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Meri-Lapin järjestötyöllistämisen verkosto 
 
Aika:  tiistaina 24.2.2020 klo 13-15 
 
Paikka: Etäyhteys 

                          
 Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
 

TOIMIJAT  
  
Tornion Perheiden Talo ry Merja Frantti 
Tornion Asuntopalvelusäätiö / 
Meän talo 

Arja Prykäri 

Meri-Lapin Mielenterveys MIELI 
ry 

Kaisa Lauri 

Lapin TE-toimisto Sirpa Tuokko 
  
  
Tuula Huttunen Koivumaa Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 

 
 

 
 
ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  

Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen.  
Käytiin läpi osallistujien esittelykierros. 
 

2. Verkostokokouksen 1/2020 muistio 
Käytiin läpi 28.1.2020 pidetyn kokouksen muistio. 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1580-
jaerjestoejen-tyoellisyysverkosto  
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3. Järjestötyöllistämisen ajankohtaiset kuulumiset  
Sirpa Tuokko Lapin TE- toimistosta kertoi järjestötyöllistämisen ajankohtaiset 
kuulumiset. Palkkatuen osalta ei ole tullut muutoksia, mutta järjestöjen kiintiöt on 
poistettu. Työnhakijalle myönnetään palkkatukikortti, jossa on määritelty palkkatuen 
määrään oikeuttava %. Nykyisin tietoturva käytänteet ovat erittäin tarkkoja ja tietoja 
työnhakijoista ei voida antaa työnantajalle.  
 
Keskusteluissa yhdistystyöllistämisen haasteeksi nousi työllistää muita kuin 100 % 
palkkatukeen oikeutettuja, yhdistysten palkanmaksukyky, työnjohto, 
työnantajavelvoitteiden hoito ja yhdistystyöllistämisen vaikuttavuus eli sijoittuminen 
avoimille työmarkkinoille palkkatuetun jakson jälkeen. Palkkatukipaikat ovat ns. 
sijoituspaikkoja ja ei palkkatuetut työt ovat avoimia työpaikkoja. 
 
Käytiin keskustelua palkkatuella palkatun työntekijän ja työkokeilijoiden 
työtilanteesta korona epidemian aikana. Palkkatukityöllistämisestä koskevat samat 
työsopimuslain ja työehtosopimusten määräykset kuin muitakin työntekijöitä. 
Työmarkkinaosapuolet ja hallitus ovat sopineet, että myös määräaikaisen työntekijän 
voi lomauttaa korona epidemian aiheuttaman taloudellisen tai tuotannollisen syyn 
vuoksi. Työkokeilu voidaan nykyisessä tilanteessa keskeyttää sopimalla siitä 
työkokeilussa olevan henkilön ja TE-toimiston kanssa. 
Lisätietoja: https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-hallitus-hyvaksyi-
tyomarkkinoiden-kriisipaketin  
 
Palkkatukiasioissa voi ottaa yhteyttä TE-toimiston palkkatukiyksikköön joko 
soittamalla numeroon 0295039506 tai sähköpostilla palkkatuki.lappi@te-toimisto.fi  
 
Keskustelua käytiin lisäksi Marinin hallitusohjelman tavoitteista järjestötyöllistämisen 
kehittämisen osalta. Esille nousi myös pitkäkestoisen palkkatuen kehittäminen, 
tulostavoitteet, räätälöinti, osa ei työllisty koskaan avoimille työmarkkinoille, 
osatyökykyisten työllistäminen. Sosiaaliturva uudistus ja osallisuus eli vastikkeellinen 
osallistuminen esim. yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan voisi korottaa 
työttömyysetuutta, 
 
 

4. Kysely yhdistyksille 
Käytiin läpi yhdistyksille suunnattua kyselyä, jossa kartoitetaan muun muassa 
työllistettyjen määrää ja heidän jatkosijoittumistaan palkkatukijakson jälkeen. 
https://docs.google.com/forms/d/1RCmoJ1PSkeeje_cCfzb4qTB4IX2SHFSrdlI7Df
oMpH0/viewform?ts=5e661475&edit_requested=true  
 
Kyselyä muokataan Majakassa saatujen palautteiden pohjalta, jonka jälkeen se 
lähetetään vielä kommenteille verkoston jäsenille. 
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5. Muut esille tulevat asiat 
Järjestötyöllistämisen infot ja ilmoittautuminen. Etäyhteysmahdollisuus. 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.deta
il/2020/03/24/5931/-/jaerjestoetyoellistaemisen-info  
 
Vatesin KeKo- hankkeessa tehty Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden 
edistäjinä – käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. 
https://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf  
 

6. Verkoston seuraava tapaaminen 
                     Seuraava kokous päätettiin järjestää syksyllä.  
 
 
                     Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 
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