
Palkattoman pakkotyön tavoitteet
Kysely TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Kelan työntekijälle

(Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin ja palauta lomake pakkotyöläiselle, jolta sen sait, viimeistään ___/___/_____ )

Pakkotyöläisen nimi:______________________

1. Lähtikö ko. työnhakija ilmaistyöhön vapaaehtoisesti?
a) Hän allekirjoitti orjatyösopimuksen, tosin vasta uhkailujeni, kiristykseni ja manipulointini jälkeen, ja vakuuttaen 
syyttömyyttään työttömyyteensä.
b) Hän sanoi olevansa taloudellisessa tilanteessa, jossa hän ei voinut kieltäytyä orjatyöstä, vaikka koki sen 
nöyryyttäväksi ja vahingolliseksi itselleen.
c) Hän allekirjoitti orjatyösopimuksen vastaanhangoittelematta.
d) Hän ilmaisi kiitollisuutensa siitä, että hänelle tarjottiin tällaista palvelua, josta jopa maksettaisiin hänelle 9 euroa 
per päivä.

2. Mistä syystä lähetät ko. työnhakijan palkattomaan pakkotyöhön?
a) Koska kunta välttyy maksamasta 70% työttömän tuesta ja saa lisäksi valtion veronmaksajilta 10 euroa per 
orjatyöpäivä.
b) Koska menettäisin oman työpaikkani ja joutuisin itse orjuutettavaksi, jos kieltäytyisin.
c) Koska työttömässä on vika/vamma/puute, joka korjautuu orjatyöllä.
d) Koska työtön pyysi päästä orjaksi.

3. Jos vastasit 2c, mikä vika/vamma/puute mielestäsi on kyseessä?
a) Pitkäaikaistyöttömyys.
b) Kyvyttömyys herätä aamulla, pukeutua, peseytyä, saapua orjatyöpaikalle, mistä olen liittänyt oheen silminnäkijän 
todistuksen.
c) Laiskuus, passiivisuus, fyysinen vamma, alkoholismi, huume- tai mielenterveysongelma, joista olen liittänyt oheen 
kopion diagnoosista.
d) Nöyryyden ja tottelevaisuuden puute, mistä tarkempi selostus ohessa.

4. Millä tavalla työnhakijan tulee orjatyönsä suorittaa, jotta et painosta häntä orjuuteen ensimmäisten 
kolmen kuukauden jälkeen?
a) Ottaa hänelle määrätyn puuhastelun positiivisella asenteella, huumorilla, ja yllättää orjatyöpaikkansa myönteisellä 
panoksellaan tai muuten käyttää orjuusaika hyödyksi itselleen tai muille.
b) Teki työtön orjatyönsä miten tahansa, tulen edelleen pakottamaan häntä tukien katkaisun uhalla seuraavalle 
jaksolle, ja seuraavalle, koska muuten menetän oman palkkatyöpaikkani.
c) Tehdä hänelle määrätyn orjatyön niin huonosti ja vastahakoisesti, että häntä ei enää haluta siihen 
orjatyöpaikkaan.
d) Ihan minun mielialastani riippuu, mitä uhrilleni teen.

5. Jos työnhakija kertoo sinulle, että ei hyödy orjatyöstä mitenkään, ja listaa vapaaehtoistöitä, joita 
mieluummin tekisi, kun työpaikkoja ei ole, mitä teet?
a) Tarkoitus on auttaa työnhakijoita pysymään aktiivisina, ja vapaaehtoistyö on aina parempi kuin pakkotyö, joten 
kuittaan aktivoinnin saavutetuksi ja siirryn seuraavaan uhriin.
b) Vapaaehtoisuus saattaa käydä orjatyön sijaan, jos se on valvottua, ja jos esimies suostuu raportoimaan minulle 
työttömän puuhastelusta ja edistymisestä.
c) Vapaaehtoistyö ja työttömyyskorvaus on liian miellyttävä yhdistelmä eikä kannusta etsimään palkkatyöpaikkoja, 
joten en voi hyväksyä vapaaehtoista työtä.
d) Vapaaehtoistyötä ei voi valvoa, ja se jättää liikaa vapaata aikaa työttömälle, joten pakotan hänet sen lisäksi 
orjatyöhön.

Virkailijan nimi:_______________________________

Toimipaikka ja asema:___________________________

Sähköposti:____________________________________

Päivämäärä:___/____/_______ Paikka:______________

Jos et vastaa kysymyksiin ja palauta lomaketta viikon sisällä, suostut 
siihen, että oletusvastauksiksi tulee kohta 'a' kussakin kysymyksessä.




