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OLEMME tekemässä mon-
ta eri työllisyyttä parantavaa 
toimenpidettä. Esimerkiksi 
työttömyysturvan käyttöalaa 
on tarkoitus laajentaa siten, 
että peruspäivärahaa pystyt-
täisiin käyttämään palkka-
tukena tai starttirahana, oi-
keus- ja työministeri Jari 
Lindström kertoo.

Starttirahan rooli yritys-
toiminnan alkuvaiheessa voi 
olla merkittävä, koska sillä 
pystytään edistämään uusien 
yritysten syntymistä. Hallitus 
tuo uudistuksen eduskunnan 
käsiteltäväksi syksyllä ja mi-
nisteri toivoo, että se astuisi 
voimaan ensi vuoden alussa.

Perussuomalainen oikeus- ja työministeri 
Jari Lindström haluaa tuoda työllisyyden 
hoitoon kipeästi kaivattua uutta potkua. 
Sitä tarvitaan, kun työttömyys koettelee 
satojatuhansia suomalaisia.

Tarvitsemme lisää 
pysyviä työpaikkoja

KOUVOLASSA asuva oi-
keus- ja työministeri tietää 
omakohtaisesti, mitä on olla 
suomalainen duunari. Paperi-
miehenä hän joutui irtisano-
tuksi Voikkaan paperitehtaal-
ta vuonna 2006.

- Minulla on kovia kokemuk-
sia, tuhansien muiden suo-
malaisen tapaan, työelämän 
rakennemuutoksesta. Koke-
muksieni kautta pystyn tar-
kastelemaan työelämää eri 
näkökulmista ja siitä on apua 
työllisyyden hoidossa, Jari 
Lindström toteaa.

Toisen kauden kansanedus-
taja nousi eduskuntaan Ky-
men vaalipiiristä vuonna 
2011. Kahden salkun pesti oi-
keus- ja työministerinä pitää 
miehen kiireisenä.

- Pääosin on mennyt hyvin 
ja työnjako on pelannut. Tai-
tava avustajakaarti on minun 
silmäni ja korvani. He kat-
sovat teknisen ja poliittisen 
puolen. Muutoin ei olisi mi-
tään mahdollisuuksia pereh-
tyä kaikkeen. Tolkuttoman kii-

reisiä päiviä on ollut onneksi 
vähän.

Lindström on joutunut ruk-
kaamaan omaa kalenteriaan 
uudelleen.

- Kun tulin ministeriöön, 
olen joutunut monesti sano-
maan, että joku homma ei 
käy tai en ehdi jäädä jutuste-
lemaan. Ei sen takia, että jo-
tenkin ylenkatsoisin ketään, 
vaan yksinkertaisesti tun-
nit eivät riitä. Kaikki asiat täy-
tyy laittaa kalenteriin ja hoi-
taa keskitetysti sihteereiden 
kautta.

Ministerikiireistä huolimat-
ta Lindström kiertää mahdol-
lisuuksien mukaan mielellään 
ihmisten parissa.

– Olen tehnyt maakunta-
matkoja ja tulen myös te-
kemään. Silloin myös oman 
puolueen porukka huomioi-
daan. He järjestävät mielel-
lään tilaisuuksia, joissa voi-
daan jutella eri asioista. Tämä 
on menettelytapa meidän 
puolueessa, ministeri painot-
taa.

Duunarista ministeriksi

lenkiintoa Suomea kohtaan, 
investointihalukkuutta ja 
sitä kautta uusia työpaikkoja. 
Nämä asiat kulkevat käsi kä-
dessä, hän korostaa. 

Ministeri muistuttaa, että 
paikallisen sopimisen mal-
lissa ratkaisut tehdään työn-
tekijöiden ja työnanta-
jan yhteisellä sopimuksella. 
Työnantaja ei voi yksipuoli-
sesti vedota kriisilausekkee-
seen ja laskea palkkoja vai-
keassa tilanteessa.

- Keskeinen asia on, että yri-
tys ei voi yksin määrittää mil-
loin on kriisi. Osapuolten on 
nähtävä tilanne samalla ta-
valla ja sovittava asioista yh-
dessä. Muuten kyseessä ei ole 
sopiminen vaan yritys voi-
si käyttää sitä väärin kilpailu-
edun tavoittelemiseksi.

Lindströmin mukaan hal-
litus pitää kiinni työehtoso-
pimusten yleissitovuudesta 
myös paikallisessa sopimi-
sessa.

- Ainakaan perussuoma-
laiset ei hyväksy yleissito-
vuuden romuttamista vaan 
puolustaa sitä, Lindström va-
kuuttaa.

Ennakoiva tuki 
käyttöön

Ohjelmistoyhtiö Microsoft 
vahvisti viime elokuussa vä-
hentävänsä Salosta, Tampe-
reelta ja Espoosta yhteen-
sä 2 300 työpaikkaa. Hallitus 
esitti eduskunnalle heti syys-
istuntokauden alussa lisä-
budjettia irtisanottujen työn-
tekijöiden tukemiseen ja 
uudelleen työllistymiseksi. 
Tämän lisäksi Lindström ha-
luaa tuoda ihmisten auttami-
seen uuden työkalun.

- Aiomme ottaa käyttöön 
ennakoivan rakennemuutok-
sen tuen. Sen ideana on se, 
että menisimme auttamaan 
paikan päälle jo siinä vaihees-
sa, kun yrityksellä tai toimi-
alalla on uhka päällä. Sitten 
katsottaisiin voidaanko sitä 
yritystä tai toimialaa auttaa 
pahimman yli, jotta ei joudut-
taisi irtisanomaan kaikkia tai 
lopettamaan toimintaa koko-
naan.

Ennakoivan avun lisäksi 
työllisyyttä lisätään oppisopi-
musjärjestelmällä. Sen kautta 
on avautunut monille nuoril-
le tie työpaikkaan. Käyttö-

mahdollisuuksia lisäämällä 
sillä etsitään työtä myös krii-
sipaikkakunnilla työttömäksi 
joutuneille, pitkäaikaistyöttö-
mille ja maahanmuuttajille.

- Oppisopimuksen rooli 
nousee tällä hallituskaudel-
la. Opetusministeriössä mie-
titään koulutussopimusmallia 
ja omassa ministeriössäm-
me oppisopimusjärjestelmää. 
Maahanmuuttokriisi on pan-
nut myös ajattelemaan, että 
miten työpaikoilla voisi opet-
taa kotouttamisvaiheessa ole-
ville maahanmuuttajille suo-
mea? Siinä voisi hyödyntää 
muun muassa mestari-kisäl-
li-mallia.

Ei kaksia 
työmarkkinoita

Maahanmuuttajien kotou-
tuksesta vastaava oikeus- ja 
työministeri Lindström ei hy-
väksy, että turvapaikanha-
kijoille ja maahanmuuttajil-
le rakennettaisiin oikopolku 
Suomen työmarkkinoille.

- Ihmisten työllistymistä ja 
yhteiskuntaan sulautumista 

pitää nopeuttaa. Mitä tahansa 
toimenpiteitä kehitelläänkin, 
niiden täytyy sopia kaikille 
eli kantasuomalaiselle työt-
tömälle ja maahanmuuttajal-
le. Kaksien työmarkkinoiden 
luominen ei ole minkäännä-
köinen tavoite, hän painottaa.

Oleskeluluvan saaneiden 
turvapaikanhakijoiden ko-
touttamisen yhteydessä Lind-
ström haluaa pitää mielessä 
myös heidän kotiuttamisensa. 
Sitä voidaan auttaa suuntaa-
malla koulutusta tarkoitusha-
kuisesti.

- Oletettavasti ihminen hy-
vin mielellään palaa omaan 
maahansa kun olemme to-
denneet sen turvalliseksi. 
Sitä ennen voisimme koulut-
taa heitä yleismaailmallisiin 
ammatteihin, joista olisi hyö-
tyä Suomen lisäksi lähtömaan 
jälleenrakentamisessa.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA LEHTIKUVA

Oikeus- ja työministeri Lindström:

sopimuksen synnyttämiseksi.
- Kattava yhteiskuntasopi-

mus tarvitaan rajusti heiken-
tyneen kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden parantamiseksi. On 
erittäin tärkeää, että meillä 
on yhteinen käsitys siitä, mi-
ten toimitaan seuraavat vuo-
det eli meillä on siinä mie-
lessä työrauha, Lindström 
sanoo.

Uusia tuotteita 
maailmalle

Lindströmin tavoitteena on, 
että vienti lähtisi vetämään 
ja sitä kautta syntyisi pysyviä 
työpaikkoja. Se lisäisi puoles-
taan verotuloja ja antaisi liik-
kumavaraa julkiseen talou-
teen.

- Meidän täytyy kehittää 
sellaisia tuotteita, jotka kiin-
nostavat maailmalla. Hinnal-
la emme voi kovin paljoa kil-
pailla, mutta osaamisella ja 
laadulla kyllä. Tarvitaan uu-
sia tuotteita vanhojen rinnal-
le ja odotan, että niitä syntyy 
esimerkiksi metsäteollisuu-
dessa, cleantechissä ja hi-
tech-teknologiassa.

Työministerin mukaan sopi-
mus luo laskentatavasta riip-
puen 35 000 – 45 000 työ-
paikkaa.

- Yhteiskuntasopimuksen 
synty on työmarkkinajärjes-
töjen käsissä. Hallitus arvioi 
alkukesästä, miten kattavas-
ti yhteiskuntasopimus ja pai-
kallinen sopiminen on viety 
työehtosopimuksiin, ministe-
ri kertoo.

Paikallinen 
sopiminen 
avainasemassa

Lindströmistä on tärkeää, 
että yhteiskuntasopimukses-
ta tulee tasapuolinen ja oi-
keudenmukainen. Paikallisen 
sopimisen vahvistaminen on 
siinä merkittävässä roolissa.

- Työpaikkatasolla voidaan 
sopia asioista. Se luo omalta 
osaltaan kilpailukykyä ja mie-

“Oppi-
sopimuksen 
rooli nousee 
tällä hallitus-

kaudella. “

- Työllisyysmäärärahojen 
kokonaispotti pienenee. Uu-
distuksella saataisiin nykyistä 
aktivoivampaa potkua työttö-
myyden hoitoon. Tavoitteena 
on toki se, että saisimme li-
sättyä ihan oikeita ja pysyviä 
työpaikkoja.

Työllisyysaste 
72 prosenttiin

Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö nimitti pääministeri 
Juha Sipilän (kesk.) hallituk-
sen toukokuun 2015 lopussa. 
Tuolloin Suomessa oli edel-
lisen hallituksen jäljiltä liki 
330 000 työtöntä.

Sipilän hallituksen tavoit-
teena on, että työllisyysas-
te nostetaan 72 prosenttiin 
ja työllisten määrä vahvistuu 
110 000 henkilöllä. Tavoittee-
seen pääsemiseksi hallitus ei 
jäänyt vatuloimaan, vaan se 
tarjosi avaimet yhteiskunta-
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- Minulla on 
kovia kokemuk-
sia, tuhansien 
muiden suoma-
laisen tapaan, 
työelämän 
rakennemuu-
toksesta, Lind-
ström kertoo.

“Meidän täytyy 
kehittää sellaisia 
tuotteita, jotka 
kiinnostavat maail-
malla. Hinnalla emme 
voi kovin paljoa 
kilpailla, mutta 
osaamisella ja laa-
dulla kyllä.”

”

”
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ARVIOIMME, että noin 10 
000 työttömälle avautuu työ-
mahdollisuus, sanoo oikeus- 
ja työministeri Jari Lind-
ström.

Tämä on merkittävä osa 
hallituksen tavoitteista. Sa-
malla se tarkoittaa valtion ra-
hojen entistä tehokkaampaa 
käyttöä: uudet järjestelyt ei-
vät lisää valtion kuluja, päin-
vastoin.

– Pyrimme parantamaan 
vaikuttavuutta, saamaan 
enemmän aikaan samalla ra-
halla. Valtio käyttää työlli-
syysmenoihin noin kuusi mil-
jardia euroa vuodessa. Se 
on valtava rahasumma. Sitä 
on pakko käyttää eri tavalla, 
Lindström perustelee.

Loukut pois, 
velvollisuuksia 
lisätään

Lindström kertoo, että hal-
litus pyrkii poistamaan louk-
kuja ja laajentamaan työt-
tömyysetuuksien aktiivista 
käyttöä. Se sisältää uusia 
mahdollisuuksia antaa ja ot-
taa vastaan työtä, mutta lisää 
samalla työttömän velvolli-
suuksia etsiä ja ottaa vastaan 
työtä. Työttömyysturvan vas-
tikkeellisuutta lisätään.

– Henkilökohtaisesti pidän 
tärkeänä panostuksia työttö-
myysturvan aktiiviseen käyt-
töön. Vuonna 2015 käytimme 
kuusi miljardia passiivisiin 
työttömyystukiin. Jatkos-
sa käytämme tätä rahaa myös 
starttirahaan, palkkatukeen 
ja liikkuvuusavustukseen.

Muutosten tavoitteena on 
kannustaa työn nopeaan vas-
taanottamiseen, lyhentää 

työttömyysjaksoja, alentaa 
rakenteellista työttömyyttä ja 
säästää julkisia voimavaroja. 
Rahoituksen uudelleen suun-
taaminen antaa mahdollisuu-
den lisätä työllistämistä edis-
täviä palveluita.

Työttömyysturvan uuden-
laisen käytön avulla oman 
yrityksen perustaminen, 
työntekijän rekrytointi sekä 
työn perässä matkustami-
nen ja muuttaminen helpot-
tuvat. Noin 10 000 työtöntä 
saa työmahdollisuuden yksis-
tään tällä rahalla. Palkkatuki 
ja starttiraha työllistävät nyt 
22 000 työtöntä, eli tähän tu-
lee määrärahoja 10 000 hen-
kilölle heidän lisäkseen.

Kaikkiaan TEM arvioi, että 
koko paketti alentaa työttö-
myyttä noin 15 000:lla. Työl-
lisyyttä lisäävä vaikutus on 
jonkin verran pienempi.

Tiukennuksia

Työttömien pitää hakea työ-
tä aiempaa tiiviimmin rapor-
tointivelvollisuuden velvoit-
tamina.

Kokoaikaistyötä pitää ottaa 
vastaan, vaikka palkka olisi 
työttömyysetuutta pienempi. 
Nykyään TE-toimisto ei voi 
poistaa ammattisuojaa, joka 
on 3 kuukautta, jos työnhaki-
jan oman alan työtä ei ole tar-
jolla.

Tulovertailu koskisi enää 
vain osa-aikatyötä.

Jo työnhaun alussa pitäi-
si ottaa vastaan myös muu-
ta kuin oman alan työtä, jos 
oman alan työtä ei ole tarjol-
la. Karenssi varmasta työstä 
kieltäytymisestä pitenee 60 
päivästä 90 päivään.

Työssäkäyntialue 
on 3 tuntia

Omaa autoa pitää käyttää 
työmatkoihin myös työssä-
käyntialueen ulkopuolella. 
Autoa ei kuitenkaan tarvitse 
ostaa. Nykyään edellytetään 
vain julkisen liikenteen käyt-
tämistä.

Raja muuttuu siten, että 
kun nykyään raja on 80 kilo-
metriä, minkä hallitus päätti 
viime vaalikaudella, se muut-
tuu ajaksi: raja on kolme tun-
tia työmatkoihin päivässä eli 
puolitoista tuntia suuntaansa. 
Osa-aikatyössä raja olisi kak-
si tuntia.

Työtön voisi saada liikku-
vuusavustusta, jossa yhdiste-
tään nykyinen matka-avustus 
ja muuttokustannusten kor-
vaus. Se voisi olla enintään 
kahden kuukauden peruspäi-
väraha eli jopa 1400 euroa. 
Tuki kannustaa laajentamaan 
työnhaun aluetta.

Muutokset ovat ensin kaksi-
vuotisia, jonka jälkeen muu-
toksia arvioidaan ja niiden 
jatkosta päätetään.

Palveluihin 
pitää osallistua

Työnhakijan pitää osal-
listua työvoimapalvelui-
hin. Myös kotoutujat velvoi-
tetaan alkukartoitukseen ja 
opiskelemaan kotoutumis-
koulutuksessa. Omaehtoista 
työnhakua tuetaan työnhaku-
valmennuksella. 

Tavoite on, että työpaikkoja 
syntyy eniten yrityksiin yri-
tyskäyntien yhteydessä, seu-
raavaksi eniten kuntiin. Kol-

Hallituksen työllisyyspaketilla pyritään lyhentämään 
työttömyyden kestoa ja helpottamaan työttömien 
siirtymistä uudelleen työelämään. Hallitus tavoittelee 
vaalikauden aikana 110 000 uutta työpaikkaa.

Hallituksen mullistava uudistus:

1. Työttömyysturva tukee jatkossa työn löytämistä ja 
yrittäjäksi ryhtymistä. 

2. Noin 10 000 työttömälle avautuu työmahdollisuus. 

3. Työttömien palveluita TE-toimistoissa kehitetään. 
Työtarjouksia, työnhakuvalmennuksia ja omaehtoista 
työnhakua lisätään. 

4. Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa käytettäisiin 
jatkossa työttömän starttirahaan, palkkatukeen ja liikku-
vuusavustukseen. Uudistus tuo joustavuutta työllisyys-
määrärahojen käyttöön ja takaa niiden riittävyyden. 

5. Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään 
nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten 
korvaus. Tuki voisi olla enintään kahden kuukauden 
peruspäiväraha eli jopa 1 400 euroa. Tuki kannustaa 
laajentamaan työnhaun aluetta. 

Näin hallitus esittää

Työttömyys-
turvalla 
yrittäjäksi

Työmahdollisuus 

noin 10 000 

työttömälle
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OIKEUS ja työministeri Jari 
Lindström joutuu oikomaan 
väärinkäsityksiä työllisyyspa-
ketin työnäytepalvelusta ja 
kutsuu työmarkkinaosapuo-
let kokeiluun mukaan. 

Hallituksen tuoreen työlli-
syyspaketin toimista näyttää 
vallitsevan epätietoisuutta 
työmarkkinakentällä. Vaik-
ka demarit ja punavihreä op-
positio markkinoivat työ-
näytepalvelua pakkotyönä, 
ministeri Jari Lindström muis-
tuttaa, että työnäytepalve-
luun osallistuminen on aina 
vapaaehtoista.

– Nyt tehdään vasta sel-
vitystä, jossa mietitään esi-
merkiksi sitä, onko työnäyte-
palvelun pituus muutaman 
viikon vai muutaman kuu-
kauden mittainen? Pituudes-
ta ei ole vielä päätöstä ja to-
dellisuudessa sen päättävät 
vapaaehtoisesti kokeiluun 
osallistuva työtön ja työnan-
taja yhdessä. Toivonkin ay-
johtajien tutustuvan hallituk-
sen esityksiin huolella, kun 
he arvioivat näitä uudistuk-
sia, korostaa ministeri Lind-
ström.

– Väärinkäytösten mahdol-
lisuudet tullaan kitkemään. 
Selvää on jo nyt, ettei työnäy-
tetyöntekijöitä saa käyttää 
suhdannehuippujen tasaaji-
na eikä kesätyöläisten sijai-
sina. Suomessa on vahva ja 

ammattitaitoinen luottamus-
miesverkosto, joka varmasti 
pystyy omalta osaltaan estä-
mään työnäytepalvelun mah-
dolliset väärinkäytösyritykset.

– Keskusjärjestöjä on asi-
an tiimoilta jo kuultu, mutta 
epäselvyyksien välttämisek-
si työ- ja elinkeinoministe-
riö järjestää lisäksi liitoille ti-
laisuuden, jossa he pääsevät 
vaikuttamaan työnäytteestä 
tehtävän selvityksen valmis-
teluun.

Lindström ilmoittaa olevan-
sa myös pyydettäessä valmis 
tulemaan liittojen päättäviin 
elimiin avaamaan tarkemmin 
sekä työnäytepalvelua että 
muitakin hallituksen työlli-
syyspakettiin sisältyviä suun-
nitelmia.

– Eikö kannattaisi katsoa, 
avaako työnäytekokeilu uu-
den portin työllistymiselle 
vai ei? Jokainen työtön halu-
aa varmasti työllistyä. Työt-
tömän ja työn kohtaamisek-
si on tehtävä kaikki voitava, 
Lindström muistuttaa.

– Jos käy ilmi, ettei kokei-
lun kautta työllistytä, niin se 
voidaan lopettaa koska vain. 
Onko peruspäivärahalle pu-
toaminen epäinhimillisempi 
taloudellinen riski työttömäl-
le kuin nopea työllistyminen, 
vaikka sitten ansiosidonnais-
ta työttömyysturvatasoa las-
kemalla?

TYÖLLISYYS on nousussa. 
Tämä selviää työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisemasta 
lyhyen aikavälin työmarkki-
naennusteesta.

Työllisyys nousee vielä tä-
män vuoden aikana 68,3 pro-
senttiin ja ensi vuonna 68,8 
prosenttiin, kun viime vuon-
na jäätiin 68,1 prosenttiin. 
Työttömyyden kasvu pysäh-
tyy, mutta pitkäaikaistyöttö-
mien määrä sen sijaan nou-
see.

Vaikka talouskasvu on heik-
koa, se riittää pysäyttämään 
työttömyyden kasvun. Työl-
lisyys paranee lähinnä ra-
kennusalalla, jolla työllisyys 
kasvaa noin 6 000-7 000 hen-
gellä tänä ja ensi vuonna. 
Työvoiman kysyntä kasvaa 13 
000 hengellä vuonna 2017.

- Hallituksen työllisyystavoi-
te on kova. Kasvu ei yksin rii-
tä uusien työpaikkojen syn-
tymiseen. Siksi hallitus pyrkii 
monin keinoin parempaan 
kasvuun ja työllisyyden ko-

hentumiseen, oikeus- ja työ-
ministeri Jari Lindström pai-
nottaa.

 Hallituksen kärkihankkei-
siin on varattu 1,6 miljardia 
euroa. Niistä 170 miljoonaa 
on varattu työllisyys- ja kil-
pailukykyhankkeisiin.

- Muillakin kärkihankkeil-
la parannetaan työllisyyttä: 
koulutukseen 300 miljoonaa, 
hyvinvointiin ja terveyteen 
130 miljoonaa, biotalouteen 
300 miljoonaa ja digitalisaati-
oon ja normien purkamiseen 
100 miljoonaa. Näillä tavoi-
tellaan sitä parempaa kasvua, 
Lindström valaisee.

Lindström arvioi, että hal-
lituksen tavoitteena olevat 
110 000 työpaikkaa voidaan 
saavuttaa, jos kaikki keinot 
loksahtavat kohdalleen – ne-
kin, jotka eivät riipu hallituk-
sesta. Suurin merkitys on kil-
pailukykysopimuksella, josta 
riippuu 35 000-45 000 työ-
paikkaa. 

Työllisyys kohenee jo 
tänä vuonna

Ministeri oikoo 
väärinkäsityksiä

mannen sektorin osuutta 
pyritään pienentämään ja sen 
vaikutuksia tehostamaan jat-
kossa.

Valtioin talousarvioon mää-
ritetään kiintiö, kuinka moni 
ihminen voidaan työllistää 
palkkatuella.

– Kolmannen sektorin kaut-
ta on työllistynyt varsin harva 
avoimille työmarkkinoille eli 
vaikuttavuus on ollut heikko, 
hallitusneuvos Päivi Kermi-
nen perustelee.

Starttiraha 
lyhenee, mutta 
määrät kasvavat

Starttirahaa voitaisiin 
myöntää enintään 12 kuukau-
deksi nykyisen 18 kuukauden 
sijasta. Sen suuruutta jousta-
voitettaisiin luopumalla kiin-
teästä prosentista: jatkossa 

Pienistä muutoksista 
suuri vaikutus

TEM:n mukaan kannusteet 
työllistyä ovat heikentyneet 
2010-luvulla. Yksi kannusti-
mista on ansiosidonnainen 
työttömyysturva, joka takaa 
monille suuremman tulota-
son kuin kokopäiväansio.

– Minä olin sellainen. Kä-
teen tuli 1 200-1 400 euroa 
kuukaudessa. Mutta ansiosi-
donnainen on määräaikainen 
ja siksi väärä vertailukohta. 
Oikea vertailukohta on pe-
ruspäiväraha, jolle tipahtaa, 
kun päivät tulevat täyteen. Ja 
se on sellainen raha, jolla ei 
tässä maassa juhli, Lindström 
myöntää.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

“Valtio käyttää 
työllisyys-

menoihin noin 
kuusi miljardia 

euroa vuodessa.” 

palkkatuki olisi enintään 30, 
40 tai 50 prosenttia palkkaus-
kustannuksista. Palkkatukeen 
asetetaan myöhemmin erik-
seen sovittava katto.

Vuorotteluvapaan sijaisen 
palkkauskustannuksiin ei 
myönnetä palkkatukea.

Jos on ollut 24 kuukaut-
ta työttömänä, palkkatuen 
enimmäiskesto on 12 kuu-
kautta, alle vuoden työttömi-
nä olleilla maksimi on kuusi 
kuukautta.
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SAK:n elinkeinopoliittinen 
asiantuntija Jukka Kärnä 
tutkii toimialoja, jotka voivat 
tarjota tulevaisuudessa uusia 
työtilaisuuksia ja työpaikkoja.

- Lähitulevaisuudessa eni-
ten työllistäviä aloja ovat 
muiden muassa biotalous, di-
gitalisaatio, robotisaatio, tuu-
livoimateollisuus, cleantech, 
puurakentaminen, matkai-
lu, kaivannaisteollisuus ko-
neenrakennuksineen sekä 
bioenergiateollisuus ja -tek-
nologia. Näiden toimialojen 
voimistamiseen tarvitaan tut-
kimusta, tiekarttoja ja nopei-
ta päätöksiä, muuten Suomi 
ei voita.

Hänen mukaansa joidenkin 
toimialojen työpaikkamääri-
en kehitystä on vaikea arvi-
oida.

 - Digitalisaation ja robo-
tisaation työpaikkamäärien 
ennustaminen on liki mah-
dotonta, koska samalla kun 
tapahtuu myönteistä kehitys-
tä, myös ammatteja tuhou-
tuu.

Suomi kiinnostaa 
kiinalaisia turisteja 

Kärnä kertoo, että yksi suu-
rimmista kasvavista aloista 
on matkailu – toimiala, jota ei 
voi siirtää ulkomaille.

- Ala kasvaa lamasta huo-
limatta 3–4 % vuodessa. Ve-
näläisten yöpyjien vajekaan 
ei juuri heikennä sitä, sillä se 
korvaantuu kiinalaisilla turis-
teilla. Uusia työpaikkoja mat-
kailualalle on tulossa 40 000 
vuoteen 2025 mennessä. 

Tulevaisuuden puvut 
tehdään puusta

Suomessa taidetaan puunja-
lostus. Esimerkiksi mikrosel-
luloosan liittyvä kehitystyö 
on Suomessa maailman huip-
puluokkaa.

Selluloosakuitua löytyy lu-
kemattomista tuotteista. 
Mikroselluloosaa käytetään 
nykyisin pääasiassa sidosai-

Tulevaisuuden työpaikat löytyvät todennäköisimmin mat-
kailun, puunjalostusteollisuuden, digitaalisen osaamisen, 
cleantechin tai kiertotalouden parista. Se selviää SAK:n 
tuoreesta työllisyysselvityksestä. 

Matkailualalle 
jopa 40 000 
uutta työpaikkaa

Tulevaisuuden työpaikat ovat jo täällä

- Sitran arvio povaa kierto-
taloudelle 1,5-2,5 miljardin 
euron uutta liiketoimintaa. 
Suomi on jo pitkällä kiertota-
louden toteuttamisessa mo-
nella talouden sektorilla. Esi-
merkiksi paperiteollisuuden 
energiatehokkuus ja pullon-
kierrätys ovat tästä hyviä esi-
merkkejä.

Digitalisaatio - 
uhkien kautta 
mahdollisuuksiin

Teollinen internet tarkoit-
taa, että koneet ja laitteet ke-

räävät tietoa ja jakavat sitä 
automaattisesti. Suomessa on 
jo paljon hankkeita

- Robotisaatio voi tuho-
ta 10–20 vuoden kuluessa 
kolmasosan nykyisistä am-
mateista. Mutta se on myös 
suuri mahdollisuus. Hyvä esi-
merkki on Uudenkaupungin 
autotehdas, jossa ilman 200 
teollisuusrobottia ei olisi yh-
tään työpaikkaa. Nyt työnte-
kijöitä on 1 700. Tehtaalla ro-
botit tekevät sen A-sarjan 
Mercedes Benzin koreja, sil-
lä mittatarkkuus on sitä luok-
kaa, että ihmissilmän tark-
kuus ei riitä vaan tarvitaan 

neena lääkkeissä ja sakeu-
tusaineena elintarvikkeissa. 
Hyvä esimerkki uudesta sel-
luloosakuidun käytöstä on 
kangas. 

Siitä on povattu varteen-
otettavaa vaihtoehtoa erittäin 
epäympäristöystävälliselle 
puuvillalle.

Kärnän mukaan biotalous ja 
siihen  liittyvät teknologiat 
voivat tuoda 11 000 uutta työ-
paikkaa vuoteen 2025 men-
nessä.

Mikä ihmeen 
kiertotalous?

Elämme yli varojemme. 
Tärväämistä voidaan rajoit-
taa siirtymällä kohti kiertota-
loutta. Kiertotaloudessa ma-
teriaalien hukkaaminen ja 
jätteen syntyminen on mini-
moitu. Käytännössä tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että tuote on suunniteltu niin, 
että materiaalit ovat erotelta-
vissa ja kierrätettävissä.

Matkailu kas-
vaa lamasta 
huolimatta 
3–4 % vuo-
dessa. Suomi 
on erityisesti 
kiinalaisturis-
tien mieleinen 
matkakohde.

PS TYÖLLISYYSEXTRA



7

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde 
kaikkine työsuhteen etuineen: eläkettä ker-
tyy ja palkkauksessa noudatetaan soveltuvaa 
työehtosopimusta.

OPPISOPIMUKSEN avul-
la työnhakija voi parantaa 
työnsaantimahdollisuuksi-
aan. Oppisopimuksella voi 
opiskella kaikkiin suomalai-
siin ammatillisiin tutkintoi-
hin, jotka löytyvät eri oppi-
laitosten koulutustarjonnasta 
ja opetushallituksen sivuilta. 
Ammatti-korkeakoulut ja yli-
opistot ovat kuitenkin vielä 
oppisopimusjärjestelmän ul-
kopuolella. Esimerkiksi Sak-
sassa voi oppisopimuksella 
suorittaa myös yliopistoissa 
kandidaatin-tutkintoja. 

Oppisopimus perustuu 
työnantajan ja opiskelijan vä-
liseen määräaikaiseen työ-
sopimukseen, johon kuu-
luu ammattiin kouluttaminen 
työpaikalla. Oppisopimuk-
seen liitetään henkilökohtai-
nen opiskeluohjelma, joka 
laaditaan opetushallituksen 
vahvistamien tutkinnon pe-
rusteiden pohjalta. 

Valittavana on kaikkiaan 318 
eri tutkintoa, jotka jakautuvat 
ammatillisiin perustutkintoi-
hin ja niiden yläpuolella ole-
viin ammattitutkintoihin ja 
erikoisammattitutkintoihin. 
Oppisopimus on määräaikai-
nen työsuhde kaikkine työ-
suhteen etuineen: eläkettä 
kertyy ja palkkauksessa nou-

datetaan soveltuvaa työehto-
sopimusta.

Oppia työn ohessa

Oppisopimusopiskelu tar-
koittaa työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä 
järjestettäviä opintoja, joi-
ta täydennetään tietopuoli-
silla opinnoilla koulutuksen 
järjestäjän eli oppilaitoksen 
toimesta. Karkeasti arvioiden 
oppiminen tapahtuu 80-90 
prosenttisesti työpaikalla työ-
tä tehden ja ohjausta saaden 
- näin ollen oppilaitoksessa ei 
tarvitse kuluttaa kohtuutto-
masti aikaa. 

Oppisopimuksella ei ole 
pakko suorittaa koko tutkin-
toa, vaan voidaan tyytyä sil-
le tasolle, joka on työnanta-
jan ja työntekijän kannalta 
riittävää. Oppisopimuksella 
on mahdollista myös saattaa 
päätökseen aiemmat kesken-
eräiset opinnot.

Oppisopimus on jousta-
va tapa hankkia ammattitai-
to tai suorittaa tutkinto palk-
kaa ansaiten tai pätevöityä 
lisää ammatissa. Se on nuor-
ten ja aikuisten työvaltainen 
koulutusmuoto, jossa on nel-
jä kumppania: työtä tekevä 
opiskelija, työnantaja, oppi-

Oppisopimuksella ammattiin valmistuu opintojen lisäksi työtä tehdessä.

Tehosta työn saantia 
oppisopimuksella

sopimustoimisto ja tietopuo-
lista koulutusta antava oppi-
laitos. 

Oppisopimuksen piiriin on 
mahdollista päästä kahden 
ehdon täytyttyä: oppivelvolli-
suus on suoritettu nykyisessä 
peruskoulussa tai sitä edeltä-
vässä koulutusjärjestelmäs-
sä, ja että on olemassa työn-
antaja.

Taloudellisesti 
tuettua opiskelua

Oppisopimuskeskus mak-
saa tietopuolisen opiskelun. 
Työnantaja saa palkkatukea 
työvoimatoimistosta takau-
tuvasti kuukausittain. Opis-
kelija puolestaan saa palkkaa 
ja opintososiaaliset etuudet 
eli koulutuksen maksamisen 
ja kulukorvaukset tietyin eh-
doin.

Oppisopimus on järjestel-
mä, jossa on kiistattomat edut 
ja hyödyt sekä opiskelijal-
le että työnantajalle. Uuden 
työntekijän palkkaaminen 
onnistuu yleensä paremmin 
kun siihen liitetään oppiso-
pimus. Molemminpuolinen 
psykologinen sopimus eli si-
toutuminen vahvistuu oppi-
sopimuksen ansiosta. Uusi 
työntekijä opiskelee aktii-
visesti, ja osaamisen laajen-
tuessa työtehtäviä voidaan 
laajentaa, ja yrityksen koko-
naisosaaminen lisääntyy.

Oppisopimus on oikea vaih-
toehto, kun työhakija halu-

aa käytännön ammattitaidon, 
ammatillinen koulutus tai 
muodollinen pätevyys puut-
tuvat, työtehtävät laajene-
vat uusille tehtäväalueille tai 
kun on tarvetta kouluttau-
tua kokonaan uuteen ammat-
tiin. Koulutuksen tavoittee-
na on kehittää ammattitaitoa 
ja osaamista työn ohessa tai 
suorittaa loppuun keskeyty-
neet ammatilliset opinnot.

Miten oppisopimus-
opiskelijaksi pääsee?

Etsi itsellesi koulutustar-
peitasi vastaava työpaikka, ja 
kerro työnantajalle oppisopi-
muskoulutuksesta sekä palk-
katuesta. Painota palkkatuen 
merkitystä. 

Sovi työnantajan kanssa op-
pisopimuksen solmimisesta 
ja neuvotelkaa koulutuksen 
aloittamisesta oppisopimus-
toimiston kanssa. Valittava-
nasi on yli 300 tutkintoa. Kat-
so netistä: www.osaan.fi.

Kotikuntasi oppisopimus-
toimisto palvelee sinua kai-
kissa oppisopimusasioissa, ja 
sieltä löytyy myös tietoa niis-
tä ammattialoista, joille on 
mahdollista työllistyä.

Jutun kirjoittaja on 58-vuotias 
kauppatieteiden kandi, MBA, 
MJD ja MKT ja toimii koulu-
tuspäällikkönä.

TEKSTI TIMO KAUMI
      KUVA LEHTIKUVA 

konenäköä, hän tarkentaa.
Toinen esimerkki suoma-

laisesta digi-innovaatiosta on 
Silicon Vallila Helsingissä. Se 
on parinkymmenen startup-
yrityksen yhteisö, jota GE 
Healthcare sponsoroi. Tämän 
hankkeen puitteissa Suo-
mesta haetaan jo GE:n sisällä 
mallia muihin maihin.

 
Osaaminen 
cleantechissä 
on jo huippua

Puhtaalla teknologialla tar-
koitetaan kaikkea ympäristön 
säästämiseen liittyvää tekno-
logiaa ja bisnestä. Maailmalla 
on runsaasti ympäristöongel-
mia ja puutetta esimerkiksi 
puhtaasta juomavedestä.

- Haastatelluista cleantech-
yrityksistä 90 % aikoo kasvat-
taa työvoiman määrää ja 88 
% tähtää viennin kasvattami-
seen seuraavan viiden vuo-
den aikana. Ala siis jatkaa 
kasvuaan tässäkin suhdanne-
tilanteessa. Vuonna 2013 näi-
den yritysten viennin osuus 
liikevaihdosta oli 53 prosent-
tia, Kärnä toteaa.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT LEHTIKUVA
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PIRJO FRIMAN työsken-
teli ravintola-alalla lähes 30 
vuotta.

- Urani on ollut monivi-
vahteinen ja olen päässyt to-
teuttamaan itseäni useissa 
eri toimissa. Opiskelin ensin 
merkonomiksi, jonka jälkeen 
suuntasin Helsinkiin ravinto-
lakoulu Perhoon. Työskente-
lin Helsingissä ravintolapääl-
likkönä sekä hovimestarina, 
hän kertoo.

Syksyllä 2011 Friman havah-
tui niskan seudun kipuihin. 
Hän myös huomasi käsiensä 
liikeratojen heikentyneen. 

- Kipu alkoi haitata arkea. 
Niskarangastani löytyi kak-
si pullistumaa, jotka leikattiin 
keväällä 2012, siitä alkoi en-
simmäinen toipilasjakso. 

Viiden kuukauden sairaus-
loman jälkeen Friman ehti 
olla 10 kuukautta töissä, kun-

Työkyvyttömyyden kokenut Pirjo Friman, 55, löysi 
uuden alan yksityisen urapalvelun avulla.

Työkyvyttömy
uudelle alalle

Kuntoutussuunnittelijan avulla takaisin 

- Jokainen aamu, kun herään, olen innostunut. Työ on saanut uuden merkityksen elämäs-
säni, hymyilee Pirjo Friman uravalmentaja Ruut Hännisen vierellä.

ASIAKKAAKSI pääsee lähinnä työeläkekuntoutuja, jolla on to-
dettu lääketieteellinen vamma tai sairaus. Se vaatii yleensä lää-
käriltä B-lausunnon. 

LAUSUNNOLLA hakija voi saada työeläkeyhtiöltä ennakkopää-
töksen oikeutuksesta ammatilliseen kuntoutukseen. Tämän jäl-
keen hakijalle voidaan myöntää kuntoutussuunnittelija yksityi-
sestä urapalvelutoimistosta.

OLE aktiivinen. Asennoidu siten, että kyllä tekevälle töitä 
löytyy.

ETSI töitä laajalta alueelta ja hae erityyppisiä töitä. Ole val-
mis kokeilemaan myös määräaikaisia työsuhteita tai vuok-
ratyötä. Ne voivat olla väyliä pysyvään työhön. Muista myös, 
että vähemmän kiinnostava työ saattaa myöhemmin johtaa 
todella mieluisaan tehtävään.

ETSI töitä monia eri kanavia pitkin. Hyödynnä työ- ja elin-
keinotoimiston lisäksi lehtiä ja yritysten kotisivuja. Selaa in-
ternetin työpaikkasivustoja, yksityisiä rekrytointiyrityksiä ja 
cv-pankkeja. Osallistu rekrytointitapahtumiin. Käytä tutta-
vaverkostoja sekä aikaisempia työtovereitasi ja sukulaisia-
si. Ota yhteyttä yrityksiin – jätä avoin hakemus tai järjestä ta-
paaminen.
 
PIDÄ huolta siitä, että työnhakutaitosi ovat kunnossa ja pa-
perisi ajan tasalla. Rekrytointitavat ja työnantajan vaatimuk-
set ovat muuttuneet.

Työ- ja elinkeinotoimistoista ja työnhakuvalmennuksis-
ta saat apua ja vinkkejä, miten haet työtä ja laadit työhake-
muksia.

MIELENKIINTOISEEN tehtävään voit päästä myös koulutuk-
sen tai työkokeilun kautta. Työhallinto järjestää osan työ-
voimakoulutuksista suoraan yritysten tarpeisiin. Näin kou-
lutuksen jälkeen on hyvä mahdollisuus työllistyä. Selvitä 
koulutus- ja työkokeilumahdollisuudet TE-toimistosta.

PIDÄ huolta, että ammattitaitosi ja osaamisesi ovat ajan ta-
salla. Työ- ja elinkeinotoimiston avulla päivität puuttuvia tai 
vanhentuneita tietoja ja taitoja.

HYÖDYNNÄ sosiaalista mediaa työnhaussa. Kun hyödynnät 
somea tehokkaasti, voit erottua työnhaussa. Mieti, minkä 
palvelun avulla tavoitat tehokkaimmin haluamasi työnanta-
jat. Pohdi myös, millaisia asioita sinusta saa sosiaalisen me-
dian kautta selville.

Työnhakijan muistilista

Mikä on urapalvelu?

si. Psykologiset testitulokset 
olivat kannustavat ja ylilää-
kärin lausunnossa luki työ-
kykyinen, mutta vajaakuntoi-
nen. Pettymys oli suuri, kun 
tuona aikana minulle kerrot-
tiin vain kannustavia sanoja: 
”Kyllä sinä jotain työtä keksit, 
kun olet noin pirteä ja energi-
nen.” Olin taas nollapisteessä.

Oma 
ammattilainen

Lokakuussa 2015 Friman 
aloitti työeläkevakuutusyhti-
ön ammatillisen kuntoutuk-
sen.

- Vakuutusyhtiöön soiton 
jälkeen meni päivä, kun ura-
valmentaja Ruut Hänninen 
soitti ja sovimme tapaamisen. 
Ennen tapaamista ajatukset 
kiertelivät sekaisina ja poh-
din jo tulevia pettymyksiä.

Epäluulot unohtuivat, sillä 
Friman sai vihdoin ammatti-
laisen, jolla oli aikaa vain hä-
nelle.

- Kävimme läpi mahdolli-
suuksia, etsimme ammatte-
ja ja viimein se kirkkain täh-
ti syttyi ja tiesin mitä halusin 
tehdä. Tämä prosessi antoi 
uskoa itseeni ja toivoa takai-
sinpääsystä työelämään. Hel-
mikuussa 2016 aloitin työ-

Syksyllä 
2011 Friman 

havahtui 
niskan seudun 

kipuihin.

nes kivut alkoivat jälleen – 
tällä kertaa olkapäässä.

 - Monien tutkimusten ja 
kahdeksan kuukauden leik-
kausjonon jälkeen hauiksen 
pitkä jänne katkaistiin. Toi-
puminen oli hidasta ja kivuli-
asta, eikä oikea käteni paran-
tunut entiselleen.

Työkyvyttömänä 
työttömäksi 
työnhakijaksi 

Kun Kelan sairauspäivära-
hat oli käytetty loppuun, hän 
joutui ilmoittautumaan TE-
toimistoon työttömäksi työn-
hakijaksi.

- Tähän mennessä paperipi-
not asian tiimoilta olivat kas-
vaneet kahdeksi mapilliseksi. 
Asiointi molempien tahojen 
kesken oli todella vanhanai-
kaista ja aikaa vievää. Pykä-
lien tutkiminen ja ymmär-
täminen veivät lähes kaikki 
voimavarani. Kukaan ei osan-
nut neuvoa, enkä minä kysyä.

Vuonna 2013 Friman jäi 
kuntoutumaan. Hänelle 
myönnettiin työeläkeyhtiöstä 
työkyvyttömyyseläke kuntou-
tustukena. 

- Elokuussa 2015 pääsin Päi-
jät-Hämeen keskussairaalan 
kuntoutusyksikön asiakkaak-
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ydestä 
 työelämään

kokeilun, josta työllistyin 
maaliskuussa lahtelaiseen pi-
topalveluyritykseen markki-
nointi- ja henkilöstöjohdon 
pariin. Tämä on kaikkea sitä, 
mihin koulutus ja aiemmat 
työtehtäväni antavat valmiu-
den, hän lisää.

”Elin luottavaisin 
mielin”

Anna-Liisa Kilpivaara toi-
mi kosmetologiyrittäjänä 
Kuusamossa lähes 22 vuotta. 

- Tein hoitotyöt ja kaikki 
yrittämiseen liittyvät asiat yk-
sin. Yli kaksikymmentä vuot-
ta livahti ilman lomia. Pitkää 
päivää tuli painettua viite-
nä, kuutena päivänä viikos-
sa. Kaikki oli käsityötä ja osa 
työvaiheista vaati melkoisesti 
fyysistä voimaa.

- Kipu alkoi tuntua pikku-
hiljaa oikean käteni ranteessa 
ja sormissa. Hellitin raskaam-
pia töitä. Kivut yltyivät ja lo-
pulta minun oli hakeuduttava 
hoitoon. Ensin epäiltiin ni-
velreumaa, mutta se suljettiin 
pois, kun röntgenkuvista pal-
jastui nivelrikko, Kilpivaara 
muistelee.

Kilpivaara oli vakuuttanut 
itsensä Pohjolassa omasta 
mielestäni hyvin. 

ei voi jatkaa entisessä työssä 
pitkään, koska nivelrikko ei 
tule parantumaan. 

- Jäin 2014 syksyllä sairaus-
lomalle rauhoittaakseni ki-
puilevaa kättä. Samalla ajoin 
alas yritystoimintaani. Koska 
olin ainoa työntekijä, mitään 
tuloja ei ollut, mutta kulut 
juoksivat entiseen malliin.

Sairauspäivärahan 
varassa

Kilpivaara eli sairauspäivä-
rahalla.

- Siinä sitten pohdin, että 
mikä minusta voisi tulla iso-
na. Kun kaikki sairauslo-
mat oli kaluttu, ilmoittau-
duin työnhakijaksi, vaikka 
tiesin, että mitään työmah-
dollisuuksia minulla ei voinut 
olla Kuusamossa. Sain muu-
taman viikon ansiosidonnais-
ta päivärahaa. Olin onnekse-
ni liittynyt Suomen Yrittäjien 
työttömyyskassaan, joka ta-
kasi minulle tuona aikana toi-
meentulon.

Kilpivaaran eläkehakemus 
hylättiin, mutta uudelleen-
koulutusta suositeltiin työko-
keilun kautta.

- Kävin Oulussa Kelan jär-
jestämän kaksipäiväisen kun-
tokartoituksen, jossa todet-

tiin, että minusta olisi vielä 
vaikka mihin, tosin ei käsi-
töihin.

Sen jälkeen Kilpivaara ryh-
tyi tutkimaan aloja, joita voisi 
tehdä ilman oikeaa kättä.

– Vuoden 2015 kevät ja kesä 
menivät erinäisiä hakemuksia 
täytellessä. Olin turhautunut, 
sillä en tiennyt, minkälaisia 
koulutuksia voisin hakea ja 
mitkä niistä olisivat vakuu-
tusyhtiön hyväksymiä. Kesän 
lopussa soitin Työeläkeva-
kuutusyhtiö Eloon ja kerroin 
vaikeuksistani. Sain samal-
la tietää, että he voivat järjes-
tää minulle konsultin, jos ha-
luan. Tartuin tarjoukseen ja 
siitä asiat lähtivätkin rullaa-
maan nopeasti.

Kuntoutus-
suunnittelijan tuella

Kilpivaara sai pian soiton 
työurapalvelutoimistosta.

- Sovin tapaamisen Ouluun 
kuntoutussuunnittelija Sei-
ja Jokilinnan kanssa. Tapaa-
misen aluksi kartoitimme ti-
lanteeni etsien vahvuuksiani. 
Parin kuukauden yhteistyön, 
monien mutkien ja pohdinto-
jen jälkeen tärppäsi. 

Joulukuun 2015 alussa Kil-
pivaara aloitti aloitin työko-
keilun kiinteistövälitysliik-

keessä Jyväskylässä. 
- Kolmen kuukauden koe-

ajan jälkeen todettiin, että ala 
soveltuu minulle, eikä ter-
veydentilanikaan ole sille es-
teenä. Ilman kuntoutussuun-
nittelijan tukea en olisi itse 
päässyt näin pitkälle. Hänen 
työnsä on ollut ensiarvoisen 
tärkeää koko prosessissa. Jäl-
kikäteen harmittaa, ettei mi-
nulle suositeltu eläkeyhtiöstä 
heti tätä palvelua. Meni mo-
nen monta kallisarvoista kuu-
kautta hukkaan yksin miet-
tiessä. 

- Työttömänä oleminen il-
man minkäänlaista tulevai-
suuden suunnitelmaa oli ah-
distavaa ja turhauttavaa. Kun 
on aina ollut ahkera ja tykän-
nyt työstä, tuntui siltä kuin 
olisi pudonnut pois koko yh-
teiskunnasta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni kuu-
lisi tästä ja osaisi pyytää kun-
toutussuunnittelijaa avuksi, 
Kilpivaara suosittelee.

Lähteet: TE-keskus, Työura-
palvelu Polinna, RH-työura-
valmennus Oy

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

“Ilman 
kuntoutus-

suunnittelijan 
tukea en olisi 
itse päässyt 

näin pitkälle.”

- Elin luottavaisin mielin. 
Uskoin, että jos kohdalleni 
sattuisi jokin tapaturma tai 
ammattitauti, niin saisin hy-
vän korvauksen ja uudelleen-
koulutuksen.

Nivelrikko vei 
työkyvyn

Kolaus oli kova, kun Kilpi-
vaara haki korvauksia vakuu-
tusyhtiöltä, jolle hän oli mak-
sanut monet vuodet 1 000 
euron vuosimaksua.

- Yhtiö antoi tylyn päätök-
sen, että korvauksia ei heru. 
Vaivani ei ollut tapaturma, 
ammattitauti eikä työperäi-
nen sairaus. Yhtiön mukaan 
minulla oli heikot nivelet.

Samaan aikaan Kilpivaa-
ran lääkärit sanoivat, että hän 

“Toivottavasti 

mahdollisimman 

moni kuulisi 

tästä” 

Niskarangan 
pullistumat 
pakottivat 
Pirjo Frimanin 
vaihtamaan 
alaa. Ravinto-
la-ala vaihtui 
kuntoutuksen 
jälkeen työksi 
markkinoin-
ti- ja henki-
löstöjohdon 
parissa.
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KEHITYSVAMMALIITON 
ja Kuntoutussäätiön tuorees-
sa tutkimuksessa todetaan, 
että työnantajien kokemuk-
set kehitysvammaisista työn-
tekijöistä ovat erittäin posi-
tiivisia, mutta työllistämisen 
esteiksi nähtiin muun muas-
sa lainsäädännön puutteet, 
palkan ja eläkkeen yhteen-
sovittamiseen liittyvät kan-
nustinloukut, palkkaamiseen 
liittyvän byrokratian hanka-
luudet sekä vallitsevat asen-
teet. 

Kehitysvammaisten oikeu-
desta saada työskennellä kyl-
lä puhutaan, mutta heitä 
palkataan varsinaiseen pal-
kalliseen työsuhteeseen to-
della vähän. Kehitysvamma-
liiton ja Kuntoutussäätiön 
tutkimuksessa kerrotaan, että 
vammaiset henkilöt työsken-
televätkin Suomessa harvem-
min kuin muualla Euroopas-
sa. 

Suomessa vammaisen hen-
kilön kannustaminen yhteis-
kunnan puolelta työelämään 
on heikkoa, sillä viimeistään 
ammatillisen kuntoutuksen 
jälkeen Kelalta tulee ilmoitus 

eläkkeelle jäämisestä. Kehi-
tysvammainen saa usein elä-
keilmoituksen täytettyään 16 
vuotta.

Työ yleensä 
osa-aikaista

Kehitysvammaliiton ja 
Kuntoutussäätiön tutkimuk-
sen mukaan suurin osa palk-
katyötä saaneista työsken-
telee osa-aikaisesti noin 20 
tuntia viikossa. Osa-aikainen 
työskentely ei liity yleensä 
henkilöiden jaksamiseen työ-
elämässä, vaan työkyvyttö-
myyseläkkeen ansaintarajan 
luomaan kannustinloukkuun. 
Valtaosa kehitysvammaisista 
ihmisistä on työkyvyttömyys-
eläkkeellä, jolloin he voivat 
ansaita bruttona enintään 
743,84 ¤ kuukaudessa menet-
tämättä eläkettään. 

Lähes puolella kehitysvam-
maisista työntekijöistä oli 
tutkimuksen aikaan taustal-
laan ammatillista koulutusta 
(47 %) ja noin kolmanneksel-
la (36 %) tutkinto. Yleisim-
piä tutkintoja tutkimuksen 
aikaan olivat koti- ja laitosta-

Työ on yksi tärkeä sisältö aikuisen ihmisen 
elämässä. Samalla tavalla se antaa sisäl-
töä ja merkitystä myös kehitysvammaiselle 
henkilölle. Tästä hyvinä esimerkkeinä Sa-
lessa työskentelevät Samuli ja Pasi.

Avotyöllistetyt Samuli ja Pasi

lousalan, siivousalan, keittiö- 
ja ravitsemusalan tai kiinteis-
tönhoitoalan koulutus.

Huumoria ja 
rutiineja

Kempeleen Salessa on me-
neillään tyypillinen kiire. 
Saapuvia tavaroita purka-
massa ovat paikallisille asiak-
kaille tutut Pasi Portti (30) 
ja Samuli Liedes (34).

Kempeleen Salen myymälä-
päällikkö Miia Salmela ker-
too, että pojat työskentele-
vät heillä avotyöllistettyinä 
ja heidän työpanoksensa on 
korvaamatonta koko henkilö-
kunnalle.

- Pojat tuovat aitoa iloa ja 
luonnollisuutta työyhtei-
söömme. He ovat niin sa-
noinkuvaamattoman suloisia 
nuoria miehiä, ettei sellaises-
ta voi kun ilahtua.

- Erilaisuus tuo toki työelä-
mään myös haasteita, mutta 
niistä selviää aina keskuste-
lemalla, kertaamalla ja ohjaa-
malla. Pojat tekevät reippaas-
ti ja hyvin perusteellisesti jo 
opitut työt, mutta heidän on 
haastavaa oppia uusia asioi-
ta, kuten esimerkiksi tunnis-
tamaan jo tuttu tuote uudes-
sa paketissa. Samoin sellaista 
niin sanottua ylimääräis-
tä ”luppoaikaa” heille ei sai-
si jäädä, sillä silloin he kyllä 
keksivät muuta ajanvietettä 

myymälässä, hän naurahtaa 
pilke silmäkulmassa.

Esimieheltä vaaditaan 
topakkaa otetta

Itsenäisesti asuva Samu-
li kertoo kaksikon työsken-
televän Kempeleen Sales-

sa kolmena päivänä viikossa 
ja muina arkipäivinä he käy-
vät Kempeleen toimintakes-
kuksessa.

- Ennen me pakkasimme 
toimintakeskuksessa pistora-
sioita, mutta nyt sekin hom-
ma siirtyi Tallinnaan, jo-
ten meillä ei ole oikein enää 

Pasi ja Samuli ovat molemmat Kärppä-faneja. Kuvassa Pasi näyttää, miten se verkko 
heilahtaa, kun Kärpät tekee maalin.

Samuli kertoo, että heillä täytyy olla aina kylmässä tar-
jolla tarpeeksi juotavaa.

Kempele Salen 
myymäläpääl-
likkö Miia 
Salmela, Samuli 
Liedes ja Pasi 
Portti ovat yh-
dessä tehokas 
trio.

”Korvaamaton apu 
koko työyhteisölle”

PS TYÖLLISYYSEXTRA
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  Kehitysvammaisia työikäisiä suomalaisia on noin 25 000.  
 Työ- ja päivätoimintaan heistä osallistuu noin 14 000. 

  Kehitysvammaisten Tukiliiton arvioiden mukaan reilulla  
 3 000 koulutetulla kehitysvammaisella henkilöllä olisi   
 työkykyä ja tahtoa tehdä palkkatyötä.
 

  Kehitysvammaisista 6 000 osallistuu työkeskusten   
 työtoimintaan ja 2 000 heistä työskentelee avotyö-
 toiminnassa työpaikoilla, joista noin puolet julkisella   
 sektorilla.
 

  Vain noin 400-500 kehitysvammaista on vakituisessa   
 palkkatyösuhteessa. Tästä 70 % tapahtuu yksityisellä   
 sektorilla. 

  Kehitysvammaliitolla on meneillään Palkkaa mut 
 -kampanja (16.3.-31.5.16). Kampanja näkyy muun muassa  
 sosiaalisessa mediassa ja Otto-automaateilla.

Kehitysvammaiset 
työelämässä

Pasi kertoo, että juhlapyhien aikaan menee paljon 
sokeria.

hommia, hän tuumailee.
- Niin, sinne meni Tallin-

naan, huiskuttelee elehtien 
vieressä istuva Pasi.

Pasi jatkaa, että heidän teh-
tävänään Salessa on purkaa 
aina saapunut tavara ja järjes-
tellä ne hyllyihin sekä kylmä-
tiloihin. Vähemmän miellyt-
tävä työ sen sijaan on käydä 
läpi yksittäisiä tuotteita va-
raston puolelta ja huolehtia 
ne paikoilleen päivämäärien 
mukaisesti.

 - Silloin kun olen ohjannut 
pojat tekemään jotakin heitä 
vähemmän kiinnostavaa, he 

saattavat tehdä jotakin aivan 
muuta tai sitten sanoa, että 
ovat tehneet sen jo. Tässä vai-
heessa esimieheltä vaaditaan 
topakkaa otetta ja keskuste-
lua aiheesta. Pojat ovatkin 
niin mahtavan persoonallisia, 
että ohjeistamisen jälkeen 
toinen saattaa vaikkapa mö-
köttää minulle hetken aikaa, 
Salmela tuumaa hymyillen.

Pitkäjänteisyys 
palkitaan

Salmela jatkaa, että hän on 
itse henkilökohtaisesti jou-

tunut opettelemaan toista-
misen ja kertaamisen taidon, 
sillä hän tietää kuinka suuri 
merkitys sillä on uusien asi-
oiden omaksumisen kanssa.

- Uuden asian opettelemi-
nen ja opettaminen vaatii pit-
käjänteisyyttä niin minulta 
kuin pojilta, mutta kun pojat 
omaksuvat asian, niin siitä he 
eivät varmasti lipsu. Pojat te-
kevät työnsä kaiken kaikki-
aan todella hyvin, sillä ovat-
han he työskennelleet täällä 
jo kymmenen vuotta. 

- Pasin ja Samulin kanssa 
arki ei käy koskaan yksitoik-
koiseksi. Omat työpäiväni al-
kavat esimerkiksi aina hy-
vällä meiningillä, sillä Pasin 
astuessa sisään liikkeeseen, 
hän aloittaa aamun huudah-
tamalla iloisesti: ”Huomen-
ta päällikkö”, Salmela lisää ja 
nappaa molemmat hymyile-
vät nuoret miehet kuvaa var-
ten kainaloon.

Lähde: Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry
Hannu T. Vesala, Simo Klem, 
Mika Ala-Kauhaluoma, Jaak-
ko Harkko: Työnantajien ko-
kemuksia kehitysvammaisista 
työntekijöistä 

TEKSTI JA KUVAT 
      MINNA KORVA-PERÄMÄKI

Samuli sanoo auttavansa iäkkäitä löytämään jauhoja.



Keskeistä on saada taloutemme ja työllisyytemme taas kasvu-
uralle, muuten ei velkaantumista saada kuriin eikä nykyisenkaltais-
ta hyvinvointivaltiota voida rahoittaa. Myös julkisen sektorin ra-
kenteita on päivitettävä.

Kasvun ja työllisyyden tukemiseksi on niukkoja varoja kohden-
nettava kasvua edesauttaviin investointeihin (esim. kohtuuhintai-
nen asuminen, liikenneväylät, vientiyritysten rahoitus ja erityisesti 
kasvua edistävän julkisten infrastruktuurin ylläpito ja kehittämi-
nen).

Julkisen sektorin tehostaminen on välttämätöntä.
Nuorisotakuun resurssit on turvattava. Lisäksi yli 50-vuotiail-

le työttömille on laadittava nuorisotakuun tapainen toimenpideko-
konaisuus: työuratakuu, jolla varmistetaan työkykyisten ja haluis-
ten ikääntyneiden työuran jatkuminen eläkeikään saakka.

Omavaraisuuden tuntuva nostaminen on otettava energiapo-
litiikan keskeiseksi tavoitteeksi.

Energiaintensiivisen vientisektorimme kilpailukyky on turvat-
tava kansainvälisesti kilpailukykyisellä energiaverotuksella. Kilpai-
lukykyinen energiaverotus tukee myös pienituloisten ostovoimaa.

Verotuksella ja tukipolitiikalla tulee kannustaa kotimaisten 
energialähteiden kuten turpeen ja puuhakkeen hyödyntämiseen. 
Energiapolitiikan tukien ja verotuksen on oltava läpinäkyviä ja tu-
kien järkevällä tasolla.

Rakennuskannan energiatehokkuusinvestointeja ja hajautet-
tua energiantuotantoa edistämällä on mahdollista luoda maa-
hamme jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Hajautetulla 
energiantuotannolla on myös aluepoliittista merkitystä asumisen 
mahdollistajana haja-asutusalueilla.

Pellervon taloustutkimuksen arvion mukaan vuoden 2030 il-
mastotavoitteet maksaisivat pahimmillaan korkeamman ener-
gianhinnan muodossa miljardeja Suomen teollisuudelle ja kulutta-
jille. Suomen ei tule suostua EU:n ilmastotavoitteisiin ilman reilua 
taakanjakoa.

Perussuomalainen energiapolitiikka nojaa monipuoliseen ener-
giapalettiin, jossa on mukana myös ydinvoima.

Terveeseen markkinatalouteen kuuluu mahdollisuus epäon-
nistua yritystoiminnassa ilman elinikäisen velkavankeuden pel-
koa. 

Epäonnistunutta yrittäjää ei saa rangaista 15–20 vuoden vel-
kaloukulla. Myös 1990-luvun lamassa velkavankeuteen joutunei-
den asemaa tulisi helpottaa.

Kansallinen etu ja suomalaisten ihmis- ja perusoikeudet on 
asetettava etusijalle. Näin on jo tehty useissa muissa EU-maissa 
niin terveydenhuollon kuin sosiaaliturvankin osalta. 

Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto tai terveys-
keskus. Meidän on uskallettava asettaa rajoituksia siihen, kenel-
le ja millä perusteilla sosiaaliturvaa maksetaan. Maahanmuuttaji-
en sosiaaliturvaan on uskallettava puuttua ja asettaa myös heille 
vaateita sen suhteen. 

Ylisääntelyn ja byrokratian purkaminen. Yritysten hallinnollista 
taakkaa on kevennettävä.

Lupabyrokratian rattaissa seisoo tällä hetkellä miljardien euro-
jen edestä investointeja. Lupa- ja valitusprosesseja on yksinker-
taistettava ja nopeutettava.

On lopetettava yritystemme kilpailukyvyn tuhoava käytäntö, 
jossa EU-lainsäädännön kansallisessa toimeenpanossa säädetään 
minimivaatimusten päälle vielä Suomi-lisää. 

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa kilpailukykyi-
nen yrityssektori vaatii toimivan liikenneverkon.

Työmarkkinoilla ennustettavuutta ja turvallisuutta on edistet-
tävä. Työntekijöiden ja yritysten yhdenvertaisen kilpailukyvyn tur-
vaava työehtosopimusten yleissitovuus tulee säilyttää. Samalla 
on rohkaistava paikallisen sopimisen lisäämistä.

PERUSSUOMALAISIA 
TEESEJÄ TYÖELÄMÄÄN

Julkinen talous kestävälle pohjalle 
Julkisen sektorin tehtävät tulee asettaa tärkeysjärjes-

tykseen. Valtion tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuu-
desta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, joten leikkaukset on 
kohdennettava maahanmuuton ja kehitysavun tapaisiin maail-
manparannusmenoihin.

Kilpailukyky kuntoon
Niin kauan kun Suomi kuuluu euroon, emme voi käyttää de-

valvaatiota kilpailukyvyn nopeaan parantamiseen. Kilpailukykyä ei 
saa kuitenkaan parantaa Suomen ja suomalaisten taloutta kurjis-
tavalla palkka-alella.

Käänne energia- ja ilmastopolitiikkaan 
Johdonmukainen, kohtuuhintaiseen ja kotimaiseen ener-

giaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä, talouskasvua, 
kilpailukykyä ja ostovoimaa sekä edistää sosiaalista oikeudenmu-
kaisuutta. 

Pk-yrittäjyys nostettava arvoonsa 
Hyvinvointi syntyy elinvoimaisesta yksityissektorista. 

Maamme työllisyyden ja talouskasvun selkäranka ovat ennen 
kaikkea pk-yrittäjät.

Suomalaiset etusijalle 
Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaat palvelut on tur-

vattava kaikille tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Eriar-
voistuminen on pysäytettävä.

ENSIN SUOMALAINEN TYÖ 
JA YRITTÄMINEN.

JOS AIKAA JA RAHAA JÄÄ, MAAILMAN PARANTAMINEN.

www.perussuomalaiset.f i
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