Koonti järjestöjen yhteisestä työllisyys- ja yrittäjyyschatista 30.1. klo 15-17.
Susanna Hakuni: Tervetuloa järjestöjen yhteiseen työllisyys- ja yrittäjyyschattiin! Järjestöistä mukana mm.
Lihastautiliitto, Neuroliitto, Invalidiliitto/Yritystä! –hanke sekä Näkövammaisten liitto.
Taru Tammi: Hei täällä Taru Tammi Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluista!
Liisa-Maija Verainen: Mukana myös Liisa-Maija Verainen Lihastautiliitosta :)
Marju Teinikivi: Samoin Marju Teinikivi Neuroliitosta :)
Markus Saari: Paikalla myös Yritystä! -hankkeen koordinaattori Markus Saari
Susanna Hakuni: Näkövammaisten chattailijoiden kannattaa huomioida, että jos chattia käyttää pelkän
ruudunlukuohjelman varassa, täytyy ruutua selata nuolinäppäimillä, sillä chat ei anna äänimerkkiä uusista
saapuneista viesteistä.
Hanna Karesjoki: Hei, Paikalla myös yrittäjyysneuvoja Hanna Karesjoki Näkövammaisten liiton
Työelämäpalvelusta
Susanna Hakuni: Nyt on asiantuntijat esitelty - löytyykö keskustelijoita? :) Tervetuloa kysymään tai
keskustelemaan!
Markus Saari: Koskeeko aktiivimalli keskustelijoita? Näettekö että yrittäjyys on varteen otettava keino
täyttää aktiivisuuden edellytykset?
Varpu Punnonen: Työllisyysneuvoja Varpu Punnonen Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluista täällä,
terve! Kiinnostava seurata tätä chattianne ensimmäistä kertaa.
Jaana Argillander: Hei, täällä myös yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander Näkövammaisten liiton
työelämäpalveluista :)
Liisa-Maija Verainen: Hei Varpu ja Jaana! Onko teidän kentällä jotain mikä puhututtaa tällä hetkellä?
Varpu Punnonen: Jokunen kysymys aktiivimallista on tullut vastaan jo!
Pirkko: Olen eläkkeellä, voidaanko minut aktivoida mihin tahansa työhön.
Marju Teinikivi: Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevaa ei aktiivimalli koske
Taru Tammi: Pirkko, jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä ja samalla työtön työnhakija, niin sinun on
ilmoitettava eläkkeellä olostasi työttömyysturvaasi maksavaan tahoon eli työttömyyskassaan tai Kelaan. Jos
olet eläkkeellä ja et millään tavalla te-toimiston asiakkaana tai työttömänä, niin sinun ei tarvitse
aktiivimallista välittää mitään.
Jaana Argillander: Parilla henkilöllä yritysideana palveluinnovaatio ja miten niitä saisi jalostettua eteenpäin
kannattavaksi liiketoiminnaksi
Taru Tammi: Pirkolle vielä jatkoa ja tiedoksi kaikille aktiivimalli ei koske sellaisia työttömiä, jotka saavat
vammaistukea, osatyökyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä. Näistä pitää kuitenkin ilmoittaa
Kelaan tai työttömyyskassaan, näin ei sitten aktiivimalliin joudu
Pirkko: Kiitos
Markus Saari: Yritystä! -hanke voi tarpeen vaatiessa myös auttaa miettimään tuota ideaa tarkemmin

Tiitu: Miten aktiivimalli koskee vammaista työtöntä työnhakijaa? Sekä onko sairaslomalla oleva työtön
työnhakija aktiivimallin piirissä?
Jaana Argillander: Markus, ainakin toinen on ollutkin yhteydessä hankekoordinaattoriinne
Taru Tammi: Tiitu, aktiivimalli ei koske sellaista työtöntä, joka saa vammaistukea,
osatyökyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai on jättänyt työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Jos
olet sairauslomalla, mutta et ole vielä hakenut mitään eläkettä, olet periaatteessa aktiivimallin piirissä.
Tosin, silloin kun olet ilmoittanut te-toimistoon olevasi sairauslomalla, niin et ole aktiivinen työnhakijakaan
ja näin ollen et olisi aktiivimallin piirissä.
Marju Teinikivi: Sairasloma keskeyttää tarkastelujakson, mikäli sen ajalta maksetaan sairauspäivärahaa.
Tarkastelujakso jatkuu sairauspäivärahan päättymisen jälkeen.
Vivi: Onko jotain tarkkaa ansaintarajaa eläkkeensaajan asumistukeen? Missä kohtaa työtulot vaikuttavat
siihen ja miten se vaikuttaa?
Taru Tammi: Vivi, asumistukiasiat eivät ole tämän vastaajaporukan ydinosaamista, mutta sanoisin, että
asumistuessa ei ole ansaintarajaa. Eläkkeensaajan asumistuki määräytyy asumismenojen ja hakijan, hänen
avio-/avopuolisonsa ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolen tulojen perusteella.
Vivi: Kyllä siinä joku ansaintaraja on, tein reilun vuoden 30h/vko ja asumistukea ei tullut. Viimevuonna tein
muutaman pienen keikan verokortilla ja kevytyrittäjänä niin pohdituttaa, et paljon saa tehdä töitä ennen
kuin tuet menee. Kiitos kuitenkin :)
Vivi: Jatkokysymys olisi ollut, miten sitten toimitaan, jos tulot tulevat epätasaisesti. Esim. just
kevytyrittäjänä työskennellessä.
Marju Teinikivi: Eläkkeensaajan asumistuessa on tietyt rajat, milloin asumistukea saa, kannattaa Kelasta
kysyä omalta kohdalta, että paljonko voi tuloja olla enemmän, jotta asumistuki pysyy sillä tasolla millä se
nyt on.
Tiitu: Kiitos Taru ja Marju. Onko tietoa et vammaistukipäätöksellä olisi joutunut silti aktiivimalliin mukaan?
Taru Tammi: Tiitu, ei meillä ole tällaisista tapauksista tietoa, koska aktiivimallin piiriin kuuluvien osalta
työttömyysetuuden alentaminen 4,65 %:lla aktivoituu vasta huhtikuussa. Jos työttömällä on vammaistuki,
niin kannattaa heti ilmoittaa siitä työttömyyskassaan tai Kelaan, näin ei joudu aktiivimalliin mukaan.
Raila Riikonen: Raila Riikonen tässä. Olen seksuaalikasvattaja yrittäjä ja työkyvyttömyyseläkkeellä. Taru
sanoi täällä aikaisemmin, että pitää ilmoittaa Kelaan, jos on eläkkeellä niin ei joudu aktiivimallin piiriin.
Mihin Kelassa voin ilmoittaa tästä?
Tiitu: Jännityksellä odotetaan mitä kassa sanoo. Eivät nimittäin sanoneet suoraan, että on aktiivimallista
ulkona, vaikka olisi vammaistuki päätös. Vaan viittasivat keskustelussa millä perusteella vammaistuki on
myönnetty.
Marju Teinikivi: Vammaisetuus on erikseen mainittu laissa, joten sen pitäisi riittää, mutta
työttömyyskassoissa tuntuu olevan vielä paljon epäselvyyttä esim. mitkä kaikki toimenpiteet käyvät
aktiivisuuden osoittamiseksi, joten sieltä voi tällä hetkellä tulla hieman epämääräisiä vastauksia.
Taru Tammi: Raila ja Tiitu, vain työttömän tulee ilmoittaa eläkkeestä tai vammaistuesta sille taholle, josta
saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Eli työttömyyskassaan tai Kelaan. Jos saat kelasta
työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, niin ilmoita Kelan työttömyysturva-asioita hoitaville. Soittaa

kannattaa, Kelassa sitten vievät asiaa eteenpäin. Tiitulle ja kaikille tiedoksi, että jos tämän aktiivimallin
kanssa tulee jotain hankaluuksia, niin ottakaa omaan vammaisjärjestöönne yhteyttä.
Jaana Argillander: Raila, et ole aktiivimallin piirissä, kun olet eläkkeellä ja myöskin yrittäjä eli töissä.
Tiitu: Kiitos
Sini: Minua kiinnostaisi yrittäminen, mutta miten sitä voisi helpoiten lähteä kokeilemaan?
Markus Saari: Ihan ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Yritystä! -hankkeeseen tai oman
järjestön yritysneuvojaan. Voitte sitten yhdessä lähteä kartoittamaan sinulle sopivinta yritysmuotoa.
Tietysti on tarpeen myös arvioida liikeideaa ja miten sen on aikonut toteuttaa.
Liisa-Maija Verainen: Sini, järjestöistä löytyy kokemustietoa ja Yritystä! -hankkeesta mentoreita pohdinnan
tueksi. Kannattaa käyttää omien pohdintojen tueksi.
Sini: Onko tulossa vielä sellaisia yritysideointi-iltoja, mikä Tampereellakin oli ehkä vuosi sitten?
Liisa-Maija Verainen: On mietitty Turkuun Yritysideointi-iltaa keväällä
Taru Tammi: Näkövammaisten liitto järjestää vuoden 2018 aikana näkövammaisille kolmella paikkakunnalla
yrittäjäpäivät, kaksi yrittäjyystyöpajaa ja kaksi yrittäjyyteen liittyvää webinaaria
Markus Saari: Yritystä! -hanke järjestää keväällä Starttipajan yrittäjyydestä kiinnostuneille. Starttipajassa voi
hioa omaa liikeideaa ja valmistella liiketoimintasuunnitelmaa yhdessä muiden yrittäjyydestä
kiinnostuneiden kanssa. Pajat pidetään 15-16.3 Oulussa, 27-28.3 Jyväskylässä, 4-5.4 Turussa ja 26-27.4
Helsingissä. Lisää tietoa www.yritystä.fi
Äiti: Hei. Pääseekö alle 18 vuotiaat työllisyyttä edistäviin tahoihin esim. Ohjaamoihin. Onko alaikärajaa.
Mietin omaa nuorta?
Liisa-Maija Verainen: Äiti, 16 vuotta on Ohjaamoiden alaikäraja. Kannattaa muistaa myös
vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut, niissä ei ole ikärajaa. Eikä tarvitse olla jäsen. Palvelemme myös
nuoren lähipiiriä.
Liisa-Maija Verainen: Turun ohjaamo ilmoittaa palvelut 16-vuotiaille.
Varpu Punnonen: Ohjaamot on tarkoitettu nimenomaan nuorille. Ohjaamot ovat myös netissä. Kannattaa
olla yhteydessä lähimpään Ohjaamoon ja kysyä tarkempia tietoja: http://ohjaamot.fi/etusivu
Varpu Punnonen: Vielä täydennystä Ohjaamoa koskeviin tietoihin: Ohjaamot tarjoavat "tietoa, neuvoa ja
ohjausta 15-29-vuotiaille."
Marju Teinikivi: Voi siis varmaan todeta, että jos on alle 16-vuotias, niin kannattaa kysyä paikallisesta
ohjaamosta, minkä ikäisille tarjoavat palveluja, tässä on nähtävästi pientä eroa paikkakunnittain, toiset
ilmoittavat, että palvelut ovat kaikille alle 30-vuotiaille ja toisilla on näitä alaikärajojakin mainittuna.
Susanna Hakuni: Kiitos hyvistä kysymyksistä! Chatti alkaa olla lopuillaan, kiitos kaikille keskustelijoille!
Marju Teinikivi: Kiitoksia vielä kaikkien asiantuntijoiden puolesta, mukavaa illan jatkoa!

