VASTINE
Turku
31.10.2018

Vastine Turkulaisessa 24.10.2018 olleeseen juttuun ”Turun Kela-sakot ylittävät yhä 20 miljoonaa
euroa”

RATKAISUJA TURUN SUURIIN KELA-SAKKOIHIN

Vaikka Turun seudulla työpaikkojen määrä on kasvanut mainiosti viime aikoina, eivät pisimpään
työttömänä olleet ole päässeet mukaan työmarkkinoille. Turkulainen-lehdessä 24. lokakuuta
olleessa artikkelissa Varsinais-Suomen ely-keskuksen analyytikko Juha Pusila kyseli ratkaisujen
perään, joilla heikoimmin työllistyvät pääsevät mukaan työmarkkinoille.
Turkulaiset kolmannen sektorin työllistävät yhdistykset tarjoavat vastauksen Pusilan huoleen
työttömien laaja-alaisesta palvelutarpeesta.
Viidellä suurella turkulaisella työllistäjällä on tilaa yhteensä 600-700 työnhakijalle vuodessa.
Tarjolla on palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja laidasta laitaan: tiedotuksesta iltapäiväkerhoohjaajaan ja siistijästä ict-asiantuntijaan, remonttimieheen, myyjään ja vanhusavustajaan.
Kaikkiin tehtäviin on räätälöity mukaan oman osaamisen kehittämistä: atk- ja korttikoulutusta,
suomen kielen opetusta, työnhakutaitoja, osatutkintojen suorittamismahdollisuuksia sekä
ammatillista ohjausta ja työvalmennusta tehtävien suorittamiseen. Tarjolla on myös
urasuunnittelua ja tukea koulutusvalintoihin. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa terveydenhuollon
palveluihin, Kelaan, sosiaalitoimistoon tai vaikkapa velkaneuvontaan.
Usein pitkäaikaistyöttömällä polku työmarkkinoille on pitkä, ja siihen hän tarvitsee yksilöllistä,
kokonaisvaltaista tukea eri elämän osa-alueilla. Kolmannen sektorin yhdistykset ovat pystyneet
vastaamaan asiakkaan tarpeisiin työllisyystoiminnan rahoituksen avulla. Lisäksi näillä ohjaavilla
toimenpiteillä on päästy hyviin tuloksiin. Moni motivaationsa menettänyt on löytänyt ratkaisun
pitkäaikaistyöttömyyteen: saanut työpaikan, lähtenyt kouluttautumaan tai päässyt työssä
suoritettavien osatutkintojen kautta eteenpäin.
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Turun kaupungin kannattaa panostaa työllistämistoiminnan tukemiseen, sillä kaupunki säästää
siinä pitkän pennin. Yhdistykset voivat tarjota pitkäaikaistyöttömälle työnhakijalle kuuden
kuukauden työkokeilu- tai palkkatukijakson mielekkäässä työympäristössä asiakkaan omien
mieltymysten mukaan.
Ohjaamalla 700 pitkäaikaistyötöntä tarjottuihin toimenpiteisiin kaupunki säästää Kela-sakkoja
vähintään 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Yhdistysten rahallinen tukeminen työllistämistoimissa,
esim. ohjaajien palkoissa, olisi noin puolet tästä summasta. Turun kaupungin maksamat Kela-sakot
ovat tänä vuonna noin 22 miljoonaa euroa.
Osa ihmisistä työllistyisi tuoreen työkokemuksen ja uusien osaamisten avulla avoimille
työmarkkinoille. Osalle työkokeilu- tai palkkatukijakso voisi ohjata mm. terveysselvityksiin ja
eläkkeelle hakeutumiseen, jos terveys ei enää kestä työntekoa.
Kolmannen sektorin työllistäminen on nyt uhattuna Varsinais-Suomessa. Juuri pisimpään
työttömänä olleita ihmisiä palvelleet työllisyyspoliittiset hankkeet on päätetty lopettaa tämän
vuoden lopussa ja niiden 20 vuoden ammatillinen osaaminen on haihtumassa savuna ilmaan.
Siirtymä kasvupalvelu-uudistukseen ja markkinaehtoiseen palvelutuotantoon on liian nopea sekä
yhdistyksille että työttömille asiakkaille. Palvelut päättyvät yhdistysten kohdalta jouluun. Tuoko
uusi vuosi uudet mahdollisuudet toimia vai onko kaupungille taloudellisesti erittäin tuottava
työllistämistoiminta lopun edessä?

Turkulaiset työllistämistoimijat:
Lounais-Suomen Martat ry
Nuorten Työtuki ry
Turun Seudun TST ry
Varsinais-Suomen Sininauha ry
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Turun Seudun TST ry on voittoa tavoittelematon, vuonna 1992 perustettu sosiaali- ja terveysalan
yhdistys. Yhdistys toimii työttömyydestä ja vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi, heikompiosaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin kohottamiseksi.
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