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Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) 
pitkään muhinut palkkatukiuudistus 
on ankara pettymys. Uusi malli 
jonkin verran virtaviivaistaa 
yritysten palkkatukea, mutta 
samalla vähänkin suurempien 
yleishyödyllisten yhdistysten ja 
säätiöiden palkkatukityöllistäminen 
ajetaan käytännössä alas. Työttömien 
Keskusjärjestön mielestä koko 
palkkatukiuudistus tulee jättää 
tekemättä, sillä mahdolliset hyödyt 
jäävät haittojen alle. 

Hallitusohjelmassa Suomen hallitus tavoitte-
li merkittävää palkkatuen käytön lisäämistä 
yrityksissä. Työllistämisseteliä (Rinteen se-
teliä) markkinoitiin näkyvästi. Lisäksi kol-

mannen sektorin palkkatukea tavoiteltiin uudistetta-
van niin, että ”palkkatukeen kytketään vahva yksilöl-

linen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, 
että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoil-
le siirtymiseen.” Näistä tavoitteista ei kuulu oikein 
mitään TEM:n palkkatukiesityksessä.   

Lisäksi haluttiin ”nostaa vaikeasti työllistyvien 
osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömi-
en ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismää-
rää. Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan 
työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden rajoi-
te.”

Tämä tavoite ei tule toteutumaan, sillä työllistä-
ville yhdistyksille ja säätiöille kaavaillaan tiukkoja 
rajoituksia EU-kilpailulainsäädäntöön vedoten. Uusi 
palkkatukimalli pyritään rakentamaan niin, ettei 
palkkatuen käyttö vääristä edes teoreettisesti Euroo-
pan unionin jäsenmaiden välistä kilpailua. Logiikka 
perustuu siihen, että jos yhdessä Euroopan unionin 
maassa on tehty tuomioistuimen päätös, jossa palk-
katuki on tuomioistuimen mielestä vaikuttanut jä-
senmaiden väliseen kilpailuun, tämän jälkeen kai-
kissa jäsenmaissa pätee samat rajoitukset. 

Suomessa ei ole tietääksemme vedottu Euroopan 
unionin väliseen oikeuteen, että yhdistykset ja sääti-
öt vääristävät jäsenmaiden välistä kilpailua käyttäes-
sään palkkatukea. Mutta ennaltaehkäisevällä toimil-
la viranomaiset pyrkivät ehkäisemään palkkatuen 
takaisinperinnän, mikäli uusi malli todettaisiin kil-
pailua vääristäväksi. 

Lopputuloksena on malli, jossa yritysten etu me-
nee heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten 
edun edelle kaikessa palvelutoiminnassa. Yritykset 
eivät työllistä – ellei siitä ole heille taloudellista hyö-
tyä. Osa työttömistä jää väkisinkin ulkopuolelle eri 
syistä. 

100 % palkkatuen alasajon jälkeen yhä harvem-
maksi käyvät tuetut palkalliset työpaikat, jotka ovat 
toimineet aikuisille ihmisille perälautana, kun mi-
kään muu ei ole tärpännyt. Suomi ampuu tällä työl-
listämisessä itseään jalkaan, koska muut keinot ovat 
kohderyhmällä vähäisessä käytössä. Pitkäaikaistyöt-
tömien osuus palveluissa (eli aktivointiaste) on alle 
10 % jo nyt. 

Mikä palkkatuessa ehkä 
muuttuu paremmaksi?
Uudessa yleisessä mallissa luovutaan 30 %, 40 % ja 
50 % palkkatuista, mitkä perustuvat pelkästään työt-
tömän työttömyyden kestoon. Tilalle tulee 50 % palk-
katuki, joko 5 kuukauden tai 10 kuukauden mittaise-

Työministeriön palkkatuki-
uudistus on ankara pettymys

JUKKA HAApAKoSKI  TOIMINNANJOHTAJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY
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na. Palkkatuen kestot vähenevät 1 tai 2 kuukautta ai-
kaisempaan malliin verrattuna. Lisäksi luovutaan si-
vukulujen ja lomarahojen korvauksista. Malli on hiu-
kan yrittäjille parempi, kun työttömällä on kyseessä 
6–12 kuukauden mittainen työttömyys. Mutta muutos 
on loppuen lopuksi aika marginaalinen, koska sivu-
kuluja ei korvata ja kesto on yhden kuukauden aiem-
paa lyhyempi. Pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta 
uusi malli on heikennys, koska korvausmäärä on pie-
nempi ja palkkatuen kesto on lyhyempi.

Parannusta edelliseen malliin on myös yli 55+ 
täyttäneille ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti (24 kuu-
kautta työttömyyttä 28 kuukauden sisällä) työttömä-
nä olleille tarkoitettuun uuteen palkkatukeen. Tässä 
tapauksessa palkkatukea markkinoidaan 70 % tuke-
na, mutta kun sivukuluja ei korvata, korvaus on ny-
kyistä pitkäaikaistyöttömyyteen perustuvaa palk-
katukea vain 5,9 % parempi palkkakulujen korvaus-
ten osalta. Kestokin on uudessa mallissa alkuun vain 
kymmenen kuukautta kahdentoista kuukauden si-
jaan. Ja uudessa mallissa pitkäaikaistyöttömyyden 
stigmaan lisätään yli 55-vuotiaiden stigma. Onko 
tämä tarpeellista? 

Mallin ideana on osittain vastata työttömyyden 
eläkeputken kumoamisesta. Korvaava kokonaisuus 
ei kuitenkaan paljon tällä uudella palkkatuella kohe-
ne irtisanottujen osalta. 

Selkeästi paras uudistus on ns. jäähysäännön ku-
moaminen. Eli jos ymmärrämme oikein, palkkatu-
kea voidaan nykyistä paremmin jaksottaa ja mahdol-
lisesti jatkaa eri työnantajilla. Palkkatuki ei kuiten-
kaan ole subjektiivinen oikeus, joten käytäntö/sat-
tuma ja valtion budjetti käytännössä sanelisi, miten 
jäähysääntöä käytännössä sovellettaisiin työttömän 
kohdalla.

Mitä uhrataan palkkatuki-
uudistuksen alttarille? 
Näistä yllä mainituista miedoista parannuksista huo-
limatta uhrattaisiin työllistävien yhdistysten ja sää-
tiöiden työllistämistoiminta sekä köyhän kansan 
terveyttä- ja hyvinvointia tukeva toiminta siltä osin, 
mitä yhdistykset ja säätiöt palkkatuella sitä rahoitta-
vat. Tämä koskee kierrätystä, työttömien ruokaloita, 
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajoja, kirppa-
reita jne.

Uudessa mallissa yhdistys voisi saada 100 % palk-
katukea vain, jos yhdistyksen myynti on alle 100 000 
euroa vuodessa. Lisäksi näiden yhdistysten myyntiä 
valvottaisiin. 90 % myynnistä tulee olla Suomessa 
ja yhdistyksen kunnan alueella asuville kuntalaisil-
le. Kuulemma mitään ”Stasi-järjestelmää” ei olla ra-
kentamassa, mutta mitä tällä käytännössä oikein tar-
koitetaan, kun viranomaiset alkavat soveltaa lakia ja 
asetuksia?

Työttömien yhdistykset ovat siten marginaalissa, 
että niihin ei yleensä eksytä vahingossa. Mutta täl-
lainen asiakasryhmän tarkkaan rajaava palkkatuki 
luo toimintaan ikävän poissulkevan sivumaun yhdis-
tyksiin, jotka ovat yleishyödyllisiä ja ylpeitä siitä, että 
tukevat kuntalaistensa hyvinvointia. 100 000 euron 
myynnin määrä on etenkin kierrätyksessä tai missä 
tahansa tilaa vaativassa toiminnassa aika nopeasti ri-
kottu, kun pelkästään vuokrakustannukset ovat vuo-
sitasolla kymmeniätuhansia euroja. 

Mikäli yhdistyksen myynti on yli 100 000 euroa, 
yhdistykselle voidaan myöntää De minimis tukea 200 
000 euroa 3 vuoden sisällä, ilman että se katsotaan 
kilpailua vääristäväksi. De minimistukeen laskettai-
siin kaikki julkiset tuet, palkkatuet, avustukset, kun-
touttavan työtoiminnan myynti yms. Tämä yhtälö 
olisi monelle toimijalle ihan yhtä huono vaihtoehto 
kuin 100 000 euron myyntiraja, ellei huonompi. Tuki 
mahdollistaisi muutaman palkkatuetun työntekijän 
palkkaamisen vuodessa.

Tämä on täysin turhaa hätävarjelua lainsäätä-
jän taholta. Tietääksemme ei ole tullut yhtään vali-
tusta, että kansalaisjärjestöjen työ vääristää Euroo-
pan unionin jäsenmaiden välistä kilpailua. Työttö-
mien yhdistykset tukevat ensisijaisesti suomalaisia 
työttömiä, ei EU-kansalaisten lähipalveluita. Ei mei-
dän jäsenyhdistysten jäsenillä ole varaa syödä läm-
mintä ateriaa ravintolahinnoin. Kaikkien on syytä 
palauttaa mieleen, että 742 euron kuukausituloilla, 
josta lähtee 20 % kuntavero, ei ravintolassa päivittäin 
syödä, kun vaatteet, osa asumiskuluista yms. täytyy 
myös samasta rahasta kustantaa. Ja jos kirpparit ja 
kierrätyskeskukset kaatuvat, mistä budjetin kestäviä 
vaatteita voi kaikista köyhimmät kansalaiset ostaa?

Järjestöjen palkkatukityötä ei kannata kaataa 
tällä uudella mallilla. Sen sijaan tulee pohtia olisiko 
aika uudistaa Euroopan unionin kilpailulainsäädän-
töä siten, että Euroopasta tulee aidosti myös sosiaali-
sesti kestävä Eurooppa. Sillä, jos tällä logiikalla Suo-
men lainsäädäntöä muutetaan, Suomen hyvinvoin-
tiyhteiskunta murenee pala palalta. Pohjalta työttö-
män on yhä vaikeampi nousta.

Toinen vaihtoehto on uudistaa malli niin, että 
100 % palkkatuki avataan yrityksille, jolloin kaikilla 
yrityksillä on samat mahdollisuudet kuin yhdistyk-
sillä on nyt työllistää 100 % palkkatuella. Annetaan 
työttömien päättää, missä työnsä tekevät julkisel-
la tuella. Tämä olisi pitkäaikaistyöttömien kannalta 
paras malli ja korvaisi työkokeilun. Tämä ei ole ko-
vin radikaali idea, sillä jo nyt yritykset saavat 100 % 
palkkatuen, kun yhdistys toimii palkanmaksajana ja 
palkkatuettu työntekijä edelleen sijoittuu yritykseen 
työntekijäksi.

Tosin tämäkin edelleen sijoittamisen malli – kai-
kista tehokkaimmaksi havaittu, kuten arvata jo saat-
taa, on nyt heikennyksen uhan alla. Tämä siitäkin 
huolimatta, että vain alle 9 % pitkäaikaistyöttömis-
tä on ylipäätään missään työllisyyspalvelussa kiinni. 
Tarvinneeko minun toistaa vielä kerran? Tämä palk-
katukiuudistus kannattaa jättää kokonaan toteutta-
matta.
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Irma Hirsjärvi jatkaa Työttömien Keskusjärjestön 
puheenjohtajana uudella kaksivuotiskaudella.
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Toisen asteen maksuttoman koulutuksen saa-
minen jokaisen nuoren ulottuville oli perus-
koulun jälkeen suurin koulutuspoliittinen 
muutos. Sen tulokset näkyvät jo nyt mm. kun-

tien nuorisotoimessa syrjäytymisen vähenemisenä. 
Kun jokaiselle tulee löytyä toisen asteen koulutus-
paikka, ei synnykään vuotuista valtakunnallista tu-
hansien nuorten syrjäytymistä koulutuspaikan puut-
teen vuoksi. Nuoren kannalta uudistus tarkoittaa pa-
rempaa varmuutta tulevaisuudesta.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
maaliskuussa 2022 julkaisema raportti Koulutusjär-
jestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin 
äkillisissä rakennemuutostilanteissa avaa muun muas-
sa sen kummallisuuden, että sekä aikuisten amma-
tillisen että korkeakoulutuksen kolmen tärkeimmän 
keskeyttämissyyn joukossa on viranomaispäätökset. 
Juuri työttömät ovat se ryhmä, jonka tulisi vapaasti 
löytää työllistymiseen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 
johtavaa koulutusta, sillä he ovat niitä, jotka eivät saa 
työyhteisöjen sisäistä koulutusta. Tähän myös mm. 
Sitra on kiinnittänyt erityishuomiota.

uusi työvoimapalvelumalli ja 
kohtaanto-ongelma
Selvästi voi myös jo sanoa, että 2.5.2022 alkanut työt-
tömien työnhaun uusi malli lupaa parempaa asiakas-
palvelua. Emme tosin ole saaneet Työttömien Kes-
kusjärjestölle tietoa, parantaako se pitkäaikaistyöt-
tömien katastrofaalista tilannetta. Heillä työllisyys-
toimenpiteissä oleminen on ollut käsittämättömän 
alhainen, valtakunnallisesti alle 8 % luokkaa vielä 
vuonna 2022. 

Korona aikana oli poikkeuksellisen helppo pu-
dota pitkäaikaistyöttömäksi, ja se on edelleen todel-
linen stigma työnantajan näkökulmasta. Kuitenkin 
ihmisen työkokemus on aivan sama työttömäksi jou-
duttuaan, ja ammattitaito säilyy kyllä monen vuoden 
päähän. 

Osaamisen ylläpito tärkeää
Osaamisen ylläpito on tärkeä työvoimapoliittinen 
asia. Kunnissa hahmottunee kohta aikaisempaa pa-
remmin se, että työkykyyn kannattaa panostaa palk-
katuen kautta, sillä se on edukkainta. Työnantajien 
kannattaisi ymmärtää, että muutkin kuin työssäkäy-
vät ovat hyvää ainesta, kun haetaan osaavaa työvoi-
maa.

Osaavan työvoiman palkkaamiseen on SAK tuot-
tanut tuoreessa selvityksessään äärimmäisen tärkeää 
asiaa. Tutkimus Työvoimapulan taustalla on epärealisti-
sia vaatimuksia työntekijöille ja mutkikkaita rekrytointi-
käytäntöjä SAK paljastaa, kuinka työnantajan  epäre-
alistiset odotukset, kelvottomat työnhakuilmoitukset 
tai rekrytoinnin suorastaan syrjivä luonne rakentaa 
muuria työnhakijalle. Heikot prosessit eivät onnistu 
tavoittamaan osaavaa, pitkän kokemuksen omaavaa 
työvoimaa tai osatyökykyisten erityisosaamista. 

Niiden lisäksi avattiin vastikään Työttömyys – Suo-
mi.fi -sivusto, jossa erinomaisen hyvällä ajattelulla on 
rakennettu helppolukuinen ja looginen opastus työt-
tömälle. 

Kaiken tapahtuneen kannalta juuri nyt tuntuu 
hyvältä olla Työttömien Keskusjärjestön puheenjoh-
taja. Näen, että meillä on kaikki mahdollisuudet läh-
teä nyt vastaamaan todellisuuden haasteisiin työ-
ajan lyhentämisen ja sen kautta tuottavuuden nosta-
miseen kestävän kehityksen konkreettisilla toimilla. 
Näitä tavoitteita ovat mielestäni työn ja tuottavuuden 
tasaisempi jakaminen, työtakuu ja perustulo.

Nyt tapahtuu historiallisen suuria 
käänteitä työllisyydenhoidossa. 
Niiden takana on uudenlaista 
ratkaisukeskeisyyttä. Sen sijaan, että 
perusoletuksena olisi työttömyyden 
johtuminen työttömästä, on lähdetty 
avaamaan mm. kohtaanto-ongelman 
syitä ja poistamaan selkeitä esteitä 
myös työttömyyden ehkäisemisen 
kautta, kuten esimerkiksi 
koulutuksen tieltä.

CV-koulutusta  
työnantajille!

IRMA HIRSJÄRVI  FT, TuTKIJA, PuHEENJOHTAJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY
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Työelämäprofessori Elli Aaltonen:
Osallisuus ja 
merkityksellisyys ovat 
työelämän keskeiset tekijät

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Otamme keskusteluun ensin hyvinvointi-
politiikan. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten 
tätä pyritään edistämään? Mitä se tarkoit-
taa työttömän näkökulmasta?

– Kun jää työttömäksi, sitä on usein melko tietä-
mätön työttömyyteen liittyvistä oikeuksista ja vel-
voitteista, vaikka monenlaista tietoa on saatavissa. 
Osaavatko kaikki ihmiset sitä hakea ja käyttää, kun 
samaan aikaan on päällä työttömyyden shokki. 

– Työssäni puhun mielelläni sosiaaliturvan ja pal-
velujen kokonaisuudesta. Suomessa on sosiaaliturva-
etuudet, jotka ovat valtion vastuulla ja rahoitettavi-
na. Suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 
hoidetaan kuntien ja kuntayhtymien kautta. Hyvin-
vointialueet tulevat muuttamaan tämän rakenteen, 
mutta tuovat samalla uuden organisaatiotason pal-
velujen järjestämiselle. Samalla ollaan kokeilemassa 
työllisyyspalvelujen siirtoa valtiolta kunnille.

– Kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä, pitäisi 
yhdistää palvelutarjonnassa etuudet ja etuustarjon-
nassa palvelut. Meillä on kaksi polkua edelleenkin, 
eivätkä ne kohtaa. Työtön ajautuu usean instiutuution 
pakeille, jotka eivät keskustele keskenään.

– Ei riitä, että haetaan neljä kertaa kuukaudessa 
työtä silloin, kun ihmiseltä puuttuu arkielämän asi-
oiden hallinta Hänen pitäisi tietää, mistä sosiaalitur-
van etuudesta on hänen kohdallaan kyse, mistä hän 
voi saada tarpeellisia muita palveluja, koulutusta tai 
etsiä työmahdollisuuksia. Kun tehdään työttömyys-
turvahakemusta, tulisi pöydällä olla samaan aikaan 
työkyvyn selvittäminen, kuntoutukseen ohjaami-
nen, terapia, palkkatuki, oppisopimus ja kaikki eri 
vaihtoehdot, miten lähteä rakentamaan elämänpol-
kua eteenpäin. 

– Yliopistossa olen tavannut ulkomaalaisia opis-
kelijoita, jotka eivät tiedä, mihin ottavat yhteyttä val-
mistuttuaan. Me koulutamme ihmisiä, mutta ei työ-
elämätaitoja. Olen tehnyt opiskelijoiden kanssa leik-
kihaastatteluja työnhakuun tutustuttamiseksi. Kysy-
mys kuuluu, miten viedä oppilaitoksiin tietoa työllis-
tymismahdollisuuksista ja mahdollisesti myös työt-
tömyydestä.

Mitkä näet tämänhetkisen työelämän 
keskeisimmiksi kehitettäviksi kohteiksi?
– Osallisuus, yksilöllisyys ja merkityksellisyys. Jän-
nää, että sanon näin, mutta juuri nämä asiat ovat työ-
elämän kannalta merkityksellisiä. Niille, jotka yrittä-
vät pysyä työn tahdissa mukana ja niille, jotka pyrki-
vät työllistymään. Vain tämä mahdollistaa ihmisen 

Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti 
Elli Aaltonen, on työskennellyt yli 
kaksi vuotta työelämäprofessorina 
Tampereen yliopistossa. Hän 
pitää työssään tärkeänä viedä 
oppilaitoksiin tietoa työllistymisen 
mahdollisuuksista ja mahdollisesta 
työttömyydestä. Hyvinvointipolitiikan 
koulutus ja tutkimus sekä 
verkostotyön edistäminen on 
professuurityön muita painopisteitä.
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hyvinvoinnin perustan ja integroi meidät ihmiset yh-
teiskuntaan.

 – Myös työ voi vammauttaa ja sairastuttaa, jos se 
ei tarjoa osallisuuden ja merkityksellisyyden asioi-
ta. Pidän erityisesti nuorille osallisuustuloa tärkeä-
nä sosiaaliturvan muotona. Sitä kautta voi saada työ-
kokemusta ja kuntoutumista ja uutta elämän tarkoi-
tusta. Kannatan myös osa-aikatyön mahdollisuuksia, 
kunhan vain sosiaaliturva saada sellaiseksi, että se ei 
estä jäykkyydellään ihmisen mahdollisuuksia päästä 
joustavasti työelämään.

Nyt puhutaan paljon kohtaanto-
ongelmasta – työ ja tekijät eivät kohtaa, 
mitä ajattelet tästä?

– Suomessa arvioidaan olevan 150 000 työtöntä, jotka 
työllistyessään ovat kuitenkin siinä tilanteessa, että 
nettotulojen määrä on pienempi kuin työttömyystur-
va ja muu sosiaaliturva. Tämä on arvio, ja todellista 
lukumäärää on tietysti vaikea sanoa. Mutta paljon ih-
misiä on ns. kannustinloukussa, jolloin työn verotus, 
päivähoitopaikan tai työmatkojen kustannukset vie-
vät lähes samalle tulotasolle tai alle kuin sosiaalitur-
van kokonaisuus.

– Kohtaantoa tulisi miettiä juuri osallisuuden ja 
merkityksellisyyden näkökulmasta, jolloin työ pal-
kitsee sekä merkityksellisesti mutta myös taloudelli-
sesti. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteil-
la kannustinloukkuja käsittelevä linjaus, joka kytke-
tään sosiaaliturvakomitean uudistustyöhön. Tämä 
on hyvin keskeinen asia koko sosiaaliturvan kehittä-
misessä.

– Yksi seikka on, että eläkkeelle siirtymisen ikää 
halutaan nostaa, mutta työelämässä karsastetaan 
vielä iäkkäiden työllistämistä. Siellä on edelleen pii-
lossa ikärasismia. Ihmisisä myös koulutetaan, mut-
ta samalla vaaditaan, että he ovat valmiita työllisty-
mään myös kaikkeen muuhun kuin ammattitaitoaan 
vaativaan työhön. Voi kysyä, onko koulutus ollut in-
vestointi, jos sitä ei voida hyödyntää.

Rakennetyöttömyys on osa kohtaanto-ongelmaa. 
Ihmisen elämä, perhe, sosiaaliset suhteet ovat kat-
kolla, kun koukutusta vaativaa työtä ei löydy asuin-
paikkakunnalta.

Mitä ajattelet pitkäaikaistyöttömyyden 
hoidosta?
– Mikään organisaatio ei pärjää ilman yhteistyötä. 
Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat iso-
ja kysymyksiä. Jos siinä eivät kohtaa Kelan hakemus-
lomake, hyvinvointialueen palvelukokonaisuus, työ-
voimapalvelut eikä järjestöjen antama tuki, meillä on 
vielä enemmän ratkaisemattomia asioita. 

– Hyvinvointipolitiikassa on kyse ei vain sosiaa-
li- ja terveydenhuollosta, eikä vain julkisista palve-
lujen tuottajista, vaan eri palveluista koulutuksesta 
kuntoutukseen ja sosiaaliturvan laajasta kokonaisuu-
desta.

– Tärkeää on palvelujen saavutettavuus, julki-
nen liikennekin, esteettömyys, sekä ihmisten mah-
dollisuus olla osallinen omassa asiassaan. Keskeistä 
on myös järjestöjen integrointi tulevien hyvinvointi-
alueiden toimintaan ja järjestöjen yhteistyö kuntien 
kanssa. Kaikessa tässä on kyse sosiaalisessa kestä-
vyydessä, mutta myös siitä, että ratkaisut ovat pitkäl-
le tulevaisuuteen katsovia. Tehdään sellaisia mielen-
terveyden, kuntoutuksen, eläke- tai muita ratkaisuja, 
että ne ovat kestäviä ja kantavat pitkälle.

Eihän työttömyydessä ole mitään hyvää ihmisen 
itsensä kannalta. On tietysti ihmisiä, joilla muut teki-
jät estävät olemisen työmarkkinoilla. Yksi tällainen 
on omaishoito tai oman lapsen hoito. Osalla koulutus 
ei vastaa lainkaan työllistymisvaihtoehtoa ja tämä 
tuntuu hankalalle, kun koulutus ja kokemus ohittu-
vat.  

Yhteiskunnallehan tämä on hankalaa, kun me 
tarvitsisimme niitä veroja, joita työ tuo palkkoina tai 
tuotteista ja joilla veroilla sitten katetaan sosiaalitur-
van tarvetta. Joudumme kyllä entistä enemmän miet-
timään työn sisältöä. Ei ole hyvä, jos tulevaisuuden 
työkyvyttömyyden syy löytyy työstä itsestään painei-
den, stressin ja sairastumisen muodossa.”Kannatan työn tarkempaa 

määrittelyä tämän 
päivän tilanteisiin ja 
hyvinvoinnin tarpeisiin 
sekä yksilötasolla että koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin 
rakentamisessa. 
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Mitkä voisivat olla ratkaisuja 
pitkäaikaistyöttömyyden lievittämiseksi?
Esimerkiksi jo mainitsemani osa-aikatyö ja osallis-
suutulo. Sosiaaliturvan etuuksien jälkijättöisyys on 
usein suuri este, koska ihminen on epävarma, onko 
työllistymisessä myös taloutta helpottava vaikutus. 
Osa-aikatyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
kehittäminen on yksi keino.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus tulisi poistaa, se 
on edelleen asiakkaalle itselleen mysteeri. Järjestel-
mä ei ole kovinkaan avoin. Viimesijaisen turvan (toi-
meentulotuki) ja muun perusturvan välinen suhde 
on hankala. Kun perusturva on suhteellisen matala, 
haetaan toimeentulotukea ja tehdään paljon hallin-
nollista työtä kahdella ”luukulla”. Yhteensovittamis-
ta ja perusturvan eri lakien yhdistämistä tarvitaan.

En ole myöskään jyvällä siitä, miksi palkkatuki 
ollaan suurelta osin poistamassa. Sehän on antanut 
pitkäaikaistyöttömälle työllistymisen mahdollisuu-
den ja sen kokemuksen kautta siirtymisen avoimil-
le työmarkkinoille. Lisäksi monet järjestöt ovat mah-
dollistaneet palkkatyön avulla auttamista, jolla on 
laaja yhteiskunnallinenkin merkitys.

Digitalisaatio kasvaa, pätkätyöt ja 
erilaiset epätavalliset työsuhteet 
lisääntyvät – Mitä nämä merkitsevät 
työelämän kehittämisen kannalta?
Digitalisaatio tulee ja on jo tullut. Se voi olla myös mo-
nelle nuorelle uusi työmahdollisuus. Ymmärrän, että 
se vie myös työpaikkoja niiltä, joiden työn voi joten-
kin automatisoida, tekoälyllistää tai robotisoida. Tar-
vitaan siis paljon uudelleenkoulutusta.

Sosiaaliturvassa tarvitsemme edelleen mahdolli-
suuden asioida normaalisti kasvokkain ja soittaa asi-
ansa. Monelle digitalisaatio on todella pelottava ja voi 
estää tasa-arvoisen sosiaaliturvan saatavuuden.

Tarvitsemme palvelujen ja sosiaaliturvan entis-
tä vahvempaa yhteensovittamista. Kyse on siitä, että 
asiakkaalle tehdään neuvonta ja opastus hänelle oi-
keutettuihin sosiaaliturvaetuuksiin. Ja toisin päin. 
Sosiaaliturvan asiakkaana oleville arvioidaan palve-
lujen tarve ja ohjataan tarpeellisten palvelujen piiriin 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutuk-
seen tai kuntoutumiseen.

Kuka olet Elli Aaltonen?

• Eämäni sosiaalityöntekijä, olen alun pe-
rin opiskellut yliopistossa, että saan teh-
dä sosiaalityötä.•	Jatkoin	filosofian	opintoja	 ja	yhteiskun-
tapolitiikan opintoja, toimin lastenvalvo-
jana, sosiaalitoimen osastopäällikkönä, 
vanhainkodin johtajana ja sosiaalijohta-
jana.• Opiskelin lisää yhteiskuntatieteiden li-
sensiaatiksi, väittelin sosiaalihuollon 
johtamisesta, siirryin lääninhallintoon, 
hain dosentiksi.• Jatkoin aluehallinnon ylijohtajana ja Ke-
lan pääjohtajana. Olen aina pitänyt rin-
nalla kansalaisyhteiskuntaa, toiminut 
useiden järjestöjen puheenjohtajan ja 
muissa myös kansainvälisissä luottamus-
tehtävissä ja itä-Euroopassa EU-hank-
keissa.•	Kun jäin ns. ensimmäisen kerran eläk-
keelle, sain upean kutsun Tampereen yli-
opistolta työelämäprofessoriksi. Tämän 
rinnalla toimin SPR:n puheenjohtajana.• Sosiaalityö on edelleen arvomaailmani 
monessa mielessä

Lisäksi meillä on myös melko lailla kapea ajatus 
työstä. Esimerkiksi omaishoito on tosi työtä, samoin 
vapaaehtoistyö voi olla juuri se väylä, jolla työtön nuo-
ri tai vanhempi pääsee kiinni työstä ja omasta hyvin-
voinnista. Kannatan työn tarkempaa määrittelyä tä-
män päivän tilanteisiin ja hyvinvoinnin tarpeisiin 
sekä yksilötasolla että koko yhteiskunnan hyvinvoin-
nin rakentamisessa. Osa-aikatyön mahdollistaminen 
palkkatuen tai osallisuustulon keinoin olisi myös tär-
keää.



   #tyottomat 1/2022 9

Palkkatukiuudistus eduskunnan 
käsittelyyn syksyllä 2022

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

100 % palkkatukeen tehdään EU:n valtiontukisää-
telyn edellyttämät muutokset ja sen käyttöä rajoitet-
taisiin suurimpien taloudellista toimintaa harjoittavi-
en yhdistysten ja säätiöiden osalta. Muutos ei vaikuta 
mahdollisuuteen hyödyntää alempia tukiprosentteja. 

Osana 55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistä-
misen toimia otettaisiin käyttöön uusi 55 vuotta täyt-
täneiden työllistämistuki, johon sovellettaisiin pit-
kälti palkkatukisäännöksiä. Palkkatuesta poiketen 
työnantajalla olisi kuitenkin subjektiivinen oikeus 
tukeen, jos tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
Tuen määrä olisi 70 % 10 kuukauden ajalta tai enin-
tään työsuhteen keston ajalta. Työllistetyn tulee olla 
55 vuotta täyttänyt ja ollut työttömänä vähintään 24 
kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana

Tuki kohdistetaan heikossa 
työmarkkina-asemassa oleviin
Työllistäminen painottuisi jonkin verran aiempaa 
enemmän osatyökykyisiin, kotoutujiin, nuoriin, 
ikääntyneisiin ja pelkän perusasteen varassa oleviin 
henkilöihin. Lisäksi nykyistä useampi työnantaja oli-
si oikeutettu palkkatukeen. 

Osa muutoksista vaikuttaa työllistettyjen mää-
rään laskevasti ja osa lisäävästi. Todennäköisempänä 
voidaan pitää tilannetta, jossa työllistettyjen määrä 
kasvaa maltillisesti. 

Uudistukseen liittyy myös osa-alueita, joiden 
määrällinen arviointi ei ole mahdollista, Kopra sa-
noo. 100 % palkkatuella työllistettyjen määrä olisi ar-
violta noin 60–70 % nykyisestä 100 % tuen volyymista. 

Alle viisi henkilöä vuodessa työllistäviin tai vä-
häistä paikallista taloudellista toimintaa harjoitta-
viin työnantajiin muutoksella ei olisi useimmissa ti-
lanteissa vaikutusta. Tätä suurempiin laajaa taloudel-
lista toimintaa harjoittaviin työnantajiin muutos vai-
kuttaisi siten, että 100 % tuella työllistettyjen määrä 
olisi rajattu keskimäärin noin viiden henkilön tasolle 
vuodessa. Muutos ei vaikuta mahdollisuuteen työllis-
tää alemmilla tukiprosenteilla. 

Koko uudistuksen arvioidaan lisäävän tuella työl-
listettyjen määrää etenkin yrityksissä ja sitä kautta 
lisäävän palkkatuetusta työstä avoimille työmark-
kinoille siirtyvien henkilöiden määrää. Pitkän aika-
välin työllisyysvaikutukseksi on arvioitu noin 500–1 
000 henkilöä, Kopra sanoo.

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa 
syksyllä 2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2023 alusta. 

palkkatuen uudistusta koskeva 
lakiesitys oli lausuntokierroksella, 
joka päättyi toukokuun lopussa. 
Miten palkkatukea aiotaan uudistaa, 
sitä esitteli valtiosihteeri Ville 
Kopra Työttömien Keskusjärjestön 
vuosikokouksessa huhtikuussa.

Kopran mukaan tavoitteena on lisätä palkkatu-
en käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatuen 
käytön lisäämisen tavoitteena on edistää hei-
kossa työmarkkina-asemassa olevien työllis-

tymistä ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. 
Mitä uudistetaan? Vamman tai sairauden perus-

teella myönnetyn tuen harkintaa kevennetään ja tuki 
prosentti nostetaan 70 % tasolle. Työttömyyden kes-
to ei vaikuttaisi palkkatuen määrään, vaan tuki olisi 
aina 50 %. Poluttumista helpotetaan poistamalla ns. 
jäähysääntö eli uusi palkkatukijakso voi alkaa välittö-
mästi edellisen jälkeen, jos tuen myöntämisen edel-
lytykset täyttyvät. 

Tukijakson kesto olisi aina 5 tai 10 kuukautta työt-
tömyyden kestosta riippuen. Nykyiset poikkeukset 
vamman tai sairauden perusteella, oppisopimuskou-
lutukseen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttö-
män tukeen säilyisivät. Tuki olisi aina enintään työ-
suhteen pituinen. Ratkaisu parantaa Kopran mukaan 
palkkatuen ennakoitavuutta. 

Tukikelpoisia kustannuksia muutettaisiin siten, 
että tuki lasketaan bruttopalkasta ilman työnantajan 
sivukuluja. Lisäksi tehdään muita tarkennuksia, jotta 
tuen maksatuksessa voitaisiin hyödyntää paremmin 
tulorekisteriä. Edelleen siirtämiseen tulisi tiukempia 
ehtoja kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi.

100 % palkkatukeen rajauksia
Helpoimmin työllistyviä ryhmiä rajataan palkkatuki-
mahdollisuuden ulkopuolelle, jolloin palkkatuki koh-
dentuu paremmin heikossa työmarkkina-asemassa 
oleviin.

Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisano-
neelta työnantajalta ei edellytetä enää samojen hen-
kilöiden, vaan saman työntekijämäärän takaisinot-
toa, jos palkkatukea haetaan 12 kuukautta irtisanomi-
sen jälkeen. Työsopimuslain takaisinottovelvoitetta ei 
muuteta. 



Erja Lindberg, kehittämispäällikkö 
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Kunta on lähellä ihmistä

ERJA LINdbERg   KEHITTäMISPääLLIKKö, KuNTALIITTO

On sanomattakin selvää, että nykyjärjestel-
mä ei sellaisenaan toimi.  Nykyisessä mal-
lissa työ ja tekijä eivät kohtaa ja Suomen 
työllisyysaste on jäänyt kauas pohjoismai-

sesta tasosta. 

Miten uudistus etenee?
TE-palvelujen siirto kunnille on mittaluokaltaan suu-
ri ja historiallinen uudistus. Sote-uudistus vie kunti-
en tuttuja tehtäviä, mutta tilalle tulee jotain uutta, sil-
lä kunnat pääsevät edistämään työllisyyttä omin voi-
min. Kunta on monipuolinen ja ihmistä lähellä oleva 
organisaatio. Uudistuksen myötä kunnat saavat työ-
kaluja edistää asukkaidensa työllisyyttä sekä yritys-
ten työvoiman tarvetta. 

TE-palvelut 2024-uudistuksen aikataulu on kui-
tenkin tiukka. Elämme parhaillaan jännittäviä ai-
koja, sillä uudistukseen liittyvä lakipaketti on juuri 
lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausuntoaika on kah-
deksan viikkoa. Lakipaketti annetaan eduskunnalle 
syksyllä 2022 ja se on tarkoitus vahvistaa maaliskuun 
2023 loppuun mennessä. 

Yhteistyöllä kohti uutta
Vastuu uudistuksen johtamisesta on kunnilla, mut-
ta onnistunut lopputulos ja valmistelu on kuitenkin 
kaikkien toimijoiden yhteinen ponnistus. Mittavas-
sa uudistuskokonaisuudessa on vielä epäselvyyksiä, 
jotka eivät kuitenkaan estä paikallista selvittämistä 
ja keskustelua eri toimijoiden kesken. On tärkeä ym-
märtää paikallinen lähtötilanne uudistukseen. 

Uudistusta valmistellaan laajalla toimijajoukolla, 
jota Kuntaliiton kokoama kuva pyrkii avaamaan.

 

Kolmannen sektorin toimijat ovat 
tärkeä osa kuntaekosysteemiä
Työllisyyspalvelujen organisointi on muuttumassa 
samaan aikaan kun työllistymiseensä tukea tarvitse-
via työnhakijoita ja kuntoutujia on paljon. Työllisyys-
palvelut ovat merkittävässä roolissa siinä, että koh-
taanto-ongelma saadaan ratkaistua. 

Muutoksen myötä ollaan siirtymässä suurista ja 
kaikille sopivista palveluista lähipalveluihin, enem-
män yksilölliseen palvelutarpeeseen vastaaviin ja 
räätälöidympiin palvelukokonaisuuksiin. 

Työllisyyspalvelut tulee nähdä kokonaisuutena, 
vaikkakin palvelut ovat luonteeltaan erilaisia. Erilai-
sia palveluja erilaisiin tarpeisiin tulee olla tarjolla yh-
täaikaisesti, eivätkä toimija-, sektori- tai kuntarajat 

Työllisyyden edistämisen rakenteet 
ovat murroksessa. Vastuu työ- ja 
elinkeinopalveluiden järjestämisestä 
siirtyy kunnille vuoden 2024 aikana. 
TE-palveluille on luotava rakenteet, 
jotka mahdollistavat laajan ja 
saumattoman yhteistyön. Tässä 
yhteistyössä tarvitaan jokaisen 
toimijan panosta.
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saa muodostua esteeksi oikeanlaisten palvelukoko-
naisuuksien muodostamisessa. 

Työllisyydenhoidon kentällä yhteistyön tekemi-
nen on jatkossa entistäkin tärkeämpää. Kuntien ja 
järjestöjen välinen yhteistyö ja kumppanuudet ovat 
tärkeällä sijalla työllisyyden edistämisessä.

Vaikuttavuus syntyy siitä, että osaamme hyödyn-
tää toistemme osaamista yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi, jolloin ei tehdä päällekkäistä työtä ja 
työnhakijat saavat parhaan mahdollisen tuen. 

Toimivan yhteistyön avulla on tarkoitus yhdessä 
saavuttaa asioita, joita ei kukaan toimija pystyisi yk-
sin saavuttamaan.

”Vaikuttavuus syntyy siitä, 
että osaamme hyödyntää 
toistemme osaamista 
yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, jolloin ei 
tehdä päällekkäistä työtä ja 
työnhakijat saavat parhaan 
mahdollisen tuen.

”Työllisyyspalvelut ovat 
merkittävässä roolissa 
siinä, että kohtaanto-
ongelma saadaan 
ratkaistua. 
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Suomessa valmistellaan 
toimintasuunnitelmaa 
köyhyyden vähentämiseksi 

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Osallisuuden tukeminen nousi 
esiin keskusteluissa
Nyt valmisteltavan toimintasuunnitelman osana koo-
taan olemassa olevia köyhyyteen liittyviä mittareita 
ja systematisoidaan niiden seurantaa. Toimintasuun-
nitelmaan kootaan köyhyyden vähentämiseksi jo to-
teutettuja ja suunniteltuja toimia sekä esitetään ehdo-
tuksia tulevista toimista. Toimintasuunnitelman on 
tarkoitus valmistua syksyllä 2022.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa toimi-
vien palveluiden ja riittävän perusturvan merkityk-
sestä köyhyyden vähentämisessä. Puheenvuoroissa 
nousi erityisesti esiin lapsiperheiden kokema köy-
hyys ja tarve tehokkaille toimenpiteille sen vähen-
tämiseksi. Osallisuuden tukeminen nähtiin puheen-
vuoroissa yhtenä keskeisimmistä syrjäytymistä tor-
juvista tekijöistä.

Keskusteluun osallistui edustajia seuraavista or-
ganisaatioista: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Pelastakaa Lapset ry, SOSTE Suomen sosiaali ja ter-
veys ry, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, 
Työttömien Keskusjärjestö ry, Moniheli ry, Vailla va-
kinaista asuntoa ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYT-
KIS ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, 
Kuntoutussäätiö, Kirkkohallitus, Palvelualojen am-
mattiliitto PAM sekä Suomen köyhyyden vastainen 
verkosto EAPN-Fin.

Sosiaali- ja terveysministeri 
Hanna Sarkkisen ja perhe- ja 
peruspalveluministeri Aki Lindénin 
pyöreän pöydän keskustelussa 
11.5.2022 pohdittiin, mitä 
toimenpiteitä tarvitaan, jotta 
köyhyys ja syrjäytyminen vähenisivät 
tavoitteiden mukaisesti.

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteek-
seen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskis-
sä olevien henkilöiden määrää 100 000 henki-
löllä vuoteen 2030 mennessä. Näistä 100 000 

henkilöstä kolmasosan tulisi olla lapsia. Tavoitteen 
lähtötasona toimii vuosi 2019, jolloin Suomessa köy-
hyys- tai syrjäytymisriskissä olevia oli Eurostatin ti-
lastojen mukaan 838 000 henkilöä. 

Suomen tavoite perustuu EU:n tavoitteeseen vä-
hentää merkittävästi köyhyys- tai syrjäytymisriskis-
sä olevien määrää vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 
on osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toi-
meenpanoa. Suomen tavoitteena on kehittää hyvin-
vointia unionissa yleisesti ja pyrkiä elintasoerojen 
kaventumiseen köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähen-
tämällä. Suomi katsoo, että tavoite köyhyys- tai syr-
jäytymisriskissä olevien vähentämiseksi on tärkeää 
jatkoa aiemmalle Eurooppa 2020 -strategian tavoit-
teelle.

Ministerit Hanna Sarkkinen ja Aki Lindén  isännöivät keskustelua Suomen köyhyysohjelmasta.
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Ruoka-apuavustusten jako aloitettiin 
vuonna 2016 eduskunnan nk. 
joululahjarahoilla. Työttömien 
Keskusjärjestö on ollut mukana 
avustamassa jäsenyhdistysten 
hävikkiruokajakoa vuodesta 2019. 

Eväitä Elämälle -niminen ruoka-apuhanke aloi-
tettiin vuonna 2019. Erinnäisistä selkkauk-
sista johtuen Keskusjärjestön avustussumma 
saapui tilille niin myöhään, että se ja kaikki 

sen jälkeen tulleet hankkeet ovat päässeet alkamaan 
puoli vuotta myöhässä. Käytännössä avustuksia on 
voitu maksaa vasta seuraavan vuoden keväällä, vaik-
ka avustusten käyttöajat ovat alkaneet jo syksystä.

Eväitä Elämälle -hanke
Ensimmäinen avustus kohdistui ajalle 1.9.2019–
31.12.2020. Avustussumma oli 122 000 euroa ja se jaet-
tiin 16 jäsenyhdistykselle sekä Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry:n Elokoloille.

Eväitä Elämälle 2.0 -jatkohankkeessa oli jo 19 jä-
senyhdistystä ja avustussumma 120 000 euroa ajalle 
1.6.2020–31.12.2021. Hankkeen tämän vuoden avus-
tussumma on 250 000 euroa ja siihen ilmoittautui 23 
jäsenyhdistystä. Tähän saakka jaetut avustukset ovat 
kaikki aikaisempien vuosien valtion budjetista ero-
tetuista varoista. Tänä vuonna jaetaan vuoden 2020 
budjetin varoja.

Eväitä Elämälle -avustus on tarkoitettu vähä-
varaisten ruoka-avun järjestämiseen. Avustuksen 
edellytyksenä on hakijan vakiintunut toiminta ja yh-
teistyö sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti. 
Hankkeen toiminnan tulee olla maantieteellisesti 
kattavaa. Keskusjärjestön toiminta on kaikkea tätä.

Avustusta voi käyttää kuljetus-, varastointi- ja ja-
kelukustannuksiin, ruoan valmistukseen, kylmäka-
lusteiden ja jakeluautojen käyttökustannuksiin. Kus-
tannuksia voidaan maksaa myös hankkeeseen osal-
listuvien henkilöiden palkkakustannuksiin, poislu-
kien takaisin saatavat palkkakustannukset, kuten 
palkkatukirahat. Koska kyseessä on lahjoitus- ja hä-
vikkiruoan avustustamista, rahalla ei voi ostaa ruo-
kaa.

Kaikki avustuksen piirissä olevat yhdistykset on 
velvoitettu ilmoittamaan ruoka-aputoiminnastaan 
Kirkkopalveluiden ylläpitämällä ruoka-apu.fi-verk-
kosivuilla. Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdis-
tykset, jotka ovat avustuksen piirissä, tulevat teke-
mään yhteistyötä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa. 
Hankkeeseen osallistuville ollaankin järjestämässä 
tänä vuonna koulutustilaisuus siihen liittyen.

Vuosina 2019–2020 avustusta käytettiin palkka-
kustannuksiin, hankittiin kylmäkalustoa ja jakelu-
ajoneuvoja tai maksettiin niiden ja varastoinnin kus-
tannuksia, maksettiin matkakuluja tarvikkeiden kul-
jettamisesta ja laajennettiin avustuksen turvin ruo-
an kuljetuksia kauemmaksi syrjäseuduille. Ruokaa 
kuljetettiin sellaisille henkilöille, joilla oli vaikeuksia 
saapua itse ruokajakopaikoille. 

Korona-aikaan avustuksella hankittiin suoja-, hy-
gienia- ja siivoustarvikkeita, muovipusseja ja muita 
pakkaustarvikkeita. Joillain paikkakunnilla ruokaja-
ko suoritettiin porrastetusti ulkotiloissa. 

Samalla huomattiin pienten yhdistysten haavoit-
tuvuus. Kun yhdistyksillä ei ollut kertynyt omarajoi-
tusta, avustus mahdollisti ruoka-avun jatkumisen 
myös rajoitusten aikaan. Siitä huolimatta totaaliset 
sulut polttivat monen yhdistyksen säästöjä merkittä-
västi.

Keskusjärjestö teki vuonna 2020 selvityksen hä-
vikkiruoan käytöstä jäsenkentällä. Selvitys on la-
dattavissa sähköisenä järjestön verkkosivuilta: 
https://tyottomat.fi/ajankohtaista/materiaalipankki/

JUHA KERÄNEN   JäRJESTöSIHTEERI, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Eväitä Elämälle -hanke 
valtiollisella avustuksella

Eväitä Elämälle (2020–2021)

 21 % Kaakkois-Suomi
 15 % Kainuu
 10 % Keski-Suomi
 3 % Lappi
 7 % Pirkanmaa
 9 % Pohjanmaa
 6 % Satakunta
 12 % Savo
 9 % Uusimaa
 8 % Varsinais-Suomi

Eväitä Elämälle (2019–2020)

 10 % Työttömien Keskusjärjestö ry
 1 % Kaakkois-Suomi
 8 % Keski-Suomi
 15 % Pohjanmaa
 4 % Pirkanmaa
 12 % Satakunta
 20 % Savo
 8 % Uusimaa
 18 % Varsinais-Suomi
 4 % EHYT ry

https://tyottomat.fi/ajankohtaista/materiaalipankki/
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Rankaiseva työllisyyspolitiikka 
satuttaa 

LENA NÄRE PHD, VTT, SOSIOLOgIAN DOSENTTI JA APuLAISPROFESSORI, HELSINgIN YLIOPISTO
SARI NÄRE VTT, SOSIOLOgIAN DOSENTTI, HELSINgIN YLIOPISTO, TIETOKIRJAILIJA

Työttömien kertomukset kyseenalaistavat sankti-
oille perustuvan työllisyyspolitiikan mielekkyyden. 
Toukokuun alussa voimaan astuneessa pohjoismai-
sen työhaun mallissa työttömän työnhakuvelvoit-
teena on tapauskohtaisesti 0–4 työpaikan hakemista 
kuukaudessa. Juha Sipilän hallituksen aktiivimalliin 
verrattuna työnhakuvelvoitteen sanktioita on lieven-
netty (ensin huomautus, sitten ajaltaan porrastettu 
karenssi) sekä lisätty henkilökohtaisten haastattelu-
jen määrää erityisesti työttömyyden alussa. 

Henkilökohtaisen palvelun lisääminen edistää 
tutkimustiedon mukaan parhaimmillaan työllisyyt-
tä, varsinkin silloin kuin tapaamisissa keskitytään 
virkailijan työnhakijalle välittämiin tietoihin avoi-
mista työpaikoista. Jos heidän työaikansa kuluu työn-
hakuvelvoitteen syyniin, henkilökohtaiset tapaami-
set tuskin edistävät työllistymistä.

Työnhakuvelvoitteen syyni johtuu työttömyys-
turvajärjestelmän vaatimuksista työttömän ”työ-
markkinoiden käytettävissä olosta”. Työttömien ta-
rinoista nouseva keskeinen havainto onkin ristiriita 
passiivisuuden vaatimuksen ja aktiivisuuteen patis-
tamisen välillä.

Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen edel-
lyttää usein työttömän opiskelun, vapaaehtoistyön 
tai muun oman osaamisen kehittämisen rajoittamis-
ta, jotta työtön pysyisi valmiudessa työn vastaanotta-
miseen, sillä hänen tulisi olla ”päätoimisesti työtön”.

TE-byrokratia ja karenssit 
pelottavat työtöntä
”Työttömän tarina”-keruun vastaajat kuvaavat akti-
vointipolitiikkaan liittyvää tuen ja kontrollin epäta-
sapainoa mielivaltaiseksi. Tasapainoilu ristiriitaisten 
vaatimusten välissä johtaa aktivoivaan passivointiin: 
karenssin pelossa työtön ei lopulta uskalla tehdä mi-
tään. Tämä ristiriita satuttaa ja pahimmillaan sairas-
tuttaa. 

Osa aineistomme kirjoittajista kertoi psyykki-
sestä oireilusta, jopa itsemurha-ajatuksista. Mukana 
oli myös kuvauksia dissosiaatiokokemuksista: byro-
kraattinen väärintunnistaminen tuottaa todellisuu-
desta irtautumisen tunteita, kun itseä ei voi lukea 
kohtaamastaan kohtelusta. Pahimmillaan on kyse 
TE-byrokratian tuottamista traumaattisista koke-
muksista.

Aktivoinnin kohteena ei ole niinkään työtön vaan 
työvoimapoliittinen järjestelmä. Jotkut kirjoittajat 
kuvaavat kontakteja työvoimaviranomaisten kanssa 
esitykseksi. Työttömän tulisi ymmärtää roolinsa TE-

Työttömyyttä koskevaa 
julkista keskustelua hallitsee 
talouspoliittinen puhe, jossa 
korostuvat kannustinloukut ja tarve 
aktivoida työttömiä. Työttömien 
ääni ja oma asiantuntijuus häipyvät 
ja heidät nähdään toimenpiteiden 
kohteina eikä niinkään toimijoina. 
Tutkijat Lena Näre ja Sari Näre ovat 
koonneet julkaisuun ”Työttömyys 
sattuu” työttömien kokemuksia 
työllisyyspolitiikasta.

Kuunnellaksemme työttömien omia kokemuk-
sia kirjoitimme Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toteuttaman ”Työttömän tarina”-kir-
joituskilpailun kirjoitusten pohjalta teoksen 

”Työttömyys sattuu. Arjen kamppailuja työllistämis-
toimien rattaissa” (Gaudeamus 2022).
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järjestelmän käsikirjoituksessa välttääkseen sankti-
oita. 

Esimerkiksi liika omatoimisuus lupaa kysymät-
tä voi johtaa työttömyysturvan leikkauksiin tai siltä 
tippumiseen, jos tuleekin määritellyksi yrittäjäksi. 
Järjestelmää aktivoidaan luomalla monenlaisia väli-
työmarkkinoita, työkokeiluja ja –valmennuksia sekä 
digitaalisia ja algoritmien ohjaamia työnhakujärjes-
telmiä.

TE-toimiston määräykset erilaisiin palkattomiin 
kurssituksiin ja valmennuksiin voivat myös pahim-
massa tapauksessa estää saamasta töitä, sillä kirjoit-
tajien mukaan monet työharjoittelut eri aloilla voi-
daan tulkita työnhakijan edun vastaisesti. Työnanta-
ja voi ajatella hakijassa olevan jotain vikaa, kun häntä 
ei ole työllistetty paikkoihin, joissa hän on ollut har-
joittelijana. 

Syynä saattaa kuitenkin olla työnantajan harjoit-
tama harjoittelijoiden kierrättäminen, jolloin tarkoi-
tus ei ole alunperinkään ollut vakinaistaa harjoitteli-
joita. Pahimmillaan aktivoinnin nimissä tapahtuva 
välityömarkkinoille päätyminen työntää työttömän 
pysyvästi syrjään työelämästä.

Pitkäkestoinen työttömyys 
vaikuttaa kielteisesti terveyteen ja 
hyvinvointiin
Tutkimus on osoittanut työttömyyden, erityisesti pit-
käkestoisen työttömyyden, vaikuttavan kielteisesti 
terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin, koettuun hyvin-
vointiin sekä taloudellisiin resursseihin. Työttömyys 
lisää köyhyysriskiä ja huono-osaisuuden kasautumis-
ta. 

Työttömyys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämän 
laatua heikentävästi: se lisää yksinäisyyttä, heiken-
tää itsetuntoa ja murtaa minäkuvaa. Keskeisiä tun-
temuksia ovat häpeä, syyllisyys, arvottomuus ja ko-
kemus toisen luokan kansalaisuudesta, mikä voi hel-
posti tuottaa eristäytymistä ja epäluottamusta yhteis-
kuntaan.

Työttömistä suurempi osa on naimattomia kuin 
työllisistä. Työttömyys tai sen uhka on myös yhtey-
dessä varovaisiin lastenhankinta-aikeisiin. Perheel-
listen työttömien kohdalla työttömäksi joutuminen 
vaikuttaa läheisiin ja perheeseen. Myös työttömien 
puolisoiden työttömyysriskin on todettu olevan kol-
minkertainen työssäkäyviin verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömien lapset ovat erityisen haa-
voittuvassa asemassa. Työttömyys ei näin ollen kos-
keta vain yksilöä itseään vaan sillä on laajempaa so-

siaalista ja emotionaalista merkitystä. Työttömyyden 
vaikutukset ulottuvat ihmisten intiimiin elämänalu-
eeseen ja lähisuhteisiin, millä on laajaa yhteiskun-
nallista merkitystä.

Sanktioihin nojaava 
aktivointipolitiikka rapauttaa 
työttömän elämää
Sanktioihin nojaava aktivointipolitiikka heikentää 
työttömän autonomiaa ja asettaa hänet lapsen ase-
maan ilman omaa määräysvaltaa. Pahimmillaan 
rankaiseva työllistämispolitiikka vahvistaa työttö-
myyden kielteisiä vaikutuksia elämään. Onkin syy-
tä kysyä, miten piittaamattomuus työttömän tahdos-
ta ja osaamisen kehittämisen rajoittaminen edistävät 
työllistymistä. 

Työttömälle tämä merkitsee luottamuksen mur-
tumista elämää kannatteleviin rakenteisiin, minäko-
kemuksen rapautumista, toimintakyvyn rajautumis-
ta ja tulevaisuuden horisontin kapenemista. Hän voi 
päätyä masennukseen ja jopa itsemurhan partaalle. 
Työllisyyspolitiikkaa kannattaakin kehittää henkilö-
kohtaisen palvelun suuntaan ja kiinnittää myös huo-
miota työllistymisen laatuun ja pysyvyyteen.

Työllisyyspolitiikassa tarvitaan 
ihmiskuvan muutosta
Työllisyyspolitiikassa tarvitaan ihmiskuvan muutos-
ta: rankaiseva työllistämispolitiikka nojaa uuslibera-
listiseen ihmiskuvaan, jossa jokainen on oman on-
nensa seppä. Tällöin työttömätkin helposti syyllistä-
vät tilanteestaan itseään. 

Toimenpiteet kohdistuvat rakenteellisten paran-
nusten sijaan työttömien muokkaamiseen työmark-
kinakelpoisiksi; joustavuusvaatimukset ulottuvat 
heidän mieleensä asti, mistä kertoo esimerkiksi eri-
laisten minätekniikoiden suosio.

Passivoiva TE-järjestelmä kuitenkin hankaloittaa 
nykyvaatimuksiin vastaamista. Työttömien energi-
at tulisikin vapauttaa omien työpolkujensa rakenta-
miseen sen sijaan, että energia valuu erilaisten sank-
tioiden pelkäämiseen ja välttämiseen. Karenssit ei-
vät kannusta vaan pikemminkin lamauttavat, koska 
työnhakijoiden peruselanto vaarantuu. Yhtenä kei-
nona työnhaun helpottamiseen olisikin säännöllisen 
perustoimeentulon takaaminen, mitä perustuslaki-
kin edellyttää.
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Työttömien kokemuksia 
julkisista työllisyyspalveluista

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Työttömien Keskusjärjestö kokosi 
tammikuussa sosiaalisen median 
kanavilla julkaistulla kyselyllä 
työttömien kokemuksia julkisista 
työllisyyspalveluista. Kysyimme myös, 
miten työllisyyspalveluita voitaisiin 
parantaa. Julkaisemme otteita 
saaduista vastauksista. 

Ensimmäisenä työttömyyden päivänä, jol-

loin ilmoittauduin henkilökohtaisesti työk-

käriin, sain todellakin tuntea kuuluvani alim-

paan kastiin. Huono epäkohtelias palvelu, epä-

ammattimaista kaikin puolin. Työntekijät eivät 

tiedä omasta palvelustaan mitään, eivätkä osan-

neet vastailla oikein mihinkään. Itkukin siellä 

tuli. Työntekijät eivät tiedä siellä koulutus kysy-

myksistä mitään, vaan ohje oli joka asiaan: lue 

sieltä sivuiltamme ja tee hakemus jos kiinnos-

taa. Ja lopputulos on sitten jokotai ja sitten me-

netät toimeentulosi jokotai. 

Olen pitkäaikaistyötön pieneltä maalaispaik-

kakunnalta, joka luetaan kaupungiksi.

Olen kokenut nämä kaikki palvelut jotenkin 

häpäisevinä. Selitys on se: työllisenä koet arvos-

tusta yhteiskunnallisesti sekä yhteisöllisesti, 

koet sen itsekin omanarvontuntona. 

Uudelleen kouluttauduttuani, kolme vuotta 

uusiin ammatteihin, koin uuden yhteiskunta-

luokan.
Arvostettu opiskelija. Minua kuunneltiin ja 

sain yksilöllisen opintopolun ja nautin todella 

paljon elämästäni tuona vapaana aikana.

Inhimilliset virheet pitäisi saada korjattua 

notkeasti, eikä ihmimillisistä virheistä pitäi-

si rangaista menettämällä ainoat tulonsa.  Olen 

tukihenkilönä 55-vuotiaalle miehelle, jolla on 

lukemisen ja kirjoittamisen sekä vaikean kapu-

latekstin ymmärtämisen kanssa ongelmia. To-

della ikävää ja kohtuutonta, että häneltä vaadi-

taan TE-toimiston puhelun jälkeen menemään 

sivuille tekemään asioita mihin hänen taitonsa 

ei riitä. Joka kerta hän joutuu pyytämään apua 

tähän, vaikka TE-virkailija olisi voinut puhelun 

aikana tehdä tarvittavat täydennykset. Käsittä-

mätöntä ja tämä ahdistaa suuresta tätä muuten 

täysin asioita ymmärtävää miestä.

Kun jäin 2020 työttömäksi (melkein 60vuo-

tiaana) kaikki oli hämmentävää, ja netin 

kautta piti ilmoittautua työttömäksi. En tunte-

nut saavani apua ja neuvoja, vaan kaikki sanel-

tiin ja TE ne päätökset tekee. 

Ensiksi tuli 3 kuukauden karenssi, sitten vir-

kailija kiireellä puhelimessa selosti kaikenlais-

ta, jota en ymmärtänyt ja yhtäkkiä olin muka-

na jossain Ura-valmennuksessa joka kesti 3 kuu-

kautta. En aluksi tiennyt onko pakollinen vai va-

paaehtoinen! Kun kävi ilmi, että olin ilmoittau-

tunut, tästä ei voinut enää kieltäytyä. Ura-val-

mennus oli painostava ja kiireistä.

Te-toimiston palvelut ovat kehittyneet huo-

nompaan suuntaan, kun kuntakokeilut ovat 

tulleet. Miun kokemus: aiemmin sain vastauk-

sen heti, oma asiantuntija soitti ja keskusteltiin 

asiasta. Nyt saan tekstiviestin, jossa sanotaan, 

ehkä – voi olla – tai saattaa olla. Kysymys oli 

opinnoista työttömyysajalla. Oman työnhaun 

päivitys on tapahtunut vain itsenäisesti. Ei ai-

emminkaan ”oma hoitaja” ole ollut mukana kas-

votusten, mutta puhelimitse ainakin! Ja sähkö-

postitse myös.

Palveluohjaukseen pitää olla asiantuntijoita, 

joilla ei ole ”pojo-pakkoa”, vaan osaaminen 

ja verkosto-osaaminen. Työttömän oikeudet lu-

kea omasta palvelukokonaisuudesta olis ihan 

kiva – missä ne ovat?
Omavalmentajissa on se hassu juttu, että 

vaikka tietäisit nimen, niin saat yhteystie-

dot vähä vähältä. Puhelinnumeron sain, kun 

hän soitti ja numero näkyi puhelimessa ja säh-

köpostin sain tietää, kun aloimme suunnitel-

la tätä työkokeilua. Nyt en tiedä, onko minulla 

omavalmentajaa vai ei. Palautekirjeessä ei tullut 

tällä kertaa sen omavalmentajan nimeä, mikä 

minulla oli viimeksi.Työkokeilusta: jotkut pitävät sitä, että se on 

oikea työpaikka. No toisaaltahan se on. Saat 

tehdä työtä, joskus jopa sellaista mihin sinut 

on koulutettu mutta...työnantajahan ei maksa 

palkkaa, joten en saa kerrytettyä eläkettä.



Yksityiset koulutus/konsulttifirmat (tätä ei ky-

sytty, mutta liittyy hyvin tähän kohtaan): tai-

tavat saada bonuksia – kuten myös heidän työn-

tekijät siitä jos jonkin asiakkaan saa a) työhön 

(työsuhteen jatkosta ei tietoa) b) työkokeiluun (ei 

ohjausta työkokeilun aikana) c) työharjoitteluun 

(ei ohjausta) d) koulutukseen (ei mitään seuran-

taa, ohjausta tai edes saattaen vaihtoa koulutuk-

sen alussa). Näitten firmojen työ on hyvin lyhyt 

jännitteistä ja nopeaa ”työllistämistä” – ohjauk-

sen ja pitkäjännitteisen työn tekeminen on heil-

lä mahdotonta.

Koko himmelin saisi purkaa, lähteä mietti-

mään ihan uudelta kantilta. Työttömyys ei 

ole sairaus, johon pitää etsiä hoitoa ja huolta-

mista. Työllisyys ei kasva lisäämällä työllisyys-

palveluita. Työllisyys ei kasva kepittämällä työt-

tömyydestä, eikä eväämällä opiskelumahdolli-

suuksia säännöillä.

Haluaisin kuulla mihin palveluihin olen oi-

keutettu ja mitä voisin saada ja hakea esi-

merkiksi kuntoutusta, jumppaa, lyhyitä koulu-

tuksia, sotepalveluita, työmaihin tutustumista 

tms. Nyt joudun käymään väsyneellä innotto-

malla “omahoitajalla” joka ei tiedä mistään mi-

tään. Yrittää varmasti parhaansa, mutta hänen-

kin koulutustaan voisi tukea markkinoinnin ja 

myynnin koulutuksella, että olisi jotain taitoa 

siihen, miten meitä työttömiä voisi yrityksiin 

saada.

Jotain duuniagentti toiminnan kaltaista voisi 

olla. Aitoa ihmistä kuuntelevaa kohtaamista, 

toimimista ihmisen tarpeiden mukaan. Ei pelk-

kää kasvotonta byrokratiaa, jolla yritetään saa-

da ihminen kiinni jonkin säännön rikkomises-

ta, jotta voitaisiin lopettaa tukien maksaminen.

Parantaa pitäisi tiedonsaantia ja ohjeiden sel-

keyttä ja samalla yhdenvertaisuutta. Ja eh-

dottomasti TE-palveluiden toimintojen läpinä-

kyvyyttä. Ei pitäisi olla näin vaikeaa. Ja haluai-

sin tietää, kenelle / minne / mille taholle voin 

valittaa, jos ihmisiä suorastaan estetään edistä-

mästä omaa asemaa.

Miten parantaa 
työllisyyspalveluita?

Työpaikoille voisi laatia myös opiskelusuun-

nitelmia, että palkataan joustavasti ja koulu-

tetaan samalla. Näin osa työmaista jo toimiikin. 

Ihmiset, jotka ovat pian eläköitymässä tai ovat 

työkyvyttömiä tulisi heidän niin halutessaan 

poistaa kokonaan “järjestelmästä”

Työvoimakoulutusvalikoima tulee kehittää ja 

räätälöidä sen mukaan, mitä työnhakija ko-

kee tarvitsevansa. Tuetaan uravalintoja, eikä 

enää tyrkytetä muita ehdotuksia.

Ongelmallisena on vielä se, että jos on sovit-

tu omaehtoisia opintoja lain sallimaksi 24:kkksi 

tai jopa 48:kkksi, se tosiasiassa tarkoittaa sitä, 

että KELA pudottaa työttömyysturvasta ja pa-

kottaa velkaantumaan opintolainan puitteissa. 

On sanomattakin selvä, ettei kukaan moiseen 

suostu.

Palveluohjaaminen on tärkein eli, että osaa ja 

tietää mitä asiakas (työtön) tarvitsee. Palve-

luiden tunteminen on tärkeää Kuntakokeilusta 

ja TE-toimistosta löytyisi hyvät palvelut, mutta 

niitä ei tarjota (esim. ammatinvalinnan ohjaus, 

joka oli aiemmin työkkärin paras palvelu). 

Voisi olla hyvä, että pääsisi kokeilemaan eri-

laisilla yrityksissä omaa osaamistaan. Eli yri-

tykset enemmän mukaan työllistämiseen! 

Otettava huomioon eri ikäisiä ja eri elämänti-

lanteessa olevia asiakkaita. On nuoria vailla 

koulutusta ja työkokemusta heiltä vaadittava ja 

kannustettava enemmän.

Meitä yli 60-vuotiaita, joilla on työkokemus-

ta ja elämänkokemusta, on kannustettava eri ta-

valla. 
Toivon: henkilökohtaista palvelua, aikaa ol-

tava, että voidaan keskustella eri vaihtoehdois-

ta!

Karsikaa himmeliä, palvelkaa tehostetusti 

niitä ihmisiä jotka sitä vaatii ja haluaa sel-

laisten ihmisten toimesta joilla on siihen poten-

tiaalia ja tukekaa kaikin keinoin heitä ihmisillä 

joilla on tietyiltä aloilta enemmän tietoa ja nä-

kemystä. Yhteyshenkilöitä työalakohtaisin spe-

sifimmin tiedoin ja kontaktein.

Jotain duuniagentti toiminnan kaltaista voisi 

olla. Aitoa ihmistä kuuntelevaa kohtaamista, 

toimimista ihmisen tarpeiden mukaan. Ei pelk-

kää kasvotonta byrokratiaa, jolla yritetään saa-

da ihminen kiinni jonkin säännön rikkomises-

ta, jotta voitaisiin lopettaa tukien maksaminen.
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Anna-Kaarina Autere
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Työvoimahallinnon tulisi 
muuttua aidoksi verkosto-
organisaatioksi

ANNA-KAARINA AUTERE    PITKäAIKAISTYöTöN

Olen monesti miettinyt, kuka on keksinyt ja näh-
nyt tarpeelliseksi luoda tällaisen työttömien kont-
rollijärjestelmän ja mistä lähtökohdista. Yliopistos-
sa opin kansantaloustieteen luennolla, että talouden 
kannalta työttömyysaste on kannattavaa pitää 8 % 
tietämillä. Olen alkanut uskoa, että tämä todellakin 
on yksi vaikutin siihen, miksi TE-toimistoa ei nähdä 
palveluntuottajana eikä työttömiä oikeina asiakkai-
na. 

Minulta ei ole kukaan kertaakaan kysynyt, mil-
lainen cv:ni on, millaisia työhakemuksia olen laati-
nut ja pitäisikö haastatteluihin saada jotain treeniä. 
Olen alusta asti ruksannut tietoihini, että ne saa va-
paasti välittää työnantajille, mutta kertaakaan ku-
kaan ei ole niitä välittänyt eteenpäin. Eikä minulle 
ole ilmoitettu ainoatakaan työpaikkaa, jota olisi tul-
lut hakea – karenssin uhalla höystettynä tai muuten 
vaan.

Ilmeisesti olen ollut joko itse riittävän touhukas 
työnhakija tai kukaan ei oikeasti ollut kiinnostunut 
siitä, löydänkö töitä. Tai edes ehtinyt miettimään 
moisia asioita. Olen tosin saanut kuulla tuttujen ka-
rensseista, joita on langetettu, vaikka hakijalla ei 
ole oman arvionsa perusteella ollut haettavaksi vel-
voitettuun työpaikkaan sopivaa ydinosaamista. Voi 
vaan pohtia, onko tulospalkkioilla ollut osuutta täl-
laiseen mielivaltaiseen viranomaistoimintaan.

TE-virkailijoiden työaika – mihin se 
oikeasti menee?

Kävin vuosi sitten lataamassa kaikki tietoni TE-
palvelujen järjestelmästä ja koostetta lukiessani vuo-
roin nauroin ja vuoroin hieman kiroilin ääneen. Ajat-
telin, että nämäpä olisi hyvä näyttää jollekin toimitta-
jalle tai tutkijalle, joka voisi sitten ottaa selvää, onko 
todella niin, että suurin osa TE-asiantuntijoiden työt-
tömille kohdistetusta työajasta käytetään laatimalla 
työttömälle selvityspyyntöjä, ilmoittelemalla Kelal-
le ja työttömyyskassoille, että selvityspyyntö on lähe-
tetty ja saattaa johtaa etuuden maksatuksen keskeyt-
tämiseen ja kuittailemalla selvityksen jälkeen, että 
ok, saa maksaa. 

Tai kirjoittamalla kiireessä puhelinkeskustelun 
perusteella verkkopalveluun työllistymissuunnitel-
man ”hakee sopivia avoimia ja piilotyöpaikkoja, sel-
vittelee yrittäjyyskurssimahdollisuutta, pohtii yrit-
täjyyttä, hakeutuu sopiviin työvoimakoulutuksiin”- 
tyyppisiä perusfraaseja ns. työllistymissuunnitel-
miksi. Ja koettaa muistuttaa työtöntä, että tämä kä-
visi parin vuorokauden sisällä kirjautumassa verk-

Sairaanhoitaja, yhteiskuntatieteiden 
maisteri, kolmen lapsen äiti, 
55-vuotias Anna-Kaarina Autere 
on hämillään työllisyyspolustaan. 
Kaikki työsuhteet ovat olleet 
määräaikaisia, eikä lisäkoulutuskaan 
ole tuonut helpotusta tilanteeseen. 
TE-toimistolta hän olisi odottanut 
kontrollin sijasta palvelua.

Olen oppinut ymmärtämään niin nuoria kuin 
vanhoja, jotka ovat syrjässä. Olen oppinut 
ymmärtämään, miltä heistä voi tuntua, kun 
TE-toimisto lähestyy pelottavalla kirjeellä 

tai kun puhelin ei soikaan sovitusti ja sen sijaan verk-
kopalveluun on ilmestynyt merkintä seuraavasta yh-
teydenotosta kuuden kuukauden kuluttua. Tai kun 
sovittua puhelua tulee, kun olet verikokeissa. Ja soi-
tettuasi heti takaisin numero ei vastaa, mutta verkko-
palveluun on ilmestynyt leimalta tuntuva merkintä 
”ei vastaa puhelimeen”. 

Pitkäaikaistyötön Anna-Kaarina Autere:
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kopalveluun ja laittamassa rastin ruutuun, että aikoo 
toteuttaa ko. suunnitelmaa. 

Kuntakokeilu toi omavalmentajan
Kun sitten päädyin maaliskuussa 2021 uuden työlli-
syyden kuntakokeilun asiakkaaksi, odotukset olivat 
korkealla. Nimettäisiinhän jokaisella työttömälle 
”omavalmentaja”, joka hoitaisi kaikki asiat ilman tur-
haa byrokratiaa. Ja asiakkaita olisi valmentajaa kohti 
paljon vähemmän kuin TE-asiantuntijalla, jolla saat-
toi olla viidensadan työttömän kortisto hoidettavana. 
Lienee selvää, ettei moisella sapluunalla ole tarkoi-
tuskaan palvella asiakkaita, koska se on yksinkertai-
sesti mahdotonta.

Ensimmäinen omavalmentajani häipyi uusiin töi-
hin alta kolmen kuukauden, eikä ehtinyt muuta kuin 
kysellä selvitystä siitä, olinko valmistunut yliopistos-
ta, vaikka olin toimittanut tutkintotodistuksen jo yli 
vuotta aiemmin. Hän luetteli minulle ystävällises-
ti puhelimessa, mistä kaikkialta voisin selvitellä ky-
symyksiä, joita minulla oli liittyen yrittäjyysvalmen-
nuksiin, yritysidean miettimiseen ja Kelan tukiin. 

Se siitä yhden luukun palvelusta, ajattelin huvit-
tuneena ja aloin soitella joka paikkaan, laihoin tulok-
sin. Yritysidea-palvelussa oli ideana, että soittajalla 
on jo itsellään valmis idea. Minulla ei ollut, oli vain 
omituisia kysymyksiä siitä, olisiko järkevää men-
nä osakkaaksi yhtiöön, jonka olin luullut aidosti ole-
van rekrytoimassa konsultteja palvelukseensa. ”Soita 
tänne sitten, kun olet saanut ensin itsellesi asiat sel-
viksi.” No, enpä ole sen koommin soitellut.

Missä on yhden luukun palvelu?
Kaiken kukkuraksi oltiin keskellä koronapandemiaa, 
joten missään palveluissa ei ollut mahdollista tava-
ta kasvotusten. Puhelin tuntuu olevan valmentajille 
mieluisin väline hoitaa kohtaamiset. En muuten tie-
dä, onko mitään oikeaa yhden luukun työllisyyspal-
velua olemassa kenellekään. Niin on edelleen eriseu-
raista kunnan sektoreiden ja valtion väki. 

Ammattikorkeakoululta ostetussa työvoimakou-
lutuksessa paljastui, että heille oli kiellettyä käyttää 
kurssiaikaa muiden toimijoiden, kuten kunnan tai 
järjestöjen palveluista kertomiseen. Koulutuksenhan 
maksaa TE-toimisto tai ELY-keskus. Miten voi olla va-
raa olla kertomatta asiakkaille heitä hyödyttävää tie-
toa ja olla tekemättä mahdollisimman paljon yhteis-
työtä tai jättää käyttämättä verkostojen osaaminen 
työttömien hyödyksi?

Miksi omia tietojaan ei voi päivittää 
palveluun?
Uutta Työmarkkinatori-sivustoa on rakennettu kuin 
Iisakin kirkkoa. Viimeiseksi vaiheeksi projektissa oli 
ajoitettu työttömien käyttämän TE-toimiston asioin-
tialustan uudistaminen. Kävin tästä sähköpostikes-
kustelua KEHA-keskuksen kanssa, kun en voinut ym-
märtää, miksi en voi päivittää omia tietojani asiointi-
palveluun, vaan minun on lähetettävä verkkolomak-
keella yhteydenottopyyntö TE-asiantuntijalle, joka 
vastaisi siihen 1–2 viikon sisällä ja sopisi soittoajan, 
jolloin voisin puhelimessa selittää hänelle, mitä tie-
doissani täytyy viilata. Olen monesti miettinyt, että 
jos TE-toimisto olisi yritys, se olisi mennyt konkurs-
siin jo aikaa päivää sitten. 

Miten on varaa olla uudistamatta verkkopalve-
lua ja olla ohjaamatta henkilöstöresurssit oikeaan 
ohjaustyöhön? Miten on varaa olla rekrytoimatta ko-
keneita ohjaustyön ammattilaisia? Ja miten on varaa 
käyttää palkkatukityöllistettyä kaksi vuotta ja pot-
kaista hänet pihalle, juuri kun hän on oppinut lain-
säädäntöasiat ja kaiken muun työssä tarvittavan? 
Näin vain on havaintojeni mukaan usein tehty. 

Työttömän on oltava kieli keskellä suuta antaes-
saan palautetta palveluista, koska hän ei ole mikään 
maksava asiakas, vaan hallinnoinnin kohde, jolle on 
määritelty erilaisia sanktioita. 

Kokemusasiantuntijoiden tieto 
käyttöön
Monella alalla alkaa olla huutava pula työntekijöistä 
ja samaan aikaan TE-toimiston kirjoilla on satoja tu-
hansia ihmisiä. Eikö nyt olisi aika osallistaa nämä ko-
kemusasiantuntijat kehittämään palvelua sellaisek-
si, että se vastaa tehokkaasti ja asiakaspalveluhenki-
sesti ja ennakkoluulottomasti niin työttömän ihmi-
sen kuin työvoimaa tarvitsevien organisaatioidenkin 
tarpeisiin? 

Työvoimahallinnon tulisi muuttua aidoksi ver-
kosto-organisaatioksi, sen sijaan että työllisyyden-
hoito siirretään kunnille, joista sote-palvelut ovat 
lähteneet hyvinvointialueille. Tämä muutos vaatisi 
ministeriöiden yhdistämisen ja hyvinvointialueiden 
tehtävien laajentamisen koskemaan myös työllisyy-
denhoitoa – ovathan hyvinvointialueet meille myös 
luontevia työssäkäyntialueita. 



Heli Niromaa, hankekoordinaattori, Askelia voimaan Ku
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Hanke madaltaa kynnystä 
muuttaa elintapoja

HELI NIRoMAA    HANKEPääLLIKKö, ASKELIA VOIMAAN

terventioiden vaikuttavuutta. Teoriaan pohjautuvis-
sa hankkeissa pyritään useimmiten vaikuttamaan 
joko henkilön aikomukseen muuttaa käyttäytymistä, 
henkilön sisäiseen motivaatioon tai muutoksen ete-
nemiseen vaiheittain. 

Käyttäytymisen muuttaminen on varsin moni-
mutkainen prosessi, joten myös käyttäytymismuu-
tosteorioita ja niistä johdettuja muutostekniikoita on 
kehitetty lukuisia. Tuore alan käsikirja (Hagger ym. 
2020) esittelee parisenkymmentä eri teoriaa ja käyt-
täytymisen muutostekniikoiden luokittelujärjestel-
mä sisältää peräti 93 eri tekniikkaa, joilla käyttäyty-
mistä voidaan muuttaa. Pohdittavaa siis riittää siinä, 
mikä on juuri kyseiseen hankkeeseen soveltuva teo-
ria ja tekniikat. Liikkeelle on lähdettävä huolellisesta 
tilanteen ja toimintaympäristön kartoittamisesta ja 
kohderyhmän osallistamisesta suunnitteluun. Mikä 
toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle.

Askelia voimaan hankkeessa on valittu kartoituk-
sen perusteella hyödynnettäviksi teorioiksi itsemää-
räämis- ja kontrolliteoriat. Kontrolliteoriasta johdet-
tuja muutostekniikoita ovat esimerkiksi tavoitteen 
asettaminen ja omaseuranta, jotka lisäävät yksilön 
kyvykkyyden tunnetta. Itsemääräämisteoriassa aja-
tellaan, että sisäiseen motivaatioon voidaan vaikut-
taa kolmea tekijää, koettua pystyvyyttä, autonomiaa 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kehittämällä. Käy-
tännön työkaluina toimivat esimerkiksi motivoiva 
haastattelu ja vertaistuen tarjoaminen ryhmissä. 

Hankkeessa toteutetaan elintapaohjausta yksi-
lö- ja ryhmämuotoisesti. Ohjauksessa hyödynnetään 
käyttäytymisen muutosta tukevia valmiita malleja ja 
työkaluja kuten verkko-ohjauksessa Satakunnan Sy-
dänpiirin ylläpitämää Verkkopuntaria.

 

Huomiota myös 
toimintaympäristöön
Elintapojen muuttaminen ei ole kiinni pelkästään ih-
misestä itsestään vaan suuressa määrin myös ympä-
ristöstä, jossa hän toimii. Näin ollen myös käyttäyty-
miseen vaikuttamisen tasoja on olemassa useita, yk-
silötasolta aina yhteiskunnan tasolle saakka. Askelia 
voimaan -hankkeessa vaikuttaminen keskittyy yksi-
lötason rinnalla vahvasti yhteisötasoon: työttömien 
yhdistyksiin ja paikallisiin kunta- ja hyvinvointialu-
een toimijoihin. 

Hankkeeseen on valittu mukaan pilottiyhdistyk-
siksi yhdeksän keskusjärjestön jäsenyhdistystä ym-
päri Suomen: Kajaanista, Kokkolasta, Kouvolasta, 
Loimaalta, Nurmeksesta, Porvoosta, Turusta ja Ää-
nekoskelta. Yhdistysten kykyä tukea jäsentensä hy-

Työttömien Keskusjärjestössä 
käynnistyi maaliskuussa 
kolmevuotinen hanke, joka tukee 
työttömiä elintapojen muuttamisessa. 
Terveellisiin elintapoihin, pääasiassa 
liikuntaan, ravintoon ja uneen 
keskittyvässä hankkeessa pyritään 
vaikuttamaan sekä yksilöihin, 
yhdistyksiin että kuntatason 
toimijoihin. 

Tavoitteena on, että työttömien mahdollisuu-
det terveellisten elintapojen omaksumiseen 
paranevat ja sitä kautta hyvinvointi ja toimin-
takyky kohenevat.

Pohjana käyttäytymistieteelliset 
teoriat
Käyttäytymistieteellisten teorioiden hyödyntäminen 
suunnittelussa lisää tutkitusti elintapojen muutosin-

Askelia voimaan -hanke:



Hankkeessa tavoiteltavan muutoksen logiikkamalli

Tilaisuudet  
lisääntyvät

Sisäinen motivaatio 
kehittyy

Kyvykkyys
kohenee

Elintavat
kohenevat

Vertaisryhmät, 
palvelupolut, maksuton 

ohjaus

Motivoiva 
haastattelu, vertaistuki 

ym.

Tavoitteen 
asettaminen, seuranta, 

ohjaus
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vinvointia kehitetään kouluttamalla yhdistyksiin hy-
vinvointitsemppareita. Jatkossa tsempparit pitävät 
elintapa-asioita esillä ja perustavat liikunta- tai muita 
vertaisryhmiä yhdistykseen. 

Hankekumppaneina tunnettuja 
asiantuntijoita
Hankkeeseen on saatu mukaan asiantuntevia yh-
teistyökumppaneita. UKK-instituutti on terveys- ja 
liikunta-alan tunnettu tutkimus- ja asiantuntijakes-
kus. Silta-Valmennusyhdistys ry on Tampereen seu-
tukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden 
kohtauspaikka, jolla on kokemusta hyvinvointia edis-
tävästä toiminnasta työttömien parissa. Liikkuva ai-
kuinen -ohjelma puolestaan edistää työikäisten liik-
kumista ja liikuntaneuvonnan saatavuutta kaikkialla 
Suomessa. 

Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa tehdään yh-
teistyötä erityisesti työttömien liikunta- ja elintapa-
ohjauspalveluiden edistämiseksi hankepaikkakun-
nilla. UKK-instituutti ja Silta-Valmennusyhdistys 
mm. vastaavat hyvinvointitsemppari-koulutuksen to-
teutuksesta. UKK-instituutilta saadaan käyttöön fyy-
sistä aktiivisuutta seuraavia liikemittareita elintapa-
ohjauksen vaikuttavuuden mittaamiseksi. 

Tiivistä yhteistyötä tehdään lisäksi keskusjärjes-
tön Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa muun muassa 
yhteisillä hankekäynneillä yhdistyksiin.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin: https://tyotto-
mat.fi/hankkeet/askelia-voimaan/ 

Artikkelin lähteet saatavana toimituksesta.

Elintapoihin vaikuttamalla 
voidaan kaventaa 
terveyseroja

Väestön sosioekonomisia terveyseroja ei ole 
yrityksistä huolimatta kyetty kaventamaan. 
Työttömyys on yksi merkittävä terveysero-
ja selittävä tekijä. Työttömyys lisää sairastu-
misriskiä ja toisaalta sairaudet lisäävät työt-
tömyysriskiä. Taustalla on monia syitä, kuten 
rakenteelliset tekijät, elintavat ja eriarvoisuus 
terveyspalveluissa. 

Matalan kynnyksen elintapaohjauksen 
tarjoaminen on yksi keino pyrkiä vähentä-
mään terveyden eriarvoisuutta. Tämä keino 
on nostettu esille myös nykyisessä hallitusoh-
jelmassa ja valtioneuvoston periaatepäätök-
sessä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuu-
den edistämisestä. 

Askelia voimaan -hankkeessa pyritään 
edistämään monien palvelu- ja tukiverkosto-
jen, kuten työterveyspalveluiden, ulkopuolel-
le joutuneiden pitkäaikaistyöttömien mah-
dollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä, elinta-
poihin liittyviä valintoja tarjoamalla matalan 
kynnyksen elintapaohjausta.

Sekä Askelia voimaan -hanke että Työttö-
mien Keskusjärjestön toinen, Terveydeksi 2.0 
-hanke, tukevat osaltaan meneillään olevan 
Työkykyohjelman tavoitteita. Työ- ja elinkein-
oministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
yhteisen Työkykyohjelman painopisteenä on 
osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn vah-
vistaminen ja työllistymisen edistäminen. 

https://tyottomat.fi/hankkeet/askelia-voimaan/%20
https://tyottomat.fi/hankkeet/askelia-voimaan/%20
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Verkostoyhteistyöstä 
voimaa työttömien terveys-
tarkastusten edistämiseen

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisten 
verkostoon ovat tervetulleita kaikki työttö-
mien terveystarkastuksia tekevät sekä työt-
tömien terveyspalvelujen kanssa työskentele-

vät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen am-
mattilaiset. 

Verkosto edistää erityisesti työttömien terveys-
tarkastuksia, josta on säädetty terveydenhuoltolais-
sa vuonna 2010. Terveystarkastuksen tarkoituksena 
on edistää työttömän terveyttä ja ylläpitää työkykyä 
sekä ehkäistä terveysongelmien syntyä.

Terveystarkastuksia toteutetaan edelleen hyvin 
erilaisilla volyymeilla ja erityyppisillä ratkaisuil-
la eri puolilla Suomea. Osin kyse on organisoitumi-
sen eroista ja osin myös päättäjien ymmärrykses-
tä sen suhteen, miten tärkeinä työttömien palvelut 
nähdään, kuvailee kehittämispäällikkö Leini Siner-
vo THL:sta työttömien terveystarkastusten toteutu-
mista.

– Työttömien terveystarkastuksia tekevät useim-
miten terveydenhoitajat, sairaanhoitajat tai työter-
veyshoitajat.  Työnkuva voi vaihdella paljonkin. Osa 
työskentelee osana moniammatillisia rakenteita ku-
ten TYP- tai Ohjaamo-toiminta, samanaikaisesti joku 
toinen voi olla aika yksin, jolloin kollegiaalinen ver-
taistuki on ohutta. Ammattilaiset toimivat myös hy-
vin erikokoisissa kunnissa ja alueilla, mikä sekin vai-
kuttaa sekä asiakasmääriin että ammatilliseen tu-
keen ja verkostoihin. 

– Terveyspalveluiden ammattilaisverkostossa on 
mahdollisuus kuulla hyvistä toimintamalleista tai 
toimivista käytännöistä kunnissa ja alueilla. Siellä 
voidaan keskustella ja jakaa kokemuksia haasteista, 
jotka ovat jaettuja riippumatta siitä, missä työsken-
telee.

Verkosto toimii alustana tiedon ja 
kokemusten vaihdolle
Tutkimusten mukaan pätkätyössä olevilla, työttömil-
lä ja osatyökykyisillä on terveysongelmia työssäkäy-
viä enemmän, mutta heillä palvelujen saatavuus on 
huonompi, sillä kuntien terveyspalvelujen järjestä-
mistavoissa on eroja. 

Tuotepäällikkö Kirsi Lappalainen Työterveyslai-
tokselta nostaa esiin, että terveyshuollossa ja työttö-
mien terveyspalveluissa sovelletaan osittain eri lain-
säädäntöä, mikä hankaloittaa tasa-arvoisten terveys-
palvelujen toteuttamista kaikille työikäisille. 

Hän harmittelee, että pysyvät, valtakunnalliset 
toimintamallit puuttuvat työttömyyden alkuvaiheen 
terveydenhuollosta. Tiedon kulku ja siirto työterveys-

Työttömien Keskusjärjestön 
Terveydeksi 2.o -hanke, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos 
ja Suomen Terveydenhoitajaliitto 
yhdistivät viime vuoden lopulla 
terveystarkastuksia tekevien 
ammattilaisten verkostot 
yhteiseksi kokonaisuudeksi. Se 
tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä kiinnostuneille 
tukea, vertaisoppimista ja yhteistä 
koulutusta.

Työttömien terveyden tueksi:
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huollosta perusterveydenhuoltoon on hänen mieles-
tään tärkeää ja palvelisi asiakkaan etua. Kokeiluja ja 
ideoita on ollut, mutta asiat eivät ole edenneet riittä-
vän konkreettisesti. 

Työttömien kanssa työskentelevät terveydenhuol-
lon ammattilaiset tarvitsevat erityisosaamista työ-
elämästä ja työttömyydestä sekä työ- ja toimintaky-
vyn edistämisestä. Verkostotyö toimii alustana tie-
don ja kokemusten vaihtamiselle. Siten tilanteeseen 
on tätäkin kautta tulossa parannusta, Lappalainen li-
sää.

Terveydenhoitajaliitto kannustaa 
osaamisen kehittämiseen
Kehittämispäällikkö Aija Saarinen Terveydenhoitaja-
liitosta näkee Työttömien terveyden tueksi -verkoston 
ja sen laajenemisen tärkeänä sekä terveystarkastus-
ten että tarkastuksia tekevien ammattilaisten kehit-
tymisen kannalta.

– Monet työttömien terveystarkastuksia tekevät 
terveydenhoitajat, jotka ovat osallistuneet aiempiin 
verkostopäiviin ja koulutuksiin, ovat pitäneet nii-
tä oman työnsä ja ammatillisen, ajantasaisen tiedon 
saamisen kannalta todella tärkeinä. 

– Tehtäväkenttäämme kuuluu mm. koulutuksen 
ja osaamisen edistäminen. Työttömien terveystar-
kastuksiin liittyvää kohdennettua täydennyskoulu-
tusta ei juurikaan ole ollut tarjolla. Olemme kanta-
neet tästä aiheesta huolta, koska tiedostamme, että 
työttömien terveystarkastuksia tekevän henkilöstön 
tiedoissa ja taidoissa voi olla suuriakin eroja riippuen 
koulutustaustasta. 

– Esimerkiksi sairaanhoitajatutkinnon peruskou-
lutukseen ei kuulu ennalta ehkäisevän työn terveys-
tarkastukset, eikä työkyvyn arviointi. Terveydenhoi-
tajien peruskoulutukseen kuuluvat sekä terveystar-
kastukset että työkyvyn arviointi ja perustiedot työ-
terveyshuollosta. Tätä ei kaikissa kunnissa tai kun-
tayhtymissä ole huomioitu, kun työttömien terveys-
tarkastuksia on suunniteltu, Saarinen huomauttaa.

Järjestökumppanit mukana 
verkostossa
Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hank-
keen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara iloitsee 
työttömien terveyspalveluiden ammattilaisverkos-
ton vahvistumisesta ja siitä, että työttömien palveluja 
kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa.

Terveydeksi-työ alkoi vuonna 2016 ESR-hankkee-
na, ja sittemmin STEAn rahoituksella. Toiminnan 
ydin on lisätä tietoisuutta työttömien lakisääteisestä 
oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen. 

Hankkeessa työskentelee kaksi jalkautuvaa pal-
veluohjaajaa, joiden työalueena on koko Suomi. He 
kiertävät työttömien yhdistyksissä ja muissa matalan 
kynnyksen toimipaikoissa pitämässä infotilaisuuksia 
terveystarkastuksista ja tarjoamalla työttömille hen-
kilökohtaista sosiaali- ja terveyspalveluohjausta.

Koronasulkujen aikana palveluohjausta annettiin 
verkossa, puhelimitse tai sähköpostitse.  

Lehtovaaran mukaan terveyspalveluissa tulisi 
ymmärtää entistä laajemmin työttömyyttä. Varsin-
kin pitkittynyt työttömyys tuo usein mukanaan mui-
takin hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä ongel-
mia, kuten yksinäisyyttä, rahahuolia tai masennusta. 

Polarisoituminen terveyspalveluissa on näkyvää. 
Työttömät eivät hakeudu terveyspalveluihin, vaik-
ka tutkimustiedon ja hankkeen havaintojen mukaan 
varsinkin pitkäaikaistyöttömillä voi olla moninaisia 
ja toisiinsa kietoutuneita terveys-, sosiaalisia ja talou-
dellisia ongelmia. 

Eräs syy siihen, että palveluihin ei hakeuduta, on 
terveydenhuollon asiakasmaksut. Vaikka terveys-
tarkastus on maksuton, ovat siitä seuraavat palvelut 
useimmiten maksullisia. Hyviäkin esimerkkejäkin 
on. Tampereella terveystarkastuksen jälkeen saa tar-
vittaessa yhden maksuttoman käynnin lääkärille ja 
suuhygienistille. Hyviä käytäntöjä on muuallakin, ja 
tiedon niistä soisi leviävän hyvinvointialueilla vaik-
kapa ammattilaisverkoston kautta.

Työttömien terveyspalvelujen 
ammattilaisverkosto• Ilmoittautumislinkki verkostoon löytyy 

Innokylästä (Työttömien terveyspalvelu-
jen ammattilaisverkosto | Innokylä (in-
nokyla.fi)• Järjestää ”Työttömien terveyden tueksi” 
-etäiltapäiviä (tukee vertaisoppimista ja 
välittää	hyviä	käytäntöjä)• Kartoittaa kansallisen tason kehittämis-
tarpeita ja kokoaa tietoa.•	Rakentaa ammattilaisten kanssa kansal-
lista suositusta työttömien terveystar-
kastuksen toteutukseen.
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Sosiaalisia verkostoja 
työttömille

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

– Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden työllistymi-
seen palkkatuen, työkokeilun, työharjoittelun, oppi-
sopimuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaali-
sen kuntoutuksen avulla. Yhdistykseen on palkattu 
myös tuntityöläisiä yhdistyksen varoilla. Työtoimin-
tapaikkoja yhdistykseltä löytyy Ruokala Eineksestä, 
matalan kynnyksen kohtaamispaikasta ruokajake-
luineen sekä toimistolta. Viime vuonna yhdistys tar-
josi työtä kaikkiaan 71 henkilölle.

Yhdistykselle on palkattu kaupungin tuella työ-
koordinaattori, joka auttaa työttömiä työ- ja työko-
keilupaikkojen löytämisessä. Koordinaattori opastaa 
mm. opiskelu- ja työpaikkahakemusten laatimisessa, 
ansioluettelon tekemisessä, koulutus- tai työhaastat-
teluun valmistautumisessa sekä työsopimusasioissa. 
Lisäksi yhdistyksellä on sopimus opinnollistamises-
ta Kainuun ammattiopiston kanssa. Työkoordinaat-
torin kautta yhdistyksellä on valmiudet tehdä opin-
nollistamiseen liittyviä lausuntoja.

Yhdistys rakentaa aktiivisesti 
verkostoja
Tanja Golub sanoo, että yhdistys on pyrkinyt verkos-
toitumaan aktiivisesti ja etsimään yhteistyökumppa-
neita. Se mahdollistaa toiminnan sisällön kehittämi-
sen ja tuo työttömien ulottuville asioita, joita heillä ei 
muuten olisi mahdollista tehdä.

 Työvoimayhdistyksellä on useita yhteistyökump-
paneita ja rahoittajia. Suurimmat rahoittajat vuon-
na 2021 olivat STEA, TE-hallinto, Kajaanin kaupunki, 
TAIKE sekä Kajaanin seurakunta.

Omalla varainhankinnalla, mm. myyjäisillä koh-
taamispaikassa ja ruokalan tuotoilla saadaan varo-
ja yhdistyksen käyttöön. Ruokailujen ja kahvitusten 
järjestäminen eri tilaisuuksiin tai leireille on myös 
tuonut varoja yhdistykselle.  Lisäksi yhdistys on osal-
listunut aktiivisesti erilaisiin kaupunkitapahtumiin, 
joissa on ollut esimerkiksi oma kahvikoju tai makka-
ranmyyntipiste.

Ruokala tuo ihmisiä sisään
Ruokala on yksi tärkeimmistä yhdistyksen toimin-
noista. Sillä on erittäin suuri sosiaalinen ja kansan-
terveydellinen merkitys.  Toiminta ehkäisee syrjäy-
tymistä sekä mahdollistaa vähävaraisille ravitsevan 
aterian edulliseen hintaan. Monet tulevat meille en-
sin syömään ja sitten vähitellen osallistumaan muu-
hunkin toimintaan, Tanja Golub kuvailee.

Kajaanin työvoimayhdistys 
täyttää ensi vuonna 30 vuotta. 
Kainuu tunnetaan melko synkkänä 
työttömyysalueena. #tyottomat 
verkkolehti kävi kysymässä, mitä 
yhdistykselle ja työttömille kuuluu.

Kajaanin Työvoimayhdistys ry työllistää Kai-
nuun alueella pitkäaikaistyöttömiä, osatyö-
kykyisiä, alle 30-vuotiaita nuoria, maahan-
muuttajia ja eri syistä vaikeasti työllistyviä 

henkilöitä. Työllistämme työttömiä yhteistyössä TE-
toimiston, TYP:n, oppilaitosten ja rikosseuraamus-
laitoksen kanssa erilaisiin työtehtäviin, kertoo toi-
mintakoordinaattori Tanja Golub ja jatkaa:

Yhdistystoiminta tarjoaa ja pitää yllä

Toimintakoordinaattori Tanja golub (oik.) ja 
kulttuurisihteeri Liisa Klemetti pitävät huolta yhdistyksen 
tapahtumatarjonnasta.
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Ruokalassa kävi viime vuonna syömässä noin 
7100 henkilöä. Perinteeksi muodostunut vähävarais-
ten jouluateria toteutettiin yhdessä Kajaanin seura-
kunnan kanssa. Sen lisäksi yhdistys tarjoaa nuorille 
ilmaisen lounaan kerran viikossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustamalla ja 
Työttömien Keskusjärjestön koordinoimalla Eväitä 
Elämälle -hankeen tuella yhdistys on pystynyt tarjo-
amaan viime vuoden maaliskuusta lähtien ilmaisen 
aamiaisen vähävaraisille. Aamiaisella kävi vuoden 
aikana lähes 2600 henkilöä. Aamiaisista tiedotettiin 
yhdistyksen omien kanavien lisäksi valtakunnallisel-
la ruoka-apu.fi-sivustolla.

Virkistystä ryhmistä, liikunnasta ja 
retkistä
Tanja Golub esittelee yhdistyksen ilmoitustaululla 
olevaa viikkokalenteria. Tavoitteena on, että joka päi-
välle on jotain omaa toimintaa.

Yhdistyksessä kokoontuu mm. lautapeliryhmä, 
on valokuvakerho, painonhallintaryhmä elintapaoh-
jaukseen, kaksi Löydetyt miehet -ryhmää arjen hy-
vinvoinnin vahvistamiseen sekä voimaannuttavan 
teatteridraaman ryhmä. Lisäksi liikuntaa harraste-
taan monessa muodossa, kuten ryhmissä Baila-Baila, 
Kehonhuolto ja Mielikuvajumppa. Koronasulun aika-
na liikuttiin myös ulkona puistoissa sekä ulkokunto-
salilla. Lajitutustumisia tehtiin Balance-kuntosalille 
ja Spinningiä kokeiltiin Kajaanin ammattikorkeakou-
lulla. Lisäksi yhdistyksessä toimii keilakerho.

Liikuntatoimintaan yhdistys on hakenut ja saa-
nut opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen 
elämäntavan kehittämisavustusta ja draamakurssin 
järjestämiseen saatiin avustusta Taiteen edistämis-
keskukselta.

Jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina pide-
tyt karaokeiltapäivät ovat olleet suosittuja. Iltapäivät 
tarjoavat mahdollisuuden laulaa ja nauttia musiikis-
ta ilman karaokebaarien mukanaan tuomia lieveil-
miöitä.

Toiminnoissa mukana olevat kertovat, että he ko-
kevat ryhmien tuovan sisältöä ja rytmiä elämään. 
Ryhmät mahdollistavan sosiaalisen kanssakäymisen 
ja tuovat iloa. Samalla ryhmässä voi saada apua mah-
dollisesti elämässä ilmeneviin ongelmiin ohjauksen 
ja neuvonnan kautta, Tanja Golub kertoo saaduista 
palautteista.
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Vierailijat ovat tuoneet oman lisänsä toimintaa. 
Muun muassa vapaa-ajan kalastajat ovat käyneet esit-
telemässä kalan käsittelyä ja kalasta on valmistet-
tu yhdessä ruokaa. On järjestetty villiyrittikurssia 
ja teen maistelua. Perinteeseen jo kuuluu naisten ja 
miesten omat hyvinvointipäivät.

Retkiä viime vuonna tehtiin paitsi omalla alueella 
myös kauemmaksi mm. Kuopioon, Valamoon ja Bom-
balle. 

Kulttuurisihteeri punoo 
verkostoja yhteen

Liisa Klemetti aloitti maaliskuun alussa palkka-
tuella työn Kajaanin työvoimayhdistyksen kult-
tuurisihteerinä. 

– Olen viestinnän ammattilainen ja tapahtu-
matuottaja taustaltani. Tämä paikka ja tehtävä 
tuntuu aivan mahtavalta. Olin jäänyt työttömäk-
si hankkeen päättymisen vuoksi. Olen tottunut 
olemaan ”joka paikan höylä” ja sitä tämä työ on 
luonteeltaan.

– Kajaanissa tapahtuu paljon yhdistysten 
kesken. Olemme menossa heinäkuussa mukaan 
mm. kaupungin järjestämään katutapahtumaan, 
jossa eri yhdistykset pääsevät esittelemään toi-
mintaansa. Täällä toimii myös ns. Valikko-ryh-
mä yhdistystoimijoille, joiden kesken tavataan ja 
suunnitellaan yhteistä toimintaa. Mahdollisuuk-
sien Tori -tapahtuma on tulossa syksyllä, ja sen 
järjestelyistä työvoimayhdistys kantaa päävas-
tuun. Yhteistoiminta on tärkeää, yksin on vaike-
ampaa päästä näkyville ja kuuluville.

– Kuukausittain järjestämme Kajaanin seu-
rakunnan kanssa Yhteinen keittiö -ruokailun. 
Sen ideana on, että jäsenet, vapaaehtoiset sekä 
seurakunnan vapaaehtoiset kokoontuvat ja val-
mistavat ruokaa yhdessä yhdistyksemme Ruoka-
la Eineksessä. Seurakunnasta on diakonissa pai-
kalla, jotta osallistujat voivat jutella myös hänen 
kanssaan. Ruoan valmistukseen osallistuu ku-
kin halunsa sekä taitojensa mukaan. Lopuksi sit-
ten yhdessä maistelemme ja arvioimme tarjotta-
vat. Halutessaan saa reseptin mukaan.

– Vastuullani on myös yhdistykseen liittyvät 
tapahtumien järjestelyjä ja markkinoinnin suun-
nittelua. Kun joku saa hyvän idean, niin toki lai-
tamme toimeksi. Näen yhdistyksen tärkeänä voi-
mavarana työttömille.

Työttömien Keskusjärjestön Askelia voimaan- 
ja Terveydeksi 2.0 -hankkeet olivat mukana 
Työvoimayhdistyksen Hyvinvointipäivillä toukokuussa.
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Löydetyt miehet ryhmät muodostuivat Milla Sillan-
pään säätiön hankkeen aikana vuosina 2018–2020. 
Hankkeessa luotiin toimintamalli, jonka tavoittee-
na oli syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden 
kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistumi-
nen ja elämänhallinnan kohentuminen. Ryhmiä pe-
rustettiin eri puolille Kainuuta.

Ryhmissä miehet asettivat henkilökohtaiset ta-
voitteensa oman arjen hyvinvoinnin vahvistumisek-
si. Hankkeen yksi tulos oli, että viikoittaiset tapaami-
set lievittivät mm. miesten kokemaa yksinäisyyttä.

Kun hanke päättyi, ryhmäläiset halusivat jatkaa 
toimintaa. Kajaanin Työvoimayhdistys otti omakseen 
hankkeen tulosten juurruttamisen. Nyt yhdistykses-
sä kokoontuu viikoittain kaksi Löydetyt miehet -ryh-
mää toimintakoordinaattorin ohjaamana.

Yksinäisyys on musertavaa
Antero ja Jouko ovat varttuneessa iässä olevia yksin 
asuvia miehiä. He kertovat, että Sillanpään säätiön 
mainostama hanke sai lähtemään mukaan Löydet-
tyjen miesten ryhmään. Toiminnan jatkuessa Työ-
voimayhdistyksen puitteissa Jouko löysi tiensä myös 
yhdistyksen muihin toimintoihin. Anterolle ne olivat 
jo ennestään tuttuja. Kumpikin tuli taholtaan ja ryh-
mässä tultiin tutuiksi.

– Muutin kaksi vuotta sitten yksin Kajaaniin, oli 
korona ja kaikki paikat tuntuivat olevan suljettuna. 
En tuntenut täältä ketään ja tunsin itseni todella yk-
sinäiseksi. Ryhmä on auttanut löytämään ystäviä ja 
monet miehistä ovat yhteyksissä toistensa kanssa 
myös ryhmän ulkopuolella.

– Täällä ei kysellä taustoja, saa kertoa itsestään ja 
elämästään sen, mitä itse haluaa. Kun ei ole entisiä 
tuttuja, tunne yhteisöön kuulumisesta on ensiarvoi-
sen tärkeää, Jouko lisää.

Antero kokee saaneensa ryhmästä seuraa, toi-
mintaa ja turvallisuutta elämään. – Tuntuu, että 
meistä pidetään huolta. Kysellään, jos kaveria ei näy. 
Soitetaan ja laitetaan viestejä.

Ryhmäläiset ovat tehneet yhdessä mm. retkiä ja 
tehneet ruokaa. Keskustelut on koettu tärkeinä.

– Kaikki läheiset laavupaikat on kierretty ja mu-
seoissa on käyty. On hyvä, että elämällä on lukujär-
jestys ja allakan kulmassa odotettavaa. On tärkeää, 
että lähtee itse liikkeelle kodistaan. Joskus se oman 
kodin kynnys on kaikkein korkein, Jouko muotoilee.

Yhdessä tekemällä on opittu myös uusia taito-
ja. On tuntunut hyvältä, kun on voinut auttaa toisia. 
Täällä on saanut kokea itsensä merkitykselliseksi, 
miehet toteavat.

Löydettyjen miesten hankkeen lähtökohtana on 
ollut tutkimustenkin vahvistama tieto, että miehet 
ovat erityisessä syrjäytymisvaarassa vähäisten sosi-
aalisten verkostojen takia. 

Ryhmäläisille tehty kysely vahvistaa Anteron ja 
Joukon kokemukset. Vastaukset kertovat, että ryh-
mäläisten sosiaalinen verkosto on laajentunut. On 
saatu uusia tuttuja ja ystäviä. Mukavaksi koettiin 
myös pelkästään miehistä koostuva toimintaryhmä. 

Osallistujat kuvailevat voivansa olla vapaasti, 
omana itsenään paikassa. Kaikki ovat tasavertaisia 
ja kokevat tulevansa hyväksytyiksi omana itsenään.

Työvoimayhdistys tarjoaa myös monia muita ryh-
mätoimintoja. Niissä on mukana sekä naisia että mie-
hiä. Osa miesten ryhmäläisistä, kuten Antero ja Jou-
ko, ovat löytäneet tiensä niihinkin.

Löydetyt miehet -ryhmätoiminnasta apua hyvinvointiin
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28 Työttömien Keskusjärjestö ry 

30-vuotias tähtää nousuun 
koronalaman jälkeen

LEENA VALKoNEN    VIESTINNäN ASIANTuNTIJA, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Yhdistykseen Peltomaa kertoo tulleensa mu-
kaan löytääkseen tekemistä vapaaehtoisena. 
Hän on toiminut mm. seniorikerhon vastuu-
henkilönä. Vähitellen hallitustyöskentely al-

koi kiinnostaa ja edunvalvonta ja vaikuttaminen. Hä-
net valittiin puheenjohtajaksi marraskuussa 2021.

Petteri Peltomaa ja varapuheenjohtaja Jorma Saa-
ri yhdessä muun hallituksen kanssa ovat paneutu-
neet haasteeseen nostaa työttömien yhdistyksen toi-
minta jälleen eläväksi ja vetovoimaiseksi. 30-vuotis-
juhlavuosi antaa tekemiselle pontta. 

Monipuolista lounasruokaa ja 
harrastetoimintaa
TST:n toimintakeskus sijaitsee Turussa Iso-Heikki-
lässä osoitteessa Kanslerintie 19. Tiloissa toimii lou-
nasravintola Kasarmitalli, josta saa sekä aamupalaa 
että lounasta edulliseen jäsenhintaan. Keittiöstä voi 
tilata mm. leivonnaisia jäsenhintaan. 

Yhdistyksessä toimii atk-korjauspaja ja tietotupa 
tietokoneineen. Harrastetiloissa kokoontuu erilaisia 
kerhoja mm. lauluryhmä, teatteriryhmä, tapahtuma-
ryhmä, kielikerhoja, käsityökerho, kamerakerho, oi-
valluskerho ja monta muuta lukemisesta liikuntaan.

Matkailu- ja kulttuuritoiminta järjestää teatteri-, 
museo- ja kulttuuriretkiä sekä tutustumiskäyntejä. 
TST:llä toimii oma radiokanava, joka on suunnattu 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita radiosta, puhevies-
tinnästä tai editointi- ja tallennustekniikasta.

Yhdistyksen erikoisuus ja ylpeyden aihe on Anna 
Duuni alus, joka on kunnostettu puisesta kuljetusve-
neestä kahveliketsistä. Alus on kunnostettu talkoo-
työnä ja työllistämisprojektina 2000-luvun alussa 
pellon laidasta palaneena löydetystä rungosta. Ve-
nekerho kouluttaa Anna Duunilla halukkaita veneen 
käyttöön, järjestää jäsenistölle kesäaikaan viikoit-
tain retkiä Turun saaristoon ja toimii myös kokous-
käytössä.

Vähävaraisten tukemiseen kuuluu myös ruoka-
apu. EU:n kuivaruokajakelu päättyi valtakunnallises-
ti maaliskuussa. Yhdistys jakaa kauppojen ja muiden 
organisaatioiden lahjoitusruokaa sitä mukaa, kun 
sitä saadaan.

Rahoitusta monesta purosta
Rahoitus on yhdistystoiminnalle aina ydinkysymys. 
Turun Seudun TST:llä on Turun kaupungin kanssa 
kaksivuotinen kumppanuussopimus, joka päättyy tä-
män vuoden lopussa. 

Turun Seudun TST:n toiminnassa on 
viime vuosina ollut isoja vaihteluita. 
Korona-aika sulki toimintaa, 
jäsenmäärä putosi ja henkilöstössä 
oli vaihtuvuutta. Nyt ruorissa on 
tuore puheenjohtaja ja toiminnan 
koordinoija petteri peltomaa.

Turun Seudun TST:
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useita tapahtumia 30-v 
juhlavuonna
Juhlavuonna aiomme olla näkyviä ja kuuluvia, Pet-
teri Peltomaa toteaa. Olemme painattamassa flyerei-
ta ja jaamme niitä perinteisesti lähiympäristön posti-
luukkuihin kertoaksemme toiminnastamme. Lisäksi 
pidämme pop up -tyyppisiä tapahtumia sekä yhdis-
tyksessä että kaupungilla. Järjestämme keskustelu-
tilaisuuksia sekä viihteellisiä tapahtumia ja toivote-
taan kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi osallistu-
maan.

Heinäkuussa soi ainakin Puisto-blues ehkä hiu-
kan laajemmallakin kattauksella ja elokuussa on yh-
distyksen jäsenille juhla ruokailuineen ja musiikkei-
neen.  Oma house-band on jo koottu ja se tulee tahdit-
tamaan juhlavuoden toimintaa. Uskon, että yhdistys 
lähtee tästä sulkujen jälkeen uuteen nousuun,  Pelto-
maa hymyilee luottavaisena.

– Sopimus ja kaupungin rahallinen avustus on 
yhdistykselle tärkeää, Toimimme kaupungin tilois-
sa, mutta vuokra on kohtuullisen kova. Yhteyshenki-
löiden vaihtumisen vuoksi kumppanuuden rakenta-
minen on vasta aluillaan. Tuemme kuitenkin omal-
la työllämme kaupungissa asuvia työttömiä ja heidän 
hyvinvointiaan. 

STEA-avustus on toinen rahoituslähde ja työllis-
tämistoimintaa tarvitaan, jotta toiminnot saadaan 
pyörimään. Kaikkia vapaaehtoisiakin tarvitaan esi-
merkiksi kerhoihin ja ruokajakeluun, Petteri Pelto-
maa sanoo. 

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 ja 
Askelia voimaan -hankkeiden käynnit ja ideat ovat 
tervetullut lisä yhdistyksen toimintaan. Aiemmasta 
Kaikki kunnossa -hankkeesta saatiin rahoitusta yh-
distyksen liikuntatoiminnan elvyttämiseksi.
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Lama-aikaan perustettu työttömien 
työllistymistä, toimeentuloa, 
elämänlaatua ja edunvalvontaa 
edistämään pyrkivä Jyvässeudun 
työllistämisyhdistys – JST ry täyttää 
tänä syksynä 30 vuotta. 

Yhdistys toimi alun perin nimellä Keski-Suo-
men Työttömien Yhdistys ry, ja muitakin ni-
miä välissä on ollut. Kun koronaolosuhteet oli-
vat viivästyttäneet vuoden vaihteesta lähtien 

yhdistyksen uusien tilojen tupaantuliaisia, yhdistyi-
vät vuosijuhla ja tuparit 20.5.

Juhlat toteutettiin kutsuvieraspohjalta ja paikalle 
pyydettiin poikkeamaan liukuvalla aikataululla. Kut-
suja lähetettiin vuosien varrella yhdistyksen toimin-
taan, pyörittämiseen, muuten yhteistyöhön JST ry:n 
kanssa osallistuneille sekä nykyisille valtuutetuille.

Ilahduttavasti osallistujia saatiin hyvin kaikista 
ryhmistä ja ompelimossa päivän aikaan asioineetkin 
pääsivät mukaan juhlimaan. Yhteensä nimiä vieras-
kirjaan päätyi puolensataa, eikä kirja suinkaan ta-
voittanut kaikkia vieraita.

Ohjelmasta vastasi kakun lisäksi työttömien Sir-
pakka-toiminnan pyörittämä ukuleleryhmä, joka 
soitti ja keräsi kehuja vaihtelevilta vierailta useam-
man kerran päivän aikana. Lisäksi vuosien varrel-
la kerätyt valokuvat pääsivät esille isolla näytöllä, ja 
lehtileikekirjojenkin ääressä riitti lukijoita melkein 
koko juhlien ajan.

Ylipäänsä 30 vuoden varrelta riittää toiminnan ja 
työttömyyden saralta muisteltavaa, mutta ei nykyhet-
ki tai tulevaisuus keskusteluista minnekään päässyt 
häviämään kakun äärelläkään.  

RIKo SAVoLAINEN   PuHEENJOHTAJA, JYVäSSEuDuN TYöLLISTäMISYHDISTYS RY

Jyväskylässä vietettiin 
vuosijuhlaa ja tupaantuliaisia

Kuvassa (vas.) Anne-Helena Lahtinen, Pia Kervinen, 
Irma Hirsjärvi, Kari Otollinen, Marika Ristonmaa ja Riko 
Savolainen.

30 Työttömien Keskusjärjestö ry 



Ku
va

: S
irp

a 
Ni

em
in

en

Työttömien Keskusjärjestö on 
ollut mukana EU-rahoitteisessa 
ruokajaossa vuodesta 1996 
lähtien. Jakoa hallinnoi Suomessa 
Maaseutuvirasto sekä vuoden 2019 
uudistuksen jälkeen Ruokavirasto.

Työttömien Keskusjärjestö on ollut valtakun-
nallisena toimijana kaikkein suurimpien ja-
kajien joukossa. Joinain vuosina eniten ruo-
kaa jakoi Kirkkopalvelut, toisina Työttömien 

Keskusjärjestö. Vuoden 2020 kaikista tuotteista noin 
65 % jaettiin Työttömien Keskusjärjestön, Kirkkopal-
velujen ja Suomen Kirkon/ViaDia ry:n kautta.

Kokonaiskilomäärät ovat vuosien saatossa ko-
honneet varsin nopeasti lähemmäksi puolen miljoo-
naa kiloa (vuodesta 2001 lähtien). Vuonna 2011 se ylit-
ti 800 000 kiloa. Vuonna 2014 jaettiin vain edellisen 
vuoden yli jääneitä tuotteita, sama toistui tänä vuon-
na.

EU:n ruoka-apujärjestelmää uudistettiin vuonna 
2014, mistä johtuen ruokajakoon tuli lähes kahden 
vuoden tauko. Ruokajako aloitettiin uudella järjestel-
mällä vasta syksyllä 2015.

Nyt kuivaruokajako on päättymässä kokonaan. 
Muutoksesta johtuen näyttäisi siltä, että uusi järjes-
telmä ei ole alkamassa ennen vuotta 2023. Näköpii-
rissä on jälleen lähes koko vuosi ilman EU-rahoitteis-
ta ruokajakoa.

Viimeisimmän tiedon mukaan uutta järjestelmää 
oltaisiin muuttamassa maksukorttijärjestelmäksi, 
mutta sen yksityiskohdista vielä keskustellaan. Mak-
sukortteihin ladattaisiin arvoa, jota voisi käyttää 
kauppaketjuissa, kuten esimerkiksi K- ja S-ketju.

Tarjotun järjestelmän ongelmana on, että tule-
valla kaudella taloudellinen vastuu oltaisiin siirtä-
mässä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen har-
teille. Raha saataisiin kokonaisuudessaan takaisin, 
mutta pahimmillaan Keskusjärjestöllä voisi olla jär-
jestelmässä 60 000 euroa kiinni ehkä puolikin vuotta. 
Sellaista resurssivaraa meillä ei yksinkertaisesti ole.

Työttömien Keskusjärjestön on pyytänyt kes-
kusteluyhteyttä Ruokavirastolta useaan otteeseen 
syksystä 2021 lähtien. Meillä on vahva tahtotila olla 
mukana jakamassa uuden järjestelmän ruoka-apua, 
mutta esitetyillä ehdoilla siihen ei ole mahdollisuuk-
sia. Toivomme Ruokaviraston tulevan asiassa vas-
taan.

JUHA KERÄNEN   JäRJESTöSIHTEERI, TYöTTöMIEN KESKuSJäRJESTö RY

Järjestösihteerin palsta

Taulukossa 
Työttömien 
Keskusjärjestön 
ruokajaot 
suhteutettuna 
prosenttuaali-
sesti alueittain. 
Keskusjärjestöltä 
löytyy Eu-
ruokatilastot 
vuodesta 
1999 lähtien. 
Ruokajako alkoi 
jo vuonna 1996.
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