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Odotusvaihteella

Anna-Kaarina Autere 
on joutunut ”kafka-
maisiin” tilanteisiin niin 
työnhaussa kuin työttö-
myysturvan selvittelys-
säkin. – Olen selvitellyt 
asioita muidenkin puo-
lesta. Minulla on laitteet 
käytettävissä ja uskallan 
tarttua puhelimeen. 
Miten epätoivoista se 
voi olla, jos kukaan ei 
ole auttamassa?

Anna-Kaarina Autere ja Johanna Laakso  
eivät arastele puhua työttömyydestään.  

Työttömyyttä tutkinut Sari Näre tietää, että 
monen muun suun sulkee häpeä. 

P I I A SA I N I O KUVAT P E T R I B LO M QV I ST JA A N N E Y RJÄ N Ä

Tässä hetkessä 
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”MIELUUMMIN PALKATAAN NELIKYMPPINEN”
N E L JÄ N  V U O D E N  asiakkuuden aikana Anna-
Kaarina Autere, 55, ei ole kertaakaan saanut 
TE-toimistosta viestiä, jossa olisi ehdotettu 
hänelle työpaikkaa. Toisenlaisia viestejä sen 
sijaan on tullut lukuisia. Sellaisia, jotka saavat 
sapen kiehumaan.

Eräänä iltana maaliskuun lopussa Anna-
Kaarina istui kokouksessa, joka liittyi hänen 
luottamustoimeensa kunnallispolitiikassa. 
Tauolla hän vilkaisi puhelintaan ja huomasi 
sähköpostiviestin. Omapostiin oli saapunut 
kirje TE-toimistosta. 

– Säikähdin. En pystynyt keskittymään enää 
mihinkään vaan aloin henkisesti varautumaan 
siihen, mitä asia voisi koskea. 

Jos se olisi selvityspyyntö, se voisi vaikuttaa 
työttömyysturvaan ja toimeentuloon. Joskus 
Anna-Kaarina oli ollut ilman tuloja kuukau-
denkin. Ja selvityspyyntöhän siellä oli. Joulu-
kuussa Anna-Kaarinalle oli tehty puhelimessa 
työllistymissuunnitelma. Nyt siitä oli kulunut 
kolme kuukautta, ja hänen olisi pitänyt muis-
taa kuitata, että kyllä, hän on hakenut töitä.

– Kiehahdin, että tätäkö taas! Minäpä teille 
selvitykset annan. 

V I I S I K Y M P P I S E N Ä  Anna-Kaarina oli valmistunut 
yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Nuorena hän 
oli kouluttautunut sairaanhoitajaksi ja työs-
kennellyt erikoissairaanhoidossa muutaman 
vuoden. Hän tuli äidiksi 1990-luvun alussa, 
jolloin lama iski Suomeen. Hän hoiti lapsia 
kotona ja etsi keikkatöitä hoitoalalta, turhaan. 
Vuonna 1997 hän ilmoittautui ensimmäistä 
kertaa työttömäksi työnhakijaksi.

Niihin aikoihin hän lähti myös ensi kertaa 
mukaan kuntapolitiikkaan ja tuli tunnetuksi 
perheiden puolestapuhujana. Hän sai työ-
paikan Mannerheimin Lastensuojeluliitosta 

hankesuunnittelijana. Hän oli samalla työnan-
tajalla 4,5 vuotta. Toistaiseksi tuo työsuhde on 
ollut hänen elämänsä pisin.

Työ MLL:ssa poiki lisää hankkeita. Esimer-
kiksi koulupudokkuutta ehkäisevään hank-
keeseen hänet valittiin projektisuunnittelijaksi 
yli sadan hakijan joukosta. Kaikki työsuhteet 
olivat määräaikaisia, ja aina välillä Anna-
Kaarina edisti opintojaan. Viimeisin hanketyö 
päättyi keväällä 2018. Sen jälkeen hän suoritti 
loppuun yliopisto-opintonsa. Valmistuttuaan 
hän on hakenut useita työpaikkoja, muun 
muassa hankekoordinaattorin, viestinnän alan 
ja TE-toimiston asiantuntijan paikkoja. Puolen 
vuoden aikana hän on päässyt kolmesti työ-
haastatteluun.

– Minulle on tullut vaikutelma, että mie-
luummin palkataan nelikymppinen kuin päälle 
viisikymppinen, Anna-Kaarina sanoo.

Hän on tehnyt yllättävän havainnon.
– Myös yli viisikymppiset naiset ovat niitä, 

jotka syrjivät yli viisikymppisiä naisia. He 
ovat usein päättämässä siitä, kenet otetaan 
 haastatteluun ja kuka valitaan. Eräs suden-
kuoppa on siinä, että minut voidaan kokea 
uhkana. Viisikymppisellä naisella voi olla 
turhan paljon näkemyksiä, ja myös uskallusta 
kertoa niistä.

H Y L ÄT Y KS I  T U L E M I S E N kokemus pitää joka kerta 
kantaa yksin. Onneksi Anna-Kaarinalla on 
hyviä ystäviä tukenaan.

– On lannistavaa ja lamauttavaa, kun työ-
paikkaa ei saa. Kertaakaan esimerkiksi TE-
palvelun ihminen ei ole ollut vierelläni kanta-
massa sitä pettymystä ja miettimässä, mitäs 
nyt seuraavaksi, Anna-Kaarina kertoo.

Jos hän saisi päättää, suunnitelmia tehtäisiin 
aivan muualla kuin puhelimessa tai netissä.
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– Tekisin sitä hommaa niin, että kokoaisin asiak-
kaista pienen porukan kerrallaan tekemään yhdessä 
jotain urakkaa. Siinä näkisi hyvin, millaista osaamista 
ja asennetta heillä on. Kun vain puhelimessa päivite-
tään suunnitelma, ihmisen kykyjä ei opita tuntemaan.

Yksilöllistä lähestymistä Anna-Kaarina kannattaa 
muutenkin. Työttömän pitäisi saada tuntea, että joku 
on kiinnostunut siitä, että sopiva työ löytyy.

– Suurin osa innostuu, jos saa kuulla, että nimen-
omaan häntä tarvittaisiin töihin. Että olisipa kiva, jos 
olisit osa meidän porukkaa. On vaikea kuvitella, että 
kovin moni siinä tilanteessa sanoisi, että mieluummin 
makoilen loppuelämäni kämpillä. 

P O L I T I I K AS TA Anna-Kaarina jättäytyi pois kymme-
nen vuotta sitten, mutta lähti viime kesänä uudelleen 
mukaan, kun pyydettiin. Nyt hän ajattelee, että työttö-
mälle politiikkaan lähtö on hyvä ratkaisu. Kannattaa 
olla mukana jossakin verkostossa, jossa rakentaa 
omaa osaamistaan. 

– Minua on vahvistanut se, että lähdin politiikkaan. 
Hyvä palaute on vienyt minua eteenpäin.

Anna-Kaarina on jäänyt pohtimaan palkkatyön 
välttämättömyyttä. Siitä hän ei ole vakuuttunut. 

– Mutta se on välttämättömyys, että on jokin toi-
meentulo eikä ole kategoriassa tarpeettomat ihmi-
set. Työttömiä pitäisi tukea siinä, että he pääsevät 
yhteisöihin kiinni. Silloin kukaan ei tuntisi itseään 
hyödyttömäksi. 

ANNA-
KAARINA 

AUTERE, 55

AS U U : 

Jyväskylässä. 

P E R H E :

15-vuotias poika ja kaksi 
aikuista tytärtä.

T YÖT I L A N N E : 

Pitkäaikaistyötön. 
Luottamustehtäviä kuntapoli-
tiikassa (vihr.), muun muassa 
Keski-Suomen hyvinvointi-

alueen tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja ja Keski-
Suomen sairaan hoito - 

piirin hallituksen  
1. varapuheenjohtaja.

Työttömyysaikana 
Anna-Kaarina on 
järjestellyt useaan 
otteeseen lyhennys-
vapaata asuntolai-
naansa ja myynyt 
muun muassa elä-
kevakuutuksensa. 
Oikein tiukassa 
paikassa hän on 
pyytänyt apua sis-
koltaan.

Kaiken kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa 

265 600. 
Edellisvuoteen verrattuna työttömien määrä oli  

vähentynyt kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä,  
mutta pitkäaikaistyöttömyys oli kasvanut.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Suomessa oli helmikuussa 

103 800 pitkäaikaistyötöntä 
eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ollutta. 
Se on 7 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

39 %

742 e/kk 
on Kelan maksama työttömyysetuus  
(työmarkkinatuki) keskimäärin.  
Siitä maksetaan veroa.
Lähde: Kela

pitkäaikaistyöttömät muut työttömät
61 %
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”Systeemin 
pitäisi olla 

sellainen, ettei 
yhteydenottoa 

tarvitsisi  
pelätä.”

TUTKIJA: ”OLEN JONKINLAISEN PERUSTULON KANNALLA”
T YÖT TÖ M Ä N  A R K I on odotusvaihteella olemista, sanoo 
valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston sosiolo-
gian dosentti Sari Näre. Työttömyysaika ei suinkaan 
ole vapaa-aikaa, vaan työttömyysetuutta saadakseen 
pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä. 

Vaatimus aiheuttaa passiivisuutta, vaikka työtöntä 
patistetaan aktiivisuuteen. Hän joutuu puun ja kuo-
reen väliin. Jos työtön opiskelee tai tekee vapaaeh-
toistöitä, voidaan tulkita, ettei hän ole ”päätoimisesti” 
työtön, ja sanktion uhka on olemassa.

– Oma-aloitteisuus voi johtaa tilanteeseen, että työt-
tömyysetuutta leikataan tai se katkaistaan. Syynisys-
teemi voi tuottaa työttömälle tilanteen, ettei kuukau-
siin tule mistään rahaa. Silti laskut pitäisi maksaa, ja 
syödäkin pitäisi, Sari Näre sanoo.

Moni lamaantuu, vaikka töitä saadakseen pitäisi 
pysyä aktiivisena, työkykyisenä ja osana työelämän 
verkostoa. 

V I E S T I  T E-TO I M I S TO S TA ei aina ole positiivinen asia. Se 
voi aiheuttaa voimakkaitakin tunteita. 

– Osa työttömistä pelkää yhteydenottoa. Systeemin 
pitäisi olla sellainen, ettei sitä tarvitsisi pelätä.

Työttömien arkeen Sari Näre perehtyi tutkimukses-
saan, jonka hän teki siskopuolensa, apulaisprofessori 
Lena Näreen kanssa. Teos Työttömyys sattuu – Arjen 
kamppailuja työllistämistoimien rattaissa ilmestyi 
alkuvuonna. Tutkimusaineistoon kuului 205 työttömän 
omakohtainen tarina. Ennen kaikkea Näreet tarkaste-
livat sitä, miltä työttömyys tuntuu.

– Suurin osa oli todella ihmeissään siitä, miksi oli 
joutunut työttömäksi. He olivat olleet kunnollisia, teh-
neet kaikki asiat niin kuin oli pitänyt. Moni oli ollut 
hyvä koulussa ja opiskellut enemmän kuin yhden 
tutkinnon. Heistä tuntui kohtuuttomalta, että he saivat 
kyseenalaisen leiman, Näre kertoo.

– Julmalta tuntuu, että julkisuudessa viljellään 
puhetta siitä, että työtön olisi laiska ja työtä vierok-
suva. 

Häpeä, syyllisyys ja arvottomuus ovat tuttuja tun-
teita työttömien keskuudessa. 

– Työttömyyden ydintunne on häpeä. Se on tunnetta 
siitä, että et täytä yhteiskunnan vaatimuksia. Työttö-
myys iskee omaan olemukseen ja herättää kysymyk-
sen, mikä minussa on vikana.

Näreiden tutkimusaineistossa suurin osa tarinoista 
oli korkeasti koulutetuilta. Heistä monet vertasivat 
työttömän asemaa paarialuokkaan tai roskaan. He 
kokivat olevansa jotain, mitä ei haluta.

– Häpeä hiljentää työttömiä, ja siksi heidän äänensä 
ei kuulu.

S E LV I Y T YÄ KS E E N työttömyysajasta moni muuttaa omaa 
suhtautumistaan työhön.

– Jos työ on ollut tärkeintä elämässä ja sen menet-
tää, joutuu työlle antamaan uuden merkityksen. Kun 
arvojärjestys muuttuu, elämänlaatu paranee. 

Korona-aikana on huomattu, että työttömyys voi 
koskettaa ketä tahansa.

– Työttömyys ei ole vain yksittäisen ihmisen lais-
kuuden syytä. Asenneilmapiiri näyttää korona-aikana 
muuttuneen vähän siihen suuntaan, mikä vastaa 
asiantilaa, Näre arvioi.

Toukokuussa on tulossa käyttöön uusi työnhaun 
malli, jossa työnhakijaa pyritään tukemaan 
siten, että häntä tavataan useammin työnhaun 
alkuvaiheessa. Samalla tulee velvollisuus 
hakea tiettyä määrää työpaikkoja. Karensseja 
lievennetään. Sari Näre ei ole vakuuttunut siitä, 
että tämä riittää ratkaisemaan ongelmat.

– Olen jonkinlaisen perustulon kannalla.  
Jos olisin diktaattori, lopettaisin työttö-
myyden sääntelyn. 

Näre haluaisi, ettei ihmisen tarvit-
sisi luokitella olevansa päätoimisesti 
taikka sivutoimisesti työtön, opiskelija 
tai jotain muuta. Jos statuksia voisi olla 
samaan aikaan monta, vapautuisi paljon 
energiaa.

– Meillä menee kauheasti varoja 
siihen, että on tällainen syynisysteemi 
käynnissä. Jos olisi jonkinlaiset sään-
nölliset tulot eikä tarvitsisi pelätä niiden 
leikkaamista, voisi lähteä vapautuneesti 
rakentamaan omaa työpolkuaan. Taus-
talla olisi vähän erilainen ihmiskuva 
kuin nyt. Leimaavuuskin helpottaisi.

– Mielestäni säännöllinen perustulo 
antaisi työttömällekin ihmisarvon, Näre sanoo. 
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”MIKSI JÄIN TYÖTTÖMÄKSI?  
LUKIJAT KERTOVAT

” T YÖ N A N TAJA N I  irtisanoi minut 
terveydellisistä syistä. Olin ollut 
fyysisesti raskaassa työssä koko 

ikäni ja polveni rikkouduttua 
en enää pystynyt selviytymään 
työstäni, eikä helpompaa työtä 
ollut tarjolla (ei haluttu tarjota), 
joten sain lähteä. Olen nyt ollut 
noin kaksi vuotta työttömänä.”  

E X- KO K K I ,  6 0,  TA M P E R E

”O L I N  O L LU T  SA M AS SA 

työpaikassa 13 vuotta ja minut oli 
aina sivuutettu ylennyksissä ja 

palkankorotuksissa, vaikka olisin 
mielestäni molempia ansainnut. 

Kun jälleen kerran jo luvattu 
palkankorotus peruttiin, tuli 

mitta täyteen ja irtisanouduin, 
vaikka minulla ei ollut uutta 
työtä. Uskoin työllistyväni 

nopeasti, mutta menikin melkein 
puolitoista vuotta, ennen kuin 

sain uuden työpaikan.” 
 I L ,  46,  VA N TA A

“O L I N  T E H N Y T  25 vuoden 
työuran graafisella alalla. Sitten 

tuli lama ja jäin työttömäksi. 
Päiväraha oli niin pieni, etten 

pystynyt maksamaan sillä 
asumistani ja elämääni. Minun 

oli pakko tehdä nopea ratkaisu. 
Onneksi pääsin sairaalaan 
laitoshuoltajaksi ja samalla 

kouluttautumaan ammattiin. 
En ehtinyt olla työttömänä kuin 

kolme kuukautta, mutta se  
tuntui vuodelta.”  

TA I N A ,  49,  VA N TA A

“ M I N UA  E I  sanottu irti, mutta 
jäin työttömäksi vuodeksi ennen 
varhennettua vanhuuseläkettä 
lapsenlapsen hoidon takia. Hän 
olisi muutoin joutunut lasten-
kotiin. Jouduin karenssille ja 

sain sitten työttömyyskassalta 
avustuksen.” A I R A , E S P O O

Lähde: Annan lukijapaneeli

Sosiologian dosentti  
Sari Näre
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JOHANNA 
LAAKSO, 47

AS U U :

Kokkolassa. 

P E R H E :

Aviopuoliso ja 13-vuotiaat 
kaksospojat. 27-vuotias tytär 

asuu ulkomailla.

T YÖT I L A N N E : 

Vakituinen työsuhde 
Kokkolan työttömät ry:n 

toiminnanjohtajana. Opiskelee 
sosionomiksi.

Usein puhutaan 
työhyvinvoinnista, 
harvoin työttömyys-
hyvinvoinnista.
– Työttömyyden 
aikana hyvinvointi 
on suuren riskin alla. 
Taloudellinen puoli 
vaikuttaa, eikä ole 
työyhteisöä, johon 
kuulua, Johanna 
Laakso sanoo.

”SUPERVOIMANI ON SUMPLIMINEN”
M I S TÄ  I H M E E S TÄ  revin nekin rahat, Johanna Laakso, 47, 
mietti joulukuussa. Sähkölasku oli yli 600 euroa, vii-
sinkertainen edellisvuoden vastaavaan verrattuna. 

Eteenpäin päästiin, kun lasku sovittiin osissa mak-
settavaksi. Rahaa Johanna on joutunut pyytämään 
lainaksi läheisiltään.

– On häpeällistä, että liki viisikymppinen ihminen 
joutuu lainamaan eläkeläiseltä äidiltään ja nuorelta 
tyttäreltään, joka miehensä kanssa säästää rahaa 
omaan asuntoon. Kyllä tässä iässä elämän pitäisi jo 
olla taloudellisesti vakaata, Johanna 
sanoo.

J U U R I  N Y T  J O H A N N A  ei ole työtön. Touko-
kuusta 2021 hän on vetänyt työttömien 
yhdistystä Kokkolassa. Hän on tällä 
hetkellä yhdistyksen ainut työntekijä. 
Vuosi on ollut vaikea. Tammikuun 
palkasta Johanna on saanut osan, 
helmikuulta ja maaliskuulta ei mitään. 
Tilanne on kuitenkin helpottamassa, 
koska yhdistyksen tilille on juuri tullut 
hankerahaa.

Elämänsä aikana Johanna on 
ollut monta kertaa pitkäaikaistyöt-
tömänä. Hänellä on neljä ammattia. 
17-vuotiaa na Johanna valmistui myyn-

timerkantiksi. Pahimman laman keskellä vuonna 1992 
työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ollut.

– Muistan, että olin haastattelussa paikkaan, jossa 
täytettiin sämpylöitä. Sinnekään en päässyt. Olin ollut 
luokkani paras, saanut stipendit ja kaikki. Sitten en 
kelvannut edes voitelemaan sämpylöitä. 

1990-luvulla Johanna oli yksinhuoltaja ja töissä 
vain satunnaisesti. Vuonna 2000 hän valmistui kello-
seppäkoulusta kello- ja kulta-alan erikoismyyjäksi ja 
perusti alan yrityksen. Kun yritys meni nurin 2005, 

Johannalta menivät luottotiedot.
Sittemmin hän on opiskellut isän-

nöitsijäksi ja tehnyt alalla osa-aika-
töitä. Pestillään Kokkotyö-säätiös sä 
Johanna tutustui työvalmentajan 
työhön, ja tiesi, että tätä hän haluaa 
tehdä. Hän kouluttautui ammattiin.

Työvalmentaja opastaa, tukee ja 
kannustaa henkilöitä, joiden on vaikea 
työllistyä tai jotka eivät ole koskaan 
olleet työelämässä. Siinä työssä Johan-
nan kokemus ja taidot ovat omiaan. 
Nykyisessä tehtävässäänkin Johanna 
pääsee tukemaan muita, mutta työ-
paikan säilyminen ei ole varmaa. 
Hakemiaan  työvalmentajan paikkoja 
Johanna ei ole saanut, koska pelkkä 
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työvalmentajan tutkinto ei riitä – vaaditaan myös 
sosionomin tutkinto. Siksi Johanna opiskelee jälleen.

VÄ L I L L Ä  P E R H E E N  TA LO U S on ollut niin tiukilla, että 
Johannan mies on jättänyt lääkkeet ostamatta itsel-
leen, ja käyttänyt mieluummin rahat lasten tarpeisiin. 
Vaikka miehellä on vakituinen virka, perhettä on 
vaikea elättää, kun toisella on ollut vuosien ajan hyvin 
pienet tulot. Joskus tyhjää tiliä katsoessa Johannan 
valtaa kauhu.

– Mietin, mitä minä teen, mitä herranjumala minä 
teen. Mutta ei auta kuin jatkaa. En vain voi antaa 
periksi, Johanna sanoo.

– Ehkä se on eteläpohjanmaalaista ittepäisyyttä, hän 
naurahtaa.

Pitkään Johannan ei tarvitse 
itsesäälissä rypeä, kun hänen 
aivonsa jo raksuttavat ideoita.

– Supervoimani on sump-
liminen. Minulla on aina 
suunnitelman A varalle suun-
nitelma B. Jos ne menevät pie-
leen, keksin C:n, D:n ja vielä 
E:nkin.

Kolhuja tulee silti, kun työ-
hakemukseen tulee kieltävä 
vastaus. Melkeinpä pahinta on 
se, jos on päässyt haastatte-
luun saakka. 

– Kun työhaastattelu on mennyt hyvin, rupean kuvit-
telemaan, miten vuokraan asunnon siltä paikkakun-
nalta ja miten viikonlopuiksi tulen kotiin. Kun en sitten 
saakaan sitä paikkaa, pettymys on helevetinmoinen. 
Tiedän, etten saisi odottaa mitään. Silti tuntuu kuin 
minulta olisi viety jotain.

Oikeasti Johanna ei edes tiedä, miltä tuntuisi tulla 
valituksi kymmenien hakijoiden joukosta.

– En ole koskaan elämässäni saanut töitä hake-
muksella, vaan ihan muuta kautta, sattumalta. Tämän 
nykyisen työpaikan tein itse. Hain siihen rahoitusta 
ja otin haltuun. Nyt minulla on ensimmäistä kertaa 
elämässäni nimi alla sopimuksessa, joka ei ole määrä-
aikainen, osa-aikainen eikä keikkatyö.

AS E N N E  O N  S U U R I N asia, joka Johannaa häiritsee nykyi-
sessä työttömyyskeskustelussa. Työttömiä ei saisi lei-
mata. He ovat yksilöitä, eivät massaa.

– Kun työnantajien ja päättäjien asenne työttömiä 
kohtaan muuttuu negatiivisesta positiiviseksi, tulee 
ymmärrys siitä, että työttömät haluavat töihin. Moni-
han tekee nytkin töitä ilman palkkaa työllistämistoi-
mien kautta. 

Johanna listaa syyt sille, miksi suurin osa suomalai-
sista on mieluummin töissä kuin työttömänä. 

– Ensinnäkin halutaan tekemistä ja toiseksi halutaan 
kerryttää eläkettä. Eikä haluta luuserin leimaa, joka 
työttömillä on otsassaan. Ikään kuin työtön olisi huo-
nompi ihminen. Arvostusta saa enemmän töissä kuin 
työttömänä, vaikka palkka olisi huonokin.

Eräs työttömiin kohdistuvista ennakkoluuloista on 
se, että he olisivat laiskoja.

– Sehän ei kerro ihmisestä mitään, onko hän työssä 
vai työtön. Voi olla laiska kuin mikä, vaikka olisi töissä. 
Ja meillä on paljon työttömiä, jotka ovat ahkeria ja 
aktiivisia kansalaisia. On ihan pöhölöä, ettei sitä nähdä 
voimavarana. 

”Mietin, 
mitä minä 
teen, mitä 

herranjumala 
minä teen.”

Kevyempi Joustavampi Tilavampi Tärähdyksiä
vaimentava
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