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Toiminnanjohtajan tervehdys

Osallistava sosiaaliturva nousi jälleen 
otsikoihin, kun Heikki Hiilamon 
työryhmän raportti julkaistiin 
8.2.2017. Raportissa todettiin melko 
pessimistisesti, että perinteinen 
työttömien aktivointipolitiikka on 
osoittautunut heikoksi keinoksi 
työllistää pitkäaikaistyöttömiä 
ja estää syrjäytymistä. Esitys on 
mielenkiintoinen keskustelunaloite, 
mutta jättää paljon avoimia kysymyksiä. 

Raportissa esitetään toive, että 
syrjäytymisvaarassa oleville 
nuorille ja pitkäaikaistyöttömil-
le tarvitaan uusia polkuja työelä-

mään ja laajemmin yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen. Raportti tarjoaa vaihto-
ehdoksi osallistumistuloa, joka korvaisi 
nykyisen kuntouttavan työtoiminnan ja 
antaisi enemmän valinnanvapautta pal-
veluiden suhteen, mutta olisi edelleen 
vastikkeellinen.

Olen samaa mieltä raportissa esite-
tyistä tavoitteista, että tarvitsemme sel-
laista sosiaaliturvaa, joka ehkäisee syr-
jäytymistä, ja tukee ihmisten työllisty-
mistä. Valinnanvapauden lisääminen 
palveluissa on hyvä asia.

Heikki Hiilamon työryhmän raportti 
ei analysoi esityksen mahdollisia kustan-
nuksia. Tämä onkin täysin ymmärrettä-
vää, koska maakuntauudistus tullee se-
koittamaan työllisyyspolitiikan vastuu-
kysymykset. Mutta ilman kustannusar-
viota esitys jää vielä avoimeksi.  

Jos hallitus päättää viedä esitys-
tä kustannusneutraalilla mallilla, niin 
epäilen, että huonompaan suuntaan 
mennään. Rahaa täytyy kuitenkin olla 
palveluiden järjestämiseen ja myös työt-
tömien motivointiin, että kokevat osal-
listumisensa mielekkääksi.

Ensimmäinen malli osallistumistu-
losta ei muuttaisi rakennetta merkittä-
västi. Työmarkkinatuki muutettaisiin 
osallistumistuloksi. Osallistumistulon 
lisäksi maksettaisiin kulukorvauksia 9 
euroa päivä nykyisen kuntouttavan työ-
toiminnan mallin kaltaisesti. Päätökset 
tekisi sosiaaliviranomainen.   

Toinen malli on, että osallistumistu-
loa voitaisiin leikata sosiaalitoimen pe-
rustasolle, jos ei osallistu vapaaehtois-
luontoisiin toimenpiteisiin. Lisäksi luo-
vuttaisiin 9 euron päivälisästä, jota ny-
kyisin maksetaan esim. kuntouttavaan 
työtoimintaan tai työkokeiluun. 

Alin mahdollinen perustuslailla suo-
jattu sosiaaliturva on jo nyt sellainen, 
että toimeentulo on erittäin niukkaa. 
Monelle työttömälle 9 euron lisä on ollut 
välttämätöntä, että on ylipäätän voinut 
osallistua toimenpiteisiin. Työttömille 
maksettu työmarkkinatuki on jo nykyi-

sin alle EU-suositusten kohtuullisesta 
sosiaaliturvan tasosta.  

Osallistumistulo ei vaikuta työttö-
män työnhakijan velvollisuuksiin osal-
listua muihin työllisyyspoliittisiin toi-
menpiteisiin. Herää kysymys, olisiko 
työtön päällekkäisten ohjaus- ja velvol-
lisuusjärjestelmän piirissä? Voisiko tulla 
tilanteita vastaan, jossa osallistutaan va-
paaehtoistyöhön, ja samaan aikaan evät-
täisiin tuki, jos ei ole vastannut työtarjo-
ukseen tms.?

Osallistumistulo ei myöskään va-
pauttaisi ihmisiä osallistumaan esim. 
oman henkisen pääoman kehittämiseen 
täysipainoisena opiskelijana tai tekemäl-
lä vapaaehtoistyötä kokoaikaisesti. Näi-
tä ei saa tehdä, jos saa työttömyysturvaa.

Pääongelma tässä osallistavan sosi-
aaliturvan esityksessä on se, että se pe-
rustuu niukkuuden taloudelle. Ajatel-
laan, ettei ole mahdollisuutta panostaa 
nykyiseen aktiiviseen työllisyyspolitiik-
kaan, joka on täysin aliresursoitu tarpei-
siin nähden. Pohditaan, jos voisi säästää 
siten, että luodaan uusi halvempi aktiivi-
sen sosiaaliturvan malli.

Nykyinen malli tarjoaa jo nyt pitkä-
aikaistyöttömille parempia mahdolli-
suuksia työllistyä avoimille työmarkki-
noille kuin jäädä pelkästään passiivitu-
elle. Esim. Ura Ovi ry:n Siltahankkeen 
163 asiakkaasta 123 sai joko toistuvan tai 
määräaikaisen työsuhteen.

Nykyinen malli ehkäisee syrjäyty-
mistä erittäin hyvin. Valtakunnallisen 
Työpajayhdistyksen kattavan Sovari-
mittarin tulosten perusteella ”työpajojen 
valmentautujista 93 prosenttia on koke-
nut sosiaalista vahvistumista vähintään 
jonkin verran työpajajakson aikana. Mer-
kittävää on se, että selvää vahvistumista 
jakson aikana on kokenut 59 prosenttia 
valmentautujista.” Samaa ovat työttömi-
en yhdistykset jo pitkään viestineet.

Työttömien yhdistysten ja työpajojen 
työllisyyttä edistävä ja sosiaaalista osal-
lisuutta vahvista toiminta ei ole kuiten-
kaan ilmaista. Jos halutaan tuloksia, pi-
tää myös uskaltaa investoida.

Jukka Haapakoski 
TVY:n toiminnanjohtaja

Osallistava sosiaaliturva
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Kuntavaalit lähestyvät ja TVY lähti 
kartoittamaan sekä jäsenyhdistysten 
tärkeinä pitämiä teemoja, että 
puolueiden vaaliteemoja työttömyyden 
osalta. 

TVY:n jäsenyhdistykset nostivat 
työttömien näkökulmasta tärkeik-
si teemoiksi kuntavaaleissa työlli-
syyden hoidon, terveyspalvelut ja 

niiden turvaaminen sote-uudistuksessa ja 
toimeentulon. Myös koulutus, toimintaky-
vyn ylläpitäminen, kohtuuhintaiset palve-
lut ja oikeudenmukainen ja ihmisarvoinen 
kohtelu nousivat tärkeiden teemojen jouk-
koon. Työttömien tukiverkostoa tulee laa-
jentaa ja parantaa, byrokratiaa vähentää 
ja yhteistyötä parantaa.

Kysyimme myös jäsenyhdistyksiltä 
konkreettisia tekoja, mitä kuntien tulisi 
tehdä työttömien hyväksi. Ehdotuksiksi 
nousivat työttömien terveystarkastuk-
set ja niiden kuntoon laittaminen, kunti-
en työllistäminen, työttömien yhdistys-
ten tukeminen, ilmainen joukkoliiken-
ne, kuntouttavan työtoiminnan jatka-
minen sekä tiiviimpi yhteistyö koulujen 
kanssa. Ay-liikkeitä haastettiin mukaan 
toimimaan näkyvästi ja kuuluvasti työt-
tömien puolesta. Kuntien pitäisi ottaa 
enemmän vastuuta työttömistä järjestä-
mällä työ- ja koulutusmahdollisuuksia. 
Yleisesti toivotaan, että ei syyllistettäisi 
työttömiä tahattomasti. Kaikilla on oi-
keus kunnioittavaan kohteluun. 

Puolueilta kysyttiin mille taholle 
kuuluu työmarkkinatuen rahoitus jat-
kossa, kenen vastuulle työllisyyspalvelut 
kuuluvat, onko järjestöt ja niiden tuotta-
mat palvelut huomioitu kuntien hyvin-
vointistrategiassa, soveltuuko markkina-
ehtoinen kilpailutus työllisyydenhoitoon 
ja millä keinoilla työttömien työllisty-
mistä tulisi kohentaa.

Seuraavat puolueiden edustajat vastasi-
vat kyselyyn:
•	 SDP – Tarja Filatov, kansanedusta-

ja, työelämätyöryhmän puheenjoh-
taja

•	 Vasemmistoliitto – Li Andersson, 
kansanedustaja ja puolueen puheen-
johtaja

•	 Suomen Keskusta – Katri Kulmuni, 
kansanedustaja ja puolueen varapu-
heenjohtaja

•	 Vihreät – Lasse Miettinen, puolue-
sihteeri

•	 Perussuomalaiset – Riikka Purra, 
puolueen poliittinen suunnittelija

•	 Kansallinen Kokoomus – Pirre Sep-
pänen, eduskuntaryhmän poliitti-
nen sihteeri

1) Nykyinen käytäntö on, että val-
tio maksaa työmarkkinatuen 
100 %, kunnes työtön on ollut 

300 päivää passiivisesti työmarkkinatu-
ella. Tämän jälkeen kunta maksaa 50 % 
työmarkkinatuesta, kunnes työtön on ol-
lut 1000 päivää työmarkkinatuella. 1000 
työmarkkinatukipäivän jälkeen kunta 
maksaa 70 % työmarkkinatukikuluista. 
Kunta vapautuu näistä ns. ”sakkomak-
suista”, kun työtön aktivoidaan työvoi-
mapoliittiseen toimenpiteeseen, jolloin 
valtio jälleen maksaa mahdollisen työ-
markkinatukimaksun.

Kuuluuko työttömille suunnatun 
työmarkkinatuen rahoitus jatkos-
sa 1) kunnalle 2) maakunnalle 3) val-
tiolle 4) kunnalle ja maakunnalle 5) 
kunnalle ja valtiolle 6) maakunnalla 
ja valtiolle vai 7) valtiolle, maakun-
nalle ja kunnalle?

TARjA FiLATov, SDP: Valtiolle, maa-
kunnalle ja kunnalle.

Li A nDeR SSon, vas.: Valtiolle, 
maakunnalle ja kunnalle. Vasemmisto-
liiton tavoitteena sosiaaliturvan kehit-
tämisen suhteen on siirtyminen perus-
tuloon. Mikäli perustulo otetaan käyt-
töön, on se kokonaan valtion rahoittama. 
Siihen asti vastuu työmarkkinatuen ra-
hoituksesta tulee olla sillä taholla, joka 
vastaa työttömyyden hoidosta. Maakun-
tauudistuksessa on riski, että vastuu ha-
jautetaan entistä useammalle taholle, 
kun maakuntiin siirtyy ELY-keskusten 
tehtäviä ja kunnille jää vastuu pitkäai-
kaistyöttömyydestä sekä kunnan työ-
markkinatukiosuudesta. Pidän nykyisen 
käytännön jatkamista perusteltuna vain, 
jos kunnille tulee lisää mahdollisuuksia 
ja voimavaroja käyttää esimerkiksi palk-
katuettuun työhön. 

K ATR i KuLMuni, Kesk.: Kun-
nalle ja maakunnalle. Maakuntauudis-
tuksen yhteydessä maakunnille siirtyy 
valtiolta TE- ja ELY-toimistojen palvelut 
sekä kunnilta sosiaali- ja terveyspalve-
lut. Muutokset nostavat esille kysymyk-
sen siitä, onko nykyinen työmarkkina-
tuen rahoitusvastuu järkevä tilanteessa, 

Kuntavaaleissa vastauksia 
työttömyyden hoitoon?
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jossa kokonaisvastuu näistä palveluis-
ta on maakunnilla. Asiaa pohtii parhail-
laan virkamiestyöryhmä, jonka deadline 
on asetettu puoliväliriiheen.

L ASSe MieT Tinen, vihr.: Val-
tiolle, maakunnalle ja kunnalle. Valtion 
tulee kantaa keskeinen vastuu työmark-
kinatuen rahoituksesta. Tämä on kivijal-
ka sille, että kansalaisten turva työttö-
myyden varalle, kunnasta riippumatta, 
on täysimääräisesti rahoitettu. Muutoin 
pääsääntö on se, että työmarkkinatu-
en rahoittamiseen osallistuvat ne tahot, 
joilla on keinot ja työkalut myös vaikut-
taa ihmisten työllistymiseen. Jos tämä 
ehto täytyy sekä kunnan että maakun-
nan kohdalla, on järkevää, että kummal-
lakin on taloudellinen kannustin tukea 
ihmisiä matkalla työttömyydestä työhön 
niin hyvin kuin osaavat. Vastuiden ja-
kautuminen työllisyysasioissa kunnan, 
maakunnan ja valtion välillä ei ole vie-
lä lopullisesti selvillä, mutta pääasialli-
nen vastuu TE-palveluista näyttää ole-
van menossa uusille maakunnille. Kun-
nille on kuitenkin jäämässä tärkeä rooli 
alueen elinvoiman ylläpitämisessä, uusi-
en työpaikkojen luomisessa ja työllisyy-
den edistämisessä. Jos vastuujako toteu-
tuu näin, voi olla perusteltua, että sekä 
maakunnalla että kunnalla olisi osuus 
työmarkkinatuen rahoituksesta.

R iiK K A PuR R A, PS: Valtiolle, 
maakunnalle ja kunnalle. Työllisyyden 
hoidon järjestämisvastuun siirtyessä 
maakunnille on tarpeen toteuttaa alu-
eellisesti toimivia ja tarkoituksenmukai-
sia ratkaisuja. Mitään päätöksiä asiasta 

ei ole vielä tehty. Ainakin isojen kaupun-
kien kohdalla erillisratkaisuihin on var-
masti syytä. Maakuntien rooli joka tapa-
uksessa kasvaa kaikilla alueilla. 

PiR R e SePPä nen, Kok.: Maa-
kunnalle ja valtiolle. Tällä hetkellä kun-
nat kantavat valtaosan työttömyyden 
kustannuksista. Kun maakuntauudis-
tuksen myötä työkaluja siirretään maa-
kunnan vastuulle, ei nykymuotoinen 
kustannusten jako valtion ja kuntien vä-
lillä ole enää perusteltu. Rahoitusvas-
tuu pitää poistaa kunnilta tilanteessa, 
jossa niiltä myös vähennetään työkaluja 
työttömyyden hoitamiseen. Tästä huo-
limatta kunnilla säilyy yleinen toimiala 
ja elinvoiman edistämisen tehtävä (ylei-
nen elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja 
aluekehitystehtävät omalla alueellaan). 
Jokainen kunta voi tehdä valtavasti sen 
eteen, että kuntaan investoitaisiin ja että 
sinne syntyisi uutta työtä. Jatkossa TE-
hallinnon rahoitus ohjataan maakunnil-
le. Rahoituksen ja vastuu on hyvä kul-
kea käsi kädessä. Maakunnille on luota-
va riittävän vahvat kannustimet, jotta ne 
järjestävät tehokkaasti palveluita työn-
hakijoille ja pyrkivät siihen, että työttö-
myysjaksot ovat mahdollisimman lyhyi-
tä.

2) ”Perustuslain 18 § Oikeus työ-
hön ja elinkeinovapaus. Jokai-
sella on oikeus lain mukaan 

hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julki-
sen vallan on huolehdittava työvoiman 
suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä 

työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jo-
kaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työl-
listävään koulutukseen säädetään lail-
la. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa 
syytä erottaa työstä.”

Minkä tahon vastuulle kuuluvat 
työllisyyspalvelut 1) valtiolle 2) maa-
kunnalle 3) kunnalle 4) kunnalle ja 
maakunnalle 5) kunnalle ja valtiolle 
6) maakunnalle ja valtiolle 7) valtiol-
le, maakunnalle ja kunnalle 8) työt-
tömälle itselleen?

TA RjA FiL ATov, SDP: Kunnalle ja 
valtiolle.

Li A nDeR SSon, vas.: Valtiolle, 
maakunnalle ja kunnalle. Vastuu työlli-
syyspalveluista tulee varmasti muodossa 
tai toisessa olemaan kaikilla kolmella ta-
holla myös jatkossa. Valtio vastaa rahoi-
tuksesta ja lainsäädännöstä, maakunta 
työllisyyspalveluista ja kunnat koulutus-
palveluista sekä pitkäaikaistyöttömien 
työllistämisestä. 

K ATR i KuLMuni, Kesk.: Kun-
nalle ja maakunnalle. ELY-ja TE-keskus-
ten tarjoamat nykyiset yritys- ja työlli-
syyspalvelut koottaisiin jatkossa yhteen 
ns. kasvupalveluiksi ja vastuu niiden jär-
jestämisestä tulisi maakunnille. Samal-
la palveluiden tuotantoa avataan kilpai-
lulle. Maakunta voisi tilata uusia kasvu-
palveluita yksityisiltä tai julkisomistei-
silta yrityksiltä sekä kolmannen sekto-
rin toimijoilta. Tulevat maakuntapäät-
täjät pääsevät siis vaikuttamaan siihen, 
millaisia yritys- ja työllisyyspalveluita 



juuri heidän alueellaan tarvitaan. Maa-
kunnallinen vastuu on perusteltu, sillä 
työssäkäyntialueet ja yritysten toimin-
taympäristöt ovat usein yhtä kuntaa laa-
jemmat. Uudistus ei muuta kuntien roo-
lia tai yleistä toimivaltaa. Niiden tärkein 
tehtävä on jatkossakin luoda kasvulle, 
työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toi-
mintaympäristöä. Kyvykkäät ja haluk-
kaat kunnat voisivat lisäksi toimia kas-
vupalveluiden tuottajina yhtiöittämällä 
tuotantoaan. Nämä palvelut tuotetaan 
nykyisin valtion monopolina.

L ASSe MieT Tinen, vihr.: Kun-
nalle ja maakunnalle. Maakuntauudis-
tuksen kaikki yksityiskohdat eivät ole 
selvillä, mutta päävastuu työllisyyspal-
veluista näyttää olevan menossa maa-
kunnille (joskin Uudellamaalla tähän 
saattaa tulla poikkeus pääkaupunkiseu-
dun erityisolosuhteiden johdosta). Kun-
nille jää tästä huolimatta joka tapauk-
sessa merkittäviä työllisyyteen vaikutta-
via tehtäviä. Kunnan rooli tulee olemaan 
keskeinen koulutuksen, alueen elinvoi-
man, uusien työpaikkojen luomisen ja 
yrittäjyyden edistämisen saralla.

RiiKK A PuRR A, PS: Maakunnal-
le. Maakunnalla on järjestämisvastuu, 
valtio päättää työllisyystoimista ja mää-
rärahoista. Myös työttömältä itseltä vaa-
ditaan tietysti aktiivisuutta. 

PiR R e SePPä nen, Kok.: Maa-
kunnalle. Maakuntauudistuksen jäl-
keen järjestämisvastuu TE-palveluista 
on maakunnalla. Kunnat voivat toimia 
palveluiden tuottajina samoin kuin yk-
sityisen sektorin ja kolmannen sektorin 
toimijat. 

3) Kuntien hyvinvointistrategi-
oissa on määritelty esim. lähi-
palvelut, kuten kirjastot, ter-

veydenhoito ja iltapäiväkerhot. Pitäisi-
kö myös kolmannen sektorin työllisyys, 
kuntoutus yms. katsoa osaksi kuntien lä-
hipalveluja?

onko järjestöt ja niiden tuottamat 
palvelut huomioitu (ja miten) kunta-
si hyvinvointistrategiassa?

TARjA FiLATov, SDP: Ei vastausta.
Li AnDeRSSon, vas.: Järjestöjen 

rooli ja merkitys tulee mielestäni koros-

taa nykyistä enemmän. Järjestöjen työl-
listämistyö on vaikeutunut merkittävästi 
hallituksen linjauksista, joilla on haluttu 
siirtä painopistettä yksityisiin yrityksiin. 
Myös työllisyysmäärärahojen riittämät-
tömyys on vaikeuttanut järjestöjen työtä. 

K AT R i K uLMuni, Kesk.: Kol-
mannen sektorin mukanaolo kuntien 
hyvinvointistrategiassa on kannatetta-
va ehdotus. Asiaa tulee kuitenkin poh-
tia tarkasti lainvalmistelun yhteydessä. 
Varsinaisiksi kuntien lähipalveluiksi voi-
daan lukea vain kuntien itsensä tuotta-
mat ja järjestämät palvelut.

L ASSe MieT Tinen, vihr.: Kol-
mannen sektorin toiminta voi täydentää 
tärkeällä tavalla lähipalveluja, ja kunnan 
tulisi strategiassaan huomioida kolman-
nen sektorin tuottamien palvelujen roo-
li osana kunnan lähipalvelujen kokonai-
suutta. Tämä ei luonnollisestikaan voi 
tarkoittaa veruketta, jolla julkinen valta 
vetäytyy vastuusta ja jättää sille kuulu-
vat tehtävät kolmannen sektorin kannet-
tavaksi, vaan luontevaa kumppanuutta. 
Vaikka monet työllisyystehtävät siirty-
vät kunnalta maakunnalle, on silti kol-
mannen sektorin toiminta luonteva osa 
kunnassa, lähellä ihmistä, tuotettujen 
palvelujen kokonaisuutta, ja kumppa-
nuus järjestöjen kanssa kannattaa maa-
kuntauudistuksen jälkeenkin huomioida 
kunnan strategiassa.

RiiKK A PuRR A, PS: Ei vastausta. 
PiRRe SePPänen, Kok.: Ei vas-

tausta.

4) Työttömien yhdistysten mo-
nipuolista työllisyystoimin-
taa, pääasiassa ”vaikeasti 

työllistyville”, on rahoitettu Työ- ja elin-
keinoministeriön työllisyyspoliittisilla 
hankkeilla. Voidaanko tätä työtä tehdä 
pelkästään markkinaehtoisesti?

Soveltuuko markkinaehtoinen kil-
pailutus mielestäsi työllisyydenhoi-
toon?

TARjA FiLATov, SDP: Ei vastausta.
Li AnDeRSSon, vas.: Ei sovellu. 
K ATRi KuLMuni, Kesk.: Keskus-

talle on tärkeintä, että työttömät saavat 
työtä, ei se kuka palvelut tuottaa. Oleel-
lista on siis palvelujen toimivuus, vaikut-

tavuus ja tuloksellisuus. Nykyiset TE- ja 
yrityspalvelut eivät ole pysyneet talou-
den ja työmarkkinoiden nopeassa muu-
tosrytmissä. Esimerkiksi rekrytointipal-
velut ja työnvälitys vaativat yhä enem-
män erityisosaamista. Siksi reippaampi 
remontti ja palveluiden avaaminen kil-
pailulle on tarpeen. Merkittävää julkista 
vallan käyttöä sisältävät tehtävät säilyi-
sivät kuitenkin edelleen viranomaisteh-
tävinä. Tällaisia ovat esimerkiksi henki-
lölle maksettavien tukien tai korvausten 
myöntäminen.

LASSe MieTTinen, vihr.: Työlli-
syydenhoidon viemiseen yhä markkina-
ehtoisempaan ja kilpailutettuun suun-
taan on syytä suhtautua erittäin suurel-
la varauksella. Etenkin vaikeasti työllis-
tyvät ja pitkäaikaistyöttömät jäävät hel-
posti väliinputoajiksi, joiden tarpeisiin 
vastaaminen ei houkuta bisneslogiikalla 
toimivia alan kaupallisia toimijoita. Siksi 
tarvitaan vahvaa julkisen vallan vastuu-
ta ja tätä täydentävää ei-markkinaehtois-
ten kolmannen sektorin toimijoiden eri-
tyisosaamista.

RiiKK A PuRR A, PS: Markkinaeh-
toisuus soveltuu tietyin osin myös työlli-
syydenhoitoon, mutta työttömien yhdis-
tysten panostusta se tuskin voi korvata. 

PiRRe SePPä nen, Kok.: Työlli-
syyden hoitoon tarvitaan julkista sekto-
ria, yksityisiä toimijoita ja kolmatta sek-
toria. Kokoomuksen mielestä monituot-
tajamalli soveltuu työllistämispalvelujen 
toteuttamiseen. Näin voidaan huomioida 
paremmin erilaiset ryhmät ja yksilölliset 
ratkaisut. Järjestöillä on työllisyyden hoi-
dossa tärkeä rooli, sillä heillä on usein lä-
heinen kosketus apua tarvitseviin.

Lopuksi puolueiden edustajille annettiin 
sana vapaaksi, millä keinoin kohennet-
taisiin työttömien työllistymistä.

Lue vastaukset kokonaisuudessaan 
TVY:n verkkosivuilta:
tvy.fi/tvytter

Tekstit koosti valmiista vastauksista TVY 
Median yhteyskoordinaattori  

Kaisa Heikkilä
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Erilaisten oppijoiden liitto ry on 
valtakunnallinen lukijärjestö, joka 
tukee, auttaa, neuvoo ja kouluttaa 
oppimisvaikeusasioissa asianosaisia, 
vanhempia ja ammattilaisia. 
Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. 
Jopa joka viidennellä suomalaisella 
on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. 
Vaikeudet voivat ilmetä hitaana 
lukemisena, kirjoittamisen kankeutena, 
matematiikassa, vieraissa kielissä tai 
digiosaamisessa.  

jen ja teknologioiden käyttöönotto kuor-
mittavat kaikkia, mutta erityisesti luki-
vaikeuksinen työntekijä joutuu näissä 
tilanteissa haasteiden eteen. Hän omak-
suu uusia käytänteitä kuten muutkin, 
mutta ongelma syntyy perusasioissa. Mi-
ten ottaa haltuun suuri määrä uutta tie-
toa nopeasti, jos näytöltä lukeminen on 
hyppivien kirjainten vuoksi hankalaa ja 
hidasta?  

Taitotuunaajat-hanke tekee yhteis-
työtä Erilaisten oppijoiden liiton Apuvä-
linekeskuksen kanssa. 

Nykyisin on saatavilla erilaisia apu-
välineitä, niitä voi testata ja opetella 
käyttämään Oppimisen olohuoneessa. 
Käytössä tulee olemaan niin tietokonei-
ta kuin tabletlaitteita. Niillä voidaan esi-
merkiksi muuttaa teksti ääneksi tai puhe 
suoraan tekstiksi. Pääasia on, että ei jää 
yksin pohtimaan ongelmiaan, vaan ha-
kee rohkeasti neuvoja, painottaa Sarsa-
ma.

Oppimisen olohuone tarjoaa työelä-
mään ja työnhakuun uskoa omaan osaa-
miseen, uskallusta toimia ja selvittää, 
miksi jokin on aina niin vaikeaa. 

Oppimisvaikeudella on kokonais-
valtainen vaikutus elämän kaikissa vai-
heissa ja kaikkialla tapahtuu oppimista, 
muistuttaa Sarsama. 

Perustaitojen harjoittelu tuo uusia 
voimavaroja työn hakuun, kun luotta-
mus omaan osaamiseen kasvaa käytän-
nön harjoittelun myötä. 

Erilainen oppija hallitsee usein työ-
elämän perään kuuluttaman Out Off 
The Box -ajattelun jo yksistään vahvojen 
kompensointikeinojensa ansiosta. 

Sarsaman mukaan erilaisilla oppijoil-
la on niin kutsuttuja kikka kolmosia ar-
kikäytössä. He usein eivät tiedosta niitä 
itse ja näiden menetelmien tuominen op-
pimisen avuksi on yksi tavoitteista.

Näkökulma BOX
Taitotuunaajat ESR-hankkeen Oppimi-
sen olohuone toimii Kaisaniemessä Eri-
laisten oppijoiden liiton tiloissa. 1.3. alka-
en ovet ovat avoinna aikuisille erilaisille 
oppijoille. 

Oppimisen olohuone tukena 
aikuisten työllistymisessä

Lisätietoja: Pasi Sarsama, ohjaava 
opettaja, Taitotuunaajat ESR -han-
ke, Erialisten oppijoiden liitto ry, 
050-371 8625, pasi.sarsama@ 
erilaistenoppijoidenliitto.fi

Heli Turja, projektipäällikkö, Taito-
tuunaajat ESR -hanke, Erilaisten op-
pijoiden liitto ry, 050-453 4299, heli.
turja@erilaistenoppijoidenliitto.fi 

Heli Turja ja Pasi Sarsama

Aikuisten oppimistaitojen 
treenisali
Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoima 
Taitotuunaajat ESR-hanke avaa maalis-
kuun ensimmäinen päivä Oppimisen 
olohuoneen aikuisille. Sinne voi tulla 
omalla ajallaan työstämään perustaito-
jaan lukemisessa, kirjoittamisessa, ma-
tematiikassa ja digiosaamisessa. Olohuo-
neessa on paikalla kokemusosaajana oh-
jaava opettaja Pasi Sarsama. 

Oppimisen olohuoneesta saada mo-
tivaatiota omaan työhön ja työnhakuun. 

Oppimisvaikeuksisille aikuisille on tär-
keää saada osaamisen ja onnistumisen 
elämyksiä. On tärkeää, että tunnistam-
me oman osaamisemme ja luotamme 
siihen etenkin elämän murrosvaiheis-
sa, kun etsimme uutta ammattia tai työ-
paikkaa, korostaa Sarsama.  

Digitalisaatio haastaa 
erilaiset oppijat työelämässä
Organisaatiomuutokset ja rakenneuu-
distukset ovat yleisiä ja tuovat uusia odo-
tuksia työtekijöiden osaamiselle. Erilai-
set uudelleenjärjestelyt, uusien työtapo-

EdunvalvontaKuntavaalit 9.4.2017
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Työttömien Valtakunnallinen 
Yhteistoimintajärjestö TVY ry käynnisti 
helmikuussa 2016 TVY-Media hankkeen. 
Hankkeen tarkoituksena oli lisätä 
yleistä tietoisuutta työttömistä ja 
työttömyydestä ilmiönä ja tehdä niiden 
pohjalta dokumentti. Hanke päättyy 
helmikuussa 2017.

Dokumentti työttömyydestä
TVY ry:n internetsivuille perustettiin 
syksyllä 2016 blogiyhteisö osana TVY-
Media -hanketta. Blogiyhteisön alle ke-
rätään työttömyydestä kertovia blogeja. 
Tällä hetkellä yhteisössä toimii kolme 
blogia: Haahuilija, Tuhannen työhake-
muksen mies sekä Workless not worth-
less. Nämä kolme blogia päivittyvät ak-
tiivisesti ja käsittelevät työttömyyttä ku-
kin omista lähtökohdista ja näkökulmis-
taan. Osana hanketta kirjoitettiin doku-
mentti ”Työtön ei kuulu joukkoon” niistä 
teemoista, jotka ovat nousseet esiin blo-
geissa ja jäsenyhdistyksille suunnatuis-
sa kyselyissä.  Dokumentissa käsitellään 
talouden ahdinkoa, arjen epävarmuutta, 
yksin jäämistä, itsetuntoa sekä itsensä 
toteuttamista työttömän näkökulmasta.

Ihmisen perustarpeisiin kuuluvat fy-
siologiset ja turvallisuuden tarpeet, yh-
teenkuuluvuuden ja arvonannon tar-
peet sekä itsensä toteuttamisen tarpeet. 
Työttömyys on kova kolaus näille tarpeil-
le. Nämä kolaukset näkyvät työttömien 
kertoessa tuntemuksiaan työttömyydes-
tä. Työttömyydestä puhutaan paljon ja 

jokaisella tuntuu olevan siihen mielipi-
de. Silti työttömien oma ääni jää usein 
kuulematta. Yleisesti työttömyys tuntuu 
olevan kirosana.

Työttömyydestä löytyy Internetistä 
useampia blogeja eri kirjoittajilta. Osa 
blogeista on hyvinkin aktiivisia, osa taas 
on hiljentynyt sen jälkeen, kun bloggaa-
ja on saanut töitä. Työttömyydestä kir-
joitetaan omasta näkökulmasta kertoen 
omia ajatuksia ja tuntemuksia työnha-
usta. Blogeista nousee esiin myös paljon 
yhteiskunnallista viestiä niin päättäjille 
kuin työnantajille. Työttömät eivät ole 
yhtä ja samaa porukkaa ja jokaisella on 
oma yksilöllinen tilanteensa. 

Talousahdinko
Työttömyys ajaa talouden ahtaalle ja ko-
ettelee ihmisen fysiologisia tarpeita. Ra-
hat ovat tiukilla ja kaikessa pitää säästää. 
Ruoasta ja vaatteista säästetään ja aina 
ei ole varaa terveydenhoitoon ja lääkkei-
siin, saati omiin tai lasten harrastuksiin. 
Ei ole rahaa lähteä mihinkään. Sopeutu-
minen työttömyyteen vie aikansa. Tiuk-
ka rahatilanne synnyttää kekseliäisyyt-
tä, mistä voi säästää tai mitä voi tehdä 
pienellä rahalla. Talouden kanssa paini-
minen vie aikaa ja syö energiaa kaikelta 
muulta. Huoli taloudesta vaikuttaa usein 
myös mielenterveyteen ja masentaa hel-
posti.

Epävarmuus tulevaisuudesta
Työttömyys herättää epävarmuutta jo-
kapäiväiseen elämään ja toimeentuloon 
sekä syö uskoa ja luottamusta tulevaisuu-
delta. Tulevaisuuteen ei pysty varautu-
maan, kun aika ja energia menevät tässä 
hetkessä selviämiseen. Se taas nakertaa 
turvallisuuden tunnetta. Lyhytkin työ-
keikka herättää iloa, mutta huoli töiden 
päättymisestä painaa silti mieltä. Työt-
tömän arkea varjostaa myös epävarmuus 
työttömyysturvasta. Työttömyydessä on 
taloudellisia ansoja ja monet ovat joutu-
neet kohtaamaan sen, että omasta aktii-
visuudesta rankaistaan. Usein tuntuu, 
että palveluissa sivuutetaan itse ihminen 
eivätkä ne enää palvele ihmistä. Apua 
omaan tilanteeseen saa todella etsiä.

Työtön joutuu kohtaamaan arjen epä-
säännöllisyyden. Tyhjään arkeen on luo-

Työtön ei kuulu joukkoon

Kaisa Heikkilä
Yhteyskoordinaattori, TVY Media
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tava itse sisältöä, säännöllisyyttä sekä ra-
kenteita. Omat arkirutiinit ja harrastuk-
set tuovat sisältöä ja ryhtiä päiviin. Omi-
en päämäärien kautta saa myös suuntaa 
työnhakuun. Työttömyys saattaa olla 
yhtä aikaa vapautta tehdä valintoja, mut-
ta myös vankeutta jatkuvan epävarmuu-
den ja rahanpuutteen takia. 

Elinpiirin kaventuminen
Työttömyyden myötä sosiaalinen elämä 
kaventuu, kun ei ole työkavereita ja työ-
yhteisöä. Moni kaipaakin sitä, että maa-
nantai-aamuna pääsisi työpaikalle, jos-
sa kahvitauoilla voisi rupatella työkave-
reiden kanssa. Työttömyys syrjäyttää ja 
pienentää elinpiiriä. Työtön kokee, ettei 
kuulu enää joukkoon ja jää yksin. Työttö-
myyden pitkittyessä syrjään vetäytymi-
nen lisääntyy ja työtön passivoituu ja tu-
lee araksi. Työttömyys saattaa aiheuttaa 
tai syventää entuudestaan olevia alkoho-
liongelmia, masennusta ja muita mielen-
terveysongelmia.

Itsetunto ja -kunnioitus
Persoonallisuuden eheys tulee myös töis-
tä saadulla itsetunnolla sekä kunnioituk-
sen saaminen muilta. Ihmisellä on tarve 
saada kokea olevansa arvokas ja julkises-
sa keskustelussa se tuntuu työttömiltä 
riistettävän. Työttömän kaipaus ja tahto 
töihin on suuri, vaikka julkinen keskus-
telu ohjautuu liiaksi siihen, että työttö-
mät ovat laiskoja. Työpaikan saanti tun-
tuu kuitenkin olevan enemmän tuuris-
ta kiinni. Työttömyys herättää häpeää ja 
syö itsetuntoa aiheuttaen pahimmillaan 
itseinhoa ja -tuhoisuutta. Työttömyys 
koetaan usein omaksi viaksi. Työtöntä 
syyllistetään sekä sisältä että ulkoa kä-
sin. Tämä lisää vaikeutta kunnioittaa it-
seään.

Ilmapiiri koetaan silti ahdistavak-
si. Työttömyys on edelleen vaiettu aihe. 
Ihmiset eivät halua puhua työttömyy-
destä, sillä asenteet vaikuttavat. Muiden 
suhtautuminen vaihtelee. Työttömiä ja-
otellaan hyviin ja huonoihin työttömiin. 
Keskusteluja usein leimaa ajatusmallit, 
asenteet ja mielikuvat kliseisesti lais-
koista työttömistä. Yhteiskunnalla on 
odotuksia työttömille, jotka työttömän 
näkökulmasta tuntuvat usein kohtuut-

tomilta. Työttömyydestä puhuvat eniten 
ne, joita asia ei koske henkilökohtaises-
ti. Tämä näkyy etenkin talouskeskuste-
lussa.

Uutisia ja keskusteluja lukiessa työ-
tön pahoittaa mielensä väkisinkin. Yh-
teiskunnallinen ilmapiiri on raskas ja 
työttömiin suhtaudutaan asenteellisesti. 
Toisinaan tuntuu, että käynnissä on sota 
työttömiä vastaan. Työttömiä mollataan 
ja väheksytään. Myös median asenteet ja 
poliitikkojen välinpitämättömyys nouse-
vat esiin.  Osa kansalaisista on vieraan-
tunut todellisuudesta eikä heillä ole mi-
tään käsitystä millaista työttömyys on. 
Tieto yhteiskunnassa jakautuu kahtia. 
Hyväosaisuus kasaantuu ja osa vieraan-
tuu siitä, millaista elämä on huonompi-
osaisilla. 

Itsensä toteuttaminen
Jokaisella on tarve toteuttaa itseään. Mo-
nelle tämä tapahtuu työn kautta. Työt-
tömänä täytyy löytää muita tapoja to-
teuttaa itseään. Moni käyttääkin enem-
män aikaa harrastuksille ja joku saattaa 
löytää voimavaraksi itselleen jonkin jo 
unohtuneen harrastuksen. Toisaalta työ-
tön ei välttämättä voi harrastaa niitä asi-
oita mitä haluaa rahanpuutteen vuoksi. 
Silti työttömyys saattaa lamaannuttaa 
ja aiheuttaa näköalattomuutta. Mahdol-
lisuuksien huvetessa katoaa motivaatio 
tekemiseen ja turhautuminen vaikuttaa 
aloitekykyyn. Ammattitaito vanhenee, 
ikää tulee lisää ja liikkumisen vähenty-
essä kunto heikkenee. Työn merkitystä 
itselle mietitään uudelleen. 

Monet kokevat, ettei tämän päivän 
kovenevassa työelämässä anneta edes 
mahdollisuutta kasvattaa osaamistaan. 
Työelämään tahdotaan valmiita ammat-
tilaisia eikä työnantajilla ole aikaa tai 
halua perehdyttää. Työnantajien sitou-
tuminen koetaan löyhäksi. Monella oli-
si paljon annettavaa ja välillä pohditaan, 
onko vanhoilla työntekijöillä taas enää 
mitään annettavaa. Työttömyys tuntuu 
näin epäreilulta sekä epäonnistumisel-
ta. Motivaation ylläpitäminen on vaike-
aa, kun työnhaussa tulee vastaan petty-
minen toisensa jälkeen. Toistuvat petty-
mykset nakertavat myös ammatillista it-
setuntoa.

Osa näkee työttömyyden vain yhte-
nä vaiheena elämässä. Työttömänä va-
paa-aikaa saattaa olla liikaa, mutta toi-
saalta se voi olla vapautta toteuttaa itse-
ään ilman työelämän vaatimuksia. Osa 
ottaa työttömyydestä myös hyödyn irti 
ja kääntää sen mahdollisuuksiksi oman 
osaamisen kehittämiseen, verkostoitu-
miseen ja vapauteen toteuttaa itseään. 
Omiin ajatuksiin pääsee paremmin kiin-
ni ja se voi tarjota myös uusia näkökul-
mia elämään. Työttömyys tuo myös per-
spektiiviä elämään –aina kaikki ei mene 
niin kuin on suunnitellut. Energiaa ar-
jenhallintaan voi löytyä myös enemmän, 
kun ei tarvitse taiteilla työkiireiden ja 
väsymyksen kanssa. Yhä useampi tur-
vautuu mentorointiapuun ja verkostoi-
tuu erilaisten tapahtumien ja työpajojen 
kanssa. Tapahtumajärjestelyistä ja pro-
jekteista hankitaan lisää uusia kokemuk-
sia ja ylläpidetään omia taitoja. 

Työttömyysmyönteinen yhteiskunta 
Viime vuosina köyhyyttä on käsitel-

ty tasaisin väliajoin mediassa. Eriarvois-
tuminen on johtanut empatiakuiluun ja 
synkentää yhteiskunnan ilmapiiriä. Jul-
kisessa keskustelussa ajaudutaan hel-
posti vastakkainasetteluun ja toisen ase-
maan asettuminen unohtuu. Julkinen 
keskustelu otetaan raskaasti. Työttömät 
itse ovat ongelma, vaikka työttömyys on 
vain seuraus vallitsevasta taloustilan-
teesta. Työttömät eivät aina itse jaksa pi-
tää puoliaan julkisessa keskustelussa. 

”En millään tavalla kannusta eloku-
valla ketään lähtemään mellakoimaan, 
mutta mielelläni näkisin Suomessa mie-
lenosoituksia nuorison, työttömien ja 
vanhusten puolesta.” Näin toteaa eloku-
vaohjaaja Antti J. Jokinen Ylen haastat-
telussa syyskuussa 2016. Tarvetta olisi 
muokata ja vaikuttaa keskusteluun, jotta 
ilmapiiri muuttuisi työttömille myöntei-
semmäksi. 

Aktiivinen ihminen tulisi olla työttö-
myyskeskusteluissa lähtökohtana. Työt-
tömyys herättää voimattomuutta. Tärke-
ää olisi kuitenkin uskaltaa puhua ja tuo-
da omaa tilannetta ja näkökulmaa esiin, 
jotta asian kanssa ei jää yksin. Muiden 
tulee myös rohkaista puhumaan. Myön-
teinen suhtautuminen työttömiin, puhu-
minen työnhakijoista, loisi jo kannusta-
vampaa ilmapiiriä.
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malla omalle terveysasemalleen ja va-
raamalla ajan työttömän terveystarkas-
tukseen. Tästä oikeudesta on säädetty 
Terveydenhuoltolain 13 §:ssä Terveys-
neuvonta ja terveystarkastukset on jär-
jestettävä myös opiskelu- tai työterveys-
huollon ulkopuolelle jääville nuorille ja 
työikäisille. 

Terveyspalvelujen saamisessa on 
kyse yhdenvertaisuudesta ja tasa-ar-
vosta. Kuntalaisten sairastavuudessa on 
suuret erot maassamme. Kuntien välil-
lä on siis eroja ja samoin eri väestöryh-
mien välillä, varakkaimmat elävät noin 
12 vuotta pidempään kuin kaikkein köy-
himmät. Valitettava tosiasia on se, että 
työttömät ovat jo lähtökohtaisesti hei-
kommassa asemassa terveyspalveluissa 
kuin työssäkäyvät, jotka ovat työterveys-
huollon piirissä. Julkisten palvelujen saa-
tavuudessa ja toimintamalleissa on isoja 
eroja alueiden välillä. Kunnasta riippuu, 
miten palvelut toimivat. Raija Kerättären 
tutkimuksen mukaan työttömien tervey-
dentila on muuta saman ikäistä väestöä 
heikompi, mutta he käyttävät muita vä-
hemmän terveyspalveluja. Terveydeksi-
hanke osaltaan pyrkii lisäämään työttö-
mien terveyspalvelujen saatavuutta.

Tapaamisissa olemme saaneet paljon 
tietoa työttömien tilanteista sekä kun-
tien palveluiden tarjonnasta ja tasos-
ta. Eräs iso esiin noussut asia ovat asia-
kasmaksut. Esimerkiksi hammashoi-
don asiakasmaksut eivät kerrytä tervey-
denhoidon 691 euron maksukattoa, joka 
on muutenkin korkealla vähävaraisel-
le. Moni ei ole käynyt maksujen vuoksi 
hammaslääkärissä vuosiin, koska ei ole 
varaa. 

Toinen tärkeä viesti, jota hankkeem-
me haluaa tiedottaa, on se, että asiakas-
maksulain 11 §:n mukaan kunnallises-
sa sosiaali- ja terveyspalvelussa asiakas-
maksu voidaan jättää perimättä tai sitä 

voidaan alentaa, jos maksu vaarantaa 
henkilön ja hänen perheensä toimeen-
tulon edellytyksiä. Maksun alentaminen 
tai perimättä jättäminen ovat ensisijai-
sia vaihtoehtoja toimeentulotuen myön-
tämiseen nähden. Tästä ei kuitenkaan 
tiedetä, esim. EAPN-Finin kyselyn mu-
kaan asiakasmaksulakia eivät tunne asi-
akkaat eivätkä edes aina kuntien työnte-
kijät. Terveydeksi-hanke vie omalta osal-
taan tärkeää viestiä eteenpäin: jokaisella 
on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin 
eikä vähävaraisuus saa olla este niiden 
saamiselle. 

Hieno uutinen on myös se, että Ter-
veydeksi-hanketta esiteltiin marras-
kuussa Brysselissä Vähävaraisimmil-
le suunnatun eurooppalaisen avun ra-
haston (FEAD) tilaisuudessa EU-tasolla. 
EU:ssa vähävaraisia tuetaan EU-ruoka-
avulla ja sen lisäksi ESR-hankkeilla kehi-
tetään erilaisia palveluita toimintalinjan 
5:n kohteille sosiaalisen osallisuuden li-
säämiseen ja köyhyyden torjuntaan. Ter-
veydeksi-hankkeessa yhdistyvät nämä 
molemmat: sekä EU-ruoka-apu että so-
siaalisen osallisuuden lisääminen ja köy-
hyyden torjuminen. Terveydeksi-hanke 
tapaa erityisesti EU-ruoka-apua hakevia 
työttömiä. Marraskuun Bryssel-tapaa-
misessa verkostossa olikin pohdittu juu-
ri sitä, miten nämä kaksi erillistä rahas-
toa, ruoka- ja muuta apua jakava FEAD 
ja ESR voitaisiin toiminnan tasolla yh-
distää. TVY ja EHYT ovat siis hanketta 
suunnitellessaan oivaltaneet uudenlai-
sen hyvän käytännön, juuri sellaisen in-
novatiivisen tavan toimia, jota muualla 
EU:ssa nyt mietitään.

Jos yhdistyksessäsi on EU-ruoka-
avun tai muun ruoka-avun jakelua työt-
tömille, niin ota yhteyttä Ninaan, Ulla-
Maijaan tai Soileen. Tulemme mielelläm-
me käymään.

Terveyksi-hankkeen kuulumisia
Terveydeksi-hanke on jatkanut 
kentällä työttömien ja yhdistysten 
vapaaehtoisten ja työntekijöiden 
tapaamisia ja työttömien 
palveluohjausta ympäri Suomen. 
Tapaamiset ovat olleet mielenkiintoisia. 
Paljon hyvää tehdään ympäri Suomen. 

Lisäksi hanke on levittänyt tietoa 
työttömien terveystarkastuksis-
ta. Hankkeemme on vaikuttanut 
osaltaan siihen, että työttömien 

terveystarkastuksiin, niiden järjestämi-
seen ja niistä tiedottamiseen kiinnite-
tään kunnissa entistä enemmän huomi-
ota. 

Hankkeen ydinviesti on se, että työt-
tömillä on oikeus lakisääteiseen terveys-
tarkastukseen. Jos kunta ei virallisesti 
tiedota työttömien terveystarkastuksis-
ta, sellaiseen voi silti hakeutua soitta-

Lisätietoja

Nina Vuorinen 
sosiaalipalveluohjaaja 
puh.045 698 6761 
nina.vuorinen@tvy.fi

Ulla-Maija Kopra 
terveyspalveluohjaaja 
puh. 045 699 5393 
ulla-maija.kopra@tvy.fi

Soile Huumonen 
hankepäällikkö 
puh. 045 699 4234 
soile.huumonen@tvy.fi
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Kolumni: Työterveyslaitos

Realistisen  
työsuunnitelman perusta
Kykyviisari on kehitteillä oleva työ- ja 
toimintakyvyn arviointimenetelmä 
kaikille työikäisille. Se on muodoltaan 
perinteinen kysely, jonka voi täyttää 
netissä tai paperilla. Sen avulla 
vastaaja voi arvioida itse työ- ja 
toimintakykyään ja sen muutostarpeita. 
Se antaa myös palautetta ja sen avulla 
voi seurata työ- ja toimintakyvyssä 
tapahtuneita muutoksia, mikäli 
arviointi toistetaan. Kykyviisaria 
kehitetään Työterveyslaitoksella 
ESR:n Solmu-hankkeessa. Kykyviisaria 
kehittää moniammatillinen työryhmä. 
Sekin omalta osaltaan takaa sen, että 
työ- ja toimintakykyä arvioitaessa 
huomioitaisiin ihmisen elämän 
monimuotoisuus ja yksilöllisyys. 

Tällä hetkellä Kykyviisaria käyte-
tään eri puolilla Suomea ESR:n 
toimintalinja 5:n ”Sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden torjun-

ta”- hankkeissa.  Nämä hankkeet yhteis-
kehittävät osallistujiensa kanssa uusia, 
kansalaisten osallisuutta tukevia sekä 
huono-osaisuutta ja osattomuutta ehkäi-
seviä, toimintatapoja. 

Onneksemme kuulumme Kykyviisa-
ria kehittävään moniammatilliseen työ-
ryhmään. Uusi työkaveri tässä muutama 
viikko sitten tuuletteli ajatuksia. Jutte-
limme hänen kanssaan työ- ja toimin-
takyvystä, ja hän avasi ajatukset uusille 
urille ottamalla puheeksi palkkatyöky-
vyn käsitteen. Mikä se on? Perinteises-
tihän työkykyä määritellään suhteessa 
palkkatyöhön, ja vielä kokoaikaiseen sel-
laiseen.

Monet toimeentuloturvan muodot 
määrittyvät työkyvyn käsitteen kaut-
ta, joka rakentuu perinteiseen käsityk-
seen kokoaikaisesta palkkatyöstä. Sosi-
aaliturvan rakenne siis ylläpitää tällaista 
käsitystä.  Yhä vieläkin kuulee tarinoita, 
kuinka lääkäri ei kirjoita työttömälle sai-
rauslomaa, koska ”tämä ei sitä tarvitse”, 
kun ei ole työssäkään. Kuitenkin esimer-
kiksi kuntoutuksiin tai eläkkeelle hakeu-
tuessa järjestelmä tarkistaa hakijan sai-
rauspäivärahahistorian, jota on kirjoi-
tettu hänelle verraten hänen työkykyään 
kokoaikaiseen palkkatyöhön. Olemme-
kin puhuneet vajaakuntoisista ja hieman 
positiivisemmin osatyökykyisistä, mutta 
verranneet työkykyä juurikin palkkatyö-
hön. Voisiko työkykyä verrata johonkin 
muuhun? 

Työurien rakenteet ovat myös muut-
tuneet. Työuria kuvastavat niiden pätkit-
täisyys, työsuhteiden määräaikaisuudet, 
palkkatyöläisyyden ja yrittäjyyden pääl-
lekkäisyydet ja yleinen kompleksisuus.  
Samankin työnantajan palveluksessa 
työn sisällöt määrittyvät alati uudestaan. 
Voi olla, että nykyisestä vakituisesta työ-
suhteesta tulee uusi epätyypillinen. Täs-
täkin syystä työ- ja toimintakyvyn käsi-
tettä on tärkeä määritellä uudelleen vas-
taamaan uusia työntekemisen muotoja ja 
tapoja.

Sanna Tuurnas (2016) on tutkinut 
palveluiden yhteistuottamista. Tutki-
muksen mukaan vapaaehtoisten rooli 
kasvaa sosiaali- ja terveyshuollossa. Hä-

nen mukaansa turvataksemme jatkos-
sakin hyvinvointivaltion palvelut tarvit-
semme vahvaa kansalaisaktiivisuutta. 
Se ei kuitenkaan korvaa ammattilaisten 
työtä, vaan tulee toimimaan sen rinnal-
la.  Eli samalla työpaikalla saman työn 
ääressä tulee toimimaan sekä ammat-
tilaisia että vapaaehtoisia työntekijöitä. 
Uudenlaisilla työmarkkinoilla perintei-
nen palkanmaksulogiikka ei enää päde. 
Vertais- ja vapaaehtoistyöntekijät ovat 
osa laajaa kokonaisuutta, ja heidän roo-
linsa kokonaisprosessissa on tärkeä. Tä-
män kumppanuusmallin onnistumisen 
edellytys on jokaisen työpanoksen arvos-
taminen ja kunnioitus. 

Mielenkiintoista on seurata mihin 
vuoden 2017 alusta alkanut perustulo-
kokeilu meitä vie. Hiilamo, Moisio ja 
Parpo (www.tietokayttoon.fi/ajankoh-
taista/blogi) ehdottavat osallistavaa so-
siaaliturvamallia pohtiessaan osallistu-
mistuloa perustulon sijaan. Mallia hae-
taan Hollannin sosiaalityön mallista, 
joka heidän mukaansa tarjoaisi parhaan 
mallin syrjäytymisvaarassa olevien osal-
lisuuden tueksi.  Mallissa pitkään työ-
markkinatuella oleva tekee yhdessä so-
siaalityöntekijän kanssa suunnitelman 
osallistavasta tai työllisyyttä edistäväs-
tä toiminnasta. Sovitun toiminnan kirjo 
on laaja. Näin asiakkaalle annetaan val-
ta ja vastuu omaan tilanteeseensa, ja toi-
minnan lähtökohta on hänen toiminta-
kykynsä. Hollannissa mallia kutsutaan 
osuvasti luottamuskokeiluksi. 

Toivoisimme, että kehitteillä oleva 
työ- ja toimintakyvyn mittari Kykyviisari 
on mukana rakentamassa yksilön omista 
lähtökohdista ja toimintakyvystä raken-
tuvaa osallistavaa toimintaa. Kun kansa-
lainen tulee tietoiseksi voimavaroistaan 
ja haasteistaan, rakentuvat tavoitteet ja 
suunnitelmat realistisiksi. Mielekkäil-
lä ratkaisuilla on mahdollisuus onnistua 
ja onnistumiset kasvattavat luottamusta 
omiin kykyihin. Tätä onnistumisen kier-
rettä voidaan tukea arvioimalla muutos-
ta yhdessä. 

Kirsi Unkila ja Merja Turpeinen
Solmu-ESR-koordinaatiohanke, 

Työterveyslaitos

Lähteet:

Hiilamo, Heikki & Moisio, Pasi & 
Parpo, Antti: (www.tietokayttoon.
fi/ajankohtaista/blogi) 6.2.2017.

Tuurnas, Sanna (2016) The Profes-
sional Side of Co-Production. Tam-
pereen yliopisto. Yliopistopaino. 

kykyviisari@ttl.fi  
www.ttl.fi/kykyviisari 

P.S. Kiinnostunut kestävästä hyvin-
voinnista? Tule maksuttomaan se-
minaariin 22.3 Helsinkiin. www.thl.
fi/tapahtumakalenteri -> Hakusanat: 
Osallistu ja osallista

Terveydeksi-hanke



Kirjoittaja Timo Krohn on 
koulutukseltaan varatuomari ja 
merkonomi. Hän toimii TVY:n 
lakimiehenä.
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Etuuden määrä
Päivärahan taso laskee 1.1.2017 lukien. 
Etuuden määrä laskee noin 4-10 euroa 
kuukaudessa niillä, joille ei makseta ko-
rotettua ansio-osaa. Korotettua ansio-
osaa saavien päivärahan määrä laskee 
10:stä eurosta aina muutamiin satoihin 
euroihin kuukaudessa. Myös lapsikoro-
tus laskee, enimmillään noin 1,70 € kuu-
kaudessa. Tämä johtuu Eduskunnan hy-
väksymästä kansaneläkeindeksin jää-
dyttämisestä ja leikkaamisesta 0,85 % 
vuoden 2016 tasosta.

Yksityiskohtaisemman uutisen asias-
ta voi lukea Työttömyyskassojen yhteis-
järjestö	TYJ:n	sivulta	www.tyj.fi.

Enimmäismaksuaika
Enimmäismaksuaika lyhenee 500 päi-
västä 400 päivään niillä, joilla on yli 3 
vuotta työhistoriaa ja 400 päivästä 300 
päivään niillä, joilla on alle 3 vuotta työ-
historiaa.

Etuuden maksaminen työttömyys-
kassasta päättyy enimmäismaksuajan 
täyttyessä.

Enimmäismaksuaika on edelleen 
500 päivää henkilöllä, joka täyttää työs-
säoloehdon 58 vuotta täytettyään. Lisäk-
si edellytetään, että henkilöllä on työssä-
oloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 
vuoden ajalta.

Jos työttömyyspäivärahasi maksa-
minen on alkanut ennen 1.1.2017, sinulla 
on työhistoriasi perusteella oikeus saada 
työttömyyspäivärahaa joko 500 tai 400 
päivältä riippuen siitä, onko sinulla en-
nen työttömyyttä työhistoriaa yli vai alle 
3 vuotta.

Jos työttömyyspäivärahasi maksami-
nen alkaa vasta 1.1.2017 jälkeen, enim-
mäismaksuaikasi määräytyy uusien 
säännösten perusteella.

Silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy 
vuoden 2017 aikana uudelleen, siirryt uu-
den enimmäismaksuajan piiriin työssä-
oloehdon täyttymisestä lukien ja enim-
mäismaksuaikasi lyhenee 100 päivällä 
400 tai 300 päivään riippuen työhistoria-
si pituudesta.

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen 
täytettyäsi 58 vuotta, sinulle voidaan 
maksaa etuutta edelleen 500 päivältä.

Omavastuuaika pitenee
Omavastuuaika asetetaan työttömyy-
den alkaessa ja silloin, kun työssäoloeh-
to täyttyy työttömyysaikana uudelleen. 
Uusi omavastuuaika asetetaan enintään 
kerran vuodessa.

Omavastuuaika pitenee 5 päivästä 7 
päivään. Seitsemän päivän omavastuu-
aika asetetaan 1.1.2017 jälkeen alkaviin 
työttömyysjaksoihin.

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen 
1.1.2017 jälkeen ja edellinen omavastuu-
aika on asetettu sinulle yli vuosi sitten, 
etuuden maksaminen alkaa uudelleen 
omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika-
si on tuolloin 7 työtöntä päivää vastaava 
aika.

Kumottu oikeus korotettuun 
ansio-osaan
Henkilöille, joilla on pitkä (yli 20 vuo-
den) työura, on aiemmin voitu myöntää 
korotettua ansio-osaa enintään 90 päi-
vältä. Etuus on maksettu suurempana 
tämän aikaa.

Pitkän työuran perusteella maksettu 
korotettua ansio-osa poistuu 1.1.2017 lu-
kien kokonaan.

Jos saat korotettua ansio-osaa työl-
listymistä edistävän palvelun ajalta, voit 
edelleen saada korotettua ansio-osaa 
enintään 200 päivältä.

Jos työsuhteesi on päättynyt ennen 
1.1.2017, sinulla voi olla oikeus saada ko-
rotettua ansio-osaa pitkän työuran pe-
rusteella 30.6.2017 saakka. Lain siirty-
mäsäännösten perusteella korotetun 
ansio-osan maksaminen pitkän työuran 
perusteella päättyy 30.6.2017. Oikeus 
päättyy silloinkin, vaikka sitä ei olisi eh-
ditty maksaa 90 päivältä.

Omaehtoiset opinnot ja 
kulukorvaus
Sellaisiin omaehtoisiin opintoihin, jotka 
alkavat 1.1.2017 jälkeen, ei enää makseta 
kulukorvausta lainkaan.

Omaehtoisten opintojen edellytyksiä 
väljennetään ja opintojen enimmäisaika 
pitenee 48 kuukauteen silloin, kun kyse 
on perusopetuksen oppimäärän suorit-
tamisesta.

Jos saat työttömyysetuutta ja olet 
aloittanut omaehtoiset opinnot ennen 
1.1.2017, sinulle maksetaan edelleen ku-
lukorvausta. Kulukorvauksen määrä on 
edelleen 9 €/päivä silloin, kun opiske-
lu tapahtuu työssäkäyntialueella ja 18 
€/päivä, kun opiskelu tapahtuu työssä-
käyntialueen ulkopuolella.

Jos aloitat uudet työttömyysetuudel-
la tuettavat omaehtoiset opinnot 1.1.2017 
jälkeen, sinulle ei myönnetä kulukorva-
usta opintoihisi.

90 päivän karenssi
Jos työtön kieltäytyy avoimesta työpai-
kasta (kokoaikainen tai osa-aikainen 
työ), johon hänet on valittu, hänelle ase-
tetaan 90 päivän karenssi nykyisen 60 
päivän karenssin sijasta. Jos työsuhde 
kestäisi enintään kaksi viikkoa, korvauk-
settoman määräajan kesto on 30 päivää.

Karenssin ajalta ei makseta päivära-
haa.

Muille kuin lomautetuille ja lomau-
tukseen rinnastettavan syyn perusteella 
työttömyysetuutta saaville, korvaukse-

Vuodenvaihteen muutoksia 
lainsäädännössä
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ton määräaika alkaa vasta 30 päivän ku-
luttua työstä kieltäytymisestä.

Karenssin voisi välttää tehostamalla 
työnhakua ja menemällä työhön, jos so-
pivaa työtä on tarjolla.

Jos kieltäydyt avoimesta työpaikasta, 
johon sinut on valittu, sinulle asetetaan 
90 päivän karenssi 30 päivän kuluttua 
työstä kieltäytymisestä lukien.

Esimerkki: sinut valitaan työhön joka 
alkaisi 1.3.17 lukien. Kieltäydyt työstä, jo-
ten sinulle asetetaan 90 päivän karenssi 
31.3.2017 lukien. Sinulle ei makseta päi-
värahaa ajalta 31.3.17–28.6.17 lainkaan. 
Päivärahan maksaminen alkaa uudel-
leen 29.6. lukien, jos täytät työttömyys-
päivärahan saamisen edellytykset.  Voit 
välttää karenssin, jos löydät muita töitä 
1.3.-30.3. välisenä aikana. HUOM! Jos olet 
lomautettu ja kieltäydyt töistä, karenssisi 
alkaa 1.3.2017 lukien.

Liikkuvuusavustus
Työttömyyskassa alkaa maksaa uutta 
etuutta, liikkuvuusavustusta 1.1.2017 lu-
kien.

Lain mukaan liikkuvuusavustusta 
voidaan myöntää työttömyysetuuteen 
oikeutetulle henkilölle, joka vastaanot-
taa vähintään kaksi kuukautta kestävän 
työsuhteessa tehtävän työn, jossa sään-
nöllinen työaika on keskimäärin vähin-
tään 18 tuntia viikossa.

Liikkuvuusavustusta voidaan myön-
tää henkilölle, joka on sen perusteena 
olevan työsuhteen alkaessa oikeutettu 
täyteen, vähennettyyn tai soviteltuun 
työttömyysetuuteen. Työttömyysetuu-
teen oikeutettuna pidetään henkilöä, 
joka tosiasiassa saa työttömyysetuutta 
liikkuvuusavustuksen perusteena ole-
van työsuhteen alkaessa ja henkilöä, jol-
le ei makseta työttömyysetuutta seuraa-
vista syistä
•	 karenssi,
•	 alle 25-vuotiasta koskeva ammatilli-

seen koulutukseen liittyvä rajoite,
•	 työssäolovelvoite ja
•	 ansiopäivärahan omavastuuaika.
•	
Etuusoikeus edellyttää lisäksi, että työ-
matkan kesto työsuhteen alkaessa on
•	 kokoaikatyössä keskimäärin yhteen-

sä yli kolme tuntia päivässä ja
•	 osa-aikatyössä keskimäärin yhteensä 

yli kaksi tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustuksen määrä on 32,40 
€/päivä ja sitä maksetaan työsuhteen 
kestosta riippuen enintään kahden kuu-
kauden ajan. Etuudet, jotka estävät an-
siopäivärahan saamisen, estävät myös 
liikkuvuusavustuksen saamisen. An-
siopäivärahasta vähennettävät etuudet 
(esim. lasten kotihoidontuki) eivät vai-
kuta liikkuvuusavustukseen.

Liikkuvuusavustusta on haettava en-
nen työsuhteen alkamista. Hakemuslo-
makkeen löydät TYJ:n sivuilta www.tyj.
fi.

Palkkatukityö ja 
työssäoloehto
Palkkatukityö on työtä, jonka palkka-
kustannuksiin työnantaja saa tukea TE-
toimistosta.

1.1.2017 lukien palkkatukityöstä vain 
75 % luetaan työssäoloehtoon. Tämä tar-
koittaa sitä, että täyttääkseen 26 viikon 
työssäoloehdon, henkilön on työskennel-
tävä palkkatukityössä vähintään 35 viik-
koa.

Palkkatukityön enimmäiskestoa ly-
hennetään 24 kuukaudesta 12 kuukau-
teen.

Työssäoloehto kertyy jatkossakin 
täytenä silloin, jos palkkatukityö on jär-
jestetty ikääntyneitä koskevan työllisty-
misvelvoitteen perusteella.

Jos työllistyt palkkatukityöhön, huo-
mioi, että palkkatukityöstä vain 75% lue-
taan työssäoloehtoa kerryttäväksi ajaksi. 
Jos työllistyt palkkatukityöhön 26 viikon 
ajaksi, työssäoloehtosi ei täyty uudelleen 
työn päättyessä, koska sinulle on kerty-
nyt ehtoon luettavia viikkoja vain 19 kap-
paletta.

Jos sinut työllistetään ikääntyneitä 
koskevan työllistämisvelvoitteen perus-
teella, muutos ei vaikuta työssäoloehtosi 
kertymään lainkaan.

Lisätietoja palkkatuella työllistymi-
sestä saat TE-toimistoista.

Eläkeuudistus
Työuraeläke
Eläkeuudistuksen myötä syntyy koko-
naan uusi eläkelaji, työuraeläke. Eläke on 
ansiopäivärahan saamisen estävä eläke.

osittain varhennettu vanhuuseläke
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei 
vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen ja mo-
lempia voi saada samaan aikaan.

Lisätietoja eläkeuudistuksesta saat 
omasta eläkeyhtiöstä tai Kelasta.

Muita muutoksia
Työttömän määräaikaishaastattelu
Työtön haastatellaan ensimmäisen ker-
ran kahden viikon kuluessa työnhaun al-
kamisesta. TE-toimisto voi olla järjestä-
mättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos 
se on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi 
siksi, että henkilö on työllistymässä no-
peasti uudelleen. Lakimuutoksen myötä 
TE-toimiston on kuitenkin järjestettävä 
työttömälle haastattelu viimeistään kol-
men kuukauden työttömyyden jälkeen ja 
tämän jälkeen aina kolmen kuukauden 
välein. Haastattelun yhteydessä on tar-
koitus aina tarkistaa henkilön työllisty-
missuunnitelma tai tätä korvaava suun-
nitelma.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Ammattitaitosuoja
Ammattitaitosuoja määräytyy kuten ai-
emmin työnhakijan koulutuksen tai työ-
kokemuksen perusteella ja on kestoltaan 
kolme kuukautta. TE-toimistolla on jat-
kossa kuitenkin mahdollisuus poistaa 
ammattitaitosuoja, jos työnhakijan kou-
lutusta ja työkokemusta vastaavaa työtä 
ei ole tarjolla.

Työttömällä ei lisäksi ole enää kol-
men kuukauden ammattitaitosuoja-ajan 
jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjo-
tusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työs-
tä maksettava palkka jäisi pienemmäksi 
kuin työttömänä ollessa maksettu työt-
tömyysetuus. Työttömyyden jatkuessa 
työnhakija on velvollinen ottamaan vas-
taan myös pienempipalkkaista kokoaika-
työtä.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Työn vastaanottovelvollisuutta 
tiukennetaan
Kokoaikatyö on jatkossa velvollisuus ot-
taa vastaan, vaikka työstä saatava palk-
ka, josta on vähennetty työn vastaanot-
tamisesta aiheutuvat kulut (käytännös-
sä matkakustannukset) jää pienemmäksi 
kuin henkilön työttömänä saama ansio-
päiväraha. Säännöstä ei sovelleta edellä 
kerrotun ammattitaitosuojan aikana.

Tässä artikkelissa on hyödynnetty 
seuraavia tietolähteitä:

https://www.tehytk.fi/fi/tiedote/
vuodenvaihteen-lakimuutokset-ja-
liikkuvuusavustus 

www.kela.fi

www.vero.fi

Suomen Elintarviketyöläisten liiton 
lehti Elintae 1/2017
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Jos henkilö kieltäytyy työstä, kieltäy-
tyminen johtaa 90, 60 tai 30 päivän ka-
renssiin, jonka ajalta ei makseta työttö-
myysetuutta.

velvollisuus osallistua 
työvoimapalveluihin
Työtön voidaan velvoittaa osallistumaan 
pääsääntöisesti kaikkiin hänelle tarjot-
tuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei 
ole sovittu työllistymissuunnitelmassa 
tai sen korvaavassa suunnitelmassa.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Työssäkäyntialueen ulkopuolella 
oleva työsuhde
Työssäkäyntialuetta koskeva säännös ku-
motaan 1.1.2017 lukien kokonaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jatkossa alueellinen 
velvoite työn vastaanottamiselle määri-
tellään matka-aikana, ei kilometreinä.

Työttömyysturvalaista poistetaan 
mahdollisuus erota työssäkäyntialueen 
ulkopuolella (80 kilometriä kotoa) ole-
vasta työstä työttömyysetuutta menet-
tämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin 
kuluu päivässä keskimäärin enintään 
kolme tuntia. Henkilöllä on pätevä syy 
erota työstä ainoastaan kolmen kuukau-
den kuluessa työsuhteen alkamisesta, jos 
päivittäisen työmatkan kesto ylittää
•	 kokoaikatyössä keskimäärin kolme 

tuntia päivässä ja
•	 osa-aikatyössä keskimäärin kaksi 

tuntia päivässä.

Jos henkilö 1.1.2017 jälkeen eroaa työstä 
vedoten työmatkaan ja siihen kuluvaan 
aikaan, matka-aika on pätevä syy ero-
ta työstä vain, jos työmatka-aika ylittää 
edellä kerrotut ajat. Jos työmatka-aika 
ei ylity, henkilölle seuraa joko 90 tai 60 
päivän mittainen karenssi, jonka ajalta ei 
makseta päivärahaa.

Oman auton käyttämistä työmatkoi-
hin edellytetään jatkossa myös työssä-
käyntialueen ulkopuolella. Oman auton 
hankkimista ei kuitenkaan edellytetä 
jatkossakaan.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Rekrytointikokeilu
Rekrytointikokeilun avulla työnteki-
jä ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko 
henkilö työhön. Kokeilu voi enimmil-
lään kestää yhden kuukauden. Jos henki-
lö palkataan työhön rekrytointikokeilun 
jälkeen, kokeiluaika vähennetään koe-
ajasta.

TE-toimisto ei oma-aloitteisesti oh-
jaa ketään rekrytointikokeiluun. Te-toi-
misto voi ohjata rekrytointikokeiluun, 
jos työnhakija ja työnantaja sitä yhdes-
sä te-toimistosta pyytävät. Jos kokei-
lu ei johda työnhakijan työllistymiseen, 

on työnantajan annettava TE-toimistol-
le tieto siitä, mistä syystä työsuhdetta ei 
syntynyt.

Kokeilun ajalta maksetaan työttö-
myysetuus. Kokeilun ajalta ei voi saada 
korotettua ansio-osaa eikä kulukorvaus-
ta.

Koska kokeilu on vapaaehtoinen, ei 
siitä kieltäytymisestä eikä sen keskeyt-
tämisestä aiheudu henkilölle karenssia. 
Jos henkilölle tarjotaan kokeilun aika-
na tai sen jälkeen työtä, henkilö ei ilman 
pätevää syytä voi kieltäytyä tarjotusta 
työstä vetoamalla kokeiluun osallistumi-
seen. Työstä kieltäytymisestä aiheutuu 
karenssi, jonka ajalta henkilöllä ei ole oi-
keutta työttömyysetuuteen. 

Lisätietoja TE-toimistosta.

Pitkäaikaistyöttömän 
määräaikainen työsuhde
Työnantaja voi palkata pitkäaikaistyöt-
tömän määräaikaiseen työsuhteeseen il-
man perustelua syytä enimmillään vuo-
deksi. Työsopimuksia voi olla useampia, 
enintään kolme kappaletta kahden vuo-
den aikana, jos niiden yhteenlaskettu 
kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Koeaika pitenee
Koeaika voi uusissa työsopimuksissa olla 
entisen neljän kuukauden sijaan kuusi 
kuukautta. Työnantaja voi pidentää koe-
aikaa, jos työntekijä on sen aikana ollut 
vähintään 30 päivää työkyvyttömänä tai 
perhevapaalla. Sen sijaan työhön liitty-
vän koulutuksen perusteella ei enää voi 
sopia koeajan pidentämisestä.  Määräai-
kaisessa työsuhteessa koeaika pidennyk-
sineen ei jatkossakaan saa olla enempää 
kuin puolet sopimuksen kestosta. 

Takaisinottovelvollisuus lyhenee
Työnantajan takaisinottovelvollisuus ly-
henee yhdeksästä neljään kuukauteen. 
Vähintään 12 kuukautta kestäneissä työ-
suhteissa takaisinottoaika on kuusi kuu-
kautta.

Starttiraha
Starttirahasta poistuu harkinnanvarai-
nen lisäosa. Starttirahaa maksetaan jat-
kossa kaikille peruspäivärahan verran eli 
noin 700 euroa kuukaudessa. Tuen enim-
mäiskesto lyhenee 18 :sta 12 kuukauteen.

Ammatillinen kuntoutus
Työllistymistä edistävä ammatillinen 
kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työko-
keilun, työhönvalmennuksen ja mielen-
terveyskuntoutujien työhönvalmennuk-
sen.

Työllistymistä edistävä ammatillinen 
kuntoutus voi sopia sinulle, jos tarvit-
set sairauden ja kokonaistilanteesi vuok-

si yksilöllistä työhönvalmentajan tukea 
työtehtävän, ammattialan tai opiskelu-
alan valintaan. Valmentaja voi myös tu-
kea sinua työllistymään työntekijänä tai 
yrittäjänä.

Kuntoutus on yksilökuntoutusta, 
joka toteutetaan kuntoutustavoitteesi 
mukaan. Siinä voi esimerkiksi olla muu-
tama päivä ryhmämuotoista toimintaa, 
jos se tukee kuntoutustavoitettasi. Kun-
toutus pyritään järjestämään omalla 
työssäkäyntialueellasi eli mahdollisim-
man lähellä kotiasi.

Sairautesi hoidon tulee olla sellaises-
sa vaiheessa, että voit sitoutua työpaikal-
la tapahtuvaan työskentelyyn.

Työllistymistä edistävässä ammatilli-
sessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista 
palvelulinjaa:
1. työkokeilu
2. työhönvalmennus
3. työkokeilu ja työhönvalmennus

Kela auttaa valitsemaan yhden palvelu-
linjan, joka soveltuu parhaiten kuntou-
tustarpeeseesi.

Lisätietoja: http://www.kela.fi/tyol-
listymista-edistava-kuntoutus

Ansiotulojen verotus
Ansiotulojen verotus kevenee yhteensä 
515 miljoonaa euroa. Se toteutetaan ko-
rottamalla valtion tuloveroasteikon tulo-
rajoja. Lisäksi asteikon alimman ja ylim-
män tuloluokan marginaaliveroprosent-
teja alennetaan. Ansiotulojen verotus-
ta keventävät myös työtulovähennyksen 
enimmäismäärän ja tulonhankkimisvä-
hennyksen kaavamaisen määrän koro-
tukset. 

Työttömyysetuuksista ei saa tehdä 
työtulovähennystä eikä tulonhankki-
misvähennystä.

Lisäksi puhtaasta ansiotulosta kun-
nallisverotuksessa tehtävän perusvä-
hennyksen enimmäismäärää korotetaan 
3020 eurosta 3060 euroon. Puhtaaseen 
ansiotuloon lasketaan mukaan myös 
työttömyysetuudet. 

Perustoimeentulotuen  
maksaminen siirtyy Kelalle
Perustoimeentulotuen maksaminen siir-
tyy 1.1.2017 lukien Kelalle.

Lisätietoja perustoimeentulotuen 
saamisen perusteista ja hakemisesta saat 
Kelasta.

Timo Korhn
TVY:n lakimies



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut ovat kolmin-
kertaistuneet vuodesta 1990. Viimeisin 
30 prosentin korotus tuli Sipilän 
hallitukselta viime vuonna ja sen päälle 
lääkkeiden ja matkojen omavastuiden 
korotukset. Tuleva sote-uudistus uhkaa 
nostaa asiakasmaksuja entisestään. 
Kotitaloudet, joissa on työttömyyttä, 
on yksi suuri ryhmä, joka kärsii 
maksukorotuksista. Monissa perheissä 
sosiaali- ja terveydenhuollon maksut 
ovat johtaneet velkaantumiseen, 
ulosottoon ja maksuhäiriöihin. 
Työttömät ovat joutuneet perumaan 
lääkärinaikoja, koska ei ole ollut varaa 
maksaa käyntiä tai lääkärin määräämiä 
lääkkeitä ei ole voitu lunastaa 
apteekista.

 

Laissa säädettyä asiakkaan oikeut-
ta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksujen alentamiseen ei 
yleisesti tunneta eikä sitä sovelle-

ta kunnissa. Suomen köyhyyden ja syr-
jäytymisen vastaisen verkoston EAPN-
Finin kyselyn mukaan suurin osa kunti-
en työntekijöistä ei tiennyt, että asiakas-
maksuja olisi kohtuullistettu.

Kyselyssä selvitettiin, miten asiakas-
maksulain 11 pykälää käytännössä toteu-
tetaan. Pykälässä säädetään kuntien vel-
vollisuudesta kohtuullistaa tai jättää pe-
rimättä asiakasmaksuja, jos ne vaaranta-
vat henkilön tai perheen toimeentulon 
edellytyksiä. Kyselyn mukaan vapautuk-
sen tai kohtuullistamisen mahdollisuu-
desta ei tiedetä, ei tiedoteta eikä ohjeis-
teta riittävästi. Lisäksi vapautuksen tai 
kohtuullistamisen hakeminen on moni-
mutkaista. 

Kyselyn vastaajista kaikkiaan 69 pro-
senttia ei tuntenut asiakasmaksulain 
11 pykälää. Tietoja puuttui niin kuntien 
työntekijöiltä kuin palvelun käyttäjiltä. 
Kunnissa ei tiedetä, kuinka toimia ja ke-
nelle päätös asiakasmaksujen kohtuul-
listamisesta kuuluu. Vain 14 prosenttia 
kuntien ja sairaanhoitopiirien työnteki-
jöistä kertoi saaneensa työnantajalta riit-
tävän ohjeistuksen. Valmis lomake asia-
kasmaksun alentamiseksi tai poistami-
seksi oli 15 prosentilla kyselyyn vastan-
neista kuntien ja sairaanhoitopiirien 
työntekijöistä. Vakiintuneet käytännöt 
puuttuvat ja asiakkaat jäävät yksin eri vi-
ranomaisten palloteltaviksi.

On ehdottoman tärkeää, etteivät 
asiakasmaksut aiheuta toimeentulotuen 
tarvetta tai ole esteenä palvelujen käy-
tölle. Kuntalaisille on tiedotettava ak-
tiivisesti mahdollisuudesta maksujen 
alentamiseen tai perimättä jättämiseen. 
Työnantajan tulee kouluttaa ja ohjeistaa 
työntekijät, jotta he osaavat neuvoa asi-
akkaita kohtuullistamisen hakemisessa. 
TVY:n Terveydeksi-hanke vie myös osal-
taan sanomaa eteenpäin työttömien pa-
rissa.

Periksi ei anneta!
 

Satu Taavitsainen
TVY:n puheenjohtaja

Tiedätkö asiakasmaksujen 
kohtuullistamisesta?

Yhteystiedot:

Soita, tekstaa: 0440-905546 

Kirjoita:  
satu.taavitsainen@eduskunta.fi 

Lähetä kirjepostia:  
Nimi, 00102 Eduskunta

Tutustu:  
www.satutaavitsainen.com 

FACEBOOK www.facebook.com/satu-
taavitsaine

TWITTER @SatuTaavitsaine

INSTAGRAM Satutaavitsaine
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Järjestösihteerin palsta

Taloudellisten vaikeuksien vuoksi TVY 
toivoo, että jäsenyhdistykset tarttuvat 
olemassa oleviin mahdollisuuksiin 
ja miettivät oman toimintansa 
tuotteistamista alati muuttuvassa 
nykyajassa. 

RAY on nyt STEA!
Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyivät 
vuoden 2017 alussa uudeksi rahapeliyh-
tiöksi. Uusi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy 
vastaa jatkossa rahapelitoiminnasta. 
RAY:n järjestöavustustoiminto on siir-
retty STEAlle (Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus) ja sen toimipaikka 
on uusissa tiloissa Kirkkokatu 14, Helsin-
ki. Muutos ei vaikuta edunsaajien ase-
maan. Uuden rahapeliyhtiön tuotonjako-
prosentit ovat Veikkaus 53 %, STEA (ent. 
RAY) 43 % ja Finntoto 4 %. 

Avustusten hakuun ei ole tulossa 
suuria myllerryksiä. Esimerkiksi RAY:n 
verkkoasiointi on järjestöjen käytössä 
myös STEAssa. Järjestöjen tulee siis edel-
leen huolehtia siitä, että verkkoasioinnin 
käyttäjähallintaosiota päivitetään, ja jär-
jestöjen henkilövaihdosten yhteydessä 
nimenkirjoitusoikeudellisten käyttäjien 
tiedot ovat verkkoasioinnissa ajantasalla.

STEA-tapaaminen 
Pirkanmaalla 14.2.2017
STEAn avustusvalmistelija Ari Mattila 
kutsui helmikuun puolivälissä Tampe-
relle Pirkanmaan alueen yhdityksiä, jot-
ka ovat potentiaalisia STEA-avustusten 
saajia. Tein soittokierroksen ennen ta-
pahtuman alkua. Mukana olleet 15 osal-
listujaa olivat kolmesta työttömien yh-
distyksestä sekä useista muista alueella 
toimivista työllisyyteen ja työkykyvyn 
kohentamiseen suuntautuvista järjes-
töistä.Yksi uusista tuttavuuksista oli ylö-
järveläinen työttömien yhdistys Oljen-
korsi ry.

STEA Uudellamaalla 24.2.2017
STEAn avustusvalmistelija Ari Matti-
la vieraili TVY:n toimistolla samoissa 
merkeissä kuin Piranmaalla. Paikalla ol-
leiden 17 osallistujan joukossa oli myös 
edustus Suomen kylätoiminta ry:stä ja 
Hyöty&Työ ry:stä. Ks. kuva sisäkannessa.

Muistakaa, että kaikki STEAn tär-
keimmät tapahtumat löytyvät STEAn 
sivujen lisäksi TVY:n verkkosivuilta:  
tvy.fi/stea.

Tuotteistamisseminaari 
20.1.2017
Tammikuun lopun perjantaina TVY:n 
toimistolle kerääntyi 17 hengen ryhmä, 
joka halusi pohtia työttömien yhdistys-
ten tulevaisuutta. Mitään viisastenkie-
veä ei seminaarissa löydetty, mutta on 
tärkeää, että yhdistykset opettelevat 
tuotteistamaan toimintansa, sillä avus-
tusten loppuminen on jo tätä päivää. 

TVY:n lakimies Timo Krohn piti esi-
telmän yhdistysten taloudellisesta toi-
minnasta. Diat löytyvät TVY:n verkkosi-
vuilta valikosta Tapahtumat.

Tuotteistamisessa on ensiarvoi-
sen tärkeää seurata TEM:n ylläpitämää 

julkisten hankintojen verkkosivustoa  
hilma.fi.

TVY:n toiminnanjohtaja jukka Haa-
pakoski esitteli työpajayhdistys TPY:n 
kehittämän Sovari – sosiaalisen vahvis-
tumisen mittarin. Siinä mitataan itse-
tuntemusta, sosiaalisia taitoja, arjen hal-
lintaa, opiskelu- ja työelämävalmiuksia 
sekä elämänhallintaa ja tavoitteellisuut-
ta. Mittarista tarkemmin TPY:n verkko-
sivuilla, www.tpy.fi.

Liiku 2017
Liiku 2 (2016) meni loppujen lopuksi 
mallikkaasti. Selvitys vuodesta 2016 lähti 
opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) 
28.2.2017 mennessä.

OKM on katsonut TVY:n liikun-
tahankkeen tärkeäksi. Päätös hank-
keen jatkosta piti tulla jo tammikuussa 
2017, mutta viimeisimmän tiedon mu-
kaan päätös saadaan maaliskuun aika-
na. Seuratkaa ilmoittelua verkkosivuilta:  
tvy.fi/liiku2

Toimintatonni 2017
TVY on saanut STEAlta avustusta Toi-
mintatonniin 25 000 euroa. Toiminta-
tonnista käynnistetään haku lähiaikoi-
na. Seuraa ilmoittelua verkkosivuilla: 
tvy.fi/toimintatonni.

EU:n ruoka-apu vähävaraisille
TVY:n jäsenyhdistyksistä EU:n ruoka-
apua vuodelle 2017 on hakenut 54 yhdis-
tystä sekä yksi kannatusjäsen, jota hal-
linnoi paikallinen kunta. Ensimmäinen 
jako alkaa pohjoisesta maaliskuun puo-
lessa välissä ja toinen syyskuussa. Vuo-
den 2017 jaoissa on yhteensä 447 686 kg 
elintarvikkeita. 

Vuoden 2018 haku avautuu vuosiko-
kouksen jälkeen ja hakijat tulee ilmoittaa 
maaseutuvirastolle (Mavi) huhtikuun 
loppuun mennessä. Seuratkaa ilmoitte-
lua: tvy.fi/eun-ruoka-apu.

Juha Keränen
TVY:n järjestösihteeri

Yhdistystoiminnan 
tuotteistaminen
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