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työllistämisen vaikeudesta   julkaisuvapaa 4.3.2015 

TyöKaapeli-hankkeen loppuseminaari    

 

K-talk keskustelutilaisuus    

Aika: Keskiviikkona 4.3.2015 klo 14.00 – 16.00 
Paikka: Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki 

Kuka kuuntelee köyhää? –verkosto, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Diadome Oy:n TyöKaapeli-
hanke ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry järjestävät keskiviikkona 
4.3.2015 klo 14.00 – 16.00 (kahvitarjoilu klo 13.00) keskusteluiltapäivän, seminaarin aiheena 
"Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta". 

Tämä on samalla Diadome Oy:n TyöKaapeli-hankkeen loppuseminaari ja Kuka kuuntelee köyhää? 
-tilaisuus. Tilaisuudessa pureudutaan sekä halutaan herättää keskustelua työttömyyden ja 
työllistämisen vaikeudesta. Tämä toteutetaan perinteisesti kahdessa eri K-talkissa. 

K-talk  otsikkona on "Kokemuksia työllistymisen ja  työllistämisen vaikeudesta". 
keskustelijoina ovat Kirsti Kangas, Veikko Meriläinen, Rauno Haapanen, David Lee ja Mondi 
Afshartous. Nämä keskustelijat tulevat Diadome Oy:n TyöKaapeli-hankkeesta (2013-2015). 
Hankkeessa valmennettiin pitkäaikaistyöttömien ryhmiä ja työllistävien yritysten henkilöstöä 
osallistavan CABLE-yhteisövalmennuksen menetelmällä. Tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien 
voimaannuttaminen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Projektin yhteydessä tehty tutkimus 
osoittaa, että valmennukseen osallistuneet pitkäaikaistyöttömät odottivat ensisijaisesti tukea 
päivittäiseen jaksamiseensa ja tähän tarpeeseen TyöKaapeli vastasi. 

K -talkissa keskustelevat myös järjestäjätahojen edustajat pääsihteeri Erja Lindberg (Kuntakokeilu-
hanke, Kuntaliitto), toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa (Jyvässeudun työllistämisyhdistys) ja 
työnjohtaja Juha Vähätalo (Diadome Oy). 

Paneelin johdattelijoina ovat yhteisövalmentaja Jouni Kylmälä (TyöKaapeli-hanke, Helsingin 
Diakonissalaitos) ja toiminnanjohtaja Pentti Kallio (Kaarinan työttömät ry/Ekokaarina Oy). 

Tilaisuuden avaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen. 
Hänen mukaansa: ”Köyhyyden torjunta on tärkeä tavoite ja ennakoivat keinot parhaita sen 
toteuttamiseen. Työttömyys on suuri köyhyyden aiheuttaja. Tärkeintä köyhyyden torjumiseksi olisi 
siis saada työllisyys jälleen kasvu-uralle." 

Työllisyyspoliittisen kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg pohtii omalta näköalapaikaltaan 
työttömyyskysymyksiä julkisen sektorin näkökulmasta: "Työttömyys on vakava ongelma, sillä se 
nostaa julkisen vallan menoja ja vähentää tuloja. Työttömyys on aina myös inhimillinen tragedia, ei 
vain taloudellinen ilmiö." Hän jatkaa vielä: "Työllisyyden parantaminen edellyttää entistä 
yksilöllisempiä ja sisällöltään laadukkaampia tukipalveluita, jotka ovat myös riittävän pitkäaikaisia. 
Tärkeää on myös yritysyhteistyötä kehittämällä saada elinkeinoelämä mukaan osaksi 
kokonaisvaltaista paikallista työllisyydenhoitoa." 
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Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa tuo esille tärkeän 
tukityöllistämisen käytännön ongelmia ja pohtii tukityöllistymiseen liittyvien lakien käytäntöön 
soveltamisen ongelmia, esimerkiksi Talouselämä-lehti uutisoi 16.10.2014: "Hallitus ehdottaa: 
Tukityöllistettäville enemmän palkkatukea". Tuohimaan mukaan arkirealismi on jotain muuta. 

Hän pohtii puheenvuorossaan: "Ensinnäkin uudesta työllistämistukilaista jäi uupumaan 
siirtymäsäännös ja siirtymäaika. Toiseksi vuoden 2015 alusta voimaan astunut palkkatukiuudistus 
ja alueelliset tulkinnat lain toteuttamisesta tulppasivat likipitäen koko tukityöllistämisen 
valtakunnassa."   

Paneelin toinen vetäjä, Kaarinan työttömät ry:n toiminnanjohtaja Pentti Kallio on erityisen 
huolestunut valtiovallan tukitoimien heikentymisestä ja työllistymisen painopisteiden jatkuvasta 
vaihtumisesta. Hänen mukaansa tämä näkyy erityisesti hallitusten vaihtuessa. Kuitenkin sama asia 
näkyy myös erilaisten kokeilujen myötä. "On haettu jotain poppakonstia tai tempputyöllistämistä, 
todellisten keinojen sijasta." Kallio on huolissaan tukityöllistämisen vaikeutumisesta ja byrokratian 
luomista esteistä.  

Tilaisuuden yhteenvetäjän, TVY:n puheenjohtajan Jukka Haapakosken keskeisiä ajatuksia ja 
kysymyksiä ovat: ”Työ on työikäiselle ihmisarvoisen elämän edellytys. Jokaisella tulee olla oikeus 
elättää perhettään työllä. Miksi vähätellään työn tuloksia, kun työ tehdään julkisin varoin? Miksi 
valtio säästää työllistämismäärärahoissa? Mitkä ovat vaihtoehtoiset työllistämisen mallit?” 

Tervetuloa! 

3K-verkoston verkkosivut: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/  

Lisäksi 3K-verkosto löytyy Facebookista: 
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=127526893678 

Twitter @3KVerkosto 

Diadome Oy:n verkkosivut: www.diadome.fi/ 

TVY ry:n verkkosivut: http://www.tvy.fi/ 

 

Lisätietoja:  
Jukka Haapakoski           Jouni Kylmälä               
puh. 050 577 2580  puh. 050 440 8837  
jukka.haapakoski@tvy.fi  jouni.kylmala@hdl.fi 
 
Jouko Karjalainen                  Tuula Paasivirta 
jouko.karjalainen@thl.fi       tuula.paasivirta@pp.inet.fi 
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