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Työttömien Keskusjärjestö vaatii pitkäaikaistyöttömille palkkatöitä. Palkkatuen vaikuttavuudesta
tarvitaan laajempi tutkimus.
ETLA on julkisuudessa kritisoinut yhdistysten ja kuntien palkkatukea. ETLAn vuoden 2018 tutkimuksen
mukaan palkkatuki yhdistyksissä ja kunnissa ei tue työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille sen
paremmin, kuin jos palkkatukea saaneet työttömät olisivat olleet työttömänä. Työttömien Keskusjärjestön
mielestä on hyvä, että palkkatuen vaikuttavuutta tutkitaan, koska palkkatuki on merkittävää julkisen rahan
käyttöä.
Palkkatuen työllisyyspoliittisena tavoitteena on, että se tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille. On
peiliin katsomisen paikka, jos palkkatuki ei keskimäärin tue työllistymisessä avoimille työmarkkinoille
yhdistyksissä, kunnissa ja säätiöissä.
Työttömien Keskusjärjestö muistuttaa, että palkkatuen vaikuttavuus on muutakin, kuin työllistymistä
avoimille työmarkkinoille ja sitä ETLAn tutkimuksessa ei arvioitu lainkaan. Palkkatuettu työpaikka katkaisee
työttömyyden ja tarjoaa työttömille mahdollisuuden ansiotyöllä turvata elantonsa. Yhdistyksillä ja säätiöillä
on myös erittäin tärkeä rooli kuntien lisäksi vähävaraisten hyvinvoinnin tukemisessa.
Työttömien Keskusjärjestö näkee palkkatuen merkittävänä keinona katkaista työttömän työttömyys sekä
ylläpitää ja kehittää hänen ammattitaitoaan. Palkkatuki on työsuhteinen toimenpide, toisin kuin muut
julkiset työllisyyspoliittiset toimenpiteet. Palkkatuki itsessään turvaa työttömälle määräaikaisen työpaikan.
Yhdistyksiin, kuntiin ja säätiöihin työllistyneet eivät ole saaneet yrityksistä töitä, vaikka palkkatukea
tarkoitukseen on paljon tarjolla ja jää miljoonittain käyttämättä. Näillä käyttämättömillä palkkatukirahoilla
olisi voitu pitkittää työllistettyjen palkkatukisuhteita yhdistyksissä ja säätiöissä lisäten tuen vaikuttavuutta.
Etlan tutkimus nojaa ekonometriseen menetelmään, jossa on etsitty tiettyjen kriteereiden pohjalta
vertaileva aineisto työttömiä, joka ei ole saanut palkkatukea ja suhteutetaan työllistymistä niihin
työttömiin, joka ovat saaneet palkkatukea.
Työttömien Keskusjärjestön mielestä on häpeällistä, että on ylipäätään pitkäaikaistyöttömiä, jotka eivät ole
missään työllisyyttä edistävässä palvelussa niin pitkiä jaksoja, että ”vertailevaa aineistoa” on tarjolla.
-Jos tutkimusmenetelmien avulla tiedetään, keillä on suuri todennäköisyys jäädä pitkäaikaistyöttömäksi,
heille pitäisi heti etsiä työllisyyttä edistävät toimenpiteet tai järjestää työpaikka. Jos tiedetään, ketkä eivät
omin voimin työllisty, miksi heille ei järjestetä palkkatyötä? Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja
Irma Hirsjärvi kysyy.
-Kun meillä on näin pätevät tutkimusmenetelmät ja aineistot pitkäaikaistyöttömyyden todentamiseen,
pitkäkestoisen työttömyyden salliminen on täysin vastuutonta. Se alkaa näyttää puhtaasti näiden
työttömien syrjinnältä, komppaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.
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