
Työttömyyden erityisasiantuntija

Viekö järjestökenttä yritysten voitot?

Eriarvoisuuden ja köyhyyden 
syventymistä näkyvissä

Osatyökykyisten Työkykyohjelma:  
Mitä on tehty, mitä vielä tarvitaan?

1991-2021

 
 3Työtä, tukea & yhteistoim

in
ta

a!

• T
yö

ttö

mien Keskusjärjestö ry •

2/2022



1991-2021

 
 3Työtä, tukea & yhteistoim

in
ta

a!

• T
yö

ttö

mien Keskusjärjestö ry •

#tyottomat

Työttömyyden erityisasiantuntija

Julkaisu työttömille, työttömien 
yhdistyksille, työttömille palveluita 
tarjoaville, alan asiantuntijoille, 
päättäjille ja aiheesta kiinnostuneille.

Päätoimittaja Jukka Haapakoski

Toimituspäällikkö Leena Valkonen

Taitto: toimitussihteeri Juha Keränen

Työttömien Keskusjärjestö ry 
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs 
00240 Helsinki

toimisto@tyottomat.fi 
etunimi.sukunimi@tyottomat.fi 
tyottomat.fi | lehti.tyottomat.fi 
Facebook: @tyottomat 
Instagram: tyottomienkeskusjarjesto

Henkilöstö

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja 
050 577 2580

Juha Keränen, järjestösihteeri 
040 528 2884

Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija 
044 717 7277

Terveydeksi 2.0 -hanke (2020–2023)

Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö 
045 699 4234

Ulla-Maija Kopra, terveyspalveluohjaaja 
045 699 5393

Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja 
045 698 6761

Askelia Voimaan -hanke (2022–2025)

Heli Niromaa, hankekoordinaattori 
044 544 3613

ISSN 2736-9463  

Sisällys
Jukka Haapakoski: Pääkirjoitus: Sosten edustajaksi ICSW:n 
Euroopan jaoston hallitukseen  ..............................................................3

Irma Hirjärvi: Puheenjohtajan palsta ..................................................5

Tuija Oivo: Osatyökykyisten Työkykyohjelma: Mitä on tehty, mitä 
vielä tarvitaan? ..........................................................................................6

Leena Valkonen: Työttömyys voi  heikentää mielenterveyttä ja 
lisätä alkoholiperäisen kuoleman riskiä ...............................................9

Anne Knaapi: Hyvinvointialueiden aloitus: Vahva vaikutus sote-
järjestöihin ............................................................................................... 10

Leena Eräsaari: Köyhyysvahti 2022: Eriarvoisuutta ja köyhyyden 
syvenemistä näkyvissä ...........................................................................12

Erja Saarinen: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat  
kohtasivat ................................................................................................. 14

Leena Valkonen: Eduskunnassa vietettiin 6.10. ensimmäistä  
kertaa köyhyyspäivää ............................................................................ 16

Peppi Tervo-Hiltula: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen 
puolesta! ...................................................................................................17

Katriina Lehtovaara: Kuntoutus ja liikunta työttömien 
elintapaohjauksessa .............................................................................. 18

Leena Valkonen: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma 
edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia .................21

Leena Valkonen: Selvitykset kertovat: Tarve ruoka-avulle on 
kasvanut ja pitkittynyt Suomessa .......................................................22

Maiju Ahonen ja Saara Teinilä: Työkykyisempi Stadi kaikille! ......24

Mira Roine: Työkuntoa työpajoille: Ideoita matalan kynnyksen 
liikuntaan .................................................................................................26

Heli Niromaa: Silta-Valmennusyhdistys mukana Askelia voimaan 
-hankkeessa .............................................................................................28

Johanna Toivola: Verkkopuntari: Kohti yhdenvertaisempaa 
terveyden edistämistä ...........................................................................29

Heli Niromaa: Kokemuksia Verkkopuntarin käytöstä......................31

Kasper Peltonen: Fölis-peli: Hyviä kokemuksia sosiaalisessa 
kuntoutuksessa .......................................................................................32

Veera Luoto: Taidetoiminta hyvinvointia tukemassa ......................34

Leena Valkonen: Silmut ry, uusi työttömien yhdistys .....................26

Juha Keränen: Järjestösihteerin palsta ............................................38

mailto:toimisto@tyottomat.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tyottomat.fi
https://tyottomat.fi/
https://lehti.tyottomat.fi
https://www.facebook.com/tyottomat/%3Fref%3Dbookmarks


Ku
va

: L
ee

na
 V

al
ko

ne
n

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry

   #tyottomat 2/2022 3

Perjantaina 2.12.2022 sain kunnian 
tulla valituksi International Council 
of Social Welfaren ICSW Euroopan 
hallitukseen. Toimin tehtävässä 
SOSTEn edustajana, mutta myös 
tietysti SOSTEn hallituksessa 
Työttömien Keskusjärjestön 
edustajana. Puheenjohtajaksi 
valittiin Itävaltalainen Max Rubisch, 
joka astui suomalaisen Ronald 
Wimanin tilalle. iman valittiin ICSW 
Globalin varapuheenjohtajaksi. ICSW 
Globalin puheenjohtajana toimii 
eteläkorealainen Dr. Sang-Mok Suh. 

ICSW on maailmanlaajuinen edunvalvontajärjestö, 
jonka tehtävänä on edistää sosiaalista hyvinvoin-
tia ja kehitystä. Se taistelee köyhyyttä, eriarvoi-
suutta ja syrjäytymistä vastaan, sekä rakentaa haa-

voittuvassa asemassa olevien ihmisten resilienssiä 
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
uhkien kohdatessa. Sen jäsenenä toimivat pääasiassa 
kansallisesti merkittävät keskusorganisaatiot, mit-
kä työskentelevät sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi-
seksi. Myös tutkimuslaitoksia on edustettuina. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistäminen tavoitteena
Edustuksellisen tehtävän vaatimukset ja itse ICSW 
organisaationa ovat minullekin vielä mysteeri. Kuu-
lemma ICSW Euroopan sihteerilläkin meni noin kak-
si vuotta aikaa organisaation toiminnan hahmotta-
miseksi. Organisaatiolla on pitkä historia vuodesta 
1928 alkaen ja sinä aikana on edistytty sosiaalityönte-
kijöiden työn kansainvälisestä yhteistyöverkostosta 
eräänlaiseksi sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen 
ja asiantuntijuuden edelläkävijäjärjestöksi.

Etenkin illalliskeskusteluiden perusteella ym-
märsin, että viime vuodet ovat olleet järjestölle haas-
teellisempia. Sosiaalisen hyvinvoinnin käsite on 
ICSW:n myötävaikutuksella lyönyt laajasti läpi jo v. 
1995 alkaen suuriin kansainvälisiin organisaatioihin 
kuten YK tai Maailmanpankki. 

Tällaisilla suurilla organisaatiolla on valtavat re-
surssit edistää ja vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvoin-
tiin. Tavallaan näin järjestö on osittain jo tehnyt ny-
kyisen missionsa tarpeettomaksi integroimalla mis-
sion jo olemassa oleviin instituutioihin. 

Valitettavasti ICSW:llä ei ole varsinaista sihteeris-
töä, jotta näiden isojen kansainvälisten organisaati-
oiden kanssa käytävä seurustelu olisi säännöllisesti 
hedelmällistä. ICSW:n puheenjohtajan Dr. Sang-Mok 
Suhin ideana onkin, että ICSW vakiinnuttaisi toimin-
tansa perustamalla pysyvän tukikohdan Etelä-Kore-
aan. Lahjoittajiksi hän kaavaillee Etelä-Korean val-
tiota, sekä suuryrityksiä kuten Samsung. Työ tältä 
osin on vielä idea-asteella. Muun muassa Etelä-Kore-
an talousministerinäkin toimineella puheenjohtajal-
la on mahdollisuuksia avata näitä ovia.

Sosten edustajaksi ICSW:n 
Euroopan jaoston hallitukseen

JUKKA HAAPAKOSKI  TOIMINNANJOHTAJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Pääkirjoitus:
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Sisarorganisaatio euroopassa ESN
Euroopassa toimii sisarorganisaatio European Social 
Network (ESN), minkä jäseninä on julkisen sektorin 
tai ammattiliittojen edustajaorganisaatioita. Esimer-
kiksi Suomesta mukana on Talentia, Huoltajasäätiö, 
Kuntaliitto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos. ICSW:n erona suhteessa ESN:iin on ainakin se, 
että ICSW:n eurooppalaiseen alajärjestöön kuuluu 
maita Euroopan unionin ulkopuolelta, kuten Moldo-
va. ICSW:n eurooppalainen jäsenistö ei ole myöskään 
niin kattava, kuin ESN.  

Näen, että ICSW:llä on haasteistaan huolimatta 
verkostona mahdollisuus tuoda uusia avauksia ja tul-
la kuulluksi kansainvälisillä areenoilla.

Digitalisaatio sosiaalipalveluissa 
herättää pohdintaa
Konferenssissa tuotiin esille digitalisaation tärke-
ys sosiaalipalveluissa. Ilmeisesti osassa Euroopan 
maista digitalisaatio sosiaalipalveluissa ei ole eden-
nyt yhtä vauhdikkaasti kuin Suomessa. Sävy oli digi-

talisaatiomyönteinen. Digitalisaatio voi olla monelle 
edunsaajalle käyttäjäystävällinen ja toteuttamistapa-
na luo tehokkuushyötyjä. Toppuuttelin siltä osin, että 
asiakkaita tulee nähdä myös kasvokkain. Yhteiskun-
tien digitalisaation myötä toinen yleinen huolenaihe 
oli sosiaalinen kuplaantuminen ja ihmisryhmien si-
säinen hajanaisuus – yhteisen narratiivin puuttumi-
nen. 

Näistä teemoista ponnistin yhden ajatuksen liik-
keelle – eli ehkä tarvittaisiin vaikkapa YK.n rahoit-
tama kansainvälinen sosiaalinen media. Siinä voitai-
siin yhdistää Twitterin, Metan ja Wikipedian kaltai-
sia käyttäjäystävällisiä toimintamalleja sillä erotuk-
sella, että käyttäjillä olisi aina pysyvä oikeus omaan 
dataan. Lisäksi palveluun voisi yhdistää yhteisöpoh-
jaista faktaverifiointia ja tuoda esille, mille tiedoille 
on olemassa ristiriitaisia tulkintoja jne. Ydinajatuk-
sena olisi, että saataisiin sivistyneempää ja nykyistä 
informoidumpaa kansainvälistä vuoropuhelua aikai-
seksi. Tämä jos mikä edistäisi hyvinvointia ja estäisi 
konfliktien syntymistä. Tämän konseptin voisi myy-
dä YK:lle vuodelle 2025.
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Työttömien Keskusjärjestön ja koko 
Sosten kaksivuotinen painajaismainen 
vääntö palkkatukilain uudistamisesta 
oli samalla koko suomalaisen 
järjestökentän kohtalonkysymys. 
Esitetyssä muodossa toteutuessaan 
se olisi romuttanut niin kuntien kuin 
hyvinvointialueidenkin talouden. 
Tämä taas olisi pyyhkäissyt 
suomalaisen järjestökentän 
kumoon, ja sen jälkeistä 
uudelleenrakentumista on vaikea 
kuvitella. Asia oli painajainen myös 
Kuntaliitolle.

Keskiössä esityksessä oli EU:n kilpailulainsää-
dännön ulottaminen järjestöjen voittoa tuot-
tamattomien paikallisten toimijoiden määrit-
täjäksi. Paikallisten järjestöjen työllistämät 

100 % palkkatuella työskentelevät ihmiset tulkittiin 
lakiesityksessä EU:n markkinoita uhkaavaksi voi-
maksi.

Kun yritin löytää jonkinlaista selitystä sille, mikä 
olisi tällaisen tulkinnan pohja, päädyin siihen, että 
lakiesityksellä pyrittiin estämään järjestöjen roolin 
kasvua kierrätystoiminnassa. Tämä on oletukseni, 
olen mieluusti väärässä.

Kierrätyksen tulevaisuuden kannattaa pysyä jul-
kisella ja järjestöjen puolella, sillä yritysmaailmas-
sa ei tule olemaan sellaisia resursseja, joilla materi-
aalein keruu, lajittelu ja pientuottaminen onnistuisi 
pelkästään yrittäjien voimin. Sen sijaan, jos alueilla 
saataisiin aikaan hyvää yhteistyötä julkisen ja järjes-
tökentän sekä yritysten kesken, se takaa sekä osaa-
misen ja työvoiman kehittymisen että raaka-ainei-
den esteettömän kulun keruupisteiltä uusiokäyttöön, 
yritysten käyttöön. Kilpailu ei ole tässä kohtaa ratkai-
su, vaan este tälle raaka-aineiden virralle, jonka tuli-
si olla esteetön.

Miksi Työttömien Keskusjärjestön puheenjohta-
ja sitten tästä puhuu? Meillä on järjestökentässämme 
esimerkkejä, joissa jäsenistön kierrätystoiminnan tu-
ella työllistetään, koulutetaan ja vähennetään kunti-
en kustannuksia sekä tuotetaan raaka-aineita niitä 
tarvitseville. On myös Kaarinan tunnettu esimerkki, 
jossa järjestön kierrätyskeskuksen alas ajaminen ai-
heutti taloudellisen katastrofin kunnalle ns. työttö-
myyden sakkomaksujen sekä jätemaksujen noustes-
sa jyrkästi.

Puhun tästä myös siksi, että lainsäädännön tark-
ka seuraaminen ja erityisesti esitysten seurausten 
pohdinta asiantuntijoiden voimin on äärimmäisen 
tärkeä asia. Järjestöjen vertaaminen markkinavetoi-
seen toimintaan ei toimi, ja se tulee vihdoin ymmär-
tää. 

Juuri nyt on Saarijärvellä tehty verottajan päätös, 
jossa yhdistyksen palkkatuella edelleen sijoittamista 
yrityksiin pidetään yritysten työnvälitystoimintaan 
verrattavissa olevana liiketoimintana. Mikäli verot-
tajan tulkintaan ei saada muutosta, yhdistys joutuisi 
lakkauttamaan työttömien edelleen siirtämisen yri-
tyksiin palkkatuen keinoin. Tilanne on nurinkuri-
nen, koska yhdistys on saanut valtakunnallisen julki-
sen rahoituksen nimenomaan tätä toimintaa varten. 

Järjestökenttä ei ole yritystoiminnan kilpailija, 
vaan sen tärkein tuki. Nyt esimerkiksi työllisyyden 
kuntakokeilussa käytössä ollut ”dynaaminen kilpai-
lutus” on näivettänyt olemattomiin sekä Jyväskylässä 
että Kuopiossa järjestöjen mukanaolon työllisyyspal-
veluissa. Tätä kautta se on heikentänyt vaikeimmin 
työllistyvien paluuta työelämään. Tämä näkyy pitkä-
aikaistyöttömien tilastossa jyrkkänä nousuna ja koh-
taanto-ongelman kasvuna. Tämä ei voi jatkua!

Viekö järjestökenttä 
yritysten voitot?

IRMA HIRSJÄRVI  FT, TUTKIJA, PUHEENJOHTAJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Puheenjohtajan palsta:
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Mitä on tehty, mitä vielä 
tarvitaan?

TUIJA OIVO    TYÖMARKKINANEUVOS, TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ RY

Mitä on tehty?
Suuret palvelujärjestelmän muutokset, ennen kaik-
kea sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto hyvinvointi-
alueille sekä työllisyyspalvelujen siirto kunnille, vai-
kuttavat myös osatyökykyisten palveluihin. Tämä on 
otettu huomioon Työkykyohjelman toimeenpanossa. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut hankkei-
ta työkyvyn tuen palvelujen tuomiseksi osaksi tule-
vaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia. Lisäksi on 
kehitetty toimintamalleja työkyvyn tuen ja tuetun 
työllistymisen menetelmiin. Myös ammattilaisten ja 
asiantuntijoidenosaamista on vahvistettu ja työkyky-
koordinaattoreiden koulutusta laajennettu. 

Työ- ja elinkeinoministeriön pilottihankkeissa on 
parannettu TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisil-
le. Tulosten perusteella asiakkaiden työ- ja toiminta-
kykyyn liittyviä tarpeita tunnistetaan aiempaa pa-
remmin. Henkilöasiakkaiden sekä työnvälitys- ja yri-
tyspalvelujen kehittämiseksi tehty työ on tuottanut 
rohkaisevia tuloksia.  TE-toimistoihin on myös pal-
kattu lisää työkykykoordinaattoreita. 

Osallistavien työmarkkinoiden 
vahvistaminen
Entistä osallistavampien työmarkkinoiden vahvista-
miseksi on työkykyohjelmassa tehty paljon. Elokuus-
sa 2020 käynnistynyt hankinnoilla työllistymisen 
vauhditusohjelma tavoittelee sitä, että julkisilla han-
kinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymis-
tä. Lakiin perustuvan työllistämisehdon avulla voi-
daan tukea osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömi-
en työhön pääsyä. Ohjelman tavoitteena on antaa työ-
mahdollisuus 3 000 henkilölle. Julkisten hankintojen 
kokonaisarvo on vuosittain noin 47 miljardia euroa.

Valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy on aloit-
tanut toimintansa tänä vuonna. Yhtiön tehtävä on 
työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia 
työttömiä osatyökykyisiä henkilöitä työsuhteiseen 
työhön. Tavoite on, että Työkanavassa työskentelyn 
jälkeen mahdollisimman moni työllistyy avoimil-
le työmarkkinoille. Yhtiö työllistää toimintansa al-
kuvaiheessa arviolta muutaman sata osatyökykyistä 
vuosittain. Toiminnan vakiinnuttua työsuhteessa oli-
si noin 1000 henkilöä. 

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on yksi Työky-
kyohjelman keinoista rakentaa luottamukseen ja ta-
sa-arvoisuuteen perustuvia työmarkkinoita ja nos-
taa työllisyysastetta. Viime vuonna aloitti toimintan-
sa verkostomaisesti toimiva Yhteiskunnallisten yri-

Kuluvalla hallituskaudella on 
toimeenpantu Työkykyohjelmaa, 
jossa on etsitty ratkaisuja erityisesti 
työttömien osatyökykyisten 
työllistymisen ongelmiin. Ohjelman 
toteutuksesta on vastannut työ- 
ja elinkeinoministeriö yhdessä 
sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Ohjelman toimenpiteet on 
keskitetty kolmeen kokonaisuuteen: 
palvelujärjestelmän toimivuus, 
osallistavammat työmarkkinat ja 
etuusjärjestelmän kannustavuus.

Osatyökykyisten Työkykyohjelma:
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tysten osaamiskeskus YYO. Sen tavoitteena on saada 
Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää 
samalla osatyökykyisten työllisyyttä. Osaamiskes-
kus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallisille 
yrityksille ja sellaisia perustaville yritysmuodosta tai 
toimialasta riippumatta.

Parhaillaan on käynnissä tutkimushanke, jossa 
arvioidaan Työkykyohjelman tuloksia ja toteutumis-
ta. Loppuraportti valmistuu toukokuussa 2023.

Mitä tarvitaan jatkossa?
Lokakuun tilastotiedot kertovat, että työllisyysas-
te on parantunut ja lähestyy hallituksen asettamaa 
75 %:n tavoitetta. Työttömyyttä on edelleen paljon.  
Työttömiä työnhakijoita on 232 000 ja heistä noin 88 
000 (38 %) on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli 
vuoden. Huolestuttavaa on se, että erityisesti yli kak-
si vuotta työttömänä olleiden määrä on noussut voi-
makkaasti. Lokakuun lopussa 2–5 vuotta työttömänä 
olleita oli 43 000, kun vastaava luku ennen koronaa 
oli 25 000.  Yli 50-vuotiaita työttömistä on yli 93 000 ja 
osatyökykyisiä lähes 30 400. 

Työttömien työllistymisen esteet ovat moninai-
set. Kuitenkin mm. OECD:n selvityksen mukaan suu-
ri osa työttömistä ilmoittaa työllistymisen esteeksi 
terveydelliset syyt. Samaan aikaan työnantajilla on 
työvoimapula. Työ ja työntekijä eivät kohtaa. Osatyö-
kykyiset onkin nähtävä osana ongelman ratkaisua. 
Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista 

ja heidän koulutustaustansa on monipuolinen. Tässä 
joukossa on valtava potentiaali. 

Työtä osatyökykyisten työllistymisen eteen on 
määrätietoisesti jatkettava. Tarvitaan yli hallituskau-
sien ulottuvaa sitoutumista niin poliittisten puoluei-
den kuin hallinnonalojenkin kesken. Työllisyyden ja 
työkyvyn tuen lisäksi tarvitaan huomattavaa panos-
tusta osaamisen kehittämiseen. Siksi on välttämä-
töntä saada jatkossa työhön mukaan opetus-ja kult-
tuuriministeriön hallinnonala.

Palvelujärjestelmän näkökulmasta on olennaista, 
miten hyvinvointialueet ja vuoden 2025 alusta lähtien 
kuntien vastuulle siirtyvät TE-palvelut toimivat yh-
dessä. Yhdyspinnoille on kyettävä rakentamaan toi-
miva, erilaisista palveluntuottajista koostuva ekosys-
teemi, joka aidosti tukee asiakkaan tarpeita. Järjes-
töjen ja välityömarkkinatoimijoiden rooli ja mahdol-
lisuudet palvelujen tuottamisessa ja työllistämisessä 
pitää turvata. Lisäksi tarvitaan yhteistä tietopohjaa, 
saumatonta tietojen siirtoa sekä työkaluja vaikutta-
vuuden ja kustannusten arvioimiseksi. Nopeita rat-
kaisuja tarvitaan mm. kuntouttavan työtoiminnan ja 
työpajojen jatkosta. 

Julkiset hankinnat työllisyyden 
edistämisessä
Osallistavien työmarkkinoiden lisäämiseksi on edel-
leen ponnisteltava. Julkisten hankintojen työllistävät 
mahdollisuudet ovat mittavat. Sosiaalisesti kestävillä 
hankinnoilla ja hankintojen suuntaamisella voidaan 

Osatyökykyisten 
työllistämisen 
toimia 
vahvistettava 
edelleen



8 Työttömien Keskusjärjestö ry 

si kokonaisuudeksi? Hyviä toimintamalleja on, mut-
ta olemme huonoja laajentamaan niitä yleisempään 
käyttöön. 

Kaikkein haastavin kokonaisuus tuntuu kuiten-
kin olevan taloudellisten kannusteiden riittävyys. 
Palkan ja etuuksien yhteensovituksessa eli ns. ”line-
aarisessa mallissa” ei edetty tällä hallituskaudella. 
Tämä on este mm. ottaa vastaan osa-aikatyötä. Vel-
kaongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan edelleen työ-
tä. Työttömien etuus- ja palveluloukkoon tarvittaisiin 
kipeästi ratkaisuja. 

Sosiaaliturvauudistus on valtava kokonaisuus, 
jonka toteuttaminen vie aikaa. Oma unelmani on, 
että voisimme edetä työttömyysturvasta kohti työlli-
syysturvaa. Silloin työtön saisi ennustettavan, yhte-
näisen toimeentulon koko siltä ajalta, jolloin hän saa 
oman tarpeensa mukaisia työkykyä tukevia palvelu-
ja.

vaikuttaa niin heikommassa työmarkkina-asemas-
sa olevien työllistymismahdollisuuksiin, osallisuu-
teen, hyvinvointiin kuin yhteisötalouden toimijoiden 
markkinoille pääsyynkin. 

Kuntien tukemista ja aktivointia työllistämiseh-
don käyttöön on syytä jatkaa koordinoidusti.  Silloin 
tällöin on keskusteltu mahdollisuudesta velvoittaa 
kuntia sosiaalisten kriteereiden käyttöön hankin-
noissaan ja on todennäköistä, että tämä keskustelu 
jatkuu. 

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty ns. kiintiömal-
lia. Tällä tarkoitetaan työnantajien velvoitetta työllis-
tää osatyökykyisiä. Kiintiömallit jakavat mielipiteitä. 
Tärkeää on, että mallien käytettävyydestä käydään 
faktoihin pohjautuvaa keskustelua. 

Työkanavan toiminnan vakiinnuttaminen on 
myös erittäin tärkeää osa osallistavien ja yhdenver-
taisten työmarkkinoiden kokonaisuutta.

Yhteisötalous ja yhteiskunnalliset 
yritykset työllisyystoimijoina
EU:n komissio valmistelee suosituksia yhteisötalou-
den toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten toi-
mintaedellytysten parantamiseksi. Euroopassa yh-
teisötalous on tunnustettu merkittävänä talouden 
ja työllisyyden voimavarana. Myös Suomessa yhtei-
sötalouden mahdollisuuksia pitää edelleen vahvis-
taa.  Tarvitsemme samanaikaisesti sekä työpaikkoja, 
työntekijöitä, uusia tapoja järjestää palveluja sekä yh-
teiskuntaa uudistavia innovatiivisia ratkaisuja. Mah-
dollisuuksia on erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, 
kiertotaloudessa ja uudelleenkäytössä sekä kaupun-
kien ja haja-asutuspalveluiden kehittämisessä. Alku-
vaiheen rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat 
vaikeuttavat tällä hetkellä yhteiskunnallisten yritys-
ten kasvua.

Työnantajien asenteet osatyökyisten työllistä-
misessä ovat muuttuneet aiempaa myönteisempään 
suuntaan. Yritykset toivovat kuitenkin kokonaisval-
taista palvelua, jossa työpaikoille saataisiin apua esi-
merkiksi työtehtävien uudenlaiseen järjestelyyn tai 
tehtävien pilkkomiseen. Niin ikään yritykset tarvit-
sevat valmentavaa tukea ja apua rahoituksen hake-
miseen. 

Työkykyjohtamisen ja siihen liittyvän osaamisen 
vahvistaminen yrityksissä on myös tärkeää. Voisim-
meko muotoilla uudelleen rekrytointipalveluja? Voi-
taisiinko niputtaa yhteen työhönvalmennus, työn 
muotoilu, työolosuhteiden järjestelytuki ja kenties 
palkkatukikin yhdeksi joustavaksi ja tarvelähtöisek-

Kirjoittaja toimi Sipilän hallituksen nimeä-
mänä selvityshenkilönä yhdessä Raija Kerät-
tären kanssa. Raportti Osatyökykyisten reitit 
työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet. 
STM:n muistioita 43/2018

Selvityshenkilöiden raportti 
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen 

- etuudet, palvelut, tukitoimet
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA  43/2018
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Työttömyys voi  heikentää 
mielenterveyttä ja lisätä 
alkoholiperäisen kuoleman riskiä

LEENA VALKONEN    VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Työttömillä alkoholi ja väkivalta 
liittyvät korostetusti kuolleisuuden 
riskiin  
Sekoittavat tekijät selittävät pitkälti työttömien ei-al-
koholiperäisiin sairauksiin liittyvän ylikuolleisuu-
den. Vaikka työttömyys ei siten tutkimuksen perus-
teella lisää ei-alkoholiperäisten kuolleisuuden riskiä, 
työttömyys voi silti vaikuttaa haitallisesti joihinkin 
terveyden ulottuvuuksiin.  

– Terveyserot olivat erityisen selkeitä miesten ja 
naisten alkoholiperäisen kuolleisuuden ja miesten 
väkivaltaan liittyvän kuolleisuuden kohdalla: työttö-
millä näihin tekijöihin liittyvä kuolleisuuden riski oli 
karkeasti kaksinkertainen verrattuna työllisiin, Lii-
na Junna korostaa. 

Myös mielenterveyteen liittyvän sairastavuuden 
riski on kohonnut työttömyyden aikana verrattuna 
työssäoloon. Kun sekoittavat tekijät otettiin huomi-
oon, pitkittyneillä tai toistuvilla työttömyysjaksoilla 
ei ollut terveyteen erityisen haitallista vaikutusta, var-
sinkaan naisten kohdalla, vaan sairastavuuden riski 
kohosi jo lyhyempien työttömyysjaksojen aikana. 

Terveysongelmat pitkittävät 
työttömyyttä  
Terveysongelmista kärsivät kiinnittyvät heikommin 
työmarkkinoille. Tutkimuksen mukaan sairaudet ku-
ten diabetes ja sydänsairaudet, vammat, sekä erityi-
sesti alkoholiperäiset ja mielenterveyteen liittyvät 
terveysongelmat heikentävät työttömien mahdolli-
suuksia työllistyä. Alkoholiperäiset terveysongelmat 
jopa puolittavat sekä miesten että naisten todennä-
köisyyden työllistyä kahden vuoden sisään työttö-
myyden alusta ja vaikeuttavat erityisesti jatkuvien 
työsuhteiden löytämistä. Terveysongelmista kärsi-
villä työttömillä on siten korkea riski joutua heikke-
nevän terveyden ja työmarkkina-aseman noidanke-
hään. Työttömien terveyden ja työllistymisen tuke-
minen ovat merkittävä haaste sekä terveys-, että so-
siaalipalveluille.

Junnan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin työt-
tömien ja työllisten välisiä eroja sairastavuudessa ja 
kuolleisuudessa neljän osatutkimuksen avulla. 

Sosiaalitieteiden väitöskirjan ”Unemployment, 
health and mortality: Evidence from longitudinal re-
gister data” tarkastustilaisuus järjestettiin Helsingin 
yliopistossa 23. syyskuuta. 

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.
fi/URN:ISBN:978-951-51-7054-5

Työttömyyttä edeltäneet erot 
terveydessä ja muissa tekijöissä kuten 
koulutuksessa ja työllisyyshistoriassa 
vaikuttavat aiemmin oletettua 
voimakkaammin työttömien 
ja työllisten välisiin terveys- ja 
kuolleisuuseroihin. Toisaalta 
työttömyys näyttää myös lisäävän 
mielenterveyden häiriöiden ja 
alkoholiperäisten sairauksien 
riskiä, todetaan tuoreessa Helsingin 
yliopiston väitöstutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin rekisteriaineisto-
jen perusteella eroja työttömien ja työllisten 
terveydessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri 
terveyden ulottuvuuksia, mukaan lukien ei-

alkoholiperäiset sairaudet, vammat, päihteisiin liit-
tyvät sairaudet sekä mielenterveys, kertoo väitöskir-
jatutkija Liina Junna.

Lukuisilla tekijöillä kuten työhistorialla, elämän-
kokemuksilla, koulutuksella ja henkilön tarkastelu-
jaksoa edeltävillä terveysongelmilla havaittiin ole-
van vaikutusta työttömien työllisiä huonompaan ter-
veyteen ja korkeampaan kuolleisuuden riskiin. Täl-
laisia tekijöitä kutsutaan sekoittaviksi tekijöiksi. 

– Tässä tutkimuksessa saimme vakioitua aikai-
sempaa tutkimusta voimakkaammin näiden ns. se-
koittavien tekijöiden merkitystä, Junna toteaa. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7054-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7054-5
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Vahva vaikutus sote-
järjestöihin

ANNE KNAAPI    JOHTAJA, VARAPÄÄSIHTEERI, SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen vai-
kuttaa vahvasti sote-järjestöjen toimintaan. 
Kuntien kanssa yhteistyö jatkuu erityises-
ti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 

mutta palveluihin liittyvä toiminta muokataan hyvin-
vointialueen toimintaan yhteensopivaksi. Väliin jää 
vielä laaja niin sanottu yhdyspintatyön kenttä, jossa 
kunnat ja hyvinvointialueet joutuvat tekemään hyvin 
tiivistä yhteistyötä ja käymään vuoropuhelua – toivot-
tavasti yhdessä järjestöjen kanssa.

Yksi esimerkki tästä on asumisen ja palvelujen 
välinen yhdyspinta. Asuminen on usein olennainen 
liitännäinen sosiaali- ja terveyspalveluille, mikä nä-
kyy konkreettisesti palveluasumisessa tai tuetussa 
asumisessa.

Järjestöjen toiminta on otettava huomioon uuden 
organisaation perustamistoimissa aina toimielinten 
perustamisesta strategiaan ja hallintosääntöön, sil-
lä muuten järjestöjen toiminta ei ole aidosti mukana 
sote-uudistuksen alueellisessa toteutuksessa. Lähtö-
kohtaisesti järjestöjen jalanjälki näyttäisi painautu-
neen hyvinvointialueiden perustaan ainakin tyydyt-
tävästi.

Lue lisää: Järjestöt hyvinvointialueilla 10/2022: 
Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategi-
oista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista In-
nokylä-verkkopalvelussa (pdf)

Hyvinvointialueilla on 
erikoistumisen mahdollisuus ja 
eriytymisen riski
Työ on kuitenkin vasta alussa. Hyvinvointialueen 
strategiat ovat vielä kovin ylätasoisia ja vailla konkre-
tiaa. Se kuuluu strategiatyön luonteeseen, jossa hae-
taan yhteistä tahtotilaa toivotulle toteutukselle. Mini-
misisältöä järjestöjen näkökulmasta voisivat edustaa 
sanat asiakas- ja/tai ihmislähtöisyys sekä monitoimi-
juus. Tämä paaluttaisi järjestöjen roolia ihmisten ar-
jen äänenä ja toiminnallisena yhteistyökumppanina.

Muutoksen ydin tulee kuitenkin olemaan siinä, 
miten hyvinvointialueen toiminta pystyy parhaiten 
ja kustannustehokkaimmin vastaamaan kasvaviin 
palvelutarpeisiin. Pelkkä rakenne ei riitä. On mentä-
vä sisälle toimintaprosesseihin, työnjakoihin, tekno-
logian ja uusimpien työtapojen hyödyntämiseen toi-
minnan kehittämisessä.

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia, joten 
kukin alue määrittelee palvelujen järjestämisen lin-
jat itse. Tosin käytännössä rahoitus ja palvelujen si-

Aika sosiaali-, terveys- 
ja pelastuspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtymiseen 
kunnilta hyvinvointialueille on 
laskettavissa enää enemmän päivinä 
kuin kuukausina. Uudenvuodenyö 
tulee jäämään suomalaiseen 
sote-historiaan yhtenä suurista 
merkkipaaluista.

Hyvinvointialueiden aloitus:

https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-11/Järjestöt%20hyvinvointialueilla%2010_2022_Tilannekuva%20avustuksista%2C%20hyvinvointialuestrategioista%20ja%20järjestöille%20tärkeistä%20hallintorakenteista.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-11/Järjestöt%20hyvinvointialueilla%2010_2022_Tilannekuva%20avustuksista%2C%20hyvinvointialuestrategioista%20ja%20järjestöille%20tärkeistä%20hallintorakenteista.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-11/Järjestöt%20hyvinvointialueilla%2010_2022_Tilannekuva%20avustuksista%2C%20hyvinvointialuestrategioista%20ja%20järjestöille%20tärkeistä%20hallintorakenteista.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-11/Järjestöt%20hyvinvointialueilla%2010_2022_Tilannekuva%20avustuksista%2C%20hyvinvointialuestrategioista%20ja%20järjestöille%20tärkeistä%20hallintorakenteista.pdf
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sältölainsäädäntö rajoittavat toimivaltaa. Periaat-
teessa hyvinvointialueiden itsehallintoon sisältyy 
kuitenkin sekä erikoistumisen mahdollisuus että 
eriytymisen riski.

Huoli värittää keskustelua sote-
palveluista ensi vuonna
Julkisuudessa esillä olleet riskit häiriöistä palkan-
maksussa ja palveluissa vuodenvaihteessa ovat todel-
lisia, mutta oletettavasti väliaikaisia. Suurempi huo-
li liittyy siihen, miten hyvinvointialueiden rahoitus 
riittää palvelujen järjestämiseen.

On odotettavissa, että sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen asiakasmaksut ovat korkeimmat mahdolliset. Ja 
kuinka kipeää tuleekaan palveluverkkokeskustelus-
ta, kun kaikkia palvelupisteitä tuskin pystytään pitä-
mään edes entisellään? Entä mitä tapahtuu erilaisten 
etuuksien ja palvelujen myöntämiskriteereille? Pal-
kat harmonisoidaan niin sanottuihin kärkipalkkoi-
hin eli korkeimman mukaan, mutta entäpä omaishoi-
tajan palkkion määräytymiskriteerit?

Myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedel-
lytykset muokkautuvat muutoksen mukana. Muuta-
ma hyvinvointialue on saanut järjestöjen avustus-
mallinsa valmiiksi ja julkistanut hakuajankohdan, 
mutta monella alueella mallin valmistuminen venyy 
yli vuodenvaihteen. Kunnat tulevat jatkamaan avus-

tamista, mutta työnjako kahden tahon välillä on vie-
lä epäselvä.

Huolet vahvuuksiksi
Hyvinvointialueiden ei ainakaan kannata luottaa 
omaan suuruuteen pohjaavaan auktoriteettiinsa ensi 
vuonna. Sitä niillä ei vielä ole, vaan se on ansaittava 
luottamusta rakentamalla. Yksi keino luottamuksen 
rakentamiseen on osoittaa rohkeutta kehittää toi-
mintaansa yhdessä järjestöjen ja yritysten kanssa.

1. Lapin hyvinvointialue
2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
3. Kainuun hyvinvointialue
4. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
5. Keski-Suomen hyvinvointialue
6. Pohjois-Savon hyvinvointialue
7. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
8. Etelä-Savon hyvinvointialue
9. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
10. Pirkanmaan hyvinvointialue
11. Kanta-Hämeen hyvinvointialue
12. Pohjanmaan hyvinvointialue
13. Satakunnan hyvinvointialue
14. Varsinais-Suomen hyvinvointialue
15. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
16. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
17. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
18. Päijät-Hämeen hyvinvointialue
19. Kymenlaakson hyvinvointialue
20. Etelä-Karjalan hyvinvointialue
21. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
22. Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin sosiaali-, 

terveys- ja pelastustoimiala)
23. Ahvenanmaa

1.

2.

3.

4.

6.

5.
7.

8.

20.

19.

23.
14.

11.

13.

12.

10.

9.

18.

16.

22.
21.15.

17.
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Eriarvoisuutta ja köyhyyden 
syvenemistä näkyvissä

LEENA ERÄSAARI    SOSIAALITYÖN PROFESSORI EMERITA

Sosiaalityön professori emeritus Leena Eräsaa-
ri osallistui lokakuussa sekä eurooppalaisen 
EAPN:n että suomalaisen Köyhyysvahdin jul-
kaisutilaisuuksiin. Hän kommentoi suoma-

laisen ja eurooppalaisen köyhyyden tilaa seuraavasti:
Eroja terveydessä, toimintakyvyssä ja elintavois-

sa ei ole onnistuttu kaventamaan 2000-luvulla. Viime 
vuoden luvuissa ei vielä näy tänä vuonna nopeasti ko-
honneet hinnat, joten luvut raportissa eivät ole erityi-
sen synkkiä. Köyhillä menee suhteellisesti varakkai-
ta enemmän rahaa perustarpeisiin kuten ruokaan, 
asumiseen, terveydenhoitoon. Covidin vaikutukset-
kaan eivät vielä iskeneet täydellä teholla. 

Kun elinkustannusten hinnat nousevat lähes pys-
tysuorasti, niin köyhien tilanne tulee olemaan äärim-
mäisen vaikea. Itse lisäisin huonojen uutisten listaan 
lisääntyvät menot sotateollisuuteen, armeijaan jne. 
Tulevassa budjetissa on puolustusmenoihin lisäystä 
24 % ja olisin äärimmäisen hämmästynyt, jos tämä 
ei tarkoittaisi sosiaali- ja terveyspuolelle supistuksia.

Verrattuna moniin muihin Euroopan maihin köy-
hien tilanne oli viime vuonna Suomessa kohtuulli-
nen, mutta ei meilläkään ole syytä itsetyytyväisyy-
teen. Kuluneena vuonna Suomessa on ruoka-avun ky-
syntä selvästi noussut. Samalla tarjontaa ruoka-avus-
sa on ollut aiempaa niukemmin.

Eriarvoisuutta erityisesti 
terveyspalveluissa
Suomi käyttää terveydenhuoltoon rahaa vähemmän 
kuin EU-maat keskimäärin. Lisäksi asiakasmaksu-
jen osuus terveyspalveluiden rahoittamisessa on suu-
rempi kuin muualla. 

Eriarvoisuutta on myös pääsyssä terveyspalvelui-
hin. Työssä käyvät pääsevät työterveyshuollon ansi-
osta osaan niistä nopeammin kuin työttömät tai elä-
keläiset ja usein maksutta. 

Tyydyttämättömiä lääketieteellisen hoidon tar-
peita ilmoittaneiden osuus on Suomessa suurempi 
kuin EU:ssa keskimäärin. Vuonna 2019 lähes 5 pro-
senttia väestöstä raportoi tyydyttämättömistä lää-
ketieteellisen hoidon tarpeista joko taloudellisista, 
maantieteellisistä syistä tai pitkien odotusaikojen 
vuoksi. Alimmassa tuloviidenneksessä tyydyttämät-
tömistä hoidon tarpeista kertoi lähes kaksinkertai-
nen määrä. Covid heikensi tilannetta entisestään.

Mielenterveyden häiriöiden vuoksi maksettavat 
päivärahakaudet ovat viime vuosina yleistyneet kai-
ken ikäisillä, mutta varsinkin nuorilla ja varhaiskes-
ki-ikäisillä naisilla.

Suomen köyhyyden vastaisen 
verkoston EAPN-Finin kokoama 
köyhyysraportti vuodelta 2022 kertoo, 
että huolimatta parantuneesta 
työllisyydestä näkyvissä on 
eriarvoisuuden sekä köyhyyden 
syvenemistä. Myönteistä kehitystä 
on se, että toimeentulotukea saavien 
määrä on kääntynyt laskuun ja 
koronan vaikutuksia köyhyyteen 
onnistuttiin lieventämään 
sosiaaliturvan väliaikaisilla 
laajennuksilla ja korotuksilla.

Köyhyysvahti 2022:
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Nuorten masennus, ahdistus, psyykkinen kuor-
mitus ja yksinäisyys lisääntyivät koronapandemian 
aikana.

Järjestöjen selvityksen mukaan suurin taloudel-
linen rasite ovat lääkekustannukset. Osa pienituloi-
sista joutuu niiden takia turvautumaan lainoihin ja 
pikavippeihin tai tinkimään ruoasta. Joka kymme-
nes vastaaja oli jättänyt lääkärin suositteleman lääk-
keen hankkimatta hinnan vuoksi. Ongelmat kasau-
tuvat henkilöille, jotka sairastavat paljon, mutta tie-
naavat vähän.

Työssäkäyvien köyhyysriskiä kasvattaa epäsään-
nöllisten työsuhteiden lisääntyminen. Tätä ilmiö-
tä kutsutaan prekaariksi työksi. On pienellä palkal-
la työskenteleviä, osa-aikaisia, yksinyrittäjiä, nolla-
tuntisopimuksia, wolttia, bolttia, überiä ja fixutak-
sia. Tässäkin on naisten yliedustus, mutta myös maa-
hanmuuttajien. Myös koko Euroopassa ”Working but 
Poor” työssäkäyvien köyhyysongelma on noususuun-
nassa.

Digitalisaatio eriyttää ja tuottaa 
digiköyhyyttä 
Suomessa digitalisaatio on mennyt niin pitkälle, että 
kyseessä on jo ihmisoikeuskysymys. Kaikki palvelut 
(yksityiset ja julkiset) ovat digitaalisia. Köyhiltä puut-
tuu välineitä, taitoja ja mahdollisuuksia käyttää näitä 
palveluita. 

Puhutaan digiköyhyydestä. Monissa palveluissa 
(työttömyyskorvaukset, toimeentulotuki, terveyspal-
velut jne.) asiat voi hoitaa vain erilaisten digilomak-
keiden avulla. Järjestelmät ovat usein vaikeakäyttöi-
siä, ne eivät mahdollista neuvotteluja. 

Digiköyhyyden lisäksi voi käyttää ilmausta digi-
nöyryytys. Monet järjestelmät ovat vaikeaselkoisuu-
den lisäksi nöyryyttäviä. Järjestelmät perustuvat ra-
kenteelliseen epäluottamukseen. Huonot kokemuk-
set köyhyydestä liittyvät usein huonosti toimiviin jär-
jestelmiin. Toisinaan tulee miettineeksi, että ovatko 
kehnot järjestelmät tahallisia – tarkoitus pitää saajien 
määrät pieninä.

Naisten köyhyys liittyy sekä hoivavastuuseen että 
huonompaan palkkaan. Silloin kun nainen on pieni-
palkkainen yksinhuoltaja, on edessä usein myös las-
ten köyhyyttä. Omaishoitajuus ja pieni palkka ovat 
riskejä sille, että naista odottaa vanhana köyhyys, 
erityisesti jos elää yksin.

Järjestöjen toimintaedellytykset 
turvattava
Sosiaali- ja terveysjärjestöt edustavat monia ryhmiä, 
jotka elävät vaikeassa elämäntilanteessa. Niiden ra-
hoitus muuttuu niin valtakunnallisesti kuin paikalli-
sesti kunnissa ja hyvinvointialueilla. Muutoksessa on 
turvattava järjestöjen toimintaedellytykset, jotta nii-
den toiminta voi jatkua. Koronaepidemia on eristänyt 
ihmisiä ja vähentänyt heidän osallistumismahdolli-
suuksiaan. Epidemiarajoitusten poistuttua järjestö-
jen pitää taas voida tarjota ihmisille osallistumisen 
mahdollisuuksia.

Suomen ja EAPN:n köyhyysra-
portit:
• Köyhyysvahti 2022 – Suomen köyhyysra-

portti
• EAPN-FIN Köyhyysvahti 2022 tiivistelmä
• Poverty Watch Finland 2022 Executive 

summary

EAPN-Fin 2022

KÖYHYYSVAHTISUOMEN KÖYHYYSRAPORTTI 2022

Joka päivä joutuu miettimään, mihin rahat riittävät. Mitä loppukuusta sitten...

https://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2022/10/EAPN-FIN_Koyhyysvahti-2022_nettiin-valmis.pdf
https://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2022/10/EAPN-FIN_Koyhyysvahti-2022_nettiin-valmis.pdf
https://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2022/10/EAPN-FIN_Koyhyysvahti-2022_tiivistelma-valmis.pdf
https://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2022/10/Poverty-Watch-Finland-2022-Executive-summary.pdf
https://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2022/10/Poverty-Watch-Finland-2022-Executive-summary.pdf


ERJA SAARINEN    ERITYISASIANTUNTIJA, SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

Köyhyyttä kokeneiden tarinat 
kertoivat päättäjille pirstaleisesta 
tukijärjestelmästä ja loputtomasta 
juoksuttamisesta luukulta toiselle.
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Tilaisuuden materiaalit
• Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sark-

kisen videotervehdys: Hanna Sarkkinen 
26 10 2022 Köyhyyttä kokeneet ja kansan-
edustajat samassa pöydässä – YouTube

• Köyhyyttä kokeneiden tarinat: Kooste tari-
noista 26.10.2022

• Ratkaisuehdotukset niissä esille tulleisiin 
ongelmiin: Diakooste – kysymykset ja rat-
kaisuehdotukset

”Olin työkyvytön työnhakija seitsemän 
vuotta, jopa laskujen maksaminen 
tuotti suuria vaikeuksia. Minut mitä-
töitiin jatkuvasti terveydenhuollossa. 

Kukaan ei nähnyt tilannettani. Makasin Myllypuron 
leipäjonossa asfaltilla saadakseni ruokaa, koska sei-
sominen oli liian kivuliasta. Sosiaalityöntekijä suh-
tautui minuun kuten huijariin, joka hakee VIP-palve-
luita”, Kaisa Nevanperä kuvaa avunhakemistaan.

Tällaiseen arkeen kansanedustajat saivat tutus-
tua 26. lokakuuta köyhyyttä kokevien ihmisten ja 
kansanedustajien tapaamisessa. Sen järjestivät Kirk-
kohallitus, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, Köy-
hyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry sekä Työttömien Keskusjärjestö.

Viiden köyhyyttä kokevan ihmisen tarinat vie-
vät konkreettisesti raskaaseen, monimutkaiseen ja 
epäreilulta tuntuvaan arkeen. Siinä kukaan palvelu-
järjestelmässä ei katso ihmisen tilannetta kokonai-
suutena, vaan kukin keskittyy siihen, mille luukulle 
hänet voisi seuraavaksi ohjata. Pääsy oikean avun ja 
tuen piiriin kestää nousseisiin ongelmiin.

Heikoimmassa asemassa olevat 
paremmin huomioon
”Kun köyhyyttä käsitellään, on ensiarvoisen tärkeää, 
että keskusteluun osallistuvat myös köyhyyttä arjes-
saan kokevat ihmiset”, totesi videotervehdyksessään 
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Rat-
kaisuja ei pidä tarjota ylhäältä päin niin, että ne, joi-
ta asia varsinaisesti koskee, nähtäisiin vain toimin-
nan kohteina – aktivoinnin, ohjaamisen ja palvelui-
den vastaanottajina.

Sarkkinen korosti, että köyhyys on monisyinen il-
miö ja siksi sen vähentämisessäkin tulee huomioida 
ihmisten tilanteiden moninaisuus. ”Meidän on syytä 
huomioida entistä paremmin erityisesti kaikista hei-
koimmassa asemassa olevat.”

Sarkkinen esitteli hallituksen toimia köyhyyden 
vähentämiseksi. Hän totesi, että elinkustannusten 
noustessa köyhyyden vähentäminen on yhä ajankoh-
taisempi aihe.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittaiset pyö-
reän pöydän tilaisuudet köyhyyden vähentämiseksi 
ovat yksi foorumi jatkaa keskustelua. Sarkkinen toi-
voi, että vastaavia tilaisuuksia järjestettäisiin myös 
hyvinvointialueilla.

Kuva: Juha Keränen

14 Työttömien Keskusjärjestö ry 

Köyhyyttä kokeneet ja 
kansanedustajat kohtasivat

https://www.youtube.com/watch?v=yMZ98GKa-F4
https://www.youtube.com/watch?v=yMZ98GKa-F4
https://www.youtube.com/watch?v=yMZ98GKa-F4
https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kooste-tarinoista-26.10.2022.pdf
https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kooste-tarinoista-26.10.2022.pdf
https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2022/10/Diakooste-kysymykset-ja-ratkaisuehdotukset.pdf
https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2022/10/Diakooste-kysymykset-ja-ratkaisuehdotukset.pdf


Sairaus, työkyvyttömyys, 
osatyökykyisyys ja sosiaaliturva 
ovat vaikea yhtälö
Kaisa Nevanperän tarina osoittaa, miten vaikeak-
si elämä menee, kun työkyvytöntä ihmistä pidetään 
vuosikausia työttömänä työnhakijana. Ratkaisuna 
todettiin muun muassa, että palvelupolun pitää olla 
toimiva heti peruspalveluista lähtien. Tämä tarkoit-
taa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamis-
ta alusta pitäen. Pysyvään tilanteeseen pitää löytyä 
nopeasti pysyvä ratkaisu. Ratkaisuja pohtivat Kaisa 
Nevanperän kanssa SDP:n kansanedustaja Heidi Vil-
janen ja kristillisdemokraateista poliittinen avustaja 
Tapio Luoma-aho.

Lauri Nieminen on kiertänyt osatyökykyisenä 
koko aikuisikänsä työkokeiluissa, palkkatukitöissä 
ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Ne eivät ole johta-
neet pitempiaikaiseen työllistymiseen.

Hannu Siivosen tarinasta käy selväksi paitsi osa-
työkykyisen ihmisen hankala polku sosiaaliturvajär-
jestelmässä myös se, miten vaikeaa ihmisen on ha-
kea ja saada muutoksia sosiaaliturvaa koskeviin pää-
töksiin.

Työttömien aktivoinnin ja palkkatuen kiertees-
sä tulisi olla useammin ja kattavammin palvelutar-
peen arviointeja ja niissä mukana moniammatillinen 
verkosto. Päätöksistä valittamisen pitäisi olla yksin-
kertaista ja niihin tyytymättömän kansalaisen pitäi-
si aina tietää, mistä prosessiin saa apua. Päätös sai-
si tulla voimaan vasta, kun valitus on käsitelty lop-
puun. Ratkaisuja oli pohtimassa Vasemmistoliiton 
eduskuntaryhmän avustaja Vilma Faal.

Tukea palkkatukityöstä normaaliin 
työsuhteeseen siirtymiseksi
Myös Raija Liukkusen tarina osoittaa palkkatuki-
työn ongelmallisuuden: vaikka tuettu työjakso me-
nisi kuinka hyvin, työntekijää ei palkata jakson jäl-
keen tavanomaiseen työsuhteeseen. Hyödynnetään-

kö aina uutta palkkatukea, jonka työnantaja saa uu-
den työntekijän mukana?

Ratkaisuksi esitettiin palkkatuen kehittämistä ja 
vahvistamista luomalla tuki työmarkkinoille siirty-
miseen. Lisäksi tulisi selkeyttää työnantajan ja kun-
tien velvoitetta tukea ihmistä uudelleen työllistymi-
sessä. Ratkaisuja palkkatuen kehittämiseen oli Raija 
Liukkusen kanssa etsimässä vihreiden kansanedus-
taja Inka Hopsu ja Vasemmistoliiton avustaja Johan-
na Virtanen.

Korona-aika vei yrittäjiä 
köyhyyteen, yrittäjien 
sosiaaliturvassa puutteita
Korona-aikana monet yrittäjät menettivät toimeen-
tulon mahdollisuudet. Valtio maksoi korvauksia ja 
myös yrittäjät pääsivät työttömyysturvan piiriin. 
Katja Rantala-Airolan tarinasta selviää, etteivät tuet 
kuitenkaan eri syistä auttaneet kaikkia yrittäjiä ja 
moni velkaantui ja ajautui köyhyyteen.

”Jouduin lainaamaan rahaa elämiseen, asunnon 
ja ruuan ym. kulujen maksuun vanhemmiltani, sil-
lä vaikka tilit olivat liki nollissa, niin hylkyä hylyn 
perään tuli eri apuja hakiessa.” Syinä hylkyihin oli 
muun muassa väärä yhtiömuoto.

Katja tuo esiin, että yrittäjiltä puuttuu palkkatur-
va: jos asiakas jättää maksut maksamatta, yrittäjä jää 
ilman palkkaansa. Hän korostaa, että pienyrittäjän 
perusturvaa kannattaisi parantaa, sillä se on ratkai-
su työvoimapulaan. Yrittäjänä on helpompi työllistyä 
esimerkiksi lyhytaikaiseen keikkatyöhön.

Yrittäjän sosiaaliturvan puutteisiin tarvitaan py-
syviä ratkaisuja. Korona-aika osoitti, että myös yrit-
täjät tarvitsevat työmarkkinaturvaa. Kansanedustajat 
keskustan Tuomas Kettunen ja vasemmiston Katja 
Hänninen korostivat, että sosiaaliturvauudistuksessa 
pitää parantaa pien- ja yksinyrittäjien sosiaaliturvaa. 
Esillä oli myös mahdollinen perustulo ja sen tarjoama 
tuki yrittäjille erilaisissa poikkeustilanteissa.
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Eduskunnan köyhyyspäivän avasivat 
peruspalveluministeri Krista Kiuru ja eduskunnan 
köyhyysryhmän puheenjohtaja Antero Laukkanen.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien 
Keskusjärjestöstä ja toiminnanjohtaja Peppi Tervo-
Hiltula pitivät köyhyyspäivässä tietoiskun työttömyyteen 
liittyvistä kysymyksistä.
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Eduskunnan köyhyysryhmä oli suunnitellut köyhyys-
päivää jo pitkään, mutta koronaepidemian vuoksi se 
jäi toteuttamatta. Tilaisuus järjestettiin nyt 6.10. ja 
päivään oli kutsuttu myös järjestöjen edustajia. Pai-
kalla oli noin 30 eri järjestöä ja muuta toimijaa esit-
telemään köyhyyden vastaista toimintaansa ja ehdo-
tuksiaan köyhyyden vähentämiseksi. 

Kansanedustajat, heidän avustajansa ja muu 
eduskunnan henkilöstö oli kutsuttu vierailemaan 
näyttelyalueella, jossa esiteltiin tietoa köyhyydestä 
eri näkökulmista sekä ratkaisuehdotuksia köyhyy-

den vähentämiseksi. Työttömien Keskusjärjestö oli 
mukana omalla ständillä ja tietoiskulla yhdessä Tat-
si ry:n kanssa.

Köyhyyspäivän järjestivät Eduskunnan köyhyys-
ryhmä ja sen yhteistyöjäsenet SOSTE Suomen sosiaa-
li ja terveys ry, KELA, Suomen köyhyyden vastainen 
verkosto EAPN-Fin, Kuka kuuntelee köyhää? -verkos-
to sekä Kirkon diakoniarahasto.

SOSTE ry:n verkkosivuille on koottu tilaisuuden 
materiaalia, käy katsomassa järjestöjen esityksiä. 
Kooste järjestöjen puheenvuoroista.

16 Työttömien Keskusjärjestö ry 

Eduskunnassa vietettiin 
6.10. ensimmäistä kertaa 
köyhyyspäivää

LEENA VALKONEN    VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

https://www.soste.fi/uutiset/jarjestot-herattelivat-kansanedustajia-torjumaan-koyhyytta-eduskunnan-koyhyyspaivassa/?utm_source=Hae%20mukaan%20maksuttomaan%20digituen%20osaamispiiriin%20%7C%20Köyhyysvahti%20%7C%20Tietovaranto%20tutkimuskäyttöön&utm_medium=email&utm_campaign=&fbclid=IwAR247ntpjN35XbMaZGjBxxKLcsPgzACojZJ5oX4669BQbGqTB3tiYoe_lCs
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Tatsi oli mukana Erilainen Mingle -tapahtumassa 
(SuomiAreena, Pori 2021)

Yhteisöllisyyden ja yhdessä 
tekemisen puolesta!

PEPPI TERVO-HILTULA    TOIMINNANJOHTAJA TATSI RY

Kumppaneitamme ovat esimerkiksi jäsenjärjes-
tömme ammattiliitot sekä Työväen sivistysliitto, joka 
järjestää esimerkiksi maksuttomia digitaitokursseja. 
Teemme yhteistyötä myös monien järjestöjen kanssa. 
Esimerkiksi Työttömän ensiapupakettia oli toteutta-
massa Tatsin lisäksi MIELI – Suomen mielenterveys 
ry, Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -han-
ke sekä Takuusäätiö. 

Maksuttoman Tatsi-lehden, joka julkaistaan ke-
väisin, voi tilata Tatsin verkkosivuilta. Hankkeita 
vuonna 2022 on ollut kaksi: Korttelikeittiö Porvoossa 
ja Homebase Lahti päihdetoipujille Lahdessa. Päätoi-
mipaikkamme on Helsinki, mutta järjestämme mah-
dollisuuksien mukaan toimintaa ympäri Suomea. 
Esimerkiksi kesäisin olemme järjestäneet jo kuuden 
vuoden ajan Erilainen Mingle –tapahtuman osana 
Porin SuomiAreenaa. 

Auta meitä tuntemaan Työtön 
2020-luvulla
Kuka ja millainen on työtön 2020-vuosikymmenel-
lä? Keräämme tietoa ja kokemuksia työttömyydestä. 
Kysely on toteutettu yhdessä Työväen sivistysliiton 
kanssa ja vastauksista on julkaistu niin blogitekste-
jä, artikkeleita Tatsi-lehdessä kuin opinnäytetyökin. 
Sari Laitisen Laurea AMK:n opinnäytetyö Työttömyy-
den haasteiden edessä kävi Työtön-kyselyn vastauksi-
en lisäksi lävitse tämän hallituskauden työllisyystoi-
mia. Työtön-aineisto oli lisäksi pohjana keväällä 2022 
kun kiersimme SAK:n alueellisia työllisyysfoorumei-
ta. Nykyiset ja tulevat vastaukset auttavat meitä jär-
jestössämme suunnittelemaan työtämme ja rakenta-
maan palveluitamme entistä enemmän työttömien 
toiveiden mukaiseksi. 

Tule mukaan Tatsin toimintaan! 
Olemme käynnistäneet syksyllä 2022 joka toinen 
tiistai verkossa kokoontuvat työttömien vertaistuki-
ryhmät, joissa keskustellaan arjesta, työelämästä ja 
työnhakemisesta. Keväällä 2022 saamme osaan ta-
paamisista mukaan asiantuntijoita kertomaan esi-
merkiksi työehdoista ja työoloista, ja mahdollisuuksi-
en mukaan lisämme tapaamiskertoja. Tervetuloa lin-
joille! Jos TEAMS on sinulle vieras väline, tarjoamme 
tukea sen haltuunottoon. 

Lue verkkosivuiltamme lisää (Työttömien ay-jä-
senten tukiyhdistys ry – Työttömän puolella, tatsi.fi). 

Oletko tutustunut jo 
kahdennettakymmenettä viidettä 
toimintavuottaan viettävään Tatsiin? 
Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten 
tukiyhdistys ry on työttömien 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 
Järjestämme tukitoimintaa ja 
koulutusta työttömille, osallistumme 
tapahtumiin, tuotamme tietoa ja 
rakennamme uusia toimintamalleja 
hankkeiden kautta. 

Suurin osa toiminnastamme on maksuton-
ta ja avointa kaikille. Leiritoiminnassa meil-
lä on monesti pieni omavastuu, ja matkaku-
lujen korvaus on leirikohtaista. Järjestämme 

vapaa-ajan toiminnan lisäksi myös koulutusta tuke-
vaa toimintaa ja viestimme yhteistyökumppaneiden 
tarjoamista koulutusmahdollisuuksista. 

Tatsi 25 vuotta:

https://tatsi.fi
https://tatsi.fi
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Kuntoutus ja 
liikunta työttömien 
elintapaohjauksessa

KATRIINA LEHTOVAARA    HANKEPÄÄLLIKKÖ, TERVEYDEKSI 2.0 -HANKE, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Tilaisuuden sisällöistä vastasivat Työttömien 
Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 ja Askelia 
voimaan -hankkeet yhdessä Suomen Tervey-
denhoitajaliiton kanssa. Yhteensä koolla oli 

115 ammattilaista. 

Liikuntaneuvonnan palveluketju 
– tavoitteena kohentunut 
elämänlaatu
Työttömien terveystarkastus on yksi tärkeä osa lii-
kuntaneuvonnan palveluketjua. Terveystarkastuk-
sesta ohjataan liikuntaneuvontaan tai elintapaohja-
ukseen ja sieltä edelleen matalan kynnyksen liikun-
taryhmiin, kertoi Liikkuva aikuinen -ohjelman ke-
hittämispäällikkö Sari Kivimäki avauspuheenvuo-
rossaan.

Liikuntaneuvonta on yksilöllistä, terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa oh-
jausta liikunnalliseen elämäntapaan. Se on vaiheit-
tain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka alkaa 
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten 
tavoittamisesta ja tunnistamisesta, etenee puheeksi-
oton ja ohjauksen tai liikuntalähetteen kautta liikun-
taneuvontaan ja sitä kautta omatoimiseen tai ohjat-
tuun liikuntaan. Pitkäaikaisena tavoitteena on pa-
rempi terveys ja toimintakyky sekä kohentunut elä-
mänlaatu

Lähes 200 kunnassa eri puolilla maata on hyvin 
toimivia liikuntaneuvonnan palveluketjuja eri toi-
mijoiden välillä (liikunta- ja vapaa-aikatoimi, sosiaa-
li- ja terveystoimi, järjestöt).  Neuvonnan ja palvelui-
den sujuvuus on taattava myös hyvinvointialueilla, ja 
sitä varten tarvitaan selkeää tehtävien ja vastuunja-
koa sekä uudenlaisia yhteistyön rakenteita kuntien ja 
alueiden välille. Tätä varten on opetus- ja kulttuuri-
ministeriö koonnut Liikuntaneuvonta yhdyspinnoil-
la -ohjeistuksen sekä Elintapaohjauksen tarkistuslis-
tan.

Vaikka hyvinvointialueuudistus herättää epävar-
muutta palveluketjujen toimivuudesta, luo se myös 
mahdollisuuksia liikuntaneuvonnan kehittämisel-
le. Uudelleenorganisointi edellyttää nykyistä aktiivi-
sempaa yhteistyötä ammattilaisten kesken.  Paljon on 
jo tehtykin; hyvinvointialueilla on esimerkiksi koottu 
elintapaohjauksen palvelumalleja ja -tarjotinta, sekä 
rakennettu koulutuskokonaisuuksia ja kumppanuuk-
sia, joissa kunnan liikuntaneuvonta tekee yhteistyö-
tä hyvinvointialueen elintapaohjauksen kanssa. Lii-

Liikkumattomuus maksaa 
yhteiskunnalle vähintään 3,2 miljardia 
euroa vuodessa. Terveytensä kannalta 
liian vähän liikkuvia ihmisiä on 
myös työttömien joukossa paljon.  
Työttömien terveystarkastuksia 
tekeviä terveydenhoitajia sekä 
työttömien kanssa työskenteleviä 
sote-ammattilaisia kokoontui 
marraskuun lopulla keskustelemaan 
sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia 
teemanaan kuntoutus ja liikunta 
työttömien elintapaohjauksessa. 
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kunnan edistämisen yhdyspintoja ovat myös työlli-
syys- tai sosiaalipalvelut.

Ohjaustyö käytännössä 
Siunsotessa työttömien terveystarkastuksia tekevä 
terveydenhoitaja Sari Laitilan puheenvuoro Koke-
mukset elintapaohjauksesta työttömien terveystar-
kastuksissa nostatti kuulijoissa paljon vastakaikua, 
olihan suurin osa yleisöstä itsekin terveydenhoitajia. 
Laitila kertoi käytännön näkökulmasta omasta oh-
jaustyöstään ja hyvinvointiin liittyvien aiheiden kä-
sittelystä työttömän asiakkaan kanssa vastaanotolla. 
Puheeksi tulevat liikunnan lisäksi uni ja vuorokau-
sirytmi sekä ruoan määrä ja laatu, joita voidaan yh-
dessä selvittää esimerkiksi ruokapäiväkirjan avulla. 

Lisäksi tarkastuksessa puhutaan hampaista ja 
suun terveydestä sekä tupakasta ja päihteistä. Ai-
heesta riippumatta tärkeintä on keskustelun sävy. Ta-
voitteena on luonteva ja arvostava kohtaaminen, joka 
ei soimaa eikä syyllistä.

Elintapaohjaus on kovin laaja aihe käsiteltäväk-
si yhdellä terveydenhoitajan vastaanottokerralla, pu-
humattakaan siitä, mitä kaikkia muita asioita työt-
tömän terveystarkastuksessa tulisi ehtiä käydä läpi. 
Monessa kunnassa työttömän terveystarkastukselle 
on varattu aikaa 90 minuuttia, useassa vähemmän. 

Siten vilkkaaseen yhteiseen keskusteluun nousi-
vat terveystarkastukseen käytettävä aika sekä säh-
köisen terveystarkastuksen käyttö eri puolilla maata. 
Jaettu kokemus oli, että huolimatta sähköisen tarkas-
tuksen hyödyistä on sen käyttö monelle työttömäl-
le vaikeaa tai mahdotonta välineiden tai osaamisen 
puutteen vuoksi. 

Keskusteluista saatiin arvokasta tietoa verkos-
ton tuleviin tapahtumiin sekä aineksia työttömien 

terveystarkastusten suositusten laatimistyöhön, jota 
parhaillaan tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksella.

Onnistunut kuntoutus 
mahdollistaa itseluottamuksen 
lisääntymisen ja hyvinvoinnin 
vahvistumisen

Yliopistonlehtori ja kuntoutuksen dosentti Tuulikki 
Sjögren Jyväskylän yliopistosta korosti esityksessään 
kuntoutujalähtöistä ja ihmisen kokonaisvaltaisesti 
huomioon ottavaa toimintatapaa työttömien kuntou-
tuksessa.

Asiakkaan rooli kuntoutuksessa on nykypäivänä 
aktiivinen toimija ja kumppani. Tavoitteena on voi-
mavarojen vahvistaminen, uusien mahdollisuuksi-
en syntyminen ja sosiaalinen osallisuus yksilön va-
javuuksien korjaamisen tai niiden kompensoinnin si-
jaan. (Kyse on lähestymistavan muutoksesta ja siirty-
misestä vajavuusparadigmasta valtaistamisparadig-
maan.)

Kuntoutuksen tausta-ajatuksena on kokemus 
oman elämän mielekkyydestä ja merkityksellisyy-
destä. Tämä on keskeinen inhimillinen perustarve, 
ja siten merkityksellisyyden kaipuu on myös kuntou-
tuksen  liikkeelle paneva voima. Onnistunut kuntou-
tus mahdollistaa itseluottamuksen lisääntymisen, 
psyykkisen ja kognitiivisen hyvinvoinnin vahvistu-
misen, sekä fyysisen toimintakyvyn ja aktiivisuuden 
parantumisen.

Kuntoutus ei ole yksittäinen toimenpide vaan pro-
sessi, jossa tavoitteena on toiminta- ja/tai työkykyi-
nen ihminen. Tärkeää on myös toiminta- ja työkyvyn 
moninaisuuden ymmärtäminen.
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Vaikka tarve ja tavoitteet ovat yksilöllisiä, kes-
keistä on aina ihmisenä kohdatuksi tuleminen, taval-
liseen elämään osallistuminen , itsenäisyyden ja va-
pauden mahdollistuminen, tulevaisuuden toivon he-
rääminen ja ylläpysyminen. Nämä elementit tukevat 
ja vahvistavat toisiaan kuntoutumisen etenemisessä 
sekä ylläpitävät ihmisarvoa. 

Hyvinvointitsepparit arjen apuna 
yhdistyksissä
Työttömien Hyvinvointitsemppari-toimintaa esitte-
livät Keskusjärjestön Askelia voimaan hankekoordi-
naattori Heli Niromaa sekä hankkeen kautta hyvin-
vointitsemppariksi kouluttautunut Osmo Mielikäi-
nen.

Hyvinvointitsemppari on vertaisohjaaja, joka 
edistää alueensa työttömien yhdistyksessä erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien terveellisiä elintapoja. 

Kuluneen syksyn aikana parikymmentä tsemp-
paria työttömien yhdistyksissä eri puolilla Suomea  
kouluttautui tehtäväänsä UKK-Instituutin ja Silta-Val-
mennusyhdistyksen ohjauksessa. Koulutuksen tee-
moja olivat voimavarat ja motivointi, puheeksiotto, 
liikunta, ravinto, uni ja oma hyvinvointi.

Jokainen tsemppari suunnittelee ja tekee tsemp-
paustyötään itselleen ja yhdistykselleen sopivimmal-

la tavalla. Tsemppaus ja hyvinvointiasioiden puheek-
siotto voivat olla esimerkiksi terveellisen ruoan val-
mistamista yhdessä, liikuntatuokioiden tai -vuorojen 
järjestämistä tai uusien liikuntalajien kokeiluja. 

Ajankohtaista verkostossa
Työttömien terveydenhuollon järjestämistä koske-
vaa ohjauskirjettä tullaan päivittämään. Vuonna 
2013 laaditun ohjeen (STM, TEM)  päivityksen tarkoi-
tuksena on muun muassa tukea  sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämistä hyvinvointialueilla, lisätä 
työttömien terveystarkastusten tekemistä sekä nii-
den laatua ja vaikuttavuutta.

Työkykyohjelmaa laajennetaan vuosina 2023–
2024 (RRP, Suomen kestävän kasvun ohjelma). Kehit-
täjinä ovat THL ja TTL. Työttömien Keskusjärjestön 
Terveydeksi 2.0 -hanke on osallistunut osion joihin-
kin työryhmiin. 

Työttömien terveystarkastuksesta on käynnis-
sä tutkimus vuosina 2022–2024, jota toteuttavat yh-
teistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työter-
veyslaitos. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 
työttömien terveystarkastusten toteutumisesta ja to-
teuttamisesta kansallisesti, sekä työttömien terveys-
tarkastuksien ja niihin liittyvien palvelujen yhteen-
sovittamisesta.

Ammattilaisverkostoon on liittynyt 350 sote-am-
mattilaista, ja sen tavoitteena on
• tukea vertaisoppimista ja vertaistiedonvaih-

toa,
• kartoittaa kehittämistarpeita ja tutkia käytän-

nön toteutusmalleja,
• rakentaa ammattilaisten kanssa yhteisiä suosi-

tuksia palveluun liittyen.

Työskentely tapahtuu virtuaalisissa työpajoissa, 
verkostoitumistilaisuudessa sekä sähköisessä yh-
teistyötilassa. Jäsenet voivat tuottaa sisältöjä ja 

kommentoida ohjeita ja suosituksia, jotka liitty-
vät työttömien terveystarkastusten toteutukseen

Vuoden 2023 Työttömien terveyden tueksi -il-
tapäivät järjestetään torstaisin 23.3., 25.5., 7.9. ja 
23.11.

Ilmoittautumislinkki verkostoon on Innoky-
lässä (Työttömien terveyspalvelujen ammattilais-
verkosto | Innokylä)

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyottomien-terveyspalvelujen-ammattilaisverkosto
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyottomien-terveyspalvelujen-ammattilaisverkosto
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edistää alueiden elinvoimaa, 
työllisyyttä ja hyvinvointia

LEENA VALKONEN    VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Mitä järjestöjen olisi hyvä tietää 
Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027-ohjelmasta? Se tukee 
elinkeino-, energia-, ilmasto-, 
innovaatio-, koulutus- ja 
työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen 
ja köyhyyden vastaista työtä. 
Valitut ohjelmalinjat tarjoavat mm.  
rahoitusmahdollisuuksia hankkeille.

Käynnissä oleva ohjelmakausi sisältää Euroo-
pan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Myös 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) 

toimet sisällytetään ohjelmaan.

Euroopan sosiaalirahasto plus 
(ESR+)
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n alue- 
ja rakennepolitiikan rahasto, joka pyrkii edistämään 
työllistymistä ja koulutuksen tasa-arvoa sekä torju-
maan syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

Rahasto on yhdistetty aiemmista Euroopan so-
siaalirahastosta (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteesta 
(YEI), vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahastosta (FEAD) sekä työllisyyttä ja sosiaalis-
ta innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjel-
masta (Ea-SI).

Suomessa ESR+ -rahoitusta kohdennetaan työlli-
syyttä, osaamista ja osallisuutta tukeviin kehittämis-
hankkeisiin. Erityistavoitteita on yhteensä viisi.

Polkuja töihin: Tavoitteena on tukea työllisty-
mistä avoimille työmarkkinoille ja hyödyntää eri-
laisia työn tekemisen muotoja yhteistyössä yritysten 
ja muiden työnantajien kanssa. Työyhteisöjen moni-
muotoisuutta sekä ammatillista ja alueellista liikku-
vuutta edistämällä ja ammatillista segregaatiota lie-
ventämällä tavoitellaan työllisyyden parantamista. 
Monialaisten ja moniammatillisten palvelumallien 
kehittämisellä varmistetaan mm. palvelupolkujen 
katkeamattomuus ja asiakkaiden palvelutarpeiden 
kokonaisvaltainen huomioiminen.

Uutta osaamista työelämään: Jatkuvan oppimi-
sen tukemisella mahdollistetaan kaikille, koulutuk-
sessa aliedustetut ryhmät huomioiden, joustavat kou-
lutuspolut mm. hyödyntämällä uusia toimintatapoja 
ja digitalisaatiota. Monialaisten ja moniammatillis-
ten palveluiden kehittämisellä parannetaan kohtaan-
toa, koulutuksen saavutettavuutta ja vahvistetaan 

asiantuntijoiden valmiuksia vastata monimuotoistu-
van asiakaskunnan tarpeisiin. Työelämän kehittämi-
seen liittyvällä osaamisen parantamisella edistetään 
tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Yhdenvertaiseen osallisuuteen: Heikoimmassa 
työmarkkina-asemassa olevien kiinnittyminen yh-
teiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille paran-
taa myös heidän osallisuuttaan ja estää syrjäytymis-
tä. Kansalaistoimijalähtöinen toiminta ja yhteisöl-
liset palvelut parantavat hyvinvointia ja vähentävät 
yksinäisyyttä. Palveluiden kehittämiseksi muodoste-
taan laaja-alaisia ja oikea-aikaisia verkostotyön muo-
toja ja kehitetään kumppanuuksia. Sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden osaamista eri palveluis-
sa kehitetään.

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen: Lasten-
suojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisältöjä kehittä-
mällä edistetään nuorille tarjottavien palvelujen oi-
kea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Toimilla tuetaan 
lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti 
kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elä-
mäntilannetta ja pärjäämistä. Eri toimijoiden välisel-
lä yhteistyöllä ja rakenteiden kehittämisellä pyritään 
aikaansaamaan sosiaalisia innovaatioita kehitetty-
jen toimintojen levittämiseksi ja juurruttamiseksi.

Eväitä elämään: Kaikkein vaikeimmassa asemas-
sa olevia henkilöitä tuetaan elintarvikkeilla ja perus-
hyödykkeillä. Samaan aikaan heille tarjottavien oh-
jaus-, neuvonta- ja tukipalveluiden avulla edistetään 
heidän pääsyään muiden palveluiden piiriin ja työl-
listymispolulle. Yksilöllisten tarpeiden huomioimi-
sella pyritään auttamaan avunsaajia kokonaisvaltai-
sesti.

Miten hakeutua ESR+ -ohjelmaan
Suomen saama EU-rahoitus ESR+-rahastosta on noin 
602 milj. euroa. Kansallinen julkinen rahoitus mu-
kaan lukien hankkeisiin on käytettävissä yhteensä 
noin 1 miljardi euroa.  

ESR+ -rahoitusta voi hakea joko yksittäinen taho 
tai konsortio eli yhteenliittymä. Hakijoina voi toimia 
mm. yritys, oppilaitos, tutkimuslaitos, kunta, (monia-
lainen) palveluntarjoaja sekä yhdistykset ja säätiöt.

Rahoittavat viranomaiset määrittävät tarkem-
man hakuaikataulun. Uutisia avautuvista hauista voi 
seurata rakennerahastot.fi -sivuilta  ja EURA 2021 
-järjestelmästä.

ESR+ -hankepäätökset tehdään ELY-keskuksissa 
ja aineellisen avun osalta Ruokavirastossa. Hankeha-
kemusten käsittely ja hankehallinto tapahtuvat säh-
köisesti EURA 2021 -järjestelmässä.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma

https://rakennerahastot.fi/etusivu
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Selvitykset kertovat: 
Tarve ruoka-avulle on kasvanut 
ja pitkittynyt Suomessa

LEENA VALKONEN    VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Ruoka-avun tarve jatkaa kasvuaan ja 
siitä on tullut osalle väestöä jo pysyvä 
osa taloudellista selviytymistä, 
kertovat joulukuussa julkistetut 
selvitykset. EU-kuivaruoan jakelu 
katkesi alkuvuodesta maaliskuussa 
ohjelmakauden päättyessä. Sen tilalle 
suunniteltu uusi vähävaraisten tueksi 
suunniteltu maksukorttijärjestelmä 
antaa edelleen odotuttaa itseään.

Ruoka-apu.fi kokosi syksyllä ruoka-avun tilan-
nekatsauksen yhteistyössä paikallisten, alu-
eellisten ja valtakunnallisten ruoka-aputoi-
minnan järjestäjien kanssa. Kyselyyn saatiin 

98 vastausta järjestöiltä, seurakunnilta ja kuntatoimi-
joilta eri puolilta Suomea. Erilaisia ruoka-aputoimi-
joita arvioidaan olevan yli tuhat ympäri Suomen. Kat-
saus julkaistiin 2.12.2022.

Syksyn katsaus kuvaa ruoka-avun heikentynyt-
tä tilannetta, sanoo projektipäällikkö Jenni Passoja 
Ruoka-apu.fi-palvelusta. 

Yksi vastaajista kuvaa tilannetta seuraavasti: 
”Ruoka-avun tarve on kasvanut selvästi tänä syksynä, 
mikä näkyy huimasti kasvavina jonoina ruoka-avussa, 
mutta meille ei jää ruokaa mitä jakaa, yhtälö alkaa näyt-
tää toivottomalta. Ihmiset eivät saa apua vaikeaan tilan-
teeseensa edes ruoka-aputoiminnasta. Tilanne on erittäin 
huolestuttava.” 

Ruoka-avussa näkyy palveluvaje 
Ruoka-avun syksyn tilannekatsauksessa näkyy ruo-
ka-aputoimijoiden toimintaedellytyksien heikenty-
minen. Inflaation vaikutuksesta pääosin vapaaeh-
toistyönä toteutettava ruoka-aputoiminta on saanut 
osakseen kasvaneet polttoaine- ja sähkölaskut. Talo-
udellisten resurssien pienuuden vuoksi kulujen kas-
vu voi haastaa toiminnan ylläpitämistä. Myös jaet-
tavan ruoan vähentyminen näkyy mahdollisuudes-
sa toteuttaa ruoka-aputoimintaa aiemmalla tasolla. 
Ruoka-avussa näkyy palveluvaje.

Kyselyn vastaajista yli puolet kertoi palvelun tar-
peen kasvaneen asiakkaidensa joukossa. Kyselyn 
vastaukset korostivat tarvetta moniammatilliselle ja 
sektorirajat ylittävälle yhteistyölle, jonka avulla voi-
daan vastata yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten. 

”Osalla ruoka-avun jonoissa käyvillä on asiat todella 
umpisolmussa. Monialaista yhteistyötä tarvitaan ja ns. 

sosiaalityötä ruokajonoissa myös jatkossa.” kertoo eräs 
vastaaja asiakkaiden tilanteesta. 

Kyselyn mukaan ruoka-aputoimijoiden tiiviim-
pi yhteistyö tukee ruoka-aputoiminnan toteuttamis-
ta sekä ruoka-avussa asioivien kohtaamista ja pal-
veluohjausta. Ruoka-aputoimijat kokevat tärkeänä, 
että kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa on sel-
keä kumppanuus, jossa roolit ja yhteistyö on sovittu 
konkreettisesti. 

Ruoka-avun piiriin on tullut uusia asiakkaita 
muun muassa työssäkäyviä, joiden tulot eivät enää 
riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Jaettavan 
ruoan saatavuuden heikentyminen vaikuttaa suo-
raan ruoka-aputoimintaan. On jouduttu myös tilan-
teisiin, joissa kaikille avuntarvitsijoille ei riitä apua.

Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun ruoka-
aputoimijat raportoivat avun tarpeen kasvusta, Jenni 
Passoja tiivistää kyselyn tuloksia. 

Väliaikaisesta avusta tullut pysyvä 
osa selviytymistä
Suomen Punainen Ristin 8.12.2022 julkistama selvi-
tys ruoka-avun tilanteesta vahvistaa samaa suunta-
usta kuin Ruoka-apu.fi selvitys. SPR:n valtakunnal-
liseen kyselyyn kertyi vastauksia 639 ihmiseltä eri 
puolilta Suomea. 

Puolet vastaajista kertoi, ettei heidän tulonsa aina 
riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, lääk-
keisiin ja laskuihin. Lisäksi lähes puolet vastaajista 
oli hakenut ruoka-apua jo yli kahden vuoden ajan. 

– Kyselyn tulokset osoittavat vahvasti, että ruoka-
avun tarve on monella pitkittynyt. Väliaikaiseksi tar-
koitetusta avustuksesta on tullut monelle pysyvä osa 
selviytymistä. Vastaajista 82 prosenttia koki talouten-
sa heikoksi, kertoo Suomen Punaisen Ristin ruoka-
aputoiminnan suunnittelija Riikka Kaukonen Lind-
holm. 

Taloudellisen tilanteensa heikoksi kuvailleet ar-
vioivat myös omat vaikutusmahdollisuutensa hei-
kommiksi. He eivät koe voivansa vaikuttaa omassa 
elämässään tapahtuviin asioihin, eivätkä elinympä-
ristöönsä. 

– Tulosten valossa ruoka-apu on monelle pärjää-
misen kannalta välttämätöntä. Vastaajista 40 pro-
senttia hakee ruoka-apua kerran viikossa tai use-
ammin. Tulojensa kanssa kamppailevat vastaajat 
kokevat, että heillä ei ole mahdollisuuksia muuttaa 
nykyistä taloudellista tilannettaan, Kaukonen Lind-
holm sanoo. 



   #tyottomat 2/2022 23

Ruoka-apua hakevien määrä on 
nousussa 
Ruoka-apua hakevien määrä näyttää Suomessa nousevan koko 
ajan. Noin neljännes kyselyyn vastanneista oli hakeutunut 
ruoka-avun piiriin viimeisen puolen vuoden aikana.  

– Ruoka-avun tarve näkyy kasvavina kävijämäärinä ruo-
kajakeluissa. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ruoka-apu-
tapahtumissa vieraili viime vuonna 70 000 avunsaajaa ja tänä 
vuonna arviomme mukaan ylittyy 100 000 vierailijan määrä, 
Kaukonen Lindholm kertoo.  

Suomen Punainen Risti kehittää ruoka-aputoimintaa ko-
timaassa. Punainen Risti tiivistää yhteistyötä muiden ruo-
ka-aputoimijoiden kanssa. Ruoka-avun yhteydessä tarjotaan 
usein myös muuta tukea, kuten velka- ja terveysneuvontaa yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kysely toteutettiin 2.11.–27.11.2022 välisenä aikana osana 
Suomen Punaisen Ristin sosiaali- ja terveysministeriön tuke-
maa Ruokaa ja apua kaikille -hanketta sekä Veikkauksen tuo-
tolla tuettua Ruokaa ja osallisuutta -hanketta.  

Selvitykset ovat luettavissa verkossa:
• Ruoka-apu.fi: Ruoka-avun tilannekatsaus syksy 2022
• SPR: 2022_ruoka-apukyselyraportti.pdf (punainenristi.fi)

EU-rahastokausi uudistui ja sen myötä EU-
kuivaruoan jakelu päättyi Suomessa al-
kuvuodesta. Uusi maksukorttimuotoinen 
avustusjärjestelmä vähävaraisille on suun-

nitteilla, mutta sen toimeenpano on viivästynyt. 
Maksukorteilla voisi hankkia elintarvikkeita ja perus-

hyödykkeitä päivittäistavarakaupoista korttijärjestelmään 
sitoutuvien kauppojen kanssa. Kortin arvoksi on suunni-
teltu 40 euroa.

Korttien jakelua varten on kaavailtu hankemuotois-
ta toimintaa. Yhteistyökumppaneina tässä voisivat toimia 
järjestöt, kunnat tai muut ruoka-aputoimijat. 

Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Ruokaviraston kans-
sa pitivät lokakuussa EU-ruoka-avun (FEAD) kumppanijär-
jestöille keskustelutilaisuuden tulevasta uudistuksesta.

Järjestöjen ja korttijakelua suunnittelevien toimijoiden 
näkökulmasta haasteena on se, että jakelijoilla tulisi olla 
omaa kassavaraa sijoittaa korttijakeluun. Rahoituskuvion 
suunniteltu periaate on se, että toimija hankkii kortit ensin 
omalla kustannuksellaan. Maksatushakemuksen EU-ra-
hoitukseen voi tehdä vasta sitten, kun kortti on käytetty. 30 
prosentin ennakko on mahdollinen. Korttijakelun toteut-
taminen vaatii siihen osallistuvalta haketoimijalta tarkkaa 
suunnittelua oman rahoituksensa riittävyydestä.

Ruoka-avun hankehaut avautumassa helmikuussa 
Hankehaut kortteja jakaville kumppaneille on tavoit-

teena aukaista ensi vuonna helmikuussa. Kortit olisivat 
siten käytössä kun ensimmäiset hankkeet alkavat loppu-
keväästä tai alkukesästä. Hankehakemukset käsitellään 

Ruokavirastossa haun päättymisen jälkeen, kertoo johta-
va asiantuntija Valtteri Karhu työ- elinkeinoministeriöstä.

Aineellisen avun hankkeissa avustus kattaa kaikki 
hankkeen kustannukset. Hankkeille voidaan myöntää en-
nakko, jolla toiminnan saa käynnistettyä, mutta rahoitus 
on pääosin jälkirahoitteista, eli avustus maksetaan synty-
neitä kustannuksia vastaan. 

– Yhdistysten ja muiden mahdollisten avustustoimi-
joiden kannattaa tarkkaan miettiä, mikä on omien asiak-
kaiden ja toisaalta oman toiminnan näkökulmasta toimiva 
avustustapa. Kaikilla ei välttämättä itsellään tarvitse olla 
kaikkia avustamisen tapoja käytössään. Olennaista on yh-
teistyö paikallisesti. Toinen toimija voi keskittyä järjestä-
mään yhteisöllistä ruokailua ja toinen taas tukea maksu-
korttia tarvitsevia asiakkaita. Asiakas voidaan silti kohda-
ta yhdessä, Valtteri Karhu sanoo.

– Maksukorttien lisäksi hankkeissa rahoitetaan ja tu-
lee tarjota ohjausta ja neuvontaa pitkäkestoisempiin asiak-
kaan tilannetta helpottaviin palveluihin. Myös tätä ohjaus-
ta varten on tärkeä sopia toimintatavasta paikallisesti pal-
veluita tarjoavien toimijoiden kanssa yhdessä, Karhu lisää.

Mitä korttiuudistus tarkoittaa avun tarvitsijan kannalta?
Avun tarvitsijalle kortti tarkoittaa valinnanvapauden 

lisääntymistä. Kortin voi käyttää ruokakaupassa omaan 
tarpeeseen soveltuvalla tavalla joko ruokaan tai muihin 
perustarvikkeisiin. Pysyväksi toimeentulon tueksi kortti 
ei kuitenkaan ole ratkaisu. On muun sosiaaliturvan teh-
tävä ratkaista pysyviä tai pitkäkestoisempia haasteita toi-
meentulossa, Valtteri Karhu tiivistää.

EU-maksukorttijärjestelmän käyttöönotto viipyy

https://ruoka-apu.fi/wp-content/uploads/2022/12/Syksyn-tilannekatsaus_2022.pdf
https://www.punainenristi.fi/globalassets/13.-uutiset/2022/tarve-ruoka-avulle-on-pitkittynyt/2022_ruoka-apukyselyraportti.pdf
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Työkykyisempi Stadi 
kaikille!

MAIJU AHONEN     PROJEKTISUUNNITTELIJA
SAARA TEINILÄ     PROJEKTIKOORDINAATTORI

Työkykyohjelman yksi keskeinen tavoite oli ke-
hittää työkyvyn tuen tiimi. Helsingissä työ-
kyvyn tuen tiimin rakentamiselle asettivat 
haasteensa pääkaupungin isot asiakasmää-

rät. Toisaalta vahvuutena oli jo useamman vuoden 
ajan kehitetty sote-keskusmalli. 

Helsingissä yhteiskehittämisen tuloksena pää-
dyttiin verkostomaisesti toimivaan työkyvyn tuen tii-
miin. Verkostoon koottiin yhteen työkyvyn tuen kes-
keiset ammattilaiset Helsingin sotesta, Työkykyisem-
pi Stadi -hankkeen työkykykoordinaattorit sekä Hel-
singin työllisyyspalvelut ja Kela. 

Tämä uusi toimintamalli mahdollistaa Helsingin 
kaupungin henkilöstölle viikoittaisen matalan kyn-
nyksen monialaisen konsultoinnin työkyvyn tuen 
asioissa. Aikaisemmin Helsingissä ei ole ollut tällais-
ta toimintamallia. Työssä käyville kuuluu työterveys-
huolto ja sitä kautta käytössä työkyvyn tuen palve-
lut. Siksi kehittämisen tavoitteena oli tuoda työkyvyn 

Työkykyisempi Stadi on yksi 
hallituksen Työkykyohjelman 
hankkeista. Työkykyohjelman 
yleistavoite on työllisyysasteen nosto. 
Työkykyisempi Stadi -hankkeessa 
kehitettiin ja pilotoitiin työkyvyn tuen 
ja tuetun työllistymisen menetelmiä 
vuosina 2021–2022.  

Helsinkiläinen työkyvyn tuen 
toimintaympäristö

”Malli on mahdollistanut 
työtä henkilöille, joille se 
muuta kautta olisi ollut 
vaikeaa.
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tuen palvelut yhdenvertaisesti työterveyshuollon ul-
kopuolella olevien käyttöön.

Työkyvyn tuen verkoston olemassaolo on mah-
dollistanut asiakkaiden haastavien työkyvyn tuen ti-
lanteiden ratkaisemisen monialaisesti. Asiakkaiden 
tilanteisiin on löytynyt oikea-aikaisia ja sopivia pal-
veluja. Kun ammattilaiset tuntevat toisensa, keski-
näinen yhteistyö on helpompaa. Merkittävää on, että 
työkyvyttömyyden tarkastelun sijaan on alettu huo-
mioimaan olemassa olevan työkyvyn vahvistaminen 
ja työllistymisen edistäminen. 

Työhönvalmennuksella hyviin 
tuloksiin
Työkykyisempi Stadi -hankkeen työhönvalmennuspi-
lotti kohdennettiin kuntouttavan työtoiminnan asi-
akkaille. Pilotissa toteutettiin Laatukriteereihin pe-
rustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennus-
ta, joka on alun perin yhdysvaltalaisessa IPS Emplo-
yment Centerissä tuotettu työhönvalmennuksen In-
dividual Placement and Support -toimintamalli (IPS). 

Työhönvalmennukseen osallistuneiden työttö-
myyden kesto vaihteli muutamasta kuukaudesta vuo-
sikymmeniin. Vanhin työllistyjä oli 63-vuotias ja nuo-
rin 23-vuotias. Asiakkaista 76 prosenttia työllistyi tai 
osallistui työkokeiluun. Eri mittaisia työsuhteita sol-
mittiin hankkeen aikana 30, joista voimaan jää hank-
keen päättyessä 12. Hankkeen aikana työsuhteessa 
oli yhteensä 27 henkilöä, joista tukea työpaikalla sai 
13 henkilöä. Työsuhteen aikainen tuki ajoittui työllis-
tymisen eri vaiheisiin, mutta eniten tukea tarvittiin 
työsuhteen alussa. Suurin osa asiakkaista työllistyi 
hoiva-, ravintola- ja kiinteistöhuollon aloille. 

Pilotin aikana kerätyn asiakastuntemuksen mu-
kaan Laatukriteereiden mukainen tuetun työllisty-
misen työhönvalmennus sopii henkilöille, joilla on 

tuen tarve sekä työllistymisessä että työsuhteen ai-
kana. Työhönvalmennuksessa on keskitytty tunnis-
tamaan vahvuuksia ja sanoittamaan osaamista. 

Työnteon mahdollistava täsmätyö 
työtoiminnan rinnalla
Työtoimintaan on kaivattu jo pitkään uusia menetel-
miä, joilla asiakkaat pääsisivät kohti työelämää. Hel-
singissä kehitettiin Jobcenter-malli, jossa työtoimin-
nan asiakkaat pääsivät kokeilemaan matalalla kyn-
nyksellä ansiotyötä osa-aikaisesti työtoiminnan rin-
nalla. Malli toimii väliportaana kohti työelämää. 

Moni vammaisten työtoiminnan ja aikuissosiaa-
lityön kuntouttavan työtoiminnan asiakas haluaisi ja 
pystyisi töihin.  Joitakin voi kuitenkin pelottaa työ-
toiminnasta irtautuminen ja taloudellisen tilanteen 
muuttuminen epävakaaksi. Osa asiakkaista on ollut 
vuosia työttömänä, joten omiin taitoihin ei enää luo-
teta nykyisessä työmaailmassa. Näihin pelkoihin ja 
haasteisiin on etsitty ratkaisuja mallia kehitettäessä.

Jobcenter-mallia pilotoitiin kumppani- sekä so-
vellusmallilla. Perusajatuksena molemmissa mal-
leissa on yhdistää sopiva työ ja tekijä. Työtä tilaava 
taho voi olla esimerkiksi yritys, järjestö, yhdistys, 
kaupungin toimiala tai yksikkö. Malliin kuuluu olen-
naisesti asiakkaan tukeminen työtehtävissä yksilöl-
listen tarpeiden mukaan. Asiakasta tuetaan esimer-
kiksi työ- tai työhönvalmennuksella, jonka järjestää 
asiakkaan työtoimintayksikkö.

Jobcenter-mallin kehittäminen on ollut valtakun-
nallisella tasolla pioneerityötä ja kehittämistyötä tar-
vitaan edelleen. Uusia matalan kynnyksen työllisty-
mismahdollisuuksia tarvitaan, jotta työkyvyn mu-
kainen työ mahdollistuu. Malli on mahdollistanut 
työtä henkilöille, joille se muuta kautta olisi ollut vai-
keaa. 

Jobcenter-malli on otettu positiivisesti vastaan 
niin asiakkaiden kun tilaaja-asiakkaiden puolesta. 
Mallin kautta on saatu tekijöitä moniin tehtäviin, joi-
hin olisi ollut muuten vaikea saada tekijää ja esimer-
kiksi Helsingin kaupunki on saanut Jobcenter-mallin 
kautta apua ikäihmisten avustaviin tehtäviin. Tämä 
on vastannut osaltaan myös kaupungin sisäiseen työ-
voimapulaan.

Lisää toimintamalleista: 
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/helsinki-
tyokykyisempi-stadi-hanke/toimintamallit



26 Työttömien Keskusjärjestö ry 

Ideoita matalan kynnyksen 
liikuntaan 

MIRA ROINE     KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, SILTA-VALMENNUSYHDISTYS

Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen kaikis-
sa ikäryhmissä ja erityisesti kaikkein vähiten 
liikkuvien keskuudessa onkin nostettu yhdeksi 
pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 

tavoitteeksi (2019). Osana hallitusohjelman toimeen-
panoa on mm. perustettu Liikkuva aikuinen -ohjel-
ma, jonka painopisteenä on rakentaa yhteiskuntaa 
liikkumista suosivaksi kaikille, olipa elämäntilanne 
mikä hyvänsä. 

Silta-Valmennusyhdistyksen (ks. www.siltaval-
mennus.fi)  koordinoima Työkuntoa työpajoille -han-
ke (2019–2021, OKM) syntyi arjen havainnoista, että 
liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaamis-
ta käytetään melko hajanaisesti valmennustyössä 
työpajakentällä, vaikka liikunnalla on hyvinvoinnin 
ja terveyden lisäämisen ohella tärkeä rooli sosiaali-
sessa integraatiossa sekä osallisuuden ja yhteiskun-
nallisen aktiivisuuden edistämisessä. 

Liikunnan lisäämisellä on myös tutkitusti yhteys 
työkykyyn ja tätä kautta työllistymiseen (Hult 2019). 
Hankkeen kantavana ajatuksena oli pyrkiä madal-
tamaan työpajojen asiakkaiden kynnystä liikunnan 
harrastamiseen ja tätä kautta vaikuttaa laajemmin 
myös väestön hyvinvointierojen kaventamiseen. 

Pääosin Pirkanmaalla toimivan Silta-Valmennus-
yhdistyksen koordinoiman hankkeen kehittämis-
työhön toivat valtakunnallisen ulottuvuuden hanke-
kumppanit Kouvolan seudulla toimiva Parik-säätiö 
(www.parik.fi) sekä valtakunnallinen Valo-Valmen-
nusyhdistys (www.valo-valmennus.fi). 

Yhteistä ideointia liikunnallisiksi 
aktiviteeteiksi
Kolmen työpajatoimijan toteuttamassa yhteishank-
keessa ideoitiin erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja 
yhdessä asiakkaiden ja työpajojen ohjaajien kesken. 
Erityisesti painotettiin toimintaa, johon kaikki voivat 
osallistua oman toimintakykynsä mukaan.  Hank-
keen keskiössä oli kokeilla ja arvioida työpajoilla yh-
dessä osallistujien ja ohjaajien kanssa toimintaym-
päristöön soveltuvia ja helposti käyttöönotettavia lii-
kuntaneuvonnan menetelmiä. 

Yksilöllisten toimintakyvyn erojen huomioimi-
nen todettiin tärkeäksi liikunta-aktiviteettien suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Parhaita kokemuksia 
hankkeessa saatiin toiminnoista, jotka mahdollis-
tivat osallistumisen oman toimintakyvyn mukaan. 
Esimerkiksi Kehitysvammaisten tukiliitolta (ks. Ke-
hitysvammaisten tukiliitto 2022) vuokrattu pelikassi, 
jonka sisältämät pelit ovat sovellettavissa osallistu-

Väestön liikunnallisen aktiivisuuden 
väheneminen aiheuttaa vuositasolla 
merkittävät yhteiskunnalliset 
kustannukset esimerkiksi 
terveydenhuollon kuluina ja 
alentuneen työkyvyn kautta 
tuottavuuden laskuna. 

Työkuntoa työpajoille

Suomalaisten arkiliikunta on 
vähentynyt
Neljän vuoden (2018–2022) aikana toteutetuis-
sa väestötutkimuksissa suomalaisten liikku-
mista mitattiin liikemittarilla seitsemän pe-
räkkäisen vuorokauden ajan. Erityisesti työ-
ikäisten miesten aktiivisuus väheni edellises-
tä tutkimusajankohdasta niin, että askeleita 
oli nyt keskimäärin 400 vähemmän päiväs-
sä kuin neljä vuotta aiemmin. Keskimäärin 
vuonna 2022 työikäisille kertyi 7 247 askelta 
päivässä. Istuen ja makoillen – näin suoma-
laiset viettävät aikaansa valveilla, ja sillä on 
yhä vakavampia seurauksia, toteaa tuore tut-
kimus (yle.fi) Uutinen 11.10.2022.

Raportti UKK-instituutti Liikuntaraportti 
UKK-instituutti: Liikuntaraportti: Suomalais-
ten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyy-
sinen kunto 2018–2022 – Valto (valtioneuvos-
to.fi)

Hankkeen toteuttajat: 
• Silta-Valmennusyhdistys: www.siltaval-

mennus.fi, hankesivu: www.siltavalmen-
nus.fi/toiminta/tyokuntoa-tyopajoille 

• Parik-säätiö: www.parik.fi 
• Valo-Valmennusyhdistys: www.valo-val-

mennus.fi 

Oppaan tilaus (pdf-muodossa) 
mira.roine@siltavalmennus.fi

http://www.siltavalmennus.fi
http://www.siltavalmennus.fi
http://www.parik.fi
http://www.valo-valmennusyhdistys.fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164370
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164370
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164370
http://www.siltavalmennus.fi
http://www.siltavalmennus.fi
https://www.siltavalmennus.fi/toiminta/tyokuntoa-tyopajoille
https://www.siltavalmennus.fi/toiminta/tyokuntoa-tyopajoille
http://www.parik.fi 
http://www.valo-valmennus.fi 
http://www.valo-valmennus.fi 
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jien toimintakykyyn, sai työpajoilla suuren suosion. 
Pelikassikiertueesta tehdyssä arvioinnissa erityisen 
myönteisinä nostettiin esiin mahdollisuus osallistua 
omien kykyjen mukaan. Myös yhteisen pelailun kaut-
ta vahvistunut kokemus osallisuudesta työpajayhtei-
sössä koettiin tärkeäksi. 

Digitaalisia ohjaus- ja 
neuvontamenetelmiä kehitettiin
Hankkeen aikana puhjennut koronapandemia vai-
kutti toimenpiteiden toteutukseen monin tavoin. 
Kohderyhmältä saatiin kuitenkin koko hankekauden 
ajan paljon myönteistä palautetta siitä, että toimintaa 
pystyttiin toteuttamaan poikkeusjärjestelyin myös 
korona-aikana, jolloin hyvin monet kohderyhmälle 
tarkoitetut palvelut menivät kokonaan tauolle. Pan-
demian vaikutuksesta etenkin keväällä ja alkukesäs-
tä 2020 ryhmämuotoisesti toteutetussa hankkeessa 
painotettiin mm. digitaalisiin valmennusympäristöi-
hin soveltuvien etäliikuntaneuvonnan menetelmien 
kokeilua ja kehittämistä. 

Valmennustyön siirryttyä työpajoilla etäpalvelui-
hin keväällä 2020 asiakkaille järjestettiin mm. etä-
jumppaa ja jaettiin tehtäviä omatoimiseen ulkoiluun 
ja aktiivisuuteen kannustamiseksi. Etäyhteydellä oh-
jatut liikuntatuokiot ja omatoimiseen ulkoiluun kan-
nustavat tehtävät saivat kohderyhmältä hyvän vas-
taanoton. Moni asiakas kertoi arkensa aktiivisuuden 
kohonneen korona-aikana hankkeesta saadun digi-
taalisia menetelmiä hyödyntävän liikuntaneuvonnan 
ansiosta. Kokemukset etäliikuntaneuvonnan aktivoi-
vasta vaikutuksesta ovat lupaavia, sillä tutkimustie-
don mukaan korona monelta osin kärjisti väestön lii-
kuntatottumuseroja niin, että erityisesti ennen koro-
naa vähän liikkuneet liikkuivat vähiten myös poikke-
usoloissa (esim. Kantomaa 2020).

Menetelmäpankki-oppaasta 
ideoita
Hankkeessa kokeilluista ja asiakkaiden ja ohjaajien 
kanssa käytyjen arviointikeskustelujen pohjalta toi-
mivimmiksi osoittautuneista matalan kynnyksen lii-
kuntaneuvonnan menetelmistä koottiin myös ohjaa-
jan menetelmäpankki-opas, jota jaettiin painettuna 
hanketoteuttajien toimipisteisiin. Tähän kirjaseen 
kerättiin vinkkejä hankkeen aikana työpajoilla eri-
tyisen suosion saavuttaneista liikunta-aktiviteeteis-
ta, joiden viemistä arkeen on jatkettu hankkeen päät-
tymisen jälkeenkin. 

Työpajoilla on toteutettu esimerkiksi helppoja 
rentoutumisharjoituksia, liikunnallisia pihapelejä 
ja taukoliikuntatuokioita oppaan vinkkejä hyödyntä-
en.  Myös säännölliset kuntosalivuorot ja esimerkik-
si sählypelit Silta-Valmennusyhdistyksen Hyvinvoin-
tipajan yhteydessä toimivassa liikuntakeskuksessa 
ovat palanneet arjen rutiineihin korona-ajan kokoon-
tumisrajoitusten väistyttyä. 

Työkuntoa työpajoille -hankkeessa kootun op-
paan vinkit ovat hyödynnettävissä työpajakentän li-
säksi monissa muissakin toimintaympäristöissä, 
joissa halutaan kannustaa ihmisiä tuomaan lisää lii-
kettä arkeensa. Toivon hankkeen kokemusten ja op-
paan selailun innostavan rohkeasti liikuntakokeilui-
hin esimerkiksi työttömien yhdistyksissä, erilaisissa 
muissa yhdistystoiminnoissa tai epävirallisissa va-
paa-ajan kaveriporukoissa!    

Työpajat ympäri Suomea tavoittavat laajalti työ-
markkinoiden ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia, 
jotka liikkuvat muuta väestöä vähemmän (väestön lii-
kuntatottumuksista esim. Vasankari ym. 2018).
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Silta-Valmennusyhdistys on osatoteuttajana Työt-
tömien Keskusjärjestön hallinnoimassa uudes-
sa Askelia voimaan -hankkeessa (2022–25), jossa 
hyödynnetään myös Työkuntoa työpajoille -hank-
keen kokemuksia. Askelia voimaan -hankkees-
sa tuetaan työttömiä terveellisten elintapojen 
omaksumisessa monin eri keinoin.

Tänä vuonna hankkeessa on koulutettu työt-
tömien yhdistyksiin hyvinvointitsemppareita eli 
vertaisohjaajia pitämään elintapa-asioita esillä 
omassa yhdistyksessään. Koulutuksen myötä yh-
distyksiin odotetaan viriävän liikunta- ja ravinto-
asioihin painottuvaa vertaisryhmätoimintaa. 

Lisäksi hankkeessa tarjotaan suositusten mu-
kaista elintapaohjausta ja pyritään parantamaan 
paikallisia elintapaohjauksen palvelupolkuja 
työttömien osalta. Vaikuttavuuden seurannassa 
käytetään kyselyjen lisäksi liikemittareita, jotka 
antavat objektiivista tietoa fyysisen aktiivisuuden 
lisääntymisestä.

Lue lisää hankkeesta: tyottomat.fi/hankkeet/
askelia-voimaan

Silta-Valmennusyhdistys 
mukana Askelia voimaan 
-hankkeessa

HELI NIROMAA  HELI NIROMAA    HANKEKOORDINAATTORI, ASKELIA VOIMAAN  HANKEKOORDINAATTORI, ASKELIA VOIMAAN, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

http://tyottomat.fi/hankkeet/askelia-voimaan
http://tyottomat.fi/hankkeet/askelia-voimaan
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Johanna Toivola, fysioterapeutti, Satakunnan sydänpiiri

Kohti yhdenvertaisempaa 
terveyden edistämistä

JOHANNA TOIVOLA     FYSIOTERAPEUTTI YAMK, SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY 

Satakunnan Sydänpiiri on kehittänyt maksut-
toman Verkkopuntari-ohjelman terveyden-
huollon ammattilaisille painonhallinta- ja 
elintapaohjauksen tueksi. Pääteemat ovat ra-

vitsemus, liikkuminen, voimavarat ja lepo. Ohjelma 
täydentää julkisen sektorin tehtävää tukea väestön 
terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla yksilö- ja ryh-
mäohjaukseen työkalun. Tarkoituksena on, että yh-
denvertainen, sosioekonomisesti ja maantieteellises-
ti riippumaton elintapaohjaus olisi mahdollisimman 
monen saatavilla. 

Verkkopuntari on käytössä eri puolella Suomea 
ja sitä on useimmiten hyödynnetty terveyskeskuksis-
sa työikäisten elintapa- ja painonhallintaohjaukses-
sa. Verkkopuntaria voidaan hyödyntää eri sektoreilla 
ja soveltaa erilaisiin kohderyhmiin. Osallistumiseen 
tarvitaan ensin ohjaaja, joka käynnistää toiminnan. 
Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on 
toteutettu alueellisia ryhmiä, johon on voinut osallis-
tua mistä tahansa tulevan hyvinvointialueen kunnas-
ta. 

Terveyttä ja hyvinvointia edistetään 
enenevässä määrin digitaalisesti. 
Digitaalisuus voi helpottaa ja parantaa 
monen elämää, mutta toisaalta 
osa digipalveluista ei ole kaikkien 
saatavilla. Palveluista saatavat 
hyödyt voivat joskus olla vain rajatun 
joukon saatavilla. Tämä voi lisätä 
digisyrjäytymistä ja terveyserojen 
kasvua. 

Verkkopuntari:
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Henkilö-
kohtainen 

ohjaus

Vertaistuki Henkilö-
kohtainen 

ohjaus

Vertaistuki Vertaistuki

VerkkomateriaaliVerkkomateriaali Verkkomateriaali

Aloitustapaaminen Välitapaaminen 12 viikon 
välitapaaminen

12 kk 
lopputapaaminen

Vuoden ohjelma jakautuu 12 viikkoa kestävään ohjattuun vaiheeseen ja sen jälkeen alkavaan ylläpito-vaiheeseen. 

Vuoden ohjelma sisältää 12 viikon ohjatun vai-
heen, jonka jälkeen alkaa ylläpitovaihe. Toiminta 
painottuu verkkoon ja sisältää itsenäistä työsken-
telyä verkossa. Ylläpitovaiheessa osallistujat voivat 
edelleen hyödyntää verkkomateriaalia, omaseuran-
taa ja vertaistukea. Tapaamiset voidaan toteuttaa täy-
sin etänä tai kasvokkain ja niiden määrä sekä ajan-
kohdat ovat muunneltavissa ohjaajan ja ryhmän tar-
peiden mukaan. 

Pysyvien muutosten tukemiseksi Verkkopuntari 
hyödyntää vaikuttavan elintapaohjauksen element-
tejä. Ohjaaja käy osallistujien kanssa henkilökohtais-
ta ohjauskeskustelua ja tukee osallistujaa löytämään 
arkeen sopivat ratkaisut. Pystyvyyden tunnetta lisä-
tään kannustamalla, tuomalla näkyväksi pienet on-
nistumiset sekä tukemalla kohtuullisten tavoitteiden 
ja realistisen muutossuunnitelman asettamisessa. 

Etänä tapahtuvassa elintapaohjauksessa yhdis-
tyy paitsi haaste sitoutua elintapamuutokseen myös 
verkko-osallistumiseen. Sitoutumisen kannalta riit-
tävä elämäntilanteen vakaus ja voimavarat ovat eduk-
si. Toisaalta joskus pienikin muutos elintavoissa, esi-
merkiksi nukkumisessa, voi käynnistää positiivisen 
kierteen. 

Ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja vaan kulkee 
rinnalla ja auttaa valmennettavaa löytämään omas-
ta elämästään olemassa olevan hyvän sekä rakenta-
maan tulevaa sen päälle. Jos ihmisellä on tunne, että 
hän pystyy ja kykenee toimimaan ja tekemään elinta-
pamuutoksia, onnistumisen mahdollisuus lisääntyy.

Verkkopuntari sopii henkilöille, jotka kokevat 
tarvetta elintapamuutokselle ja ovat riittävän tekno-
logiamyönteisiä. Lisäksi tarvitaan laite, kuten tieto-
kone, tabletti tai älypuhelin sekä verkkoyhteys, jol-
la osallistua. Jos osallistujalta puuttuu digiosaamista, 
digilaite tai internetyhteys, tulisi digiosallisuutta tu-
kea esimerkiksi maksuttomalla ja matalan kynnyk-
sen ohjauksella, tarjoamalla tukea laitehankintaan 
sekä mahdollisuus langattomaan verkkoyhteyteen 
esimerkiksi erilaisissa kohtaamispaikoissa.

Satakunnan Sydänpiiri toimii Verkkopuntarin 
kansallisena hallinnoijana ja ylläpitäjänä, sekä tarjo-
aa tukea ohjelman käyttöön kansalaisille ja ohjaajil-
le. Terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattilaiset 
voivat ilmoittautua mukaan maksuttomiin ohjaajape-
rehdytyksiin  www.verkkopuntari.fi -sivulla.

”Ohjaaja ei anna valmiita 
ratkaisuja vaan kulkee 
rinnalla ja auttaa 
valmennettavaa löytämään 
omasta elämästään 
olemassa olevan hyvän.
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Työttömien Keskusjärjestössä on 
kaksi koulutettua Verkkopuntari-
ohjaajaa, joista toinen työskentelee 
Terveydeksi 2.0 ja toinen Askelia 
voimaan -hankkeessa. Hankkeet 
ovat yhteistyössä järjestäneet 
kaksi työttömille suunnattua 
Verkkopuntari-ryhmää keväällä 2022. 
Lisäksi Verkkopuntaria hyödynnetään 
yksilöohjauksessa.

Järjestetyistä ryhmistä toinen oli valtakunnal-
linen ja toinen suunnattu pelkästään Kajaanin 
Työvoimayhdistyksen jäsenille. Valtakunnal-
linen ryhmä toteutettiin täysin etänä: ryhmä-

tapaamiset sujuivat Teamsin välityksellä ja muutoin 
yhteyttä pidettiin Verkkopuntariin sisältyvän kes-
kustelualueen kautta. Kajaanin ryhmä toteutettiin 
siten, että ryhmäläiset kokoontuivat yhdistyksen ti-
loihin ja ohjaajat osallistuivat tapaamisiin etäyhtey-
dellä.

Aivan kaikki mukaan ilmoittautuneet eivät pääs-
set osallistumaan ryhmätapaamisiin, mutta aineis-
tot ovat heilläkin käytettävissä yhteensä vuoden ajan. 
Verkkopuntarin pariin on siis mahdollista palata 
myöhemminkin omatoimisesti.

Osallistujat pitivät Verkkopuntarin sisältöjä hyö-
dyllisinä ja kokivat ohjelman helppokäyttöiseksi.  
Ryhmäläiset kokivat etenkin elintapamuutokseen 
liittyvien voimavarojensa, tietojensa ja taitojensa pa-
rantuneen. Osallistujien oivalluksia valmennuksen 
aikana olivat esimerkiksi: ”olen muutoksen arvoi-
nen” ja ”tarvitaan aikaa, että muutos tapahtuu”.  

Seuraava ryhmä on tarkoitus käynnistää tammi-
kuussa 2023. Ryhmään ovat tervetulleita työttömät ja 
työttömien yhdistysten jäsenet mistä päin Suomea ta-
hansa. Myös yhdistysten omia ryhmiä voidaan järjes-
tää mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja voi kysel-
lä ja ilmoittautua ryhmään lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen heli.niromaa@tyottomat.fi.

HELI NIROMAA  HELI NIROMAA    HANKEKOORDINAATTORI, ASKELIA VOIMAAN  HANKEKOORDINAATTORI, ASKELIA VOIMAAN, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Kokemuksia 
Verkkopuntarin käytöstä
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Hyviä kokemuksia sosiaali-
sessa kuntoutuksessa

KASPER PELTONEN     TOIMINNANOHJAAJA, PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY

Vastaanotto oli huikean lämmin ja kiinnostu-
nut. Kysymyksiä sekä vilinää riitti ja työnteki-
jöiden kanssa paikalla päivysti myös pelin ke-
hittäjä Janne Pietikäinen, itsekin kuntoutuja.

Prototyyppejä oli tuotettu kaksi kappaletta ja ne 
olivat tuolloin ainoat olemassa olevat, käsintehdyt 
mutta kauniit pahvilaatikot. Tampereelta saadun hy-
vän vastaanoton jälkeen peli jäi hetkeksi hankkeen 
ryhmätoimintojen ja yksilövalmennuksen jalkoihin, 
mutta koronan iskiessä tarvittiin kipeästi lähityön 
vajetta paikkaavaa ja hankkeen tehtävään sopivaa 
toimintaa. Tähän tarpeeseen ajateltiin pelin voivan 
hyvinkin iskeä.

Ideasta toimeksi – peli sosiaalialan 
käyttöön
Pian aloitettiin kiivas suunnittelutyö pelin saatta-
miseksi ammattilaisten käsiin. Aikataulu oli todella 
tiukka sillä henkilökunnalla ei ollut liiemmin koke-
musta painotuotteen valmistamisesta. Vaivaa näh-
tiin muun muassa siihen, miten muodostetaan lail-
liset ja reilut rojaltisopimukset pelinkehittäjä Janne 
Pietikäisen ja kuvitusten luojan Tytti Anttilan kans-
sa, jotta heidän olisi mahdollista saada työstään an-
saitsemansa korvaus. Kaikki tämä oli Porin Seudun 
Työttömille ja Fölis-hankkelle aivan uutta.

 Sataedu Villilästä saatiin myös rekrytoitua nuo-
ria graafisen alan harjoittelijoita, joista oli korvaama-
ton apu painoaineiston valmistamisessa. Korvaukse-
na heille järjestettiin klassisen taiteen perusteiden li-
säopetusta.

Pelejä tuotettiin paikallisesti Tactic Oy:n toimes-
ta, määrällisesti yli 500 kappaletta. Erän epäiltiin 
olevan riittävä sosiaalialalla heränneen kiinnostuk-
sen tyydyttämiseksi. Tämä osoittautui valtaisaksi 
virhearvioksi. Kysynnän määrän loputtomasti kasva-
essa ihmismieli antautui.

Paketteja toimitettiin suuri määrä jokaiselle kiin-
nostuneelle ammattilaisille sosiaalialalta ja sen lä-
hialoilta. Määrät olivat suuria ja pieniä, kuten vas-
taanottajatkin, joita riitti aina valtiollisista toimijois-
ta pienenpieniin kohtaamispaikkoihin. Kaikille toi-
mitettiin sekä peli että pyyntö vastata Satakunnan 
Ammattikorkeakoulun opiskelija Anna Pösön kartoi-
tukseen pelin ammatillisista hyödyistä. Niitä arvel-
tiin olevan keskustelun avaaminen ja luottamuksen 
lisääntyminen ammattilaisten ja heidän asiakkai-
densa välillä. Myös ajateltiin pelin voivan auttaa asi-
akkaiden palveluntarpeen määrittämisessä.

Vuoden 2020 Valtakunnallisilla 
Aikuissosiaalityön päivillä 
Tampereella nähtiin kummia, 
kun ensimmäistä kertaa pöydälle 
pläjähti prototyyppi Fölis-pelistä. 
Käsillä oli ensimmäinen kerta, kun 
STEA-rahoitteisen Kohtaamispaikka 
Föliksen ohjaajat esittelivät 
asiakaslähtöistä keskustelupeliä 
aikuissosiaalialan ammattilaisille 
kaikkialta Suomesta. 

Fölis-peli:
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Peli sopii useille eri asiakasryhmille
Satojen pelien lähettämisen jälkeen tulokset puhui-
vat puolestaan. Suurin osa pelin tilanneista ja sitä 
käyttäneistä sosiaalialan ammattilaisista kertoi pe-
lin täyttäneen asetetut odotukset. Suhtautuminen oli 
palautteen mukaan yllättävän vastaanottavaista to-
dellisissa asiakastilanteissa. Tiedossa kuitenkin on, 
että sosiaalialan työ on intensiivistä ja uusien työ-
tapojen kokeileminen ei aina ole läpihuutojuttu, oli 
kyse isosta tai pienestä organisaatiosta. 

Tulokset osoittivat, että uudet asiakkaat koettiin 
parhaiksi koekaniineiksi peliä käyttöönotettaessa. 
Huomiota kiinnitti myös ammattilaisten vaihteleva 
sääntöihin orientoituneisuus. Monet sisäistivät sen, 
että peliä voi käyttää myös ilman lautaa tai pelillisiä 
elementtejä pelkin kortein. 

Pelilliset elementit palvelevat ryhmätoiminnois-
sa motivoivana tekijänä. Voiton mahdollisuus kan-
nusti osallistumaan aivan kuin mahdollisuus kieltäy-
tyä vastaamasta ohittamalla vuoro. Peli vastasi nii-
hin tarpeisiin, joita monenkirjavassa asiakaskunnas-
sa oli. 

Peli auttaa keskusteluyhteyden 
luomisessa
Sosiaalialan heterogeenisyys loi tilanteen, jossa pe-
liä käytettiin lastenkodeissa, vankiloissa, perhekun-
toutuksessa, psykoterapiassa, yritysten ja organisaa-
tioiden sisällä henkilökunnan kesken, päihdetyössä 
ja matalan kynnyksen päivätoiminnassa.

Peli hyödyttää paitsi keskusteluyhteyden luo-
mista asiakkaaseen myös ammattiosaamisen kehit-
tymistä. Jos kortin kysymys luetaan ääneen, siihen 
yleensä reagoidaan ryhmässä ja osallistujissa herää 
halu vastata riippumatta siitä, onko kysymyksen ai-
hepiiri itselle tuttu. Vastaus voi olla omaan kokemuk-
seen, tietoon tai tunteeseen perustuva, ja näin ollen 
väärää vastausta ei ole. 

Vastauksen voi aina antaa kuten itse kokee hyväk-
si. Myös yleisluontoisesti henkilöimättä sitä itseen, 
kuten kysymykseen: ”Mitä on vapaa-aika?”, vastaus: 
”Ei työtä eikä lomaa.”. Tämä madaltaa myös ammat-
tilaisen kynnystä vastata kysymyksiin menemättä 
henkilökohtaisuuksiin. Kaikkien vastatessa lisääntyy 
luottamus ja yhteisymmärrys asiakassuhteessa, sa-
moin mahdollisesti myös helpottuu palvelunohjaus.

On ollut riemastuttavaa kuunnella käyttäjien nä-
kemyksiä Fölis-pelin hyvästä toimivuudesta ja on 
edelleen riemastuttavampaa tiedottaa, että alku-
vuonna 2023 painetaan peliin myös lisäosa, joka kä-
sittelee aivan uusia elämänalueita kuten talousasioita 
ja mielenterveyttä, sitä voi tilata Porin Seudun Työttö-
mät ry:ltä.

Fölis-peli on helppokäyttöinen työväline sosiaa-
lialan ammattilaisille ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn.

Kaikki föliin!

Jos Fölis-peli kiinnostaa ota yhteyttä Porin Seu-
dun Työttömät ry:n toiminnanohjaajaan: toi-
minnanohjaaja@porinseuduntyottomat.fi.
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Taidetoiminta hyvinvointia 
tukemassa

VEERA LUOTO     SOSIAALIPALVELUOHJAAJA, TERVEYDEKSI 2.0 -HANKE, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Voidaankin kysyä: tulisiko hyvinvoinnin käsit-
teeseen sisällyttää myös esimerkiksi sopeu-
tuminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen. 
Taiteella on mahdollisuus opettaa meille tus-

kasta, kamppailusta, ja muutoksesta. Vaikka taidetta 
ei voikaan nähdä yksiselitteisenä ratkaisuna kaikkiin 
ongelmiin, se voi kuitenkin joissain tapauksissa toi-
mia potentiaalisena vaihtoehtona. (von Brandenburg 
2012; Smith 2002.) 

Kulttuuri- ja taidetoiminnan kontekstissa yhtei-
sölle on ominaista kokemus kuulumisesta johonkin.  
Inhimillinen ja sosiaalinen elämä ammentavat vuo-
rovaikutuksesta. Yhteisönä toimimisen voima on yh-
teisöön kuulumisen mahdollistama yksilöllisyytem-
me ylittäminen, joka auttaa meitä kurkottamaan it-
semme ulkopuolelle ja näkemään itsemme osana 
suurempaa kokonaisuutta (Heikkilä ym. 2009, 8). 

Taiteen hyvinvointivaikutuksia
Hyvinvointia on tutkittu runsaasti sosiaalitieteissä 
ja sen mittareita on kehitetty moninaistuviin tarpei-
siin. Taide- ja kulttuuritoiminnan ja hyvinvoinnin yh-
teyksien suhteen tutkimus on vielä melko marginaa-
lista, jollei erilaisia toimintaterapioita oteta lukuun. 
Projekteista, ohjelmista ja hankkeista tehdään lähes 
poikkeuksetta raportteja ja arviointitutkimuksia, 
mutta tieteellisen julkaisun tasoa ne eivät useinkaan 
saavuta. Tieteellistenkin tutkimusten ongelmaksi 
muodostuu laajempien otosten puute, sekä kulttuu-
ri- ja taidetoiminnan ja hyvinvoinnin ulottuvuuksien 
suhteiden tutkimuksen menetelmien ja mittareiden 
vakiintumattomuus (esim. Honkasalo 2013). Asiaan 
on hiljalleen tulossa muutos ja taiteen hyvinvointivai-
kutuksista saadaan yhä enemmän tietoa. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n 2019 julkais-
tun raportin mukaan taide voi tarjota uudenlaisia 
ratkaisuja monisyisiin terveysongelmiin, erityises-
ti sellaisiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa tehok-
kaita ratkaisuja. What is the role of the arts in imp-
roving health and well-being? A scoping review –ra-
portin (Fancourt & Finn, 2019) mukaan taidetoimin-
taan osallistuminen taiteen tekijänä ja kokijana voi 
ehkäistä monia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia, sekä 
hoitaa ja auttaa jo olemassa olevia sairauksia. WHO 
Euroopan aluetoimiston julkaisema raportti kattaa 
yli 900 tutkimusjulkaisua ja yli 3000 yksittäistä tutki-
musta, se onkin laajin tähän mennessä tehty selvitys 
taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

Sosiaalitieteissä lainatuimpia hyvinvoinnin teo-
rioita on Erik Allardtin having-loving-being -ulottu-

Sosiaalisten ongelmien hoitaminen 
kliinispainotteisesti ”yksilön 
ongelmana”, on herättänyt 
viime vuosikymmenenä paljon 
yhteiskunnallista keskustelua 
vaihtoehtoisista lähestymistavoista. 
Lääkehoidon ei katsota olevan 
paras mahdollinen apu esimerkiksi 
vieraantumisen tai syrjään jäämisen 
ongelmiin. 
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vuudet. Allardtin teoria sisältää sekä objektiiviset, 
että subjektiiviset hyvinvoinnin tasot. Having viittaa 
tyytyväisyyteen/ tyytymättömyyteen suhteessa elä-
misen olosuhteisiin. Loving puolestaan kuvaa koke-
musta sosiaalisten verkostojen laadusta: lähi- ja ver-
taissuhteita, sekä yhteisöjäsenyyksiä ja niiden laatua. 
Being sen sijaan sisältää henkilökohtaisen käsityksen 
omasta osallisuudesta, toimijuudesta ja henkisestä 
kasvusta. (Allardt 1993, 88–94.) 

Teatteritaiteen tekemisestä
Draama metodina perustuu käsitykseen, että yksi-
löllä on jonkinlainen ymmärrys tekojensa merkityk-
sestä muille. Mielikuvituksen avulla voi aavistaa seu-
raussuhteita ja käyttäytyä näiden käsitysten mukaan. 
Se, että kykenee pohtimaan myös toiminnan vaihto-
ehtoja, on tärkeä osa ihmisen toimijuutta. Vaikka yk-
silö määrittyy pitkälti sosiaalisen vuorovaikutuksen 
myötä, se ei kuitenkaan tarkoita, että sosiaaliset teki-
jät ovat määrääviä. Toimijuus ja rooleista neuvottele-
minen, sekä näiden vaikutussuhteiden näkyväksi te-
keminen ovat keskeisiä draaman parissa työskennel-
täessä. (Burr 2004, 63–86.)

Draamassa keskeistä on tarinallisuus. Tarinat 
löydetään elettävästä ja eletystä elämästä, ne voivat 
myös ennakoida tulevaa. Mentalisaatio eli tilantei-
den mielessä kuvittelu voi auttaa jäsentämään omaa 
suhdetta ympäristöön. (Bardy & Känkänen 2005; 
Kuusela & Saastamoinen 2014, 118–119.) Subjektii-
visen kokemisen kautta tapahtuva roolien kokeilu, 
vaihtelu ja toisen rooliin asettuminen auttavat näke-
mään myös yhteisöllisen elämän rakentumisen eh-
dot ja tavat. Neuvottelu on vuorovaikutusprosessin 
keskeinen piirre. Sosiaalisen todellisuuden ja neuvot-
televien yksilöiden asema ja roolit rakentuvat näissä 
tilanteissa. Mahdollisuus kommunikoida näkökul-
mia vaihdellen on prosessissa tärkeää. 

Teatteritaide voidaan ymmärtää kokemukselli-
sena taiteena, jossa teos voi toimia heijastuspintana 
ja josta ammennettuja oivalluksia voi siirtää arkeen-
sa. Kokemuksen ymmärtäminen vaatii kykyä nähdä 
teoksen taakse erilaisia todellisuuksia yhdistellen. 
Teatterin tekeminen saa henkilökohtaisen merkityk-
sen, jos kokija löytää yhtäläisyyksiä teoksessa käsitel-
tyjen ilmiöiden ja omien kokemustensa välillä. (Al-
hanen 2013, 181–183; Dewey 1934; Räsänen 2008, 202–
205.) 

Oman identiteetin tutkiminen voi 
voimaannuttaa
Tutkimisen ja oppimaan oppimisen taidot auttavat 
oman identiteetin tutkimisessa ja rakentamisessa 
ja vahvistavat itsetuntemusta ja itseluottamusta. Se, 
että ihminen voi ottaa ajattelussaan riskejä ja oppia 
virheistä turvallisessa ilmapiirissä on ensiarvoisen 
tärkeää. Jos jatkuvasti pelkää menettävänsä kasvon-
sa ja lukkiutuu, ei kehitys ole mahdollista. (Hakkarai-
nen ym. 2005, 13–16.) 

Niin pienissä kuin suuremmissakin kunnissa tu-
lisi huomioida taiteellisen työskentelyn kautta tapah-
tuvat subjektiivista hyvinvointia vahvistavat mah-
dollisuudet yhtenä sosiaali- ja terveydenedistämis-
työn osana. Rajapinnoilla on rakennettava vuorovai-
kutuksen keinoin uusia yhteisen toiminnan ja ym-
märryksen alueita. (Karjalainen 2005, 31; Känkänen 
2006, 134.) Sosiaalitieteiden vahvempi mukaantulo 
taiteen- ja kulttuurin hyvinvointia tutkiviin hank-
keisiin voi olla hedelmällistä. On myös huomioitava, 
että taiteen- ja kulttuurin voimavaraistavia kehiä ei 
voi syntyä, ellei projekteille järjesty pitkäjänteistä ra-
hoitusta. Myös tältä kannalta aiheen tutkimukselle 
on tarvetta.

Kaikukortilla kulttuurin pariin 
Osa Suomen kunnista jakaa kortin saamisen 
ehdot täyttäville Kaikukortteja. Kaikukortil-
la voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esi-
merkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin 
tai konsertteihin. Kaikukortilla voi hankkia 
maksutta myös kansalaisopiston kurssipaik-
koja.

Kaikukortteja voivat saada Kaikukortti-
verkostoon kuuluvien sosiaali- ja terveyden-
huollon tai kuntien hyvinvointitoimialan yli 
16-vuotiaat asiakkaat, joiden taloudellinen 
tilanne ei muuten mahdollista kulttuurielä-
mään osallistumista tai taiteen tekemistä.

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia 
pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin nii-
hin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat val-
takunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kai-
kukortilla voi hankkia maksuttomia lippuja 
myös omille lapsille ja lastenlapsille samaan 
tilaisuuteen, johon on itsekin osallistumassa.

Voisitko sinä saada Kaikukortin? Tarkista 
oikeutesi: kaikukortti.fi 

http://kaikukortti.fi
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XXX

Uusi työttömien yhdistys 
on aloittanut toiminnan 
Kotkan seudulla

LEENA VALKONEN    VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Varpu Teikari, Katja Tasa ja Tiina Tasa ovat en-
tisiä työtovereita, joista kaikki ovat työsken-
nelleet jo pidemmän aikaa työttömille suun-
natuissa palveluissa. Kukin oli tahoillaan eri 

työpaikoissa, kun Kymsoten alue julkisti kilpailutuk-
sen kuntouttavasta työtoiminnasta. Kaikille kolmel-
le syttyi ajatus, meillä on kokemusta, tätä haluamme 
tehdä. Olisiko mahdollista perustaa yhdistys ja osal-
listua kilpailutukseen?

Yhdistys Silmut ry perustettiin huhtikuussa ja 
tuli sittemmin valituksi Kymsoten alueella kuntout-
tavan työtoiminnan palvelutuottajaksi. 

Yhdistyksen ja toiminnan perustaminen vaatii 
kyllä paljon työtä, huokaisee Varpu Teikari. Tilat löy-
tyivät hyvältä paikalta Karhulan torin viereltä. Seu-
rakunta tuli alussa yhteistyökumppaniksi vuokran-
maksuun. 

– Aloittavan yhdistyksen ongelma on etenkin ra-
hoitus. Vaikka toiminta katsottaisiin kuinka tarpeel-
liseksi ja hyväksi tahansa, pitäisi yhdistyksen olla toi-
minut vähintään vuoden ja vasta sitten eri rahoittajat 
ottavat toimijan vakavammin huomioon. Miksi yh-
distyksille ei ole samanlaista starttirahaa kuin yri-
tyksille. Ilman rahoitusta ei voi pyörittää mitään toi-
mintaa. Jotenkin pitää päästä alkuun.

Kaikki kolme ovat tyytyväisiä liikekiinteistössä 
keskeisellä paikalla sijaitseviin tiloihin. Yhdistys on 
taloyhtiön vuokralainen. Tilaa on käytössä lähes 300 
neliötä. Bussilinjat kulkevat vierestä ja asiakkaiden 
on helppo päästä matkankin päästä paikalle.

Työpajoja, kahvila, kirpputori ja 
ruoka-apua
Yhdistys avasi toimintansa syyskuussa. Kuntoutta-
vassa työtoiminnassa on nyt lähemmäs 30 asiakasta. 
Lisäksi työkokeiluasiakkaita on tullut TE-hallinnon 
puolelta.

Yhdistyksellä on kuusi eri työpajaa, jossa asiak-
kaat toimivat. Kädentaitojen työpajassa voi tehdä mo-
nenlaista.  

– Osa kutoo sukkaa, osa maalaa tauluja, on teh-
ty koruja ja havukransseja ja käyty viereisellä torilla 
myymässä niitä, Tiina Tasa kertoo.

Kahvila- ja keittiötoiminta tarjoaa sekä työteh-
täviä että ruokailu- ja yhdessäolon mahdollisuuk-
sia. Kahvila on auki arkena aamupäivisin ja lounasta 
edulliseen hintaan on tarjolla tiistaisin ja keskiviik-
koisin.

Kotkan seudulla Karhulassa vietettiin 
uuden yhdistyksen Silmut ry:n 
avajaisia 20.10.2022. Yhdistyksellä 
on mm. pajatoimintaa työttömille, 
lounasta kaksi kertaa viikossa, 
kauppojen hävikkiruoan jakoa sekä 
erilaista vertaistoimintaa. 

Katja ja Tiina Tasa sekä Varpu Teikari haluavat 
työskennellä työttömien hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Leivomme myös aika paljon torimyyntiin ja tila-
uksesta teemme tarjoiluja mm. yhdistysten kokouk-
siin, Katja Tasa jatkaa.

Ruoka-apua jaetaan viisi kertaa viikossa. Kau-
poista haetaan lahjoitusruokaa aamuisin, joka lajitel-
laan yhdistyksessä.

– Hakijamäärät ovat kaiken aikaa nousseet. Jos 
alussa ruoka-avun hakijoita oli 10–20 välillä kullakin 
jakelukerralla, niin nyt ruoka-apua hakee noin 30–40 
henkilöä. Marraskuussa kirjattiin yhteensä 717 ruo-
kahakukertaa. Kysyntä ruoka-avulle on koko ajan li-
sääntynyt, Varpu Teikari kertoo.   

Aulapalvelutyöpajassa kohdataan yhdistykseen 
tulevia asiakkaita ja opastetaan heitä heidän kysy-
myksissään. Tietokone ja tulostuspalvelu on käytet-
tävissä. Tietotekniikkaan annetaan tukea kysynnän 
ja oman osaamisen mukaan esimerkiksi puhelimen 
päivitykseen. Kirpputorille otetaan vastaan lahjoi-
tustavaraa, jota myydään. Toiminta on toistaiseksi 
pienimuotoista.

Kotiapupaja tarjoaa palvelua kevyeen kotisiivouk-
seen ja vuodenajan mukaisiin pihatöihin. Nyt varsin-
kin lumitöiden tekeminen on ajankohtaista, Varpu 
Teikari mainitsee.

Mitä tulisi parantaa työttömien 
palveluissa?
Mitä uuden yhdistyksen perustajat haluaisivat paran-
taa työttömien palveluissa? 

Katja Tasa nostaa esiin työttömien terveyspalve-
lut ja ylipäätään työttömien yksilölliset avuntarpeet.

– Terveyspalveluista on puhuttu ja työttömien ter-
veystarkastuksista, mutta vieläkään sinne ei ole osoi-
tettu riittävästi rahaa. Kun ja jos työttömät pääsevät 
terveystarkastukseen, tulisi sen jälkeinen polutus oi-
kealle lääkärille ja palveluihin turvata myös. Monet 
asiakkaat sanovat, että heillä ei ole varaa maksaa ter-
veyskeskukseen lääkärimaksua, siksi he eivät edes 
mene terveystarkastukseen. Viimeksi tänään autoin 
henkilöä saamaan lääkäriaikaa ja pääsemään tutki-
muksiin. 

– Jos on kuntouttavassa työtoiminnassa, niin yh-
deksän euron kulukorvausta saa säästää pitkän ai-
kaa, että pääsisi lääkärille Varpu Teikari lisää. 

– Yhdistyksessämme kannetaan huolta ihmisten 
hyvinvoinnista ja olenkin osallistunut Askelia voi-
maan -hankkeen Hyvinvointitsemppari koulutuk-
seen, kertoo Katja Tasa.

Varpu Teikari painottaa starttirahan saamista 
yleishyödyllisille yhdistyksille. Yhdistykset ovat apu-
na moneen suuntaan. Kahvipaikkaan voi tulla tapaa-
maan muita ihmisiä. Toiminta on yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä poistavaa. 

Silmut ry:n Kädentaitojen paja on aivan torin laidalla
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nTyöttömien Keskusjärjestön syntyyn 
voidaan katsoa vaikuttaneen 
erityisesti vuonna 1976 perustettu 
rekisteröimättömätön Tampereen 
työttömien tiedotustoimikunta. 
Tiedetään, että paikallisten 
työttömien yhdistysten 
perustamiseen johtavaa toimintaa oli 
esimerkiksi Oulussa jo 1950-luvulla ja 
Suolahdessa 1960-luvulla.

Työttömät järjestivät Tampereella lokakuus-
sa 1982 nälkälakon, joka kesti 14 päivää. Seu-
raavana vuonna julkaistiin ensimmäinen 
Karenssisanomat-niminen työttömien oma 

lehti, joka kirjoitti muun muassa tästä tempaukses-
ta. Tampereen toinen nälkälakko pidettiin 19.11.–
9.12.1987 ja siihen osallistui kaksi nuorta. Myös siitä 
kirjoitettiin Karenssisanomissa (1/1988).

Lehden ensimmäisenä julkaisuvuonna 1983 re-
kisteröimätöntä työttömien toimintaa oli Tampereen 
lisäksi ainakin Kotkassa, Kuopiossa, Oulussa, Hä-
meenlinnassa, Ruukissa, Rantasalmella ja Iissä.

Lehti jatkoi ilmestymistään vuosittain ja sen il-
mestymistiheydeksi vakiintui neljä kertaa vuodessa. 
Parhaimmillaan lehteä on julkaistu jopa 5–6 nume-
roa vuodessa. Huonompina vuosina lehteä tuli vain 
pari ja vuosina 1987, 1990 ja 2018 ei ilmestynyt mitään 
lehteä. 

Karenssisanomat muutti nimensä TVYtteriksi 
20.11.2014 ja se muuttui vuodesta 2019 lähtien #tyot-
tomat-verkkojulkaisuksi.

Kaikki Työttömien Keskusjärjestön jäsenlehdet 
on digitoitu verkkosivuille ja ne on vapaasti luettavis-
sa. Tärkeimmistä artikkeleista ollaan ajan kanssa te-
kemässä verkkoversioita, jolloin tekstien lukeminen 
tulee yhä helpommaksi ja myös Googlen hakumoot-
torit löytävät artikkelit helpommin.

Verkkosivuilta löytyy koostettuna mm. työ- ja 
elinkeinoministeriön neuvottelevana virkamiehenä 
toimineen Pekka Tiaisen kaikki artikkelit. Pekka on 
siirtynyt jo ansaitulle eläkkeelle.

Järjestö rekisteröitiin vuonna 1992 nimellä Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – 
TVY ry. Järjestö modernisoi nimensä 1.4.2017 ja uu-
deksi nimeksi valittiin Työttömien Keskusjärjestö. 
Samalla TVY-lyhenteestä luovuttiin.

Jäsenyhdistykset
Työttömien Keskusjärjestöllä oli parhaimmillaan 
vuosituhannen vaihteessa lähes 250 jäsentä. Niin 
kuin monessa muussakin järjestössä on huomattu, 
nuoria on vaikea houkutella toimintaan mukaan ja 
jäsenmäärä on on ollut koko 2000-luvun laskusuh-
danteista. Tällä hetkellä jäsenyhdistyksiä on kaiken 
kaikkiaan 63.

Tekemäni pikaisen laskelman mukaan, jäsenyh-
distyksistämme huimat 71 % on yli 23 vuotiaita. Ja vä-
heksymättä yhtään lyhytikäisempiäkään yhdistyk-
siä, haluan kiittää teitä kaikkia pitkäjännitteisestä 
työstä työttömyyden puolesta.

Työttömien Keskusjärjestön aluetoiminta ku-
koisti alkuaikoina ja rekisteröityjä aluejärjestöjä oli 
useita. Varsinais-Suomessa oli jo tuolloin Työ-Länsi 
ry. Aluejärjestö on yhä toiminnassa ja järjestää mm. 
koulutustapahtumia. Uudenmaan aluejärjestö toimi 
rekisteröimättömänä 17.3.2016 asti, kunnes sinne pe-
rustettiin Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Alue-
järjestö UUTTA ry. Järjestö on yhä toiminnassa.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimin-
tajärjestö P-KTT ry on toiminut vuodesta 1999. Yhdis-
tys on ainoa aluejärjestö, joka on saanut alusta alka-
en Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STE-
An rahoitusta.

JUHA KERÄNEN   JÄRJESTÖSIHTEERI, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

Järjestösihteerin palsta
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Lue lisää: 
• Työttömien Keskusjärjestön toiminnasta: 

https://tyottomat.fi
• Työttömien Keskusjärjestön historiasta: 

https://tyottomat.fi/ajankohtaista/julkai-
sut/

https://tyottomat.fi
https://tyottomat.fi/ajankohtaista/julkaisut/
https://tyottomat.fi/ajankohtaista/julkaisut/
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Rekisteröimäntöntä aluetoimintaa on ollut lähes 
tulkoon kaikilla alueilla, joista on ollut edustus Työt-
tömien Keskusjärjestön hallituksessa. Tosin, jos alu-
eella ei toimi enää kuin yksi yhdistys, ei ole ollut mie-
lekästä ylläpitää aluejärjestötoimintaa. Siksi onkin 
hyvinvointialueiden tulon myötä ehkä syytä alkaa 
miettiä lähialueiden yhdistämistä isommiksi koko-
naisuuksiksi. Näin on tehty jo aikaa sitten Kaakkois-
Suomessa, missä aluetoiminnassa yhteistyötä tekevät 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan jäsenyhdistykset.

Vielä 2000-luvun alussa joidenkin alueiden toi-
mintaa johdettiin rekisteröityneillä aluejärjestöillä, 
mutta ajan myötä niiden ylläpitäminen tyrehtyi re-
surssipulaan ja tapaamisia on jatkettu vapaamuotoi-
semmin. Tällainen aluejärjestö oli esimerkiksi Poh-
jois-Savon Työttömien Aluejärjestö PSTA ry.

Pop up -tapahtumat
Harvenneesta jäsenistöstä johtuen Työttömien Kes-
kusjärjestö on aloittanut muiden toimintojen ohessa 
pop up -tapahtumien sarjan. Työttömien Keskusjär-
jestön tunnetuksi tekeminen aloitettiin Jyväskylästä 
30-vuotisjuhlavuonna 2021.

Kuluvana vuonna pop up -tapahtumia on jär-
jestetty Hämeenlinnassa 8.11.2022 sekä Kuopiossa 
1.12.2022. Paikalle ei tullut yhdistysten perustamises-
ta kiinnostuneita henkilöitä, mutta yhteistyö jatkuu 
kaupunkien työllisyydestä vastaavien tahojen kans-
sa. Tulevana vuonna pop up -tapahtumien sarjaa jat-
ketaan. Niistä tarkemmin ensi vuoden puolella.

Digikahvit suora kontakti 
toimistolle
Koronakriisin myötä tyrehtyneen aluetoiminnan  
osittaiseksi korvaajaksi on järjestetty jokaisen kuu-
kauden viimeisenä perjantaina Digikahvit, jonne on 
vapaa pääsy kaikille halukkaille.

Digikahveilla on pidetty esitelmiä kiinnostavis-
ta aiheista, mutta siellä on myös päässyt keskustele-
maan suoraan Työttömien Keskusjärjestön toimiston 
työntekijöiden kanssa yhdistysten polttavista kysy-
myksistä. Digikahveille on osallistunut yhteensä va-
jaa 150 henkilöä vuodessa eli noin parikymmentä per 
tilaisuus. Digikahvit jatkuvat myös tulevana vuonna.

Keskusjärjestön saavutuksia
Jäsenyhdistysten avustuksella Työttömien Keskus-
järjestö on päässyt vaikuttamaan valtakunnallisella 
tasolla useisiin uudistuksiin. Eduskuntaan perustet-
tiin 10.5.1998 perusturvatyöryhmä, joka toimi epävi-
rallisena elimenä muiden ryhmien rinnalla. Työttö-
myysturvaan saatiin 300 euron suojaosa vuonna 2014 
ja puolison tulot saatiin poistettua työmarkkinatuen 
saamisen ehdoista sitä edellisenä vuonna.

Työttömien Keskusjärjestö tekee yhteistyötä tär-
keimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerk-
kinä mainittakoon Työttömien ay-jäsenten tukiyh-
distys Tatsin sekä Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK:n kanssa 10.2.2016 järjestetty Ääni työt-
tömälle -seminaari sekä sen jälkeen Narinkkatorilla 
17.5.2016 ulkoilmatapahtuma samalla nimellä. Toril-
la oli päättäjiä puhumassa ja teltasta jaettiin ilmaisia 
ruokakasseja. Ääni työttömälle -kampanja kulminoi-
tui Tuomiokirkon edessä 2.2.2018 mielenilmaisuun 
Aktiivimallia vastaan. 

Tatsi täytti 25 vuotta 9.12.2022. Onneksi olkoon!
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Oikeus työhön ihmisarvoa 
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