
 

 

 

 

     Julkaisuvapaa 8.5.klo 17  

 

 

Osallistava sosiaaliturva on viime kuukausina herättänyt vilkasta keskustelua, joka ei ole uutuudella 

pilattu. Vastikkeellinen tai kannustava sosiaaliturva nousee säännönmukaisesti poliittiseen 

keskusteluun ja johtaa monesti työryhmienkin perustamiseen, kuten tälläkin kertaa. Vuoden 

vaihteessa nimitetty työryhmän on nyt toiminut nelisen kuukautta, työstänyt välimietinnön ja 

käynnistämässä pilottihankkeiden halua, johon toivotaan kuntien lisäksi myös järjestöjen ideoita. 

Työryhmän toimikausi jatkuu kuluvan vuoden loppuun ja keskustelun voi ennustaa jatkuvan 

edelleen ristiriitaisena. 

 

Kuka kuuntelee köyhää- verkosto ja Vasen ryhmä järjestivät aiheesta keskustelutilaisuuden 

torstaina 8.5 klo 17 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. 

 

Kansanedustaja Markus Mustajärvi muistuttaa, että aikoinaan kolmas sektori, jolla on aidoin 

kosketus vaikeasti työllistyviin henkilöihin, houkuteltiin ottamaan suurempi vastuu mm. 

pitkäaikaistyöttömistä. Näin tapahtuikin, mutta valtiovalta veti maton alta tuhoamalla 

työllistämisvälineet. 

 

Jouni Gustafsson, toiminnanjohtaja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry:sta painottaa, 

että osallistavuus tulisi lähteä työttömien omien  mielenkiintojen kohteista, ei niinkään ylhäältä 

määrätyistä tehtävistä, näin syntyisi aitoa osallistumista. 

 

Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallisen Yhteisjärjestön vasta valittu uusi puheenjohtaja 

katsoo, että tarvitsemme osallistavan yhteiskunnan sijasta osallistuvaa, avointa ja 

mukaansatempaavaa yhteiskuntaa, jossa yksilön tuskaa aiheuttaa mahdollisuuksien kirjo – ei puute 

ja pakko.  

 

Juha Keltti, Köyhien Liitosta sanoo, että osallistamisen varjolla pyritään lisäämään sosiaaliturvan 

vastikkeellisuutta sen sijaan että köyhien osallistumisen esteitä poistettaisiin. Perusturvan ja 

peruspalvelujen puutteesta kärsivät köyhät ja työttömät eivät aio alistua pakkotyöhön. 

 

Osallistavan sosiaaliturvan työryhmän jäsen Jouko Karjalainen THL:stä toteaa peruspulmana 

edelleen olevan oikeiden työpaikkojen puute, joten kaikki muu on enemmän tai vähemmän 

korviketoimintaa. Työryhmän työ keskittyy lähikuukausina uusien ideoiden löytämiseen juuri 

käynnistyneen pilottihaun avulla. Niiden avulla toivotaan löytyvän erilaisia lähestymistapoja 

vapaaehtoiseen osallistumiseen.   

 

Ryhmäteatterin osallistavaa sosiaaliturvaa käsittelevän Työ on parasta sosiaaliturvaa -esityksen 

toimittaja-käsikirjoittaja Hertta-Mari Kaukonen ihmettelee, miksi työttömistä saa nykyisin puhua 

niin rumasti ja syyllistävästi. Hänen mielestään olisi toivottavaa, ettei ihmistä pidettäisi 

syrjäytyneenä pelkän työttömyyden perusteella.  

 

 

 



 

 

Lisätietoja 

 

Jouko Karjalainen 

jouko.karjalainen@thl.fi 

029 524 7223 

 

Anna-Maria Isola 

anna-maria.isola@sak.fi 

0468103877 

 

Tuula Paasivirta      

tuula.paasivirta@pp.inet.fi     

040 556 9079      

 

 

 

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

 

Lisäksi 3K-verkosto löytyy Facebookista: 

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=127526893678 
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