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Jukka Haapakoski toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

Pääkirjoitus:

Leikkaukset eivät ole oikotie
parempaan työllisyyteen

Kuva: Jouko Vatanen

Työttömiä työnhakijoita oli Työja elinkeinoministeriön mukaan
lokakuussa 2021 yhteensä
259 000. Määrä on suomalaisittain
jo suhteellisen ok luku, koska
työttömien määrä on vähenemään
päin. Työllisyys on parantunut
nopeasti talouden kysynnän
kasvaessa.

M

utta pitkäaikaistyöttömien määrä on tästä
varsin korkea 108 000 työtöntä. Määrä on
kasvanut noin 50 000 henkilöllä sitten koronan alkamisen ja näyttää laskevan hitaasti.
Samaan aikaan valitetaan laajalti esimerkiksi ravintola-alalla työvoimapulaa.
Mitä tästä tulee päätellä? Yksi ajatus on leikata sosiaaliturvaa ja julkisia menoja mukaan lukien palkkatukea, jotta työn tarjonta lisääntyisi avoimilla työmarkkinoilla. Ajatus on kansantalouden peruslogiikalla ymmärrettävä. Nousukaudella leikataan julkisia menoja, jotta jotain voidaan säästääkin pahan päivän varalle.
Mutta pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla ajatus on hakoteillä. Etenkin pitkäaikaistyöttömät ovat
usein taloudellisesti jo erittäin ahtaalla ja moni varsinaisessa köyhyysloukussa. Suomi on saanut Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta useasti moitteet liian alhaisesta perusturvan tasosta. Koronan aikana on tullut paljon viestejä lisääntyneestä perheiden ahdingosta ja esimerkiksi työttömien yhdistysten ruokajonot ovat pidentyneet. Intoa töihin olisi, jos
olisi itselle sopivaa työtä tarjolla.
Hälyttävää nykyisessä työllisyysyhtälössä on,
että moni työtön ei hae aktiivisesti avoimille työmarkkinoille. Tilastokeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli vain 164 000.
Ehtona tälle gallup kyselylle on, että arvioitu joukko
on hakenut 4 viikon sisällä töitä. Erona TE-toimiston
tilastomenetelmään on, että TE-toimistoon itse ilmoittaudutaan ja myöskin välitetään TE-toimistoon
tieto, että työttömyysjakso on päättynyt.
Miksi näin suuri ero eri tilastomenetelmillä? Juurisyitä ei taida tietää kukaan. Ja miten kukaan voisikaan tietää, kun kaikkia pitkäaikaistyöttömiä ei ole
haastateltu tai ohjattu palveluihin. Kuntien työllisyyskokeiluiden aikana on tullut vahvasti esille, että
TE-toimistoon on päässyt syntymään paljon palveluvelkaa – on yli vuoden työttömiä, joita ei ole ollenkaan tavattu tai työllistymissuunnitelmaa ei ole olemassa. Työllisyyden kuntakokeiluissakin on paljon
opettelemista lainsäädännöstä ja asiakaspalvelusta.
Palveluista ja sosiaaliturvasta leikkaaminen tällaisessa tilanteessa on erittäin vastuutonta.

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry
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Työttömät tarvitsevat apua
työllistymiseensä
Selvää lienee se, että kaikki työttömät eivät ole olleet
kuulolla kiihtyvän talouden ilosanomasta ja avautuvista mahdollisuuksista. He tarvitsevat apua työllistymiseensä ja muutakin tukea – esimerkiksi viranomaisasiointiin, velkojen selvityksiin ja terveydenhuoltoon. Nyt tarvitaan taloudellisia investointeja
työttömien tukemiseksi avoimille työmarkkinoille.
Leikkauksilla syvennetään köyhyysloukkuja entisestään ja ylläpidetään rakenteellista työttömyyttä.
Nykyisen hallituksen linja työllisyyspolitiikassa
on hyvä. Hallitus pyrkii vahvistamaan työllisyyspalveluita.
Ongelmiakin on. Näyttää vahvasti siltä, että julkisille palveluille on ylimitoitetut odotukset. Nyt lausunnoilla oleva ns. pohjoismaiseen työvoimapalveluiden malliin kuuluu julkisten työllisyyspalveluiden
henkilökunnan vahvistaminen noin 40 prosentilla.
Samalla myös työt lisääntyvät kolminkertaisesti työllisyyspalveluissa ensimmäisen kolmen kuukauden
aikana, kun haastattelukertojen määrä kyseiselle
ajalle nousee kahdesta seitsemään.

Kuva: Jouko Vatanen

Työttömien Keskusjärjestön
30-vuotisjuhla Tampereen Tornissa
17.11.2021.
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Työttömien joukosta lähes kolmasosa kuuluu tähän ensimmäisen kolmen kuukauden lisääntyneen
palveluohjauksen piiriin, johon pohjoismainen malli pääsääntöisesti kohdistuu. Arvioni mukaan tarvittaisiin 80 % henkilökunnan lisäys (eli tuplasti enemmän vahvistuksia), jotta kurottaisiin tehtävät umpeen edes nykyiselle tasolle.
Nyt on hyvä työllisyyskehitys. Mitenhän käy, jos
korona tässä vielä oikkuilee muunnoksineen tai tapahtuu muuta ikävää ja työmarkkinoiden äkillistä
mullistusta? Silloin ensimmäisten kolmen kuukauden aikana palvelutarve kasvaa erittäin haastavaksi
kuroa kiinni. Pitkäaikaistyöttömät jäävät yhä enemmän syrjään, koska he eivät varsinaisesti hyödy lisääntyneestä haastattelumäärästä pohjoismaisen
mallin logiikan mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömien
palveluohjaus jää nykyiselle erittäin alhaalle tasolle
(n. 7–15 % aktivointiaste).
Hallitus tekisi viisaasti, kun skaalaisi joko pohjoismaisen mallin palveluvelvoitetta alaspäin tai lisäisi tuntuvasti virkailijoiden määrää. Lisäksi sen tulee lisätä palveluiden määrää ja laatua. Esimerkiksi
toisen asteen tutkintoa voisi tarjota työttömyysturvalla niille, joilta tutkinto on jäänyt suorittamatta.

Hanna Sarkkinen Sosiaali- ja terveysministeri

Vaikuttamista työttömien
hyväksi tarvitaan nyt
enemmän kuin koskaan

Kuva: Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia

Työttömyys on lähtökohtaisesti
yhteiskunnan epäonnistuminen, ei
yksilön vika. Suomalainen yhteiskunta
ei ole myöskään riittävästi onnistunut
työllisyyden hoidossa viimeisten
vuosikymmenten aikana. Onkin
tarpeen vakavasti pohtia, miksi oikeus
työhön ei ole Suomessa toteutunut
enää 1980-luvun jälkeen.

R

ankat ja puutteellisesti hoidetut talouskriisit.
Niitä seurannut syrjäytyminen – tai oikeammin sanottuna syrjäyttäminen. Automaatiosta ja globalisaatiosta seurannut elinkeinorakenteen muutos.
Jatkuvasti kasvavat osaamisvaatimukset. Ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien syrjintä. Nämä
kaikki ovat varmasti osaltaan selityksiä tähän.
Ennen kaikkea olemme kuitenkin nähneet valtavan asennemuutoksen: työtä ei enää valitettavasti pidetä oikeutena, joka julkisen vallan tulisi taata jokaiselle kansalaiselle. Sen sijaan työttömyys on määritelty ongelmaksi, jonka markkinat hoitavat.
Kun markkinat eivät ongelmaa hoitaneet, haluttiin entistä vapaampia markkinoita: heikompia työehtoja ja työmarkkinasääntelyn purkamista sekä turvaverkkojen purkamista. Julkisen sektorin ja järjestöjen työllistämisvastuuta ja roolia työllisyyden edistämisessä ei ole enää tunnustettu ja siihen on saatettu suhtautua jopa kielteisesti.
Työttömyyden on kuviteltu ratkeavan sillä, että
työttömyysturvaa leikataan ja työttömien asemaa
heikennetään. Tiedämme kaikki, että se lääke ei ole
toiminut, ja nyt tarvitaankin uusia reseptejä. Työllisyyspolitiikan suunnanmuutos on mahdollinen ja
se on välttämätön. Uskallan jopa väittää, että se on
käynnissä, vaikka iso laiva kääntyykin aina hitaasti.
Nykyinen hallitus on tunnistanut osaamisen, riittävän työkyvyn ja palveluiden merkityksen työllisyyspolitiikassa, ja näistä on oltu valmiita myös maksamaan. Suomen työllisyysaste on nousemassa pohjoismaiselle tasolle, ja tähän päästään ilman leikkauspolitiikkaa tai työehtojen heikentämistä.
Yksi esimerkki uudesta työllisyyspolitiikasta on
osatyökykyisiä työllistävän valtionyhtiön perustaminen. Ajatuksena on edistää etenkin vammaisten oikeutta palkkatyöhön, joka esimerkiksi Ruotsissa on
pitkään toteutunut meitä paremmin.
Tulevaisuudessa tätä ajattelua tulisi soveltaa myös
laajemmin, ja pyrkiä takaamaan jokaiselle ihmiselle
oikeus työhön, silloin kun työttömyys uhkaa pitkittyä.
Työllisyyskehityksen kannalta niin sanotut avoimet työmarkkinat ovat luonnollisesti keskiössä, mutta ne eivät yksin riitä. Luonnollisesti huomiota on
kiinnitettävä osaamiseen, työkykyyn ja työllisyyspalveluiden toimivuuteen. Mutta jotta oikeus työhön
jälleen toteutuisi, tulisi julkisen sektorin lisäksi järjestökentän pystyä työllistämään enemmän ihmisiä
kuin tällä hetkellä.

Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
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Miltä näyttäisi yhteiskunta, jossa
työ olisi jälleen oikeus?
Miltä sitten näyttäisi yhteiskunta, jossa työ olisi jälleen oikeus? Se voisi olla edelleen yhteiskunta, jossa
elinkenorakenne muuttuu, ja jossa vanhoja työpaikkoja häviää ja uusia syntyy. Ilmastonmuutoksen ja
ekologisen kriisin torjunta tulee väistämättä mullistamaan myös työmarkkinoita, ja osana oikeudenmukaista siirtymää oikeus työhön tulisi palauttaa kunniaan.
Tällaisessa yhteiskunnassa työpaikkoja luotaisiin
aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaikkialle Suomeen
ja viime kädessä julkinen tai kolmas sektori tarjoaisivat palkkatyötä silloin kun työttömyys uhkaisi pitkittyä.
Työttömien yhdistyksien ja muun järjestökentän
merkitys työllisyyden edistämisessä on tärkeä ja tätä
työtä tarvitaan jatkossa entistä enemmän.
Kun 1980-luvun lopun täystyöllisyys kääntyi nopeasti massatyöttömyydeksi, sai myös työttömien
järjestäytyminen uutta puhtia. Sen tuloksena lukemattomat suomalaiset ovat saaneet tarvitsemaansa
tukea työttömien järjestöiltä ja kamppailleet yhteistoiminnassa työttömien oikeuksien puolesta.

Kuva: Leena Valkonen

Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhla Tampereen
Tornissa 17.11.2021.
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Työttömien keskusjärjestön 30-vuotias historia
on pitänyt sisällään värikkäitä ja moninaisia vaiheita. Hiljattain Politiikka-Suomi -sarjassakin nähty ärhäkkä mielenosoituskulttuuri ja muu vaikuttamistoiminta on toiminnan yksi kuva. Toinen kuva on se päivittäinen ruohonjuuritason työ ja ihmisten auttaminen toimintakeskuksissa, työpajoissa, ruokaloissa ja
matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Työllisyyspolitiikka on nyt
murroksessa
Työllisyyspolitiikka on nyt murroksessa kun työllisyyspalveluiden kuntasiirto, sote- ja sotu-uudistukset sekä niin kutsuttu pohjoismainen malli muuttavat
rakenteita. Samalla veikkaustuottojen väheneminen
haastaa järjestöjen rahoitusta. Näihin kaikkiin muutoksiin liittyy työttömien ja järjestökentän näkökulmasta sekä mahdollisuuksia että uhkia.
Usein muutokseen kannattaa tarttua, mutta muutosta ei tarvitse ottaa annettuna. Tarvitaan ääntä,
keskustelua ja myös kritiikkiä silloin kun on kritiikin
paikka. Avoin keskustelu mahdollistaa paremmin tekemisen.
Haluan kannustaa 30-vuotiasta Työttömien keskusjärjestöä olemaan aktiivinen ja tarpeen tullen ärhäkkäkin yhteiskunnallinen keskustelija ja toimija.
Ennen kaikkea haluan onnitella kaikkia aktiiveja,
jotka ovat pitkäjänteisellä työllään mahdollistaneet
merkkipäivän.

Anna-Kaisa Ikonen pormestari, Tampereen kaupunki

Työtä, tukea ja yhteistoimintaa 30 vuotta
Tampereen kaupungin tervehdyksen
Työttömien Keskusjärjestön
vuosijuhlassa 17.11.2021 esitti
pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
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Kuva: Kristian Tervo

0 vuotta sitten Työttömien yhdistystoiminta
lähti liikkeelle täältä Tampereelta. Mikä olisikaan parempi paikka viettää järjestön 30-vuotisjulaa kuin Tampereen upea Torni-hotelli.
Työttömien Keskusjärjestö on toiminut jäsenistönsä tukena 30 vuoden ajan. Näiden vuosikymmenten ajan keskusjärjestö on kehittänyt jäsenyhdistystensä toimintaa monin tavoin. On järjestetty koulutuksia ja neuvontaa, tuettu viestinnässä ja edistetty
työttömien asemaa monien eri hankkeiden avulla.
Työryhmät, lainsäädäntötyö, päätöksenteko ja julkinen keskustelu, näissä kaikissa näkyy Työttömien
Keskusjärjestön kädenjälki. Olette vaikuttava toimija
niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Tampere haluaa olla ihmiskeskeinen mahdollisuuksien kaupunki, jossa tehdään yhdessä ja yhdenvertaisesti. Kaupungin tehtävä on tuoda ihmisiä yhteen ja tukea jokaisen kaupunkilaisen edellytyksiä toteuttaa itseään. Tässä tehtävässä emme kuitenkaan
onnistu yksin, vaan tarvitsemme järjestöjen ja sidosryhmien tärkeää työtä.

Tekemisen kaupunki
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina (15.11.)
kaupungin uuden strategian nimeltään Tekemisen
kaupunki. Uudessa strategiassamme on neljä peruskiveä: yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyys.
Haluan hieman tarkemmin avata teille kahta ensimmäistä, yhdenvertaiset yksilöt ja tekevät yhteisöt
-kärkiä, sillä näen niissä paljon yhtäläisyyksiä teidän
toimintanne kanssa.
Yhdenvertaiset yksilöt tarkoittaa, että Tampereella jokainen voi olla oma itsensä ja toteuttaa unelmiaan. Tulevaisuuden kaupunkia tehdään yhdessä, ja
tekemisen voima syntyy meistä jokaisesta. Tampere
on paras paikka kasvaa, ikääntyä, asua ja opiskella.
Tehdä töitä, yrittää ja elää hyvää elämää – jokainen
omalla tavallaan, mutta yhdessä osana Tamperetta.
Mitä sitten käytännössä teemme? Mahdollisuuksia unelmien toteuttamiseen lisäämme tukemalla
työkykyä, työllisyyttä ja tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Työelämän muutos on
tulevaisuudessakin varmasti nopeaa, ja kaikilla on
oltava mahdollisuus pysyä mukana.
Tekevät yhteisöt tarkoittaa, että me kaikki teemme parempaa huomista yhdessä. Tampere näyttää
suuntaa tulevaisuuden yhteisöllisyyteen. Moninaiset
yhteisömme ja yrityksemme ruokkivat hyvinvointia,
luovuutta ja innovatiivisuutta.
Yhteisöllisyys ja merkityksellisyys ovat näkyviä
arvoja myös Työttömien Keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. Järjestötoiminta edistää
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta mitä parhaimmalla tavalla. Jokaisella meistä on jotain arvokasta ja erityistä annettavaa maailmalle iästä, taustasta tai toimintakyvystä huolimatta.
Kiitos Työttömien Keskusjärjestölle ja jäsenistölle
arvokkaasta työstänne ja kaikkea hyvää toiminnallenne jatkossakin.

Anna-Kaisa Ikonen, pormestari
Tampereen kaupunki
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iRMA hIRSJÄRVI pUHEENJOHTAJA, Työttömien Keskusjärjestö ry

Puheenjohtajan palsta:

Oli juhlan aika!

Kuva: Jouko Vatanen

Vietimme 17.11. Tampereen Tornin
tiloissa Työttömien Keskusjärjestön
30-vuotisjuhlaa ja ojensimme
juhlallisesti 15 kunniamerkkiä
pitkään ansiokasta työtä tehneille
yhdistysjäsenille. Seuraavaa päivänä
tutustuimme myös Tampereen
työllisyyspalveluihin Tampereen
kaupungin vieraana.

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö

8

Työttömien Keskusjärjestö ry

I

lo tapahtumasta on edelleenkin lähes käsin kosketeltava. Pidimme Jukka Haapakosken kanssa lyhyet puheet tilaisuuden aluksi. Jukka lausui loppusanat, itse olin siinä vaiheessa jo aivan sanaton. Onnittelut vielä kaikille mitalin saajille. He edustavat
nyt työttömien parissa tehtävän työn merkitystä koko
kansallisella tasolla.
Puheeni juhlassa seuraa tässä: Kuten toiminnanjohtajamme Jukka Haapakoski totesi, kattojärjestön historia juontaa 1970-luvulle, mutta työttömien järjestäytynyt toiminta ulottuu kauemmas meillä ja muualla. Järjestösihteerimme Juha Keränen on
koonnut muistelmia historiikkia varten ja haastatteli muun muassa Suolahden työttömien toiminnanohjaaja Maru Holopaista. Suolahden 400 työtöntä organisoituivat 1960-luvulla ja muun muassa valmistivat
päivittäin yhteisen keittoaterian alueen tarvitsijoille. Tällöin havaittiin, että soppatykin alle klapeja ja
tulen laittaneet napattiin oitis töihin. Jo silloin saatettiin todentaa, että työssä olevat työllistyivät muita
työnhakijoita nopeammin.
Kun tulin Työttömien keskusjärjestön puheenjohtajaksi aktiivimallista raivostuttuani, viestinnän
erikoisasiantuntijaksi oli juuri palkattu Leena Valkonen, joka alkoi työstää tavoitettamme muuttaa puhe
työttömyydestä. Keskustelu onkin viime vuosina siirtynyt yksittäisten ihmisten ominaisuksien arvostelusta rakenteiden analyysiin ja työllisyyden monimutkaisiin esteisiin. Kutsuvieraspuhujamme VTT:n
tutkija Pekka Tiaisen panos maamme työllisyyden
dynamiikan ja talouden ymmärtämiseen on todella
merkittävä. Suuri kiitos siitä, Pekka!
Keväästä 2020 lähtien Jukka Haapakoskella on ollut kaíken muun työnsä ja huolensa ohella harvinaisen välitön yhteys ministeriöihin. Kriisin keskellä
hallitus tuntui tekevän huolellista arviointia päätösten vaikutuksista erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämään. Koronan aikana onkin
yllättäen saatu merkittäviä muutoksia, kuten määräaikaiset suojaosuuden nosto ja yrittäjien työttömyysturva tai toisen asteen ilmainen koulutus, joka poisti kouluttamattomien nuorten kohtalokkaan umpikujan työllistymisessä. Olemme kattojärjestönä aina
hyvin kriittisiä, mutta olemme myös olleet todella
vaikuttuneita tämän hallituksen toiminnasta työllisyyspolitiikan edistämisessä, ja nyt iloisia sitä, että
ministeri Hanna Sarkkinen kunnioittaa tapahtumaa
läsnäololla.

Olemme syvällä työttömyyden
rakennemuutoksessa

Kuvat: Jouko Vatanen

Olemme syvällä työllisyyden rakennemuutoksessa.
Näen kuitenkin, että meillä on vahvat ainekset lähteä rakentamaan uutta tulevaisuutta, jossa työn tuottavuus ja työllä itsensä elättäminen saadaan parempaan tasapainoon. Syitä on monia. Kuntien on nyt
opittava työttömyyden lainalaisuudet. Tuleva sote
selkeyttää työn ja kuntoutuksen eron. Koulutuksen
resurssien tarpeita selvittävät muun muassa SITRA
ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Suhtaudun varovaisen toiveikkaasti jopa kuntakokeiluihin,
sillä niiden kautta pienten kuntien yhteistyöosaamista voitaisiin saada muidenkin käyttöön.
Järjestäytymisen ja edunvalvonnan merkitys on
tässä murroksessa keskeinen. Työttömien järjestäytyminen on työvoiman järjestäytymisen kanssa rinnakkainen liike, ja niin kuin tiedetään, yhteisessä
liikkeessä on voimaa. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja toimeentulosta. Olemme todella iloisia siitä,
että SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on mukana

juhlassa. Hänen puheenvuoronsa aihe ”Työllisyyspolitiikan murros – miten pidetään kaikki mukana?” on
ydinkysymys ja kertoo yhteisestä asiasta. Tänä syksynä käydyn edunvalvontakierroksen valossa ilmassa voikin sanoa olevan kykyä yhteisiin ratkaisuihin,
kun aikaisemmin oli lähinnä tahtoa työttömien kyykyttämiseen.
Kattojärjestö on ollut koko korona-ajan tukena jäsenistölle. Kiitän siksi puheenjohtajana kentän puolesta edellä mainittujen työntekijöiden lisäksi lämpimästi Terveydeksi-hankkeen tinkimättömiä osaajia,
Katriina Lehtovaaraa, Veera Luotoa, Ulla Kopraa ja
meitä koko maassa sananmukaisesti liikkeessä pitänyttä liikuntahankkeemme vetäjää, Heli Niromaata
hyvästä työstä ja huolenpidosta.
Tämä juhla on erityisesti meidän järjestökentällemme. Teidän aktiivisuutenne, asiantuntemuksenne ja pitkäjänteisen työnne panos näkyy kaikessa.
Sitä kautta työttömän ääni on saanut uusia kanavia ja
mukaan on tullut runsaasti uusia, asiantuntevia, aktiivisia ja aikaansaavia keskustelijoita. Tätä kaikkea
juhlistamme tänään yhdessä, mitalistiemme kautta.
Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi Tampereella
Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021
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Jarkko Eloranta puheenjohtaja, SAK

Työttömien ääni
kuuluvaksi
Julkisen talouden kestävyyden
uskottavuus pidemmällä aikavälillä on
paljolti riippuvainen siitä, millaisista
työllisyyteen liittyviä toimenpiteistä
maan hallitus päättää syksyn ja
kevään aikana. SAK tavoite on, että
uudistuksia tehtäessä ei unohdeta
niitä, joiden ääni yleensä kuuluu
kaikkein heikoiten. Uudistuksia ei
saa tehdä pelkästään työttömien
kustannuksella.

Jarkko Eloranta
SAK:n puheenjohtaja

10

Työttömien Keskusjärjestö ry

O

lemme myös suotuisassa suhdanteessa. Kun
talous kasvaa, työllisyyskin paranee. Tämä
on tietenkin hyvä asia. Suhdanteet eivät kuitenkaan aina kanna työllisyyttä – eikä kaikki työttömyys ole riippuvaista suhdanteista. Siksi tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa.
Sen keskiössä on yksilö, työnhakija. Työnhakijat
niputetaan usein yhdeksi massaksi eikä kyetä näkemään sitä monipuolisuutta, jota työnhakijoissa ilmenee. Tästä syystä myöskään työvoimapalvelujen tai
laajemmin työvoimapolitiikan ei pidä olla yksipuolista, vaan ilmentää monipuolista joukkoa, jota varten
työvoimapolitikka yleensä on olemassa.
Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva ns.
pohjoismainen työvoimapalvelumalli tarjoaakin yksilöllistä tukea mittavien haastattelumäärien kautta.
Yksilöllinen tuki yhdistettynä karenssien inhimillistämiseen on työ- ja elinkeinopalvelujen käyttäjälähtöisyyden kannalta positiivinen suunta.
Ikävä kyllä tämä käyttäjälähtöisyys ei yllä uudistuksen joka kolkkaan. Luottamus työnhakijan kykyihin tuntuu olevan aika vähäinen, kun tuleva pohjoismainen työvoimapalvelumalli asettaa kategorisia
vaatimuksia liittyen palveluprosessiin, työnhakuvelvoitteisiin ja erilaisiin työnhakijaa kontrolloiviin aikarajoihin. Luottamus ei ole kovin korkea TE-toimiston asiantuntijaankaan, jonka odotetaan robotin lailla tekevän sarjatulella työnhakuhaastatteluja ja mittatikulla vahtivan, että työnhaut on tehty päivälleen
aikarajan oikealla puolella.
Maan hallitus on linjannut, että vuonna 2024 suurin osa työ- ja elinkeinopalveluista, joita tällä hetkellä hoitaa valtio TE-toimistojen kautta, kunnat ottavat
vastuulleen. Tällä hetkellä tästä melko merkittävästä
uudistuksesta ei ole olemassa kovin yksityiskohtaista tietoa. Ei ole pykäläluonnoksia tai muuta. Jotain
alustavaa tietoa kuitenkin on, joiden pohjalta voimme tehdä tiettyjä spekulointeja.
Siirto kuntiin tarkoittaa työ- ja elinkeinopalvelujen hajautumista. Tässä on sekä mahdollisuuksia että
riskejä, kun katsotaan palvelujen laatua, toimivuutta
ja käyttäjäystävällisyyttä, jotka ovat SAK:n kannalta
ne tärkeimmät piirteet.

Selkeä ei työttömyysturvan
heikennyksille

Kuva: Jouko Vatanen

Ay-liikkeeltä kysytään aika ajoin, mitä teemme työttömien hyväksi tai onko meillä työttömiin kohdistuvaa edunvalvontaa. Itse en näe syytä erotella SAK:n
tekemää työtä työntekijöiden ja työttömien edunvalvonnaksi. Työttömyys ei lähtökohtaisesti ole työntekijän oma valinta, vaan johtuu useimmiten työelämään liittyvistä ongelmista. Töiden pätkittymisestä,
taloudellisista paineista tai epäoikeudenmukaisista
työoloista.
Työttömyys voi kohdata kaikkia työntekijöitä, kuten viimeistään korona meitä opetti. Työura koostuu
yhä useammilla työn ja työttömyyden vaihteluista.
Näin kaikki se edunvalvonta, mitä teemme työntekijöiden työehtojen ja oikeuksien tai työttömyysturvan
parantamiseksi, on myös työttömien edunvalvontaa.
Valitettavasti työttömyyteen ja työttömiin liittyy
edelleen kummallisia ennakkoluuloja. Näitä vastaan
aloitimme hyvän yhteistyön SAK:n, Työttömien Keskusjärjestön ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksen Tatsin kanssa. Yhteisenä Ääni työttömälle -kampanjavuonna 2016 kerroimme työttömien tilanteesta
päättäjille sekä kaikelle kansalle.

Työttömyysturvaan kohdistuvat paineet eivät ole
helpottaneet. Eri tahot esittävät vuoron perään malleja, joilla turvan tasoa tai kestoa leikattaisiin. Taustalla on jälleen ajatus, jonka mukaan työttömyysturvan heikentäminen johtaisi nopeampaan työllistymiseen. Tätä ei SAK allekirjoita.
Työllisyyttä voidaan parantaa monin eri keinoin,
mutta toimeentuloturvan heikentäminen ei tuo uusia työpaikkoja tai toimi oikeanlaisena kannustimena. Työntekijät tarvitsevat työttömyyden aikana toimeentulon turvaa sekä henkilökohtaista palvelua
työpaikan löytymiseen sekä työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen. SAK:n näkemyksen mukaan työttömyysturvaa tulee kehittää selkeämmäksi, ennakoitavammaksi sekä vastaamaan muuttunutta työelämään.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta Tampereella Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021
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Erja Saarinen	 erityisasiantuntija, sOSTE ry
Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat:

Köyhyyttä kokeneet ja
kansanedustajat kohtasivat
12.10.2021 ja pohtivat ratkaisuja
erilaisiin köyhyyskysymyksiin.
Tilaisuudessa käsiteltiin muun
muassa pienituloisen yksinhuoltajan
toimeentulon vaikeuksia, keinoja
katkaista köyhyyden periytyminen,
työllistymisen vaikeuksia ja
palvelukierteestä pois pääsyn
vaikeutta.

Y

leisötilaisuuden avasi ministeri Hanna Sarkkinen. Hän toi puheessaan esiin, että köyhyys
on suomalaisen yhteiskunnan vakava ongelma, jossa kyse on lähtökohtaisesti yhteiskunnan, ei yksilön epäonnistumisesta. Hän muistutti,
että paperilla ja järjestelmäkaavioissa asiat toimivat
usein eri tavalla kuin arjen todellisuudessa, ja jos tätä
ei muisteta, mennään helposti ojasta allikkoon. Siksi
on tärkeää kuulla köyhyyttä kokeneiden ihmisten arjen kokemuksia.
Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on Suomessa
noin 900 000 ihmistä. EU tavoittelee köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämistä 15 miljoonalta henkilöltä vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2019 EU-maissa
92,4 miljoonaa ihmistä, 21,1 prosenttia väestöstä eli
köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Koronapandemian
pelätään kasvattaneen lukua. Myös Suomen tulee tämän syksyn aikana asettaa oma köyhyyden vähentämistavoitteensa. Ministeri Sarkkisen mielestä Suomen tulee tavoitella vähintään 100 000 ihmisen köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämistä.
Myös kansanedustajat toivat esiin, että tällaiset tilaisuudet kuulla köyhyyttä kokeneiden ihmisten arjesta ja heidän kohtaamistaan ongelmista ovat tärkeitä oppimiskokemuksia.

Työllistymisen vaikeudet ovat
keskeisiä köyhyyttä kokeneilla
Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ja kansanedustajien
keskusteluissa pohdittiin köyhyyskysymysten ratkaisuja monelta eri suunnalta. Useassa köyhyyttä kokeneen tarinassa nousi esiin työllistymisen vaikeudet.
Yleiseen asenneilmapiiriin tulee saada korjaus.
Työttömät eivät ole yhtenäistä massaa, vaan heidän
joukostaan löytyy paljon erilaista osaamista ja taitoja. Tilaisuudessa nostettiin vahvasti esiin myös työnantajien vastuuta. Työnantajilta toivotaan rohkeutta
eri-ikäisten ja -taitoisten palkkaamiseen. Ikäsyrjintä
on koskettanut useaa tilaisuuteen osallistunutta köyhyyttä kokenutta ihmistä.
Palveluverkko on hajanainen ja laaja, yksittäisen
henkilön on vaikeaa löytää itselleen apua. Muun muassa TE-palveluilta toivotaan yksilöllisempää, aidosti ihmisen työllistymistä edistävää, palvelua. Ihmisen on mahdollista myös joutua ”palvelukierteeseen”,
jossa palkkatuen ja työkokeilujen kierteestä ei pääse
pois. Kun ihmistä vaaditaan jatkuvasti osallistumaan
palveluihin, joilla ei ole kuitenkaan merkitystä työllistymiselle, ne ovat piinaa ja vahingoittavat itsetuntoa.
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Kuva: Juha Keränen

Päättäjät toivovat vuoropuhelun syventyvän ja jatkuvan

Kuvassa tilaisuuden osallistujia ja järjestäjiä.

Suomi on sitoutunut
vähentämään köyhyyttä

S

uomi on sitoutunut vähentämään
köyhyyttä YK:n kestävän kehityksen
Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti.
Maaliskuussa 2021 julkaistussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa yksi tavoite on vähentää
EU-maissa köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa
olevien määrää 15 miljoonalla 2030 mennessä. Näistä 5 miljoonan tulee olla lapsia. Kunkin jäsenmaan tulee asettaa oma kansallinen
köyhyyden vähentämisen tavoitteensa.
Suomen köyhyyden vastainen verkosto
EAPN-Fin kokoaa vuosittain tietopaketin suomalaisesta köyhyydestä vuosittain. Köyhyysvahti 2021 julkaistiin lokakuussa. Raportti
kertoo mm. että köyhyyttä ei ole onnistuttu
vähentämään ja koronapandemia uhkaa lisätä sitä entisestään. Muun muassa lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt ja perheet
ovat muutenkin olleet kovilla. Tämänvuotisen raportin ovat toimittaneet Anna Järvinen
ja Erja Saarinen. Se on ilmestynyt suomeksi
ja englanniksi. Tutustu raporttiin: EAPN-FIN
Köyhyysvahti 2021 Suomen köyhyysraportti.

Lähteet:
Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet:
um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin
toimintasuunnitelma: op.europa.eu/webpub/
empl/european-pillar-of-social-rights/en/
EAPN-FIN Köyhyysvahti 2021: www.eapn.
fi/wp-content/uploads/2021/10/EAPN-FIN-Koyhyysvahti-2021-Suomen-koyhyysraportti.pdf

Terveyspalveluiden saanti on eriarvoista riippuen siitä, pääseekö työterveyshuollon piiriin. Julkisella puolella palveluihin pääsyä joutuu odottamaan
kohtuuttoman kauan.
Digitaalisten taitojen puute vaikeuttaa asiointia
viranomaisten kanssa ja aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Kun laskuja ei osaa muuttaa e-laskuiksi, joutuu paperilaskuista maksamaan usean euron enemmän.
Tilaisuudessa tuotiin esiin, että tärkeä keino köyhyyden kierteen katkaisemiseen ja lapsille paremman elämän mahdollistamiseen on se, että he pystyvät opiskelemaan. Aidosti maksuttoman opiskelun mahdollistaminen on tärkeää, jotta myös köyhien perheiden lapset voivat suuntautua aloille, joihin
heillä on aidosti kiinnostusta ja taitoja.
Tilaisuuden järjestivät Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kuka kuuntelee köyhää?
-verkosto, Kirkkohallitus ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Lähteet:
EU-tavoitteet köyhyys- tai syrjäytymisrisikin vähentämiseseksi: ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growthand-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
EU-maiden köyhyys- tai syrjäytymisriski vuonna
2019: ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostatnews/-/edn-20201016-2
Yleisötilaisuuden 12.10.2021 ryhmien diat: tyottomat.fi/wp-content/uploads/2021/10/Yleisotilaisuus12.10.2021-ryhmien-diat.pdf
Kansanedustajat ja köyhyyttä kokeneet -tapahtuman tarinoiden kooste 12.10.2021: tyottomat.fi/
wp-content/uploads/2021/10/Kansanedustajat-ja-koyhyytta-kokeneet-_-tarinat-kooste-12.10.2021.pdf
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen
avauspuhe videona: bit.ly/3xvYD1j
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Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli:

Työnhaun käytäntöjen
uudistukset voimaan keväällä
Lakiesitys ns. pohjoismaisesta
työvoimapalvelumallista on
eduskunnan käsittelyssä. Tavoitteena
on, että laki saa vahvistuksen vuoden
vaihteessa ja uusi malli otetaan
käyttöön toukokuussa 2022.

E

rityisasiantuntija Elisabet Heinonen työ- ja
elinkeinoministeriöstä oli valottamassa uutta
lakia ja sen käytäntöjä Työttömien Keskusjärjestön jäsenistön koulutustilaisuudessa joulukuussa. Artikkeli on koottu hänen esityksensä pohjalta.
Olennaista ja tavoitteellista uudistuksessa on se,
että työttömän työnhakijan alkuvaiheen palveluprosessi on aiempaa selvästi tiiviimpi. Alkuhaastattelu
järjestetään viiden päivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä. Tämän jälkeen työnhakija tavataan
kahden viikon välein.
Työnhakijalle järjestetään aluksi viisi täydentävää työnhakukeskustelua kolmen kuukauden aikana. Nykyisten kolmen kuukauden välein järjestettävien työnhakijan haastattelujen lisäksi työnhakijalle
järjestetään puolen vuoden välein kuukauden kestävä jakso, jonka aikana järjestetään kaksi tapaamista.
Tavoitteena uudistuksessa on lisätä työnhakijalle tarjottavan yksilöllisen tuen määrää niin työnhaun alussa kuin sen jatkuessa. Työnhaun tuki koskee kaikkia työnhakijoita, myös heitä, joilla on hyvät
edellytykset työllistyä.

Työnhakuvelvollisuus 0–4
työpaikkaa kuukaudessa

Pohjoismainen
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli
työvoimapalvelumalli

Työttömien Keskusjärjestön syyskoulutustilaisuus
Työttömien
Keskusjärjestön syyskoulutustilaisuus
1.12.2021

1.12.2021

Elisabet Heinonen

Elisabet Heinonen
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Keskeinen työväline työnhakijan kannalta on edelleen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhakua tukevista palveluista ja haettavien työmahdollisuuksien määrästä. Jokaisen työnhakijan palvelutarve ja hakuvelvoite arvioidaan yksilöllisesti. Jotta
työttömän työnhakijan oikeus työttömyysturvaan
jatkuisi, on hänen haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia. Täysi hakuvelvollisuus tarkoittaa neljän
työpaikan hakemista kuukauden aikana.
Työnhakuvelvoitteen voi täyttää usealla tavalla. Esimerkiksi hakemalla vähintään kaksi viikkoa
kestävää työtä, hakemalla yksilöityä työpaikkaa työtarjouksen perusteella, pyytämällä lisätyötä omalta
työnantajalta, tekemällä CV-esittelyjä ja oman osaamisen markkinointia, etsimällä yrittäjänä tehtäviä
työmahdollisuuksia, ilmoittautumalla vuokratyöyritykseen ja hakemalla vuokratyöyrityksen paikkaa.
Ajatuksena on, että työtön valitsee lähtökohtaisesti itse, mitä työmahdollisuuksia hakee. Haettavien työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, joihin
työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä. Työnhakuvelvollisuutta voitaisiin alentaa yksilöllisten syiden takia ja silloin, kun työnhaku ei ole
tosiasiallisesti mahdollista juuri kyseisellä hetkellä.
Jos työnhakija laiminlyö työnhakuvelvollisuuttaan

POHJOISMAINEN
T YÖ VO I M A PA LV E LU -

MALLI
Työnhakuun ja
palveluihin
osallistumiseen liittyvät
laiminlyönnit

T

yönhakuvelvoitteen laiminlyönneissä otetaan käyttöön nykyistä lievempiä
sanktiomalleja. Käyttöön otetaan muistutus ja työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän porrastaminen.
Muistutus annettaisiin aina, kun työnhakija
esimerkiksi jättää saapumatta työnhakukeskusteluun tai jättää toteuttamatta työllistymissuunnitelmaansa. Muistutus ei ole osa työttömyysturvaseuraamuksia, vaan luonteeltaan neuvontaa. Tarkoitus on muun muassa ehkäistä ennalta
erehdyksestä johtuvia myöhempiä työttömyysetuuden menetyksiä.
Työttömyysturvaoikeuden ratkaiseminen olisi riippumaton muistutuksesta. Ensimmäisestä laiminlyönnistä tai vastaavasta ei tule seuraamusta. Toisesta laiminlyönnistä tai vastaavasta
seuraa viiden etuuspäivän karenssi (laissa seitsemän kalenteripäivää), kolmannesta 10 etuuspäivän karenssi (laissa 14 kalenteripäivää) ja neljännestä 12 viikon työssäolovelvoite
Nykyisin ensimmäisestä laiminlyönnistä tai
vastaavasta seuraa yleensä 60 päivän karenssi ja
toisesta laiminlyönnistä tai vastaavasta puolen
vuoden työssäolovelvoite.

Työstä eroaminen ja
erottaminen
Nykyisin työnhakijalle asetetaan 90 päivän korvaukseton määräaika, jos hän on itse ilman pätevää syytä eronnut työstään, 60 päivän korvaukse-

ton määräaika, jos hän on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen ja 30 päivän korvaukseton
määräaika, jos työ olisi kestänyt enintään viisi
päivää
Jatkossa työnhakijalle asetettaisiin 45 päivän
korvaukseton määräaika, jos hän on ilman pätevää syytä eronnut työstään, tai jos hän on itse
moitittavana pidettävällä menettelyllään aiheuttanut työsuhteen päättymisen. 30 päivän korvaukseton määräaika seuraa, jos työ olisi kestänyt
enintään viisi päivää (ns. pätevät syyt säilytettäisiin nykyisellään) Työstä eroamista ei enää otettaisi huomioon menettelyn toistuvuutta, kun arvioidaan työssäolovelvoitteen asettamista.
Nykyisin työnhakijalle asetetaan 90 päivän
korvaukseton määräaika, jos hän ilman pätevää
syytä kieltäytyy varmasta työpaikasta (eli esimerkiksi työpaikasta, jota työnantaja on hänelle tarjonnut) 60 päivän korvaukseton määräaika, jos
hän ilman pätevää syytä jättää hakemasta TEtoimiston tarjoamaa työtä ja 30 päivän korvaukseton määräaika, jos työ olisi kestänyt enintään
kaksi viikkoa. Korvaukseton määräaika alkaa 30
päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.
Jatkossa työnhakijalle asetettaisiin 45 päivän korvaukseton määräaika, jos hän kieltäytyy
varmasta työpaikasta ja 30 päivän korvaukseton
määräaika, jos työ olisi kestänyt enintään kaksi
viikkoa. Korvaukseton määräaika alkaa 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä. Tätä sovellettaisiin myös työhön, jota työnhakija on hakenut täyttääkseen työnhakuvelvollisuuden ja johon hän tulee valituksi. Varmasta työpaikasta
kieltäytymistä ei enää otettettaisi huomioon menettelyn toistuvuutta (työssäolovelvoitteen asettamista) arvioitaessa.
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Palveluprosessi

5 pv:
Alkuhaastattelu

2,5 kk:
5. Täydentävä
työnhakukeskustelu

½ kk:
1. Täydentävä
työnhakukeskustelu

2 kk:
4. Täydentävä
työnhakukeskustelu

1 kk:
2. Täydentävä
työnhakukeskustelu

1,5 kk:
3. Täydentävä
työnhakukeskustelu

6 kk:
Työnhakukeskustelu,
suunnitelman päivitys

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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6,5 kk:
6. Täydentävä
työnhakukeskustelu

7 kk:
7. Täydentävä
työnhakukeskustelu

9 kk:
Työnhakukeskustelu,
suunnitelman päivitys

Omatoiminen työnhaku, 3 kk

3 kk:
6. Työnhakukeskustelu,
suunnitelman päivitys

Omatoiminen työnhaku, 3 kk

0 pv:
Työnhaun
käynnistäminen

9. Työnhakukeskustelu

8. Työnhakukeskustelu

12 kk:
Työnhakukeskustelu,
suunnitelman päivitys

1.12.2021

5

tai ei osallistu palveluihin, hän saa ensin muistutuksen. Korvauksettomien määräaikojen eli ns. karenssien kestoa porrastetaan ja ne ovat nykyiseen käytäntöön verrattuna lyhyempiä.

Jatkossa tavoitteena on suotavaa, että jokainen tapaaminen asiakkaan kanssa pitäisi sisällään työnvälityksellisen elementin, ellei se asiakkaan yksilöllisen tilanteen kannalta ole epätarkoituksenmukaista.

Työtarjousten rooli osana
palvelumallia

Mallin toimeenpanon kannalta
kriittisiä kysymyksiä

TE-toimistot ja työllisyyden kokeilukunnat voivat jatkossakin tehdä nykyisen kaltaisia työtarjouksia työnhakijalle. Työnhaun ensimmäisten kuuden kuukauden aikana työtarjoukset eivät kuitenkaan ole asiakasta velvoittavia työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä.
Työnhaun kestettyä kuusi kuukautta alkuhaastattelun järjestämisestä, muuttuvat TE-toimiston tai
kunnan tekemät työtarjoukset työnhakijaa velvoittaviksi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä.
Jos työnhakija on jo täyttänyt työnhakuvelvollisuuden, kun työtarjous tehdään, tarjotun työn hakeminen ei ole velvoittavaa.

TE-toimistojen ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen resursseihin on budjetoitu 70 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa noin 1200 henkilötyövuotta.
Haasteena tulee olemaan henkilö- ja muiden resurssien kuten toimitilojen riittävyys. Myös palveluiden kysynnän kasvu, miten sitä seurataan ja siihen
kyetään vastaamaan. Tilanteeseen vaikuttavat myös
muut samanaikaiset muutokset, kuten työllisyyden
edistämisen kuntakokeilut, TE-palvelut 2024 -uudistus sekä tietojärjestelmien kehittäminen.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Ari Mattila erityisasiantuntija, avustusten haku ja valmistelu, STEA

STEAN onnittelut 30-vuotiaalle
Työttömien Keskusjärjestölle
Lämpimät vuosijuhlaonnittelut
30-vuotiaalle Työttömien
Keskusjärjestö ry:lle Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEAn puolesta!

T

yöttömien yhdistysten STEA-avustukset ovat
viime vuosina painottuneet työttömien kohtaamispaikoilla erityisesti yhteisöllisyyden
ja osallisuuden vahvistamiseen ja ylläpitoon
sekä Työttömien Keskusjärjestö ry:n valtakunnallisen Terveydeksi! -toiminnan osalta myös pitkäaikaistyöttömien terveyden ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Valtakunnallisen Terveydeksi! -toiminnan
lisäksi esimerkiksi juhlapäivän viettopaikkakunnalla toimiva Tampereen seudun työllistämisyhdistys ETAPPI ry on jo vuodesta 2011 alkaen toteuttanut
työttömien omaehtoista terveyttä ja elämänhallintaa
edistävää toimintaa kohderyhmän voimavaroja tukevien vertaisryhmien, valmentavien yksilökeskusteluiden sekä terveysmittauspisteen avulla Tampereen
seudulla.
Työttömien Keskusjärjestö ry:n 2010-luvun puolivälin jälkeen kasvanut STEA-avustusten määrä on
mahdollistanut keskusjärjestön aiempaa laajemman resursoinnin työttömien edunvalvonnan lisäksi
myös erityisesti viestintään sekä jäsenjärjestöavustuksiin. Lisäksi useampi kymmenen työttömien yhdistyksiin työllistettyä osatyökykyistä ja/tai nuorta
on saatu työllistymispoluillaan viime vuosina eteenpäin STEAn Paikka Auki -avustusohjelman avulla.

Osallisuuden sekä terveyden ja toimintakyvyn vahvistamisella on merkitystä

Kuva: Jouko Vatanen

Osallisuuden sekä terveyden ja toimintakyvyn vahvistamisella on osaltaan merkitystä myös työllistymisen edellytysten edistämisen näkökulmasta.
STM:n teettämän ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Soccan tekemän vuonna 2021 julkaistun ruoka-avun tilannetta ja järjestämistä käsittelevän selvityksen mukaan työllisyys on paras köyhyyden ja ruoka-avun tarpeen poistaja.
Työttömien yhdistysten ohjaus-, neuvonta-, vertaistuki- ja ryhmätoiminnoilla voidaan tuloksellisuusraporttien mukaan usein vahvistaa työttömien
kokemaa osallisuutta, joten työttömien keskusjärjestön ja yhdistysten tekemä työ on tässäkin mielessä hyvin tärkeää työttömien kohderyhmän voimavarojen ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen näkökulmasta!

Ari Mattila
STEAn erityisasiantuntija
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Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhla
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Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuvat: Jouko Vatanen ja Työttömien Keskusjärjestön arkisto

Sokos Hotelli Torni, Tampere 17.11.2021

Työttömien Keskusjärjestö haastatteli
yhdistyksissä toimivia
työttömiä juhlavuoden
videoon. Katso ja
kuuntele heidän
ajatuksiaan:
youtu.be/WU4OCQw3F2U
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Työttömien
Keskusjärjestö
30 vuotta
1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 •
Työttömyysoikeudenkäynnit
1984 ja 1985.
Karenssisanomat
aloitti 1983 (myöhemmin
TVYtter sekä verkkojulkaisu
#tyottomat). Alueellisia toimikuntia
1980-luvulla Tampereella, Kotkassa,
Kuopiossa, Oulussa, Hämeenlinnassa,
Ruukissa, Rantasalmella, Iissä.

Valtakunnallinen työttömien yhteistyöjärjestö päätti
rekisteröityä
1991.

Nimi rekisteröitiin
1992 muotoon Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö
– TVY. Puheenjohtajaksi valittiin
Heikki Haapala.

Murrostorstaina
4.11.1993
marssittiin
koko Suomessa ja
Helsingissä.

Toimisto
muutti
Tampereelta
Helsinkiin
Lönrothinkadulle 1995.

Järjestö aloitti EU:n
ruoka-avun jaon 1996.
Ihmisarvopäivät ja
-foorumit 1996–2012,
Työttömyyden
Kriisikokous 2017.

1982 nälkälakossa työttömyyden puolesta
Tampereella sekä paikallisia kansanliikkeitä.
Toivo Koivisto jatkoi Matin työtä alk. 1981.
Toimikunta järjesti Rukkasmarssin 1979.
Tampereen työttömien tiedotusvaliokunta
perustettiin 1976 Matti Nikkarin toimesta.

1996

Työttömien yhdistyskenttä kehittää toimintaansa ja etsii aktiivisesti uusia toimijoita

Tomi Kankainen

1992

1983

1991 Suomen Akatemian
Työttömien yhdistyksiä on tutkittu osana Jyväskylän yliopiston
1995 rahoittamaa
projektia ”Työtä vailla olevien mahdollisuuksien uudelleenrakentuminen Suomessa 1990-luvulta

1982

alkaen”. Kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Työttömien1985
valtakunnallisen

1993

yhteistoimintajärjestön (TVY) kanssa vuonna
19812013, ja siihen vastasi kaikkiaan 87 työttömien

1984
yhdistystä. Tässä artikkelissa nostetaan esille muutamia keskeisiä kyselyn tuloksia.
1979
EU:n ruoka-

apudelegaatio
Kaiken kaikkiaan Suomessa on perustettu 1990-luvun alusta lähtien yli 450 työttömien yhdistystä,
Työttömien
1976
Keskusjärjestön
joista runsaat 350 on rekisteröityjä yhdistyksiä. Vuosina 1994–1995 perustettiin yhteensä 110 uutta
toimistolla
14.2.2019työttömien yhdistystä eli 30 prosenttia kaikista yhdistyksistä. Sen jälkeen perustamistahti laantui
Kuva: Leena Valkonen

tasaisesti vuosituhannen vaihteeseen mennessä, vaikka vasta viimeisen kahden vuoden aikana
yhdistysten synty on lähes lakannut. Kaikista yhdistyksistä reilu kolmannes on tietojemme mukaan
toiminnassa.
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KuvioSuomessa
1. Suomessa perustetut
työttömien
yhdistykset vuosina
1991–2012. vuosina 1991–2012.
perustetut
työttömien
yhdistykset

Kuvio 1. Suomessa perustetut työttömien yhdistykset vuosina 1991–2012.
Yhdistyksille suunnattuun kyselyyn vastanneiden 74 yhdistyksen antamien tietojen mukaan
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työttömien
yhdistyksissä
tyypillisesti
muutamasta
kymmenestä
1–2,
ELY-keskusten
hanketuella yksion
henpunginvaltuutettujen,
kaupungin
hallituk- sataan jäsentä. Keskimääräinen
Tulevaisuus
kilö.
sen tai lautakuntien jäsenten tai kaupungin
jäsenluku
81 jatärkeinä
tyypillisin
jäsenen yhdistys.
Alle kolmasosalla
on yli 100ollaan
jäsentä.
Reilu
Yhdistyksetonpitivät
pitkänon 41–60
muiden luottamusmiesten
muodostamasta
Työttömien yhdistyksissä
huolissaan
tähtäimen tavoitteinaan jäsenistön yleisjoukosta. Lukuisten yhdistysten (noin 30
ennen kaikkea rahoituksesta sekä uusien
prosenttiaja yhdistyksistä
kertoi,%)että
toimintaan
kuinjajäseniä,
kuten
tä60
edunvalvontaa
eriarvoisuuden poistatoimintaan
osallistuiosallistuu
sekä erilaisiamuitakin
kauaktiivien
jäsenien löytymisestä.
Muutamista, mutta sitäkin tärkeämpinä tehtävipungin viranhaltijoita että luottamusmiemissa yhdistyksissä oltiin epävarmoja toiyhdistyksen
käyttäviä
On tavallista,
yhdistysten
on yhnäesimerkiksi
nousivat esille pyrkimys
”auttaa ruokalaa
työttöhiä.
Noin joka ihmisiä.
toisen yhdistyksen
toimin- että
mitilojen
kohtalosta. piirissä
Yli neljä viideosaa
miä auttamaan itse itseään” sekä henkisen
taan osallistuu toisten järjestöjen edustajia.
distyksistä toimi vuokratussa toimitilassa,
jäsententarjoaminen
lisäksi kymmenestä
muutamaan
kymmeneen
ihmistä,
joissakin
jopa
vertaistuen
työttömille. NäiTyöttömien
yhdistykset ovat
säännölviidellätilaisuuksissa
prosentilla oli oma
”talo tai huoden tehtävien merkityksen koettiin myös
lisimmin vuorovaikutuksessa työttömyyneisto” ja kahdeksalla prosentilla ei ollut

Työttömien Keskusjärjestö ry

Kuva: Markku Hyvönen

Murrostorstai 4.11.1993.
Museovirasto. Julkaisuvapaa.

1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Kuva: Juha Keränen

Työministeri
Tarja Filatov
vieraili Ihmisarvopäivillä
2001.

Valtakunnalliset Työllisyyden
Edistämisen Päivät 11.4.2015.
Ääni työttömälle -tapahtumia
SAK:n ja Tatsin kanssa 2016.

Aktiivimalli 1 (2018) ja 2 (2019)
otettiin käyttöön

Järjestön uusi nimi
Työttömien
Keskusjärjestö ry
1.4.2017

STM:n Valtionapu ruokaaputoimintaan aloitettiin 2019

Vuonna
1997
marssittiin
koko
maassa
Eurooppamarssia.

Ääni työttömälle -mielenilmaus Senaatintoilla 2.2.2018

Aktiivimalli purettiin 1.1.2020
Kuuleminen EU:n sosiaalisten
oikeuksien toimintasuunnitelmasta, komissaari Nicholas
Schmidt 2020
Järjestö osallistui Suomen
Agenda2030 maaraportin
laatimiseen YK:lle kansallisen
kestävän kehityksen
edistymisestä 2020

2020

2019

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat
samassa pöydässä sekä MTV Livessä sosiaali- ja
terveysministeri Hanna Sarkkinen 12.10.2021.

2018
1992

2017

Puheenjohtajat:

1993

2016

Heikki Haapala

1995

2015
2001
1997

1996

Mikko Immonen

2014

Mårten Grönholm

2016

Lea Karjalainen

2018

Jukka Haapakoski

Työttömien toimintaa Oulussa

Satu Taavitsainen
Irma Hirsjärvi

Valtion päämiehiä on tavattu
säännöllisesti, kuten

TYÖTTÖMYYSASTE
19,0

1994 Martti Ahtisaari, presidentti

17,0

2001 Tarja Filatov, työministeri

15,0
13,0

2009 Tarja Halonen, presidentti

11,0
9,0

2012 Sauli Niinistö, presidentti

7,0
5,0

2013 Jyrki Katainen, pääministeri

3,0

2019

2020

2016

2017

2018

2014

2015

2012

2013

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2003

2004

Työttömyysaste 1988–2020

2005

2000

2001

2002

1997

1998

1999

1994

1995

1996

1991

1992

1993

1988

1989

1990

1,0

2019 Antti Rinne, pääministeri,
Timo Harakka, työministeri sekä
Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja
terveysministeri
2021 Tuula Haatainen, työministeri
Laivakoulutus 16.–18.11.2016

16.11.2016 Talpa, Sörnäisten rantatie 27 A, Helsinki
11:00 Tervetuliaiskahvit
11:30 Satu Taavitsainen, TVY:n puheenjohtaja, päivien avaus
11:45 Päivi Mattila-Wiro ja Patrik Tötterman, Osatyökykyisille tie
työelämään -hallituksen kärkihanke
12:45 Anne Huotari, työllisyyspalveluiden hyvät käytännöt – kokemuksia
Pohjois-Suomesta
13:30 Lounas
14:30 Jarno Karjalainen, THL, sosiaalipalveluiden nykysanasto - mihin
suuntaan sosiaalinen kuntoutus on kehittymässä ja miksi?
15:30 Kahvit
16:00 Timo Nerkko, EHYT ry, Miten rakennetaan toimiva päihdeohjelma?
16:45 Hannu Isotalo, TST ry – yhdistyslähtöisen kuntouttavan työtoiminnan
palvelupaketin konseptointi ja neuvottelu kunnan kanssa
17:30 Bussikuljetus laivalle (*

1/2016

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI
EDUNVALVONTALEHTI
TYÖTTÖMIEN

TVY
25v

Tvytter
TVY
25v

Tvytter

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

2/2016

3/2016

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

TYÖ TE-KESKUS

NVÄLITY
PORTA
S
ALI

HAE
Hitsari

TYÖPAIK
KAA

17.11.2016 Tallink Express Hotel, Sadama 9, Tallinna
10:00 Hallitusneuvos Päivi Pihlajisto, Ajankohtaista työvoimapalveluista
12:00 Tauko
12:15 TVY:n Terveydeksi-hankkeen esittely
13:00 Lounas
TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI
4/2016
14:00 Vapaata tutustumista Tallinnassa
19:00 Yhteinen illallinen: Spot-ravintola, Vene 4, Tallinna
18.11.2016 D-terminaali, Tallinna: M/S Star
Lähtö
10:30 Tallinna (*
Saapuminen
12:30
Helsinki

*) Bussikuljetukset laivalle sekä Tallinnassa hotellille ja takaisin
Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta

Lisätietoja:
Juha Keränen, puh. 040 547 7090

CV

Terveyshoi
Kirjanpitäjä taja

✔
n
n
n

Talouspääl
Verojuristi likkö

Länsisatama, Helsinki: M/S Star
Lähtö
19:30 Helsinki/Länsisatama
Illallinen
19:00 Laivalla/Shuttle Buffet
Saapuminen 21:30 Tallinna/D-terminaali (*

Tvytter

✔
n
n

LÄHET
Ä

n

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki

TE-KOUL
UTUSSET
ELI SALDO
2 000
€

Hitsari:
Alumiinihit
Verojuristi:
saaja
Verolait
2016

✔
n
n

LÄHET
Ä

Puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja

Sosiaalinen kuntoutus
ja työkyky

Työttömyys ja
hallitus

Tvytter
1/2017

			

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

Tvytter
2/2017

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

Tvytter
3/2017

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

Tvytter
4/2017

2/2019
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Pasilan
asema

Uusi osoitteemme Pasilassa:
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs.
TVY on nyt
Työttömien Keskusjärjestö ry!

Tarinoita ihmisistä ja
ruokajonoista
Nousukauden mahdollisuudet
hukkaan

Työttömyyden Kriisikokous
18.10.2017
Karenssisanomista (1983–)
TVYtter-lehteen (–2017)

Mallia Virosta

Nuoret ja
tulevaisuus

Työttömyyskorvausjärjestelmän
ja työnvälityksen kehittäminen

Työttömyyden erityisasiantuntija

TYÖTTÖMIEN EDUNVALVONTALEHTI

23
50
59

n

Kuntoutusjärjestelmän
uudistus

Työttömyyden erityisasiantuntija

1/2020

Koronavirus
Kuntakokeilu
Osatyökykyisyys

21
Lappi

19,4

Pohjois-Pohjanmaa

17,1

Pohjanmaa

EteläPohjanmaa

11,9

12,4

17,6

15,5

16,4 Häme

16,3

Varsinais-Suomi

Kainuu

16,2

Pohjois-Savo
KeskiPohjois-Karjala
Suomi

13,5

16,6

Pirkanmaa
Satakunta

Ahvenanmaa

16,8
16,5
Uusimaa

20,2

Etelä-Savo

15,5
17,7

KaakkoisSuomi

Työttömyysturva heikkenee
Miten meidän nuorilla menee?

TVY
25v

Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhla

Sokos Hotelli Torni, Tampere 17.11.2021

Ukulele-bändi Jyväskylästä

22

Työttömien Keskusjärjestö ry

Mr. Fastfinger
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Kuvat: Jouko Vatanen ja Työttömien Keskusjärjestön arkisto

Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry

Osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät:

Ratkaisuja työllisyyden
kohtaanto-ongelmaan
Kohtaanto-ongelma on sanapari, jota
on viljelty viime aikoina vilkkaasti
työllisyyden parantuessa. Miten
työnantaja löytää avoinna oleviin
tehtäviin sopivaa työvoimaa ja
työnhakija puolestaan itselleen
sopivaa työtä. Kouluttaja ja
työllisyystoimen suunnittelija
Anne Huotari on tarkastellut
sosiaalialan osaamiseen liittyvässä
opinnäytetyössään kohtaantoongelmaa osatyökykyisten ja
pitkäaikaistyöttömien suunnalta.

Anne Huotari

24

Työttömien Keskusjärjestö ry

O

pinnäytetyö Ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan
sekä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden parantamiseen – Case Kajaani
on tehty kaupungin työllisyyspalvelujen toimeksiannosta. Kohderyhmänä on ollut 30–50-vuotiaat työnhakijat. Kajaanin kaupunki on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa, jossa
kehittämistyön tuloksia voi hyödyntää. Opinnäytetyö
valmistui keväällä.
– Kohtaanto-ongelmaan liittyen haastatteluissa
tuli ilmi selkeä kuilu pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työnhakijoiden elämäntilanteiden ja pelkojen sekä työnantajien toiveiden ja ehtojen välillä.
Kuilun syvyys johtui varmaankin siitä, että haastattelin pitkäaikaistyöttömiä, enkä esimerkiksi ensimmäisellä palvelulinjalla olevia työnhakijoita. Työnhakijoiden, myös osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien välillä on erittäin suuria eroja työ- ja toimintakyvyn ja koulutuksen, työelämävalmiuksien sekä
työllistymisen esteistä johtuvan motivaation suhteen, Anne Huotari kertoo.
– Tälle kohderyhmälle eivät toimi muutosvalmiutta eli resilienssiä heikentävät aktiivimallin tyyppiset kannustimet. He tarvitsevat harrastusten ja oman
motivaation tukemista (sosiokulttuurinen innostaminen) motivoivaa keskustelua ja aitoa, kuuntelevaa
kohtaamista, jotta itsetunto ja resilienssi vahvistuvat.
Avoimilla työmarkkinoilla tarvitaan asennemuutosta. Osatyökykyisillä ja pitkäaikaistyöttömillä pitää
olla mahdollisuus kokeilla työelämää niin, ettei se aiheuta enempää stressiä ja aiheuta pettymyksiä. Työhön valmentaja on hyvä toimija valmentamaan myös
työyhteisöä kohtaamaan osatyökyinen tai pitkäaikaistyötön, Huotari ehdottaa.
Hän puhuu myös luottamuksesta ja aidosta kuuntelemisesta. Luottamuksen merkitys eri toimijoiden
välillä on aivan olennainen.
– Jos työnantajalla on ennakkoasenne työtöntä
työnhakijaa kohtaan, hän ei palkkaa työtöntä, vaan
etsii jonkun, joka on koulutuksessa tai muussa työssä. Jos työnhakijalla on luottamuspulaa palveluita
kohtaan aiempien kokemusten perusteella tai huhu
kertoo, että sille ja sille työnantajalle ei kannata hakea töihin, työllistyminen vaikeutuu. Jo luottamuksen lisääminen ja aito kuunteleminen ja kohtaamiset
toimijoiden välillä lisäävät ymmärrystä toisiaan kohtaan ja vähentävät kohtaanto-ongelmaa.
Työnantajahaastatteluissa tuli esille, että työkokeilun pitäisi olla aito työkokeilu, eikä sen keskeytymisestä pitäisi koskaan rangaista työtöntä karenssilla.

Anne Huotari: Opinnäytetyö Sosiaaliala Sosiaalialan osaamisen johtaminen (Ylempi AMK) Lapin Ammattikorkeakoulu 2021.

Ongelmista ratkaisutavoitteita
Anne Huotari on kuvannut haastattelujen ja selvitysten perusteella ratkaisutavoitteita sovellettavaksi
työllisyyden kuntakokeiluihin, joiden ykköspäämäärä on työllisyyden edistäminen.
Ratkaisutavoite 1. ”Työllistyjän jatkuva polku
kohti työtä – Työllistymisen laaja ekosysteemi puhaltaa yhteen hiileen ja luottaa toisiinsa” Toimijat ovat
siirtyneet yhteistyön tasolta yhteisen toiminnan tasolle, jolloin kaikilla työllisyyden ekosysteemiin kuuluvilla on yhteinen tavoite ja se lisää yhteiseen hiileen
puhaltamista. Se taas sytyttää nuotion, jonka äärellä jokainen toimija tuntee olonsa arvostetuksi ja tärkeäksi osaksi yhteistä tekemistä.
Mitä tehdä: Asiakaslähtöisyys on helpoin tapa
saada vaikuttavuutta palveluihin, koska asiakkaan
sisäinen motivaatio ja luottamus palvelutoimijoihin
lisääntyy. Asiakaslähtöinen palvelutarpeen arviointi on välttämätöntä, että asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluja oikea-aikaisesti ja he voivat edetä työllistyjän polulla.
Sen avulla voidaan saada myös säästöjä aikaan,
kun turha odotus ja väärät palvelut karsiutuvat pois,
tämä lisää kokonaisuudessaan vaikuttavuutta. Osioon kuuluu myös työelämävalmiuksien lisääminen,
mikä on työnantajahaastattelujen mukaan edellytys työllistymiselle. Jos toimijoille on epäselvää, millä keinoilla niitä voidaan lisätä, tarvitaan toimijoille
motivointiin liittyvää koulutusta. Asiakaslähtöinen
viestintä kannustavilla ja ihmiskielellä olevilla kirjeillä ja viesteillä lisää luottamusta. Työnhakijat kaipasivat koulutusta nettiasiointiin ja kokemusasiantuntijoiksi haluaville.
Ratkaisutavoite 2. Työnhakija-asiakas kokee elämänsä merkitykselliseksi, jolloin sisäinen motivaatio kasvaa ja itsetunto vahvistuu ja syrjäyttää eteenpäin askeltamisen pelot. Tämä on saatu aikaan asiakasosallisuudella, joka on lisännyt luottamusta vahvistanut työelämävalmiuksia ja onnistumisen kokemuksia.
Mitä tehdä: Haastatteluissa kaivattiin oikea-aikaista pääsyä sotepalveluihin. Palveluiden alikäyttöä
on havaittu ja osa sairauksista jopa vetäyttää poispäin
palveluista. Tämä käy ilmi mm. Raija Kerättären tutkimuksissa (Kerätär 2016). Omaohjaajan tuki on erittäin tärkeä palveluihin oikea-aikaiselle hakeutumiselle. Työnhakijoiden haastatteluissa esille nousseita
tärkeitä palveluja ovat mm. ryhmätoiminnot mielenterveyskuntoutujille monialaiset työ- ja toimintakyvyn arvioinnit.

Ratkaisutavoite 3. Työllisyyden kuntakokeilu on
uudistanut palvelut ensin asiakaslähtöisiksi ja myöhemmin asiakasosallisiksi. Jokainen ekosysteemin
toimija on sisäistänyt asiakasosallisuuden merkityksen ja nähnyt sen lisäävän myös työhyvinvointia, kun
sekä asiakkaiden että kuntakokeilun yhteiset tavoitteet etenevät asiakkaiden oman motivaation voimalla
ja työntekijöiden kannustuksella ja tuella.
Mitä tehdä: Eläkeselvittely on toiminut Kainuun
sotessa, mutta se on kovin harvinainen, vaikkakin
tarpeellinen sote-palvelu Suomessa. Sitä kannattaa
kehittää, sillä erityisesti yli 1 000 pv työmarkkinatuen passiivituella olleista osa todennäköisesti kuuluisi
eläkkeelle, mutta he tarvitsevat monialaisen työ- ja
toimintakyvyn arvioinnin ja sen jälkeen eläkeselvittelyn.
Kuntoutus, jota liian vähän tunnetaan ja käytetään, auttaisi monia etenemään avoimille työmarkkinoille. Esitän, että kuntoutuksesta tehdään oma verkkosivusivu, josta on linkit eri toimijoiden kuntoutusmahdollisuuksiin. Jokaisen työllisyyden ekosysteemissä työskentelevän toimijan pitää helposti löytää
perustietoa kuntoutuksesta motivoivaa keskustelua
varten.

Mitä työttömyys ja tuettu työ
maksavat?
Suomen yhteiskunta laittaa kokonaisuutena paljon
rahaa työttömyyden hoitoon, vaikka summa on huomattavasti pienempi kuin Ruotsissa. Kukaan ei ole
tainnut uskaltaa edes laskea työttömyyden kaikkia
kokonaiskustannuksia yhteiskunnalle, Anne Huotari miettii.
– Kysymys kuuluu, mitä me saamme tuolla veronmaksajien rahalla, joka työttömyyteen ja työllisyydenhoitoon käytetään. Minäkään en tiedä kokonaissummaa, mutta sen tiedän, että mittaamalla vaikuttavuutta joka ikisestä työllisyystoimesta, saisimme
vähemmällä rahalla enemmän aikaan.
Ongelma on siis rahan suuntaaminen oikein ja
asiakaslähtöisesti ja pysyvämpiin ratkaisuihin. Jos
asiakas ei ole pääasia toiminnassa, syntyy rakenteita, jotka elättävät itseään ja työnhakija yrittää selviytyä koko ajan pahenevasta palvelu- ja sosiaaliturvaviidakosta.
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Kaikki kunnossa -hanke selvitti:

Miten työttömät liikkuvat
Liikunta on yksi tärkeä keino
ylläpitää työkykyä. Työttömien
Keskusjärjestössä on käynnissä
vuoden loppuun saakka Kaikki
Kunnossa -hanke, joka kannustaa
työttömiä perheineen liikkumaan.
Hanke järjesti huhti-toukokuussa
2021 valtakunnallisen Pienikin
liike piristää! -kampanjan, jonka
yhteydessä kerättiin tietoa työttömien
ja heidän perheidensä liikkumisesta
liikuntakyselyn ja liikuntapäiväkirjan
avulla.

K

Kuva: Juha Keränen

yselyyn vastasi 68 henkilöä ympäri Suomea.
Vastanneista työttömistä lähes kaikki olivat
pitkäaikaistyöttömiä ja puolet oli 50–65-vuotiaita.
Vastauksista käy ilmi, että valtaosa vastaajista
koki sekä tämänhetkisen työkykynsä että fyysisen
kuntonsa keskiverroksi tai hyväksi. Vastaajat olivat
keskimäärin varsin aktiivisia liikkujia, sillä kaksi
kolmasosaa ilmoitti harrastavansa liikuntaa vähin-

tään viitenä päivänä viikossa. Aineistossa painottuukin paljon liikkuvien osuus. Tehtyjen aiempien väestötutkimusten perusteella työttömistä vain noin kolmasosa harrastaa säännöllisesti reipasta liikuntaa
(Hult 2019).
Liikuntapäiväkirjojen alustavan tarkastelun perusteella vaikuttaa, että liikunta oli useimmiten rasitustasoltaan kevyttä tai reipasta ja vain harvoin
voimakkaasti hengästyttävää. Ylivoimaisesti suosituin liikuntalaji oli kävely. Terveysliikuntasuositusten mukainen kestävyysliikunnan määrä (reipasta
liikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa) täyttyi selvästi paremmin kuin lihaskuntoharjoittelun määrä
(vähintään kaksi kertaa viikossa). Vastaavia tuloksia
on saatu laajoista väestötason liikuntatutkimuksista
(Husu ym. 2018).
Kyselyssä kysyttiin lisäksi arkiliikunnasta ja istumisen määrästä. Ilahduttavasti useimman vastaajan
arkeen sisältyi hyötyliikuntaa ja itsearvioitu istumisaika oli väestötutkimuksiin verrattuna melko vähäinen: keskimäärin vain viisi tuntia päivässä.
Lapsiperheitä edustavat vastaajat liikkuivat yhdessä perheensä kanssa vaihtelevasti: osa liikkui päivittäin, osa ei lainkaan. Kävely ja ulkoilu olivat yleisimmät perheen kanssa liikkumisen tavat. Myös kalastus ja pelailu keräsivät mainintoja.

Työttömien Keskusjärjestön, Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja Kaikki Kunnossa -hankkeen Hyvinvointipäivä Jyväskylässä
1.9.2021.
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Liikuntaharrastuksen esteet
Usein liikunnan harrastamisen esteenä tuodaan esille ajanpuute, huono motivaatio, korkea hinta tai huono saatavuus. Työttömällä näistä tekijöistä korostuu
hinta: kalliisiin liikuntaharrastuksiin ja -välineisiin
ei ole varaa.
Tässäkin kyselyssä hinta nousi esille liikunnan
harrastamisen esteenä. Myös liikuntamahdollisuuksien puute ja ajanpuute esiintyivät vastauksissa. Motivaation, kiinnostuksen tai asenteen puutteen nostivat esille etenkin itsensä huonokuntoisiksi kokevat.

Yhdistykset liikkumisen
mahdollistajina

Kyselyssä tiedusteltiin myös liikunnan harrastamiseen liittyviä toiveita ja ideoita. Muun muassa edullisia liikuntamahdollisuuksia toivottiin lisää, esimerkiksi työttömien yhdistysten järjestämiä liikuntaryhmiä. Omassa yhdistyksessä järjestettävään liikuntaan on matalampi kynnys osallistua ja samalla on
mahdollisuus saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta.
Osalla työttömien yhdistyksiä onkin jo aktiivista
liikuntatoimintaa kuten omia sähly-, sulkapallo- tai
keilausvuoroja tai jopa palkatun liikunnanohjaajan
vetämää ryhmäliikuntaa. Jotkin yhdistykset tukevat
jäseniä liikuntamaksuissa kuten kuntosali- ja uimahallimaksuissa ja joistain yhdistyksistä on lainattavissa liikuntavälineitä kuten kävelysauvoja ja frisbeegolfkiekkoja.
Kaikki Kunnossa -hankkeessa on liikuntakyselyn lisäksi selvitetty kuntien liikuntatarjontaa työttömille. Liikuntakäyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan liikuntakampanjoiden avulla sekä tuottamalla
monipuolisia aineistoja avuksi liikkeelle lähtöön - al-

kaen liikunnan puheeksi oton materiaaleista ja päättyen Instagramissa julkaistaviin taukoliikuntavideoihin.
Tutustu tarkemmin hankkeeseen: tyottomat.fi/
hankkeet/kaikki-kunnossa

Lähteet:
Työttömien Keskusjärjestön Kaikki Kunnossa -hankkeessa tehdyn liikuntakyselyn julkaisematon aineisto.
Borodulin, Jallinoja, Koivusalo. 2016. Epäterveellisen
ruokavalion ja vähäisen liikunnan ennustajat, kustannukset ja ohjaustoimet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2016.
Husu P, Sievänen H, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H,
Mänttäri A, Vasankari T. 2018. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo
ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja 2018:30.
Hult, Marja. 2019. Work ability and health of unemployed persons. Focusing on promoting factors. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 525.
Linnansaari, A. & Hankonen, N. 2019. Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Teoksessa: S. Sinikallio (toim.) Terveyden psykologia. Jyväskylä: PSkustannus, 89–134.
UKK-instituutti. 2019. Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen suositus
18–64-vuotiaille. ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/
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Mira Juuma Liikkuva Aikuinen -ohjelma

Liikuntaneuvonnan avulla
saumattomasti liikkeelle
Jo puolessa Suomen kunnista on
tarjolla liikkumiseen innostava
palvelu, joka on suunnattu
terveytensä kannalta riittämättömästi
liikkuville: liikuntaneuvonta.
Muutamassa kunnassa tarjotaan
myös työttömille kohdennettua
liikuntaneuvontaa.

L

iikunnan edistäminen nähdään nykyään tärkeänä keinona ehkäistä sairauksia ja parantaa väestön hyvinvointia.
Tästä huolimatta Suomen 3,1 miljoonasta työikäisestä (20–64 v.) peräti 80 prosenttia
liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain 3,2 miljardin euron kustannukset, josta työikäisten osuus on 2,7 miljardia euroa (Vasankari & Kolu 2018). Edistämällä työikäisten liikunnallista elämäntapaa voidaan vaikuttaa liikkumattomuuden aiheuttamiin kustannuksiin ja edistää näin suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.
Työttömien liikuntaneuvonnan kehittämistyötä tukee muun muassa ministeriöiden
Liikuntapolitiikan koordinaatioelin, joka tavoitteena on, että toimenpiteet liikunnallisen
elämäntavan tukemiseksi lisääntyvät ja eriarvoisuus hyvinvoinnissa ja liikkumisessa vähenee. Koordinaatioelimen laatimassa toimenpidesuunnitelmassa liikunnan ja liikkumisen
rooli työllistymisen edistämisessä ja työnhakuvalmennuksessa nähdään tärkeänä.
Vinkkejä liikunnallisen elämäntavan
edistämiseen:

•
•
•
•
•

liikuntaneuvonta.fi/
liikkuvaaikuinen.fi/
liikkuvatyoelama.fi/
liikkujanapteekit.fi/
Liikkuva aikuinen -ohjelman YouTube-kanava: www.youtube.com/channel/UC7e4Zi1ymLj40F4hy6Ps43g

H

yviä tuloksia on saatu esimerkiksi Päijät-Hämeen työkykyhankkeessa, jossa tavoitteena
on edistää lahtelaisten työttömien elämänhallintaa, hyvinvointia sekä työkykyä, ja siten sijoittumista työmarkkinoille. Hankkeen ansiosta on syntynyt huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju.

Liikuntaneuvonta auttaa –
asiakkaan ehdoilla
Monelle on tuttua, että liikkumisella on runsaasti
edullisia vaikutuksia terveyteen. Miksi sohvan pohjalta nouseminen on kuitenkin joskus niin vaikeaa?
Liikuntaneuvontapalvelu on suunnattu terveytensä
ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuville.
Yksilöllisessä, puolesta vuodesta vuoteen kestävässä
neuvonnassa asiakas saa terveyden ja hyvinvoinnin
ammattilaiselta ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista
elintapaohjausta, jossa paneudutaan liikkumisen lisäksi myös ravitsemukseen, uneen ja muihin hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Omatoiminen ja/tai ohjattu liikkuminen


Liikuntaneuvontaprosessi


Ohjaus/lähete liikuntaneuvontaan


Liikkumisen puheeksiottaminen



Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien
tavoittaminen ja tunnistaminen
Kuva 1. Liikuntaneuvonnan palveluketju
(Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset 2021).
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Liikuntaneuvonnan palveluketjussa jokaisella tärkeä roolinsa
Liikuntaneuvonnan ympärille rakennettava poikkihallinnollinen palveluketju on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa liikuntaneuvonnan muista liikkumisen lisäämiseen tähtäävistä palveluista, kuten
personal trainer -palveluista. Terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvat tavoitetaan ja tunnistetaan palveluketjussa, liikkuminen otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan liikuntaneuvontaan.
Terveydenhuollon rooli kohderyhmän tavoittajana ja tunnistajana on merkittävä. Paikallisyhdistyksillä sekä kansalais- ja työväenopistoilla on tärkeä
rooli matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottajana kunnan liikuntapalvelujen ja yksityisten palveluntuottajien ohella. Liikuntaneuvonnan toimintakenttään kuuluvat usein esimerkiksi työllisyyspalvelut, Liikkujan Apteekit, paikallisyhdistykset ja urheiluseurat. Palveluketju on vaikuttava ainoastaan, jos
sen osat toimivat saumattomasti yhteen. Tästä syystä on tärkeää yhteensovittaa palveluketjujen osat ja
roolit. (Kuva 1. Liikuntaneuvonnan suositukset 2021.)

Kohdennettua neuvontaa
työttömille

Työttömille voidaan järjestää liikuntaneuvontaa
myös erityisesti heille suunnattuna palveluna. On
tärkeää huomioida eri kohderyhmien erityispiirteet,
joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa, tavoittaa
ja kohdentaa liikuntaneuvonnan palveluketjun toimintaa kohderyhmälle sopivalla tavalla.
Työttömille suunnattua liikuntaneuvontaa tarjotaan vasta muutamissa kunnissa. Tyypillisimmillään
se tarkoittaa, että työttömien terveystarkastuksesta tai lääkärin vastaanotolta ohjataan kunnalliseen,
6–12 kuukautta kestävään liikuntaneuvontaan. Työttömien yhdistykset ovat hyvä esimerkki liikuntaryhmien toteuttajista asiakkaan neuvonta-ajanjakson aikana ja sen jälkeen.
Työttömille suunnattua liikuntaneuvontaa tulisi
laajentaa ja kehittää, mikä edellyttää yhteistyötä eri
toimijoiden välillä, jalkautumista työttömien pariin
sekä entistä yksilöllisempää neuvontaa.
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Työttömien työkykyhanke PäijätHämeessä toi positiivisia tuloksia
Päijät-Hämeessä toteutui Työkykyisenä työelämään
-hanke (2017–2019), jonka tavoitteena oli edistää lahtelaisten työttömien elämänhallintaa, hyvinvointia
sekä työkykyä, ja siten heidän sijoittumistaan työmarkkinoille. Tavoitteeseen pyrittiin pitkäaikaistyöttömille kehitetyn liikuntaneuvonnan palvelumallin avulla. Hankkeella oli ESR-rahoitus. Lisäksi
rahoittajina toimivat Lahden kaupungin työllisyyspalvelut sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.
Kaupungin työllisyyspalvelut oli myös mukana hankkeen ohjausryhmässä, ja osa asiakkaista ohjautui
kuntouttavan työtoiminnan kautta liikuntaneuvontaan.
Kohder yhmänä t yök yk yhank keessa olivat
30–55-vuotiaat, joista erityisesti haluttiin huomioida
yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät sekä työttömyysuhan alla ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat.
Hankkeen myötä Lahteen syntyi huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju.
Hankkeen myötä syntyi myös työttömien työkuntotodistuksen toimintamalli. Työkuntotodistus on
Työkykyisenä työelämään -hankkeen aikana kehitetty kannustin ja apu työnhakuun. Todistuksen suorittaja osoitti elintapaohjaus- ja/tai työllistymisprosessinsa yhteydessä aktiivisuutensa, arjen hallinnan taitonsa sekä tahtonsa pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan. Hankkeen yksilökeskeisissä toimintatavoissa hyödynnettiin moniammatillista verkostoa ja yksilö huomioitiin fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena
kokonaisuutena.

L

Hankkeen aikana terveyden kohentumista seurattiin objektiivisilla mittareilla sekä itsearvioinneilla. Positiivisia tuloksia saatiinkin runsaasti. Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen riski laski,
tuki- ja liikuntaelimistön vaivat vähenivät ja mielenterveys koheni, minkä seurauksena työllistyminen
mahdollistui ja sairauspoissaolot vähenivät. Lisäksi
verenpainelääkityksen käyttö väheni ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon hoitokäyntien
määrät laskivat. Monet vastaajista kokivat myös kiinnostuksensa liikkumista kohtaan lisääntyneen, ja
moni löysi itselleen mieluisia tapoja liikkua. (PHLU,
Työkykyisenä työelämään -hanke).
Hankkeen toinen vaihe jatkuu nimellä Työkuntoisena ja -kykyisenä työelämään (2020–2022). Tavoitteena on jalkauttaa kaikkiin Päijät-Hämeen kuntiin
vuonna 2019 päättyneessä hankkeessa kehitetty pitkäaikaistyöttömille rakennettu liikuntaneuvonnan
palvelumalli.

Lähteet:
Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset
2021. Tuunanen, K. & Kivimäki, S. (toim.) Liikunnan
ja kansanterveyden julkaisuja 389.
PHLU, Työkykyisenä työelämään -hanke. 2019.
www.phlu.fi/liikkuvaaikuinen/hankkeet/tyokuntoisena-ja-kykyisena-tyoelama/tyokykyisena-tyoelamaan-hanke/
Vasankari, T. & Kolu, P. 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden
ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimikunnan julkaisusarja 31/2018.

iikkuva aikuinen -ohjelma (LAO) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen työikäisten
liikkumisen edistämisohjelma, jonka visiona on tehdä aktiivisuudesta uusi normaali. Ohjelman valtakunnallisena
missiona on raivata liikkumiselle parempaa asemaa yhteiskunnassa sekä muokata työikäisten asenteita
myönteisemmäksi liikkumista kohtaan. Tavoitteena on myös, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista
liikuntaneuvonta, ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Liikkuva aikuinen -ohjelma koordinoi
valtakunnallisesti kunnissa toteutettavaa liikuntaneuvontaa.
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Työttömien yhdistysten toiminta:

Toiminta tukee pitkäaikaistyöttömän voimavaroja
Työttömyys on suuri yksilöllinen
ja sosiaalinen huolenaihe korkean
tulotason maissa. Suomessa
työttömyysaste on yksi Euroopan
suurimmista ja pitkäaikaistyöttömiä,
eli yli vuoden työttömänä olleita
on tällä hetkellä noin 110 000
henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyydellä
on yhteyttä lisääntyneisiin
terveysongelmiin; työllisten ja
työttömien terveyserot ovat myös
huolestuttavasti lisääntyneet.

U

seissa tutkimuksissa on osoitettu, että työttömyys ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys
lisää terveydellistä ja sosiaalista eriarvoisuutta sekä vähentää yksilön osallisuuden
kokemusta suhteessa työssä käyvään väestöön. Työttömyys heikentää hyvinvointia, koska työttömäksi jäätyään ihminen menettää työpaikkansa lisäksi usein myös tärkeät kodin ulkopuoliset sosiaaliset
kontaktit ja säännöllisen päiväohjelman. Osattomuuden kokemus ja yksinäisyys saattavat lisääntyä.
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Saikku (2009) ja Sinervo (2009) toteavat tutkimustuloksissaan, että työttömyydellä, varsinkin pitkittyneellä työttömyydellä, on negatiivista vaikutusta
terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömien heikomman
terveydentilan, sairastavuuden ja aiemman kuolleisuuden taustalla on elintapoihin, psykososiaalisiin
ja aineellisiin resursseihin sekä terveyspalveluiden
käyttöön liittyviä tekijöitä. OECD:n vuoden 2020 Suomen työttömyystilannetta tarkastelevan raportin
mukaan joka kolmannen suomalaisen työttömän terveys on riittämätön avoimille työmarkkinoille.

Miten tunnistaa voimavarat?
Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössäni tarkasteltiin työttömien yhdistystoiminnan merkitystä pitkäaikaistyöttömän voimavaroille ja hyvinvoinnille. Tutkimukseen osallistui viisi pitkäaikaistyötöntä, ja heistä jokainen oli osallistunut työttömyyden aikana aktiivisesti työttömien yhdistyksen
tarjoamiin palveluihin ja toimintaan. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella ja teemahaastatteluilla. Teemahaastattelussa osallistujilla oli mahdollisuus nostaa esille niitä tekijöitä, jotka työttömien yhdistystoiminnassa vahvistavat heidän voimavarojaan.
Voimavaroja tarkasteltiin terveyssosiologi Aaron
Antonovskyn koherenssi -käsitteen kautta. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista tunnetta, joka muodostuu
kolmesta osatekijästä: ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta ja mielekkyydestä. Näiden osatekijöiden
voidaan ajatella edustavan ihmisen kognitiivisia valmiuksia. Näitä valmiuksia ovat esimerkiksi havaitseminen, ajattelu ja muisti. Ymmärrettävyyden osatekijä edustaa muistia ja päättelykykyä. Hallittavuuden
osatekijä taas edustaa yksilön valmiuksia olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja muiden ihmisten
kanssa. Kolmas osatekijä, mielekkyys, on keskeinen
siksi, että vahva mielekkyyden kokemus voi johtaa
muiden osatekijöiden vahvistumiseen.
Koherenssin tunneteorian perusajatuksena on,
että kuormittavat tekijät kuuluvat elämään, mutta
hyvinvointi ja terveys huonontuvat vasta niiden käydessä ylivoimaisiksi. Jos ihminen kokee selviävänsä
kuormittavista tekijöistä ja vastoinkäymisistä huolimatta, hänen ratkaisukykynsä saattaakin olla terveyttä edistävä tekijä.

is tä

			

#tyottomat 2/2021

31

Yhdistystoiminnan merkitys
hyvinvointiin ja voimavaroihin
Opinnäytetyössäni selvitin, millainen merkitys työttömien yhdistystoiminnalla on haastateltujen viiden
pitkäaikaistyöttömän voimavaroille ja millaiset tekijät vahvistavat heidän koherenssin tunnettaan. Tutkimustulokset jakautuivat neljään eri teemaan: hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta, sosiaalisia
voimavaroja tukeva toiminta, vapaaehtoistoiminta ja
työtoiminta. Teemat nousivat esille osallistujien kuvailemista omakohtaisista kokemuksista. Kertomusten perusteella saatiin tietoa siitä, mitkä tekijät vahvistavat osallistujien voimavaroja.
Tuloksissa nousi esille työttömien yhdistyksissä
tapahtuva monipuolinen toiminta, jonka kautta osallistujat olivat kokeneet erityisesti yhteisöllisyyden
ja sosiaalisten kontaktien lisääntyneen. Osallistujat
pitivät tärkeänä ja mielekkäänä, että yhdistyksissä
oli mahdollista tavata ihmisiä, joilla on samanlaisia
kiinnostuksen kohteita harrastus- ja kerhotoimintaan liittyen. Yhdistyksissä oli mahdollisuus tavata
muita työttömyyden kokeneita ihmisiä ja siten mahdollisuus saada vertaistukea. Myös vertaistuen antamista muille työttömille pidettiin tärkeänä ja omia
voimavaroja tukevana tekijänä. Oma rooli vertaistuen antajana toi merkityksellisyyden kokemuksen.
Yhdistyksen tiloissa arkipäivisin tapahtuvaa ruokailumahdollisuutta pidettiin omaa terveyttä ja hyvinvointia edistävänä sosiaalisena tapahtumana.
Haastateltavat toivat esille työttömyydestä aiheutuneen matalan toimeentulotasonsa, jolla on heidän
mukaansa merkitystä esimerkiksi terveellisen ravinnon saamiseen.
Osallistujat kertoivat, että yhdistysten erilaiset
harrastustoiminnat tukivat ja vahvistivat jo olemassa
olevia kädentaitoja ja osaamista entisestään. Haastateltavat pitivät myös tärkeänä, että yhdistyksen muu
henkilökunta oli kuullut heidän ajatuksiaan ja ideoitaan ja, että heillä on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa lähitulevaisuudessa, pandemia-ajan jälkeen,
myös omia harrasteryhmiä.
Terveys- ja hyvinvointiteematapahtumat, kuten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät
luennot olivat tulosten perusteella kahdelle haastatelluista tarpeenmukaisia ja myös tervetulleita kannustimia elämätapamuutoksen aloittamiseksi. Harrastusmahdollisuudet ja teemalliset ryhmätoiminnat lisäsivät haastateltavien kertoman mukaan myös
mielekkyyden kokemusta. Lisäksi tuloksista ilmeni,

32

Työttömien Keskusjärjestö ry

että yhdistyksissä tehtävää työttömien terveystarkastuksista tiedottamista pidettiin tärkeänä työttömän
terveyttä edistävänä asiana. Haastateltavat kuvasivat yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan liittyvän erityisesti ruoka-avussa toimimiseen. Ruoka-avussa toimiminen lisäsi haastateltavien mukaan omaa hyvinvointia, sillä auttamisen itsessään kuvattiin olevan
merkityksellistä ja mielekästä toimintaa heikommassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.

Päätelmät
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ajatella työttömien yhdistyksissä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan tukevan tutkimukseen osallistuneiden koettuja voimavaroja. Osallistujat kuvasivat, että
jo oma henkilökohtainen motiivi ja halu auttaa toista ihmistä ovat tekijöitä, jotka tukevat tai vahvistavat
omia voimavaroja. Toisille osallistujille taas vapaaehtoistoiminta oli keino vähentää yksinäisyyden tunnetta. Erityisesti muiden ihmisten kohtaaminen, heidän kanssaan keskusteleminen ja muu vuorovaikutteinen toiminta ruokajaon yhteydessä koettiin merkityksellisenä.
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen lisäksi voidaan olettaa, että työttömien yhdistysten
tarjoamat työelämävalmiudet tukevat yksilöllisesti tutkimuksen osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn edistämisen lisäksi voidaan olettaa,
että mahdollisuudet hakeutua palkkatukitöihin paranevat. Yhdistykset näyttäytyvät matalankynnyksen kohtaamispaikan lisäksi paikalta, jonne on mutkattomampaa tulla kysymään esimerkiksi työkokeilupaikkaa.

Lähteet:
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health.
How People Manage Stress and Stay Well.
Hult, M., Saaranen, T., & Pietilä, A-M. (2014). Työttömien
terveys ja hyvinvointi: haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016 (53), 108–118.
Saikku, P. (2009). Terveyspalvelu työllistymisen tukena.
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja -palvelut siirtymätyömarkkinoilla.
Sinervo, L. (2009). Pitkäaikaistyöttömien terveyshanke.
Kehittämisvaiheen loppuraportti ja paikalliset toimintamallit.

Jaana Mäkelä pajaohjaaja, insinööri ja ammatillinen opettaja

Työpajalle ohjautuu liian vähän asiakkaita

Pitäisikö olla huolissaan?
Todellakin pitäisi. Kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaista suurin
osa on heitä, jotka hyötyisivät ja
tarvitsisivat eniten koulutusta
työllistyäkseen, ja jotka suhtautuvat
koulutukseen ja osaamisen
kehittämiseen kielteisimmin.

H

e mieluimmin istuvat ”Kuntouttavassa työtoiminnassa” vuodesta toiseen. Nimenä toimisi paremmin ”Matalan palvelun yksikkö”,
sillä tämän ryhmän työllistyminen ja työllistäminen on syystä tai toisesta lähes mahdotonta.
Läheltä asiaa seuranneena voisin sanoa, että vähintään 90 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kuuluu tähän ryhmään. Suurimpana syynä näen
motivaation puutteen ja kuten me pajaohjaajat kuulemme päivittäin: ” Ei kannata, koska saan tukia ihan
kivasti näinkin”. Ohjaajan rooli on kuin Kummelin
isä ja poika sketsistä: Et sä viitsis, viitsisit sä? kun keskustellaan asiakkaan jatko-, ura- tai koulutuspolusta.

Työpajat ohjaavat
opinnollistamisen kautta eteenpäin
Työpajoille ohjaudutaan yleensä TE-toimiston kautta tai Matalan palvelun yksiköstä, jos asiakas haluaa
siirtyä opinnollistamisen piiriin, työnhakuvalmennukseen tai ATK-taitojen päivittämiseen työpajalle.
Ja mikäli asiakkailla on tarvetta näiden taitojen kehittämisessä.
Työpajalla asiakas saa lisäksi tukea yhteisten tutkinnon osien (YTO) suorittamisessa. Voidaan(kin)
sanoa, että työpajan rooli on muuttumassa ”esiamikseksi” niille asiakkaille, jotka haluavat päivittää
osaamistaan työpajaympäristössä. Tarkoituksena on
suorittaa työpajaympäristössä tutkinnon osia ja siirtyä oppilaitokseen opiskelijaksi ja suorittaa koko tutkinto, jolloin työpajajakso lyhentää opiskeluaikaa.
Työpajatoiminta tähtää mahdollisimman nopeaan
siirtymiseen koulutuksen pariin tai työllistymiseen
avoimille työmarkkinoille.
Työpajatoiminnan tehtävänkuvan muuttuessa
koulutuksellisempaan suuntaan, tulee huomioida
myös pajaohjaajien erilainen koulutus- ja osaamistausta. Uudessa toimintamallissa pedagoginen koulutus on tarpeen. Osa ohjaajista pystyy ohjaamaan
käytännön työt ja opettamaan teoriaosuuden, jolloin
oppilaitokselle jää ainoastaan näytön vastaanotto.

Läheltä toimintaa seuranneena epäilen, että työpajatoiminnan opinnollistaminen ei nopeasti lisäänny, koska työpajoille ohjattuja asiakkaita on kuitenkin niin vähän. Tähän tulee saada parannusta pian,
sillä kouluttautuminen parantaa työllistymistä huomattavasti, on kyse sitten opinnollistamista tai täsmäkoulutuksesta.

Työpajojen ja oppilaitosten
omat roolit
Opinnollistaminen on oiva keino tunnistaa oma
osaamisensa, sillä monella asiakkaalla on osaamista
eri aloilta, mutta tutkintotodistus puuttuu. Pajaohjaajan tehtävänä on avata tutkinnon perusteet ammattitaitovaatimuksineen ja tutkinnon arviointikriteereitä verrataan työpajan työtehtäviin. Jos osaaminen
on hyvällä tasolla, voi asiakas dokumentoida osaamisensa ja mennä suoraan näyttöön.
Muuten asiakas harjoittelee ensin ohjatusti ja sitten itsenäisesti, kunnes kokee olevansa valmis suorittamaan näytön. Ennen näytön vastaanottamista
asiakas dokumentoi tekemänsä tutkinnon osan raporttipohjalle, joka lähetetään koulutuksen järjestäjälle. Tämän jälkeen sovitaan opettajan kanssa näytön vastaanottopäivä, johon asiakas ohjataan vasta,
kun hänen osaamisensa vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.
Opettaja vertaa työpajan arkitoimintaa ammattialan osaamiskriteereihin ja vahvistaa tutkinnon
osan ammattitaitovaatimuskohtaisesti. Osaaminen
tunnistetaan näytössä työpajaohjaajan ja koulutuksen järjestäjän yhteisestä käsityksestä osaamisen tasosta. Tämän jälkeen koulutuksen järjestäjä myöntää
todistuksen ja tutkintosuoritus siirtyy automaattisesti Oma Opintopolkuun, joka on tukena jatko-opinnoille.
Oppilaitokset ovat huomanneet opinnollistamisen toimivuuden työpajaympäristössä ja kehittävät
nyt omia työpajoja, jotta saavat lisää opiskelijoita
paja-asiakkaista ja määrärahoja valtiolta. Asiakkaat
ovat huolissaan, jos heidät siirretään oppilaitoksen
kirjoille, niin myös koulutusaika saattaa pidentyä. Lisäksi pajaohjaajilla herää huoli, mikä on heidän roolinsa ja kuka on heidän työnantajansa tulevaisuudessa.
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Pirjo Suomalainen Sydänliitto

Sydänsairauden kanssa ei tarvitse
jäädä yksin – kursseilta tukea
Sydänsairauden ei tarvitse
määrittää koko elämää. Nykyisten
hoitomenetelmien avulla elämä
jatkuu monin tavoin normaalina.
Tietoa ja tukea on runsaasti tarjolla
esimerkiksi Sydänliiton kursseilta.
Parhaimmillaan osallistuminen on
voimauttava kokemus.

S

airastuminen tulee usein yllättäen. Mielessä
voi olla paljon vastauksia vailla olevia kysymyksiä, epävarmuutta tulevasta ja monenlaisia tunteita. Vaikka hoito on tehokasta, eivät
sairauteen liittyvät huolet katoa kertoheitolla.
Tukea ja apua saa esimerkiksi KELAn kuntoutuskursseilta tai vertaistukihenkilöltä. Usein auttaa,
kun kuulee mitä sairaus tarkoittaa käytännössä.
Sydänliiton alaiset Sydänpiirit ja valtakunnalliset
yhdistykset järjestävät erilaisia kursseja. Niiltä saa
tietoa, taitoa ja tukea arjen haasteisiin ja sairauden
kanssa elämiseen. Ryhmämuotoisilla kursseilla pääsee tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja voi jakaa kokemuksia yhdessä tekemisen, kes-
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kustelun ja oppimisen kautta. Osalla kursseilla voidaan keskittyä liikkumiseen tai mielen hyvinvointiin
liittyviin asioihin.
Kaikille kursseille voi hakeutua asuinpaikastaan riippumatta ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa, iltaja verkkokursseja. Sydänliiton kurssitoimintaa tukee
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Sydänkursseja heikossa
taloudellisessa tilanteessa oleville
– yhteistyötä Terveydeksi 2.0
-hankkeen kanssa
Osa kursseista kohdennetaan taloudellisen perustein. Tämä tarkoittaa, että osallistujien valinnassa
huomioidaan hakijan taloudellinen tilanne sydänsairauden lisäksi. Sydänliitto käyttää testamenttilahjoituksella saatuja varoja kurssien järjestämiseen. Lahjoittajan testamentissaan esittämä toive on tarjota tukea ja kuntoutusta heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville sydänsairautta sairastaville.

Kuvat: Suomen Sydänliitto

Sydän- ja verisuonitaudit ovat
merkittävä sairausryhmä

S

ydän- ja verisuonitaudit on merkittävä sairausryhmä Suomessa. Näistä sepelvaltimotauti on edelleen syöpäsairauksien ohella Suomen suurin kansansairaus.
Sydänsairaudet ovat usein pitkäaikaisia
sairauksia, joiden ennusteeseen voi vaikuttaa lääkkeillä ja elintavoilla. Moni sairastunut tarvitsee pysyvän lääkehoidon. Keskeistä
on lääkehoidon lisäksi liikkua säännöllisesti,
syödä terveellisesti ja luopua tupakoinnista.
Hyvinvointiin ja terveyteen voi vaikuttaa monella tavalla ilman syyllisyyttä.

Sydänsairauksien hoito
Sydänsairauksien hoito ja tutkimus ovat kehittyneet valtavasti viimeisten 30 vuoden aikana, varsinkin ateroskleroosin aiheuttamien tautien osalta. Tämä näkyy selvästi sepelvaltimotautikuolleisuudessa. Esimerkkinä
työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on pienentynyt 1970-luvun alusta lähes
80 %.
Vaikka sepelvaltimotautiin liittyvä sydäninfarktin hoito on erinomaista, sydäninfarktiin liittyvä kuolleisuus on edelleen suuri.
Noin 10 % sydäninfarktin sairastaneissa saa
uuden sydäntapahtuman. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikilla on mahdollisuus saada
varallisuudesta huolimatta hoitoa.
Sydänsairauden kanssa ei tarvitse jäädä
yksin, sillä apua ja tukea on tarjolla. Elämä
pysyy hyvänä, vaikka jotain muuttuukin. Tärkeää on kokemus siitä, että sydänsairaus ei
määritä koko elämää.

Alussa näitä kursseja on järjestetty Etelä-Suomessa, mutta jatkossa niitä tullaan järjestämään myös eri
puolilla Suomea. Valtakunnallisesti toimiva Työttömien Keskusjärjestö ry ja sen Terveydeksi 2.0 -hanke
on mukana yhteistyössä.
Keskusjärjestö on tiedottanut kursseista verkkosivuillaan ja muissa kanavissaan. Tietoa on välitetty jäsenyhdistykselle, jotka puolestaan ovat vieneet
viestiä eteenpäin omalle jäsenistölleen kannustaen
osallistumaan kursseille. Terveydeksi 2.0 -hankkeen
työntekijät tarjoavat kurssilaisille palveluohjausta.
Ensimmäiset kurssit järjestettiin syksyllä 2021.
– Kurssilla pääsimme nauttimaan luonnon kauniin ympäristön lisäksi yhdessä olosta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssin lopullinen
sisältö syntyi kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden
mukaisesti. Näin jokainen saa juuri hänen tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Suuren suosion saavutti kokkikouluosuus, jossa pääsimme kokeilemaan erilaisia
ruoka-aineita ja valmistustapoja ammattikokin ohjauksessa. Elämänkokemuksia vaihdettiin laavulla,
nuotion ääressä ja rantasaunan lauteilla, kurssin ohjaaja Heli Vienonen summaa ensimmäisten kurssien
kokemuksia.

Linkkejä:
Vertaistuki: sydan.fi/apua-ja-tukea/vertaistuki/?even
tDates=&eventDistricts=&eventSpecies=&eventCities
=&query=

Jos sairastut, älä jää yksin – Riston tarina: youtu.
be/aB0lyoCZKoc
Sepelvaltimotauti: sydan.fi/fakta/sepelvaltimotauti/
Sydänliiton kurssi: sydan.fi/apua-ja-tukea/kunto
utus2/?eventDistricts=&eventDates=&eventSickness
Group=&eventTargetGroup=&query=
Kuntoutuminen: sydan.fi/artikkeli/aikaa-pysahtymiselle-ja-yhdessaololle/
Vertaistuen video: www.youtube.com/watch?v=ZDlTON8Yb4
Verenpaineen hoito (n. 1 tunti): www.youtube.
com/watch?v=2ZJ2u41n5a8
Verenpaineen mittaus: youtu.be/rhuwtmmFzxA
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Järjestösihteerin palsta

Kuva: Jouko Vatanen

Elämme muutosten aikoja. Ruokaaputoiminta on murroksessa:
valtionavulla jaetaan avustuksia
ruoka-avun toteuttamiseen ja EUrahotteinen vähävaraisten apu
on muuttumassa kuivaruoasta
maksukorttijärjestelmään.
Lisäksi kuntien ja tulevien
hyvinvointialueiden myötä Suomen
köyhyydestä vastaavat tahot hakevat
kartalla paikkaa.

Juha Keränen, järjestösihteeri,
Työttömien Keskusjärjestö ry
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V

eikkauksen tuottojen vähentyessä ja kuntien
epätietoisuus tulevasta luovat synkkiä tulevaisuudennäkymiä yhdistysten rahoituksessa. Mikä taho rahoittaa millaistakin toimintaa? Voisiko sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jakamasta ruoka-aputoimintaan kohdistuvasta valtionavusta olla tähän osavastaus? Hakevatko päättäjät tekosyytä olla tekemättä mitään uudistuksia köyhän
arjessa? Ollaanko rahoituksella myöntämässä, että
mitään muuta ei tarvitsisi tehdä?
Seuraavilla neljällä sivulla avataan tätä kysymystä eri näkökulmista. Tulisiko kaikesta huolimatta kunnat ja hyvinvointialueet velvoittaa kirjaamaan
osaksi lakisääteistä velvoitetta edistää ja seurata
myös köyhyyttä alueellaan?
STM on jakanut rahallista valtionapua ruokaapuun vuodesta 2016 lähtien. Työttömien Keskusjärjestö on ollut tässä mukana vuoden 2019 jaosta asti.
Tätä raha-apua ollaan kehittämässä järjestelmällisemmäksi. Järjestökehityksen vetäjäksi on valittu
Suomen Punainen Risti.
Myös EU:n rahoittama kuivaruokajako on jäämässä historiaan. Ruokaviraston hallinnoimassa jaossa ei ole jaettu rahallisia avustuksia. Ensi vuodeksi järjestelmä on muuttumassa maksukorttijärjestelmäksi. Näin vähävaraisten avustuksen piiriin tulisivat laajemmin ruokatuotteet sekä mahdollisesti hygieniatuotteet. Maksukorttijärjestelmä odottaa vielä
Brysselin hyväksyntää ja siitä tiedotetaan myöhemmin lisää.
Haluaisin myös muistuttaa, kun taivaanrannassa siintää mahdollinen uusi koronapelko, että osa yhdistyksistä on menestyksekkäästi osannut hyödyntää
lähinnä yrityksille suunnattua koronasuluista johtuvaa rahoitusta. Jos sulkuja tulee lisää – mitä kukaan
ei tietenkään halua – voivat myös yhdistykset hakea
toiminnalleen liiketoiminnan katkoksesta tai vähentymisestä johtuvaa rahallista korvausta.

Juha Keränen Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Puolitetaan köyhyys
-kansalaisaloite
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran järjestämän demokratian
kapekoiden hankkeessa oli
mukana Enemmän kuin ruokaa
-tiimi miettimässä ruoka-avun
ongelmatilannetta ja etsimässä
ratkaisuja niiden selättämiseksi.

J

os Google-etsii verkosta haulla ”ruoka-apu”,
törmää vuosien vanhoihin kuviin leipäjonoista, joista puuttuvat ihmiset ja tekijät. Googlehaku sanalla ”leipäjono” eteen tulee vieläkin
synkempiä, värittömiä kuvia kauas ajasta ennen koronaa. Hursti ja Myllypuro nousevat hauissa etusijalle. Onko tämä kuva, mitä media haluaa ruoka-avusta
antaa?
Kapeikon oikean kuvan julkituomiseksi tiimissä
olevat järjestöt lähtivät tutkimaan asiaa syvemmin.
Hävikkiruoka on nykyään itse ruoan jakamisen
lisäksi yhteisiä ruokailuja, hävikkiruokaravintoloita
ja -kauppoja, oheisohjelmaa ja tiedottamista terveellisten ruokailutottumusten puolesta.
Ruoka-apu.fi, mikä toimii keskiössä tiimin yhtenä
tiedotuskanavana, on julkaissut uutisia tapahtumista sekä korkealuokkaisia valokuvia median käyttöön.

Joka viides suomalainen elää
köyhyys- ja syrjäytymisriskissä.

Sivusto mainostaa hävikkiruokatapahtumia valtakunnallisella kartalla. Ruoka-apua hakevat ihmiset pääsevät lukemaan tarjontaa ilmaiseksi. Lisäksi
sivusto kerää lähes reaaliaikaista tietoa jakomääristä
ja -tilaisuuksien muista palveluista.
Tiimin puolen vuoden työskentelyn satona olemme todenneet, että Suomessa ruokaa hakevat ja jakavat tahot tietävät, mitkä asiat kaipaavat parannusta.
Päättäjät eivät välttämättä ole näistä asioista tietoisia.
Tarvittaisiin väliporras köyhien ja päättäjien välille.
Kunnat ja hyvinvointialueet tulisi velvoittaa asettamaan köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittämään niihin liittyvät toimenpiteet,
mittarit ja seurantatavat osana lakisääteistä velvoitettaan edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Lisäksi heidän tulisi perustaa toimikuntia,
jotka kuuntelevat köyhän ääntä; tuoda köyhän ahdinko päättäjien korviin.
Enemmän kuin ruokaa -tiimiin kuuluvat itseni lisäksi Reetta Nick ja Annmari Salmela Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeesta (ruoka-apu.fiverkkosivu), Hanna Kuisma Vantaan Yhteisestä pöydästä (Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä) sekä
Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.

Allekirjoita aloite:

Kunnille ja hyvinvointialueille
on asetettava tavoitteet ja
määriteltävä toimenpiteet köyhyyden
vähentämiseksi.

Kuva: Ruoka-apu.fi/Stelios Kirtselis

ruoka-apu.fi/kansalaisaloite
#puolitetaanköyhyys
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Juha Keränen Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry
Maria Viljanen koordinaattori, Suomen Punainen Risti

Ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittäminen 2022
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
jakaman valtionavun kansallisen
järjestökoordinaation kehittämisen
vetäjäorganisaatioksi on valittu
Suomen Punainen Risti (SPR).
Työttömien Keskusjärjestön alla
hanke kulkee nimellä Eväitä Elämälle.

J

ärjestökoordinaation kehittämiseen on kerätty ruoka-avun toimijoiden verkosto. Mukana
on eri järjestöjä, mukaan lukien Työttömien
Keskusjärjestö sekä Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö. Hankkeen aikana selvitetään, olisiko
muita järjestöjä tarve pyytää mukaan.
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka seuraa ja arvioi kehittämishankkeen etenemistä. Järjestökoordinaation neuvottelutoimikunta käynnistyy
vuonna 2022. Sitä ennen hankkeen työntekijät tutustuvat toimijoiden kenttään.
Järjestöistä mukana ovat Samaria sekä heidän
kauttaan avustusta saavat järjestöt, SPR, Työttömien
Keskusjärjestö, Via Dia sekä Sininauhaliitto, Kirkkopalvelut ja kahden viimeksi mainitun kokoama verkosto.
Hankkeen tavoitteena on luoda järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhteinäistää ruokaaputoimintakenttää. Suunnitelman pohjana on käytetty STM:n Soccalla teettämää raportin ehdotusta.
Hankkeen kohderyhmät ovat ruoka-apua jakavat
järjestöt sekä näiden työntekijät ja vapaaehtoiset. Välillisesti hanke parantaa ruoka-avun kohdentumista
heille, jotka ruoka-apua eniten tarvitsevat. Tarkoituksena on kehittää ruoka-avun koordinaatiota ja kerätä ajantasaista tietoa.
Lisäksi hanke haluaa selvittää mahdollisimman
hyvin ruoka-avun tilanteen. Tarkoituksena on muodostaa ruoka-apua jakavien tahojen kanssa edustuksellinen neuvottelukunta.
Hanke haluaa yhdistää Kirkkopalveluiden Osallistava yhteisö -hankkeen tulokset sekä ruoka-apu.
fi:n keräämän tiedon osaksi järjestökoordinaation
toimintaa.
Hanke ylläpitää keskustelua tulevasta ESR+-ruoka-apukaudesta järjestöjen ja viranomaisten kanssa
mm. järjestämällä seminaareja.
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Työttömien Keskusjärjestö ry

Hanke laatii toimintasuunnitelman seuraavaksi
2–3 vuodeksi kaudelle 2022–2024. Hanke selvittää ja
valmistelee ruoka-aputoiminnassa olevien päällekkäisyyksien poistamista, toimintojen yhtenäistämistä ja yhteistyön lisäämistä muiden ruoka-apua kehittävien hankkeiden kanssa. Hanke kartoittaa mahdollisuuksia valtakunnallisen logistiikan kehittämiseen.
Hanke tekee yhteistyösuunnitelman kuntien ja
hyvinvointialueiden kanssa.
SPR ei jaa STM:n valtionavustuksia, mutta harkinnassa on, että järjestöneuvottelukunta voisi olla
tukena avustuspäätösten tekemisessä.
Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys ja sen rooli Suomessa perustuu Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälisesti tunnustettuun asemaan (Geneven sopimus) sekä Suomen lakiin (25.2.2000/238) ja asetukseen Suomen Punaisesta Rististä (827/2017). SPR:llä on myös yhteistyösopimukset sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa.

Minna Talvitie ylitarkastaja, Ruokavirasto

ESR+: Aineellinen apu vähävaraisille:

Kuvat: Ruoka-apu.fi/Stelios Kirtselis

EU:n ruoka-apu uudistuu
tulevalla ohjelmakaudella
Ruokavirasto hallinnoi tällä
hetkellä vähävaraisille jaettavaa
EU:n ruoka-apua vähävaraisten
avun rahastosta (FEAD). Tämän
korvaa uudella ohjelmakaudella
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).
Vähävaraisille jaettava aineellinen apu
tullaan toteuttamaan hankemallisena.

E

SR+ aineellinen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava
Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö
toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ohjelmavalmistelu on yhä kesken. Valtioneuvoston hyväksymisen (21.10.2021) jälkeen ohjelma toimitettiin virallisesti Euroopan komission käsittelyyn.

Ruokaviraston rooli muuttuu merkittävästi rahaston ja säädösten vaihtuessa. Ruokavirasto rahoittaa aineellisen avun hankkeet. Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu tulee sisältämään elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeitä. Suomi valmistelee EUosarahoitteisen avun jakamista maksukorttien muodossa. Silloin avunsaajan yksilölliset tarpeet tulevat
paremmin huomioitua.
Vuonna 2022 (arviolta kevät–kesä) on odotettavissa ensimmäinen hankehaku. Valitut hanketoimijat
tarjoavat avunsaajille maksukorttien lisäksi tukitoimia, kuten tietoa ja neuvontaa esimerkiksi talouteen,
terveelliseen ruokaan ja työnhakuun liittyen. Maksukorttia käytetään elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa ja ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.
Lisätietoja ohjelmakauden valmistelusta löytyy
työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta sekä Rakennerahastot-verkkosivuilta.
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Oikeus työhön ihmisarvoa
kunnioittaen!
tyottomat.fi
#tyottomat

