviä
tekijöitä kuntatyöntekijöillä. Näiden työhön, työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvientutkimuksien pohjalta on kehitetty ns. Juhani Ilmarisen Työkykytalomalli, johon on koottu työhön, työntekijään ja työyhteisöön liittyvät merkitykselliset tekijät.
Nämä tekijät kuvataan neljän kerroksen ja niihin
liittyvien toimintaympäristöjen avulla. Ensimmäinen kerros sisältää terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät asiat ja toinen kerros sisältää työntekijän osaamisen. Työkykymallin kolmas taso on työntekijän arvot, asenteet ja motivaatio, ja viimeinen eli neljännelle tasolle sijoittuu työn johtamiseen, työyhteisöön ja
työoloihin liittyvät tekijät.
Kahdella ensimmäisellä tasolla merkittävät toimintaympäristöt ovat työntekijän perhe ja lähiyhteisö ja kahdella viimeisellä tasolla merkittävät toimintaympäristöt liittyvät yhteiskunnan rakenteisiin ja
sääntöihin.
Yhteiskunnan rakenteet ja säännöt ovat jatkuvassa muutoksessa esimerkiksi globalisaation, uuden
teknologian tai talouskriisien vuoksi. Lisäksi ihmisen voimavarat muuttuvat muun muassa ikääntymisen seurauksena. Hyvässä työkyvyssä eri tasojen eli
kerrosten ja ihmisten voimavarojen suhteet ovat tasapainossa, ja näitä kaikkia työkykytalon tasoja ylläpidetään ja kehitetään työuran aikana.
Fyysinen aktiivisuus ja liikunta liittyvät selkeämmin koettuun terveyteen ja toimintakykyyn ja voimavaroihin, mutta niillä on vaikutusta myös laajemmin
eri yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan osallistumisessa.

Mitä merkitsee kehollisuus,
fyysinen aktiivisuus ja liikunta?

Artikkelin lähteet löytyvät lehden verkkoversiosta.
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Useimmiten ihmisille on tärkeää keskittyä oman kehollisuuden tunnistamiseen sekä miellyttävän liikkumiskokemuksen löytämiseen. Tutkimuksissa on
havaittu mm., että suomalaiset kokevat kehonsa hyvin eri tavalla. Keho voi olla esimerkiksi paikka, jossa koetaan tunteita tai joka tekee minut näkyväksi ja
huomattavaksi, tai sen kautta voin toteuttaa ajatuksiani ja toiveitani tai sen kautta voin olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Kehollisuus ja fyysinen aktiivisuus ovat kokonaisuus, johon kuuluvat mm. anatomiset rakenteet, kehon fysiologiset toiminnat sekä psykososiaalinen ja

Kuva: Yan Krukov/Pexels

Työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitämisessä ja edistämisessä

kulttuurinen toiminta sekä tietoisuus itsestä ja olemassa olosta, kuten elämän tarkoituksellisuudesta.
Kehon ja liikkumisen kautta opitaan myös uusia taitoja, joita tarvitaan monenlaisissa työhön tai vapaaaikaan liittyvissä tilanteissa ja ympäristöissä.
Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa. Kun taas fyysinen inaktiivisuus tarkoittaa lihasten vähäistä käyttöä tai täydellistä käyttämättömyyttä, mikä aiheuttaa elinjärjestelmien rakenteiden heikkenemistä ja toimintojen huononemista.
Arkiliikunta on hyötyliikuntaa, joka tarkoittaa liikuntaa, jota toteutetaan päivittäisten toimintojen lomassa. Näitä ovat mm. päivittäiset kävellen suoritetut työmatkat tai muihin asioitiin liittyvät matkat.
Tutkimuksemme mukaan myös fyysinen aktiivisuuden kokemukset voivat olla hyvin erilaisia. Fyysinen aktiivisuus voidaan kokea velvollisuuden täyttämisenä, eli pakonomaisena toimintana tai se voi itsessään olla palkitsevaa toimintaa. Fyysinen aktiivisuus voidaan kokea myös hyvin kehollisena toimintana tai sen voidaan kokea mahdollistavan sosiaaliseen
toimintaan osallistumisen.
Tuloksien perusteella havaittiin myös ristiriitaa,
sillä kroonista masennusta kärsivillä on tarve kohdata ihmisiä, mutta samalla heillä on pelkoa hylätyksi
tulemisesta tai leimaantumisesta ryhmässä. Uusimman tutkimuksemme mukaan myös muissa sairausryhmissä toimintakykynsä menettäneillä tai heikomman toimintakyvyin omaavilla henkilöillä havaittiin samansuuntaista ristiriitaa tuloksissa.

Näillä AVH- ja MS-kuntoutujilla oli kuitenkin selkeä käsitys siitä, mitä fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja palautumisessa on kaikkein merkityksellisintä.
Keskeisinä oli yksilölliset tavoitteet, itselle merkitykselliset harjoitteet sekä harjoitteluun ja kuntoutumiseen motivoituminen ja sitoutuminen. Lisäksi heille
oli tärkeää harjoittelun aikana tulleiden haasteiden
voittaminen sekä toimintaa estävien tekijöiden näkyväksi tekeminen ja yhdessä työstäminen esimerkiksi
yhteistyössä vertaisten ja/tai kuntoutushenkilökunnan kanssa.

Teknologia – fyysisen aktiivisuuden
tuki ja turva vai stressi ja rasite?
Tutkimuksessamme olemme havainneet teknologia
käyttöön liittyviä kokemuseroja esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta mittavien sykemittareiden tai älykellojen käytössä. Osa kokee teknologian pelottavana ja
osaa se ei kannusta laisinkaan. Osa kokee, että voisi
käyttää teknologiaa fyysisen aktiivisuuden tukena ja
osa kokee sen tärkeänä oman aktiivisuuden seurantavälineenä.
Tutkimuksen tärkein viesti onkin, että jokaiselle tulisi löytää omat yksilölliset tavat fyysisen aktiivisuuden tukemiseen sekä ohjaukselliset polut. Teknologiaan liittyvät aikaisemmat käyttäjäkokemukset
esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen ja elämäntapamuutoksiin tulisi huomioida tarkemmin, jotta voitaisiin saavuttaa sellaisia tuloksia, joilla on merkitystä.
Kutenkin meillä on vahvaa tutkimuksellista näyttöä, että fyysinen aktiivisuuden lisääminen on mer-
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Työkyky ja hyvinvointi on monien
asioiden summa
Nämä kaikki edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, mittaiseksi koemme oman terveytemme, toimintakykymme, työkykyvyn ja elämänlaadun. Erilaiset kokemuksiin liittyvät tutkimustulokset antavat
lisäksi tärkeää tietoa niistä mahdollisuuksista, miten
esimeriksi perhe ja lähiyhteisö, sosiaalipalvelut- ja
terveydenhoito, mukaan lukien kuntoutus voivat tukea jokaisen yksilöllistä merkityksellistä kehollisuutta, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa sekä arjen toimintoihin liittyvää osallisuutta.
Tässä kokonaisuudessa aikuisten terveyttä ja toiminta- ja työkykyä tukevien liikuntasuosituksien toteutuminen tulisikin olla mahdollisimman luonnollisen osa tavallista arkea. Nykyisten suositusten mukaan aikuisten tulisi liikkua kohtuukuormitteista
kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin
150 minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten
juoksua, 75 minuuttia viikossa.
Lisäksi tulisi huomioida lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikunta vähintään
kahtena päivänä viikossa. Ikääntyneet tarvitsevat lisäksi nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää
ja kehittävää liikuntaa. Kuitenkin myös pienellä taukovoimistelun omaisella liikunnalla on todettu olevan merkitystä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten oireiden vähenemiseen, kuten niska- tai selkeäkipuihin sekä koettuun työkykyyn ja hyvinvointiin.
Kaikki edellä mainittu pätee niin työllisten kuin
työttömien kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Tuulikki Sjögren on Työttömien Keskusjärjestön Kaikki
Kunnossa -hankkeen ohjausryhmän jäsen.
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kityksellistä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta. Suomalaisten Käypä hoito -suosituksen mukaan säännöllisen liikunnan tulisi kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden,
diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi on
todettu, että vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono
fyysinen kunto, erityisesti sydämen toimintaan liittyvä kardiorespiratorinen kunto, suurentavat ennenaikaisen kuoleman riskiä. Samoin runsas istuminen
on terveydelle haitallista.

Veera Luoto Sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien Keskusjärjestö ry
Ulla-Maija Kopra Terveyspalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien
Keskusjärjestö ry

Mitä on sosiaalinen
kuntoutus?
Mikä merkitys sosiaalisella
kuntoutuksella voisi olla työttömien
yhdistystoiminnassa? Terveydeksi 2.0
-hankkeen terveyspalveluohjaaja UllaMaija Kopra ja sosiaalipalveluohjaaja
Veera Luoto pohtivat sosiaalisen
kuntoutuksen merkitystä työkykyyn
ja työkyvyttömyyteen.

A

mmatillisen kuntoutuksen ytimessä ovat
työkyky ja työkyvyttömyys. Näillä termeillä ei kuitenkaan löydy yhtä yhteistä ja yleistä
määritelmää, vaan niitä on käytetty ja käsitteellistetty eri tavalla paikasta ja ajasta riippuen. Työkyvyn sekä työn määritelmä on muuttumassa enemmän sosiaaliseen kontekstiin. Voidaan ajatella työkyvyn ja työn tuovan ihmiselle myös hyvinvointia sekä
terveyttä.
Suomessa kuntoutusjärjestelmä koostuu erilaisista ja itsenäisistä osajärjestelmistä. Kuntoutusta on saatavilla eri instituutioissa, kuten sosiaali- ja
terveyspalveluissa, työ- ja elinkeinohallinnon palveluissa ja työeläkejärjestelmän tarjoamissa palveluissa. Kuntoutustoiminta jäsennellään lääkinnälliseen, ammatilliseen, sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kuntoutukseen. 1990 - luvun alusta lähtien on
kuntoutuksen sosiaalinen laajuus vahvistunut aktiivisen sosiaalipolitiikan ja vaikeasti työllistyvien työtoiminnan kehittämisen takia. Sosiaalisen kuntoutuksen merkitys syrjäytymisvaarassa olevien ja jo
syrjäytyneiden ihmisten osallisuuden edistämisessä
on vahvistunut.

Sosiaalisen kuntoutuksen
tavoitteet

Artikkelin lähteet löytyvät lehden verkkoversiosta.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia
päästä sellaisiin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin ja mahdollistaa siten yksilön integroitumisen yhteiskuntaan hänen kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla. Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen ja osallistuminen on osa kuntoutusta. Kuntoutuksen menetelminä voivat olla esimerkiksi erilaiset
toiminnalliset ryhmät, yksilöllinen ja työtoiminta.
Asiakkaat, joilla on sosiaalisen kuntoutuksen
tarvetta ovat usein samanaikaisten tai peräkkäisten
tuki- ja palvelumuotojen tarpeessa. Sosiaalisen kuntoutuksen arvioijan olisi tunnettava palveluverkosto,
jotta asiakas saisi riittävän ohjauksen eikä eri palveluissa tehtäisi päällekkäistä päätöksiä tai arvioita. On
tärkeää tunnistaa asiakkaan monialainen palvelutarve ja tukea ja ohjata kuntouksen polulla eheään ja tunnistettavaan kokonaisuuteen. THL:n mukaan laadukkaan sosiaalisen kuntoutuksen elementit ovat: omaehtoisen motivaation syntymisen edistäminen, luottamuksellinen asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyösuhde, toteutusympäristö- ja yhteisö, palveluiden
ja toimijoiden verkosto ja sen johtaminen, palkitse-
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vuuden kehittäminen sekä rakenteellisesti työllisyyden ja työmarkkinoiden strateginen kehittäminen .

Sosiaalisen kuntoutus voi olla
moninaista

Kuka tuottaa sosiaalisen
kuntoutuksen?

Sosiaaliseen kuntoutukseen voi kuulua monenlaisia
palveluita ja palvelukokonaisuuksia. Sosiaalisen kuntoutuksena yhtenä toteuttajana Suomessa ovat työttömien yhdistykset. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n teki 2016 kuntakyselyn miten eri toteuttajat
(kuvassa) sosiaalista kuntoutusta käytännössä tekevät, eli mitä toiminta sisältää. Vastaajina olivat myös
työttömien yhdistykset.
Vaikka kuntouttavaa työtoimintaa pidetään
yleensä osana sosiaalista kuntoutusta, voi ulottua
erilaisista kuntouttavan työtoiminnan kaltaisesta
päivä- ja työtoiminnasta palkkatukityöhön saakka.
Myös neuvonta- ja ohjauspalvelut kuuluvat yleisesti sosiaaliseen kuntoutukseen. Kuntouttavan työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus menevät välillä puheessa sekaisin; kuntouttavan työtoiminta on yksi
mahdollinen osa sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalinen
kuntoutus on siis eräänlainen yläkäsite moninaisille toimille.
Sosiaalinen kuntoutus voi olla harrastusryhmiä,
muuta ryhmätoimintaa tai tukea ryhmämuotoisesti.
myös yksilötoimintaa pidetään tärkeänä ryhmätoiminnan rinnalla. Vertaistoiminta ja -tuki, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä yhteistyö ja yhteisöt, mutta toisaalta myös yksilötyö voi olla sosiaalis-

Noin kolmasosa kunnista tuottaa itse kaikki sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Lähes kahdessa kolmasosassa kunnista osa palveluista ostetaan, mutta kaikkien kunnan tarjoamien sosiaalisen kuntoutuksen
palveluiden ostaminen on harvinaista. Yleisin ostopalveluna kokonaan tai osittain tuotettava palvelu
on kuntouttava työtoiminta. Muita yleisiä ostettavia
palveluita ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä
työtoiminta kuten työpajat.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan siis
useimmiten sosiaalipalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Myös järjestöjen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimijat ovat yleisiä palveluiden tuottajia.
Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen ainakin jonkin verran yhteistyötä sekä sosiaalihuollon,
yleensä aikuissosiaalityön, sisällä ja kunnan sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden, esimerkiksi Kelan
ja TE-toimiston, kanssa. Yleisiä yhteistyötahoja ovat
TE-toimisto, monialaiset yhteispalvelut/työvoiman
palvelukeskukset (eli TYP-palvelut), kunnan päihdeja mielenterveyspalvelut ja työpajat.
0%
Sosiaalityö
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimijat
Järjestöjen kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuksen toimijat
TE-toimisto
Perusterveydenhuollon toimijat
Kela
Opetustoimi

THL 2017.
Kaavio
sosiaalisen
kuntoutuksen
tuottajista.
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ta kuntoutusta. Yhteistyöverkostot- ja yhteisöt voivat
olla asiakkaan omia lähiverkostoja tai ammatillisia
palveluverkostoja.
Sosiaalisen kuntoutuksen tulee olla yksilöllistä:
osa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaista aloittaa
elämän- ja arjenhallinnan perusasioiden harjoittelulla, esimerkiksi päivärytmin löytämisellä. Toisilla
taas tavoitteena voi olla opiskelupaikka.
Sosiaalisen kuntoutuksen periaatteita sovelletaan monesti myös palveluissa, joissa ei tarjota virallista sosiaalista kuntoutusta, mutta toimintaa ohjaavat kuitenkin sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdat
ja tavoitteet, sillä nuorille tarjottavassa sosiaalisessa
kuntoutuksessa painotus on työpaikkaan, työllistymistä edistävään palveluun, kouluun tai kuntoutukseen sijoittumisen tukemisessa sekä näiden keskeytymisen ehkäisemisessä
Tiivistä yhteistyötä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ja työllisyyspalveluiden välillä, sekä moniammatillista ja useiden sektoreiden
välistä yhteistyötä.

Sosiaalihuoltolaki 17 §
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen
keinoin annettavaa tehostettua tukea
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja
osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;
2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä
tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;
3. valmennus arkipäivän toiminnoista
suoriutumiseen ja elämänhallintaan;
4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin
vuorovaikutussuhteisiin;
5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Tulevaisuusnäkymiä:
voimavaralähtöisyys keskiössä
Sosiaalisen kuntoutuksen tulee sosiaalihuoltolain
(SHL 1301/2014) mukaan määrittyä toimintana ja palveluna asiakkaan tarpeista ja voimavaroista käsin.
Tukitoimien tavoitteena on henkilön mahdollisimman itsenäinen ja omaehtoinen toiminta.
Voimavaralähtöisellä lähestymistavalla tarkoitetaan keskittymistä positiivisiin voimavaroihin ja ratkaisujen mahdollisuuksiin sen sijaan että näkökulma olisi yksiuloitteisesti ongelmissa. Tämä ei tarkoita falskia positiivisuuspuhetta, vaan realistista kokonaiskuvan huomiointia. Kaikilla meillä on sekä ongelmia ja haasteita, että voimavaroja ja vahvuuksia.
Jos keskitymme pelkästään toiseen puoleen, jää kokonaiskuva suppeaksi ja vääristyneeksi.
Keskitalo ja Vuokila-Oikkonen kirjoittavat voimavaralähtöisestä lähestymistavasta sosiaalisessa kuntoutuksessa osana Diakin julkaisua (2018) Näkökulma on ihmisen ja ympäristön voimavarojen asettamisesta keskiöön muutoksen aikaansaamisessa.
Voimavarakeskeinen työskentely suuntautuu tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen, ei vain
menneiden ja nykyisten ongelmien korjaamiseen.
Työntekijöiltä voimavaralähtöisyys edellyttää myönteistä asennetta ja näköalan löytämistä yhteisöjen
ja asiakkaiden mahdollisuuksiin. Lähtökohtana on,
että ihmisten toiveet ja unelmat ovat ansaitsevat tulla sanoitetuksi ja tunnistetuiksi, olivat ne työntekijän
näkökulmasta sitten realistisia tai epärealistisia. Voisiko unelmaa kenties pilkkoa pienemmiksi välitavoitteiksi tai saada muodon, joka voisi olla saavutettavissa?
Lähestymistavassa korostuvat seuraavat periaatteet: vahvuuksien systemaattinen arviointi, tavoitelähtöisyys, asiakkaan ja hänen elinympäristönsä resurssien huomioiminen ja hyödyntäminen tavoitteiden saavuttamiseksi, asiakkaan kanssa toivon löytäminen, mielekkäiden valintojen tarjoaminen ja asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa
Voimavaralähtöisyyttä ja sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä voitaisiin hyödyntää ja pohtia myös
muussa kuin sosiaalista kuntoutusta virallisesti tuottavissa toimipaikoissa ja yhdistyksissä. Mitä sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä omassa yhdistyksessäsi tai yhteisössäsi on jo käytössä? Voisiko sosiaalisen
kuntoutuksen elementtejä lisätä toimintaan?
Terveydeksi 2.0 -hanke kerää kokemuksia ja tietoja yhdistysten järjestämästä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Ota yhteyttä Ulla-Maija Kopraan ja Veera Luotoon
(etunimi.sukunimi@tyottomat.fi) ja kerro omista toimintamalleista tai kokemuksistasi. Hanke välittää hyviä toimintamalleja eteenpäin.
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Leena Valkonen Viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Väitöskirja pitkäaikaistyöttömistä:

Mielenterveyden häiriöiden
tunnistamista tulee tehostaa
Psykiatrian erikoislääkäri,
LL Kirsti Nurmela katsoo
tuoreessa väitöskirjassaan,
että pitkäaikaistyöttömien
mielenterveyden häiriöitä
ei tunnisteta riittävästi
terveydenhuollossa. Vaikka häiriöitä
tunnistetaankin, se ei välttämättä
johda työkyvyn arviointiin.
Varhaisempi tunnistaminen
voisi tukea työttömien työkyvyn
säilymistä.

S

uomessa on noin 100 000 yli vuoden työttömänä ollutta eli pitkäaikaistyötöntä ihmistä, joiden terveydentila on jo aiempien tutkimusten
mukaan todettu huonommaksi kuin työssä
käyvillä. Mielenterveyden häiriöistä varsinkin alkoholi- ja masennushäiriöt ovat yleisiä.
Kirsti Nurmela tutki väitöskirjassaan pitkäaikaistyöttömien mielenterveyden häiriöiden tunnistamista ja tunnistamisen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen. Lisäksi hän tutki mielenterveyden häiriöistä kärsivien pitkäaikaistyöttömien asiointia terveyspalveluissa.
Tutkimuksen tausta-aineisto koostui Eläkemahdollisuuksien arvio hankkeessa (ELMA) vuosina
2001–2007 Tampereella kertyneestä asiakirjatiedosta. ELMA-hankkeeseen lähetetyt ihmiset olivat pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden kestänyt työttömyys),
joilla oli todettu työkykyä alentavia sairauksia ja jotka olivat vaikeasti työllistettäviä.
Kansallisen ELMA-hankkeen lähtökohtana toimi
oletus, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömien joukossa on useita ihmisiä, jotka tosiasiallisesti ovat työkyvyttömiä ja olisivat oikeutettuja työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Katkeileva terveyspalvelujen
käyttötapa

Kirsti Nurmela, psykiatrian erikoislääkäri, LL
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Kirsi Nurmelan mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettujen pitkäaikaistyöttömien masennus
näyttää jäävän paljolti tunnistamatta terveydenhuollossa. Psyykkiset oireet saattavat peittyä fyysisten oireiden taakse. Esimerkiksi potilas valittaa uupumusta tai muuta yleisoireita eikä tunnista itsellään masennusta tai alkoholihäiriötä.
Ilmiö saattaa selittyä myös työttömyyden kestolla, sillä masennuksen tunnistaminen näyttäisi vähenevän työttömyyden pitkittyessä. Avun hakemisen ja
hoidon tarjoamisen aktiivisuus voi myös vähentyä,
kun ei ole työtä, joka edellyttäisi kohtuullista terveydentilaa ja toimintakykyä.
Mielenterveyden häiriöiden tunnistamisen ja työkyvyn arvioinnin ongelmat saattavat liittyä myös pitkäaikaistyöttömien tapoihin asioida terveyspalveluissa. Niillä pitkäaikaistyöttömillä, jotka kärsivät
alkoholi- tai masennushäiriöstä, oli kohonnut riski
käyttää terveyspalveluja katkeilevaan tai syrjäytyneeseen tapaan.
– Katkeileva terveyspalvelujen käyttö voi merkitä mm. vastaanottokäyntejä ja päivystykseen hakeutumista epäselvistä syistä, potilas-lääkärisuhde on
ohut ja katkeileva ja vastaanottokäyntejä peruuntuu

Kuva: Elina Krima/Pexels

tai jää käyttämättä. Vastaanottokäynneille saatetaan
tulla päihtyneenä lääkkeiden hakemiseksi väärinkäyttötarkoituksiin tai eläkkeen hakemiseksi, Nurmela kuvailee.
Kun potilas ei saa toivomaansa lääketieteellistä
apua, ovat potilas ja hoitotaho tyytymättömiä, eikä
potilas tule autetuksi.

Terveyshistoria ja työkyvyttömyyseläkehakemus
Pitkäaikaistyöttömissä on kahdenlaisia terveyspalvelujen käyttäjiä. On henkilöitä, joille syntyy paljon
käyntejä ja terveyshistoriaa. Mutta on myös pitkäaikaistyöttömiä, joilla on alentunutta palvelujen käyttöä ja jotka välttelevät terveyspalveluita säilyttääkseen esimerkiksi työttömyyskorvauksensa. Tällöin
heidän terveyskansionsa jää hyvin ohueksi, Kirsi
Nurmela sanoo.
– Terveyshistorialla on merkitystä, kun pitkäaikaistyötön lähtee hakemaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä. Siksi terveydentilan ja työkyvyn säännöllinen arviointi olisi kaikille työttömille tärkeää.
Työkyvyn arvion puuttumisen seurauksena pitkäaikaistyöttömien joukkoon saattaa jäädä ihmisiä, jotka
ovat jo menettäneet työkykynsä.
– Ei ole ihmisen haluttomuutta vaan keinottomuutta hakea apua. Siksi esimerkiksi sosiaalisen
kuntoutuksen keinoja tulisi ottaa laajemmin käyttöön yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa pitkäaikaistyöttömien tukemiseksi kohti heidän itse valitsemaansa päämäärää, on se sitten työ, eläke tai jotain muuta, Nurmela pohtii.

Suosituksia terveydenhuollolle
Tutkimustulosten perusteella Kirsi Nurmela suosittelee työttömille räätälöityjä, työterveyshuoltoa muistuttavia, palveluja, joihin heitä tulisi ohjata jo työttömyyden varhaisessa vaiheessa pitkäaikaistyöttömyyden ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Heti työttömyyden alusta lähtien tulisi olla seurantaa ja mahdollisen hoito- ja kuntoutustarpeen arviointi.
Myös täydennyskoulutus mielenterveyden häiriöiden tunnistamisesta pitkäaikaistyöttömien parissa
toimiville viranomaisille olisi tarpeen.
Pitkäaikaistyöttömien depression seulontaa tulisi harkita erityisesti niiden pitkäaikaistyöttömien
keskuudessa, jotka kärsivät somaattisista sairauksista ja joiden työkyky on alentunut.
Tulevaisuudessa tekoälysovelluksia voitaisiin kehittää osana potilastietojärjestelmää tunnistamaan
niitä terveyspalveluiden käyttötapoja, jotka saattavat
olla yhteydessä lisääntyneeseen riskiin ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen, työkyvyttömyyteen ja mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen.
LL Kirsti Nurmelan sosiaalipsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Identification of Mental Health Disorders
among Long-term Unemployed People and Their Ability
to Work. Does health care meet the case? (Pitkäaikaistyöttömien mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen ja työkyky. Vastaako terveydenhuolto tarpeeseen?) tarkastettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 21.5.2021.
Väitöskirja löytyy Työttömien Keskusjärjestön materiaalipankista.
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Järjestösihteerin palsta

STM:n valtionavun tulevaisuus
ESR-rahoitteisen ruoka-avun lisäksi STM on käynnistänyt kansallisen avustushaun ruoka-aputoimintaan. EU:n ruoka-apu tarjoaa tällä hetkellä kuivaruokaa jaettavaksi avuntarvitsijoille, kun taas STM jakaa
rahallista apua ruokajakotoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja järjestöille.
STM:n valtionapua on jaettu ruokajakoa harjoittaville tahoille jo muutaman vuoden. Työttömien Keskusjärjestö on siinä mukana kolmatta vuotta. Rahoitukselle on avattu varsinaisen yhdistysavun lisäksi
toinen linja, jolla lähdetään kehittämään itse ruokaapurahojen jakojärjestelmää. STM:n tähtäimessä on
siirtää varsinainen rahojen jako järjestötaholle.
Järjestöistä ei kuitenkaan kukaan halunnut tarttua tarjoukseen yksin. Ainakin Punainen Risti, Samaria ja Työttömien Keskusjärjestö ovat olleet kiinnostuneita miettimään yhdessä järjestelmän kehittämistä.

Eväitä Elämälle -hanke
STM:n valtionavulla – joka kulkee Työttömien Keskusjärjestössä hankenimellä Eväitä Elämälle – rahoitetaan yksittäisten yhdistysten ruoka-aputoimintaa.
Rahoituksen piiriin kuuluvat sekä ns. hävikkiruokajaosta että EU:n ruoka-avusta aiheutuvat kustannukset.
Koska STM on rakentamassa järjestelmälle uutta
järjestövetoista rakennetta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että yhdistyksille on avautumassa uusi rahoituskanava ruoka-aputoiminnan ylläpitämiseen.

STM:n valtionavulla ei voi ostaa ruokaa, mutta
sillä ylläpidetään ja kehittetään ruokajakotoimintaa.
Sillä voidaan kustantaa ruokalatarvikkeita aina pakastimista ja jääkaapeista jyvitettyyn kuljetuskalustoon ja vuokriin.

SitraLabin tulevaisuuslaboratorio
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnisti
huhtikuussa toisen tulevaisuuslaboratorionsa, jossa
etsittiin tiimejä kehittämään tärkeiksi katsomiaan
asioita suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaiken kaikkiaan tiimejä on yhteensä kymmenen.
Yksi tiimi lähti miettimään ruoka-avun kehittämistä tulevaisuudessa ja tiimi sai nimekseen Enemmän kuin ruokaa. Tiimiin Työttömien Keskusjärjestön edustajaksi valikoitui allekirjoittanut. Muut
tiimin jäsenet ovat Reetta Nick ja Annmari Salmela Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeesta
(ruoka-apu.fi-verkkosivu), Hanna Kuisma Vantaan
Yhteisestä pöydästä (Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä) sekä Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.
Tiimeillä on aikaa vuoden 2021 loppuun asti kokeilla käytännössä jotain sellaista, josta voisi olla
hyötyä valitun aiheen tulevaisuudensuunnitelmissa.
Tiimimme kokeilun perusteiksi kirjasimme kentältä tulleen tarpeen kehittää vuoropuhelua päättäjien suuntaan. Kehitämme köyhyyden vähentämisen
neuvoston mallintamista eri kokoisissa kunnissa. Lisäksi tiimi suunnittelee syksyksi reipasta vaikuttavuuskampanjaa, jossa hyödynnetään StraLabin kauttaa saatua mainostoimistoyhteistyötä. Kokeilusta tiedotetaan tulevan syksynä aikana lisää.
Lue lisää Eväitä Elämälle -hankkeesta: https://
tyottomat.fi/hankkeet/evaita-elamalle
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