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E

räs Turun Seudun Työttömät TST ry:n avoimen torstaipalaverin selkeä tulos. Yksi sitkeä mies ihmetteli palaverista toiseen, miksi yhdistyksellä ei ole omaa venettä. Jotta mies olisi vaiennut, oli
jäsenistön ja henkilöstön taivuttava ajatuksen edessä. Rakennettiin vene. Ja se kannatti, sillä 14metrisellä jäsenveneellä tehdään vuosittain n. 90 matkaa saaristoon. Suomen Joutsen ohitetaan taas tulevanakin kesänä kymmeniä kertoja veneellä, jonka nimessä on vaatimus:
Anna Duuni.
Turkulaisten työttömien toiminnasta ja tietysti Anna D:n seikkailuista kerrotaan Karenssisanomien
seuraavassa numerossa. Numeron teema on Polunrakentaja, ja sitähän TVY:läinen työttömien toiminta
parhaimmillaan on. Lehdessä asiaa mm. työstä, opiskelusta ja hyvästä arjesta, sekä tietysti edunvalvonnasta. Karenssisanomat 2/2007 ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.

Pääkirjoitus

Eduskuntavaalit ovat ovella, ja halusimme järjestönä
kantaa oman kortemme kekoon ja jakaa edes vähän
tietoa puolueiden ajatuksista. Kysyimme puolueilta
muutamia työttömille tärkeitä asioita.

T

yöttömiä koskevassa lainsäädännössä tapahtui
paljon muutoksia viimeisimmän nelivuotiskauden aikana. Hallituskauden alussa lähdettiin
uudistamaan työvoimapalvelulakia ja työttömyysturvalakia. Kokonaisuudistus yhdisti paljon eri sirpaleita
yhteen, mutta olemme jälleen samassa tilanteessa: sirpaleitten kokoamista tarvittaisiin uudelleen.
Se on jatkuva prosessi: kun yhtä lakia muutetaan,
se heijastuu siihen ja tuohon lakiin ja niin edelleen.
Mutta edelleenkin tuntuu, että hommat ovat kuin
hölmöläisten peiton jatkaminen. Tuloloukut vaikeuttavat edelleen työn vastaan ottamista. Helpotuksena
on tullut mm. se, että asumisen 7 % omavastuuosuus
saatiin pois. Samoin, kun tulot nousevat, asumistuki
lasketaan uudelleen vasta kolmen kuukauden jälkeen.
Mutta, mutta…
Paljon muitakin muutoksia tapahtui neljän vuoden
aikana, ja viimeksi viime vuoden alusta suuri työmarkkinatuen muutos. Vastustimme muutosta kaikin
mahdollisin keinoin. Emme uskoneet, että tästä olisi
hyötyä pitkään työttömänä olleille ihmisille.
Täytyy vain peruuttaa epäilyt ja myöntää, että olin ja
olimme väärässä: kunnissa on tapahtunut muutoksia
työllisyyspolitiikassa. Pitkään työttömänä olleiden tilannetta on lähdetty ihan oikeasti parantamaan. Tuloksia koko valtakunnan näkökulmasta on näkyvissä,
ja ihan oikeasti pitkäaikaistyöttömyys on myös laskenut. Ihan oikeasti.
Tietysti täytyy muistuttaa, että ELMA-projektin
avulla eläkkeelle on päässyt vajaat 6000 ihmistä. Taipaleen-mallin armahduksen sai taas vajaat 4000 pitkään työttömänä olleista. Sekin tekee jo 10.000 ihmistä. Ainoa suru on, ettei heidän eläkkeillään alahuulen
päälle kovin paksua kinkkusiivua laiteta. Kuitenkin
täytyy todeta, että pienikin eläke on parempi kuin se,

että kirjoittaa kuukaudesta toiseen
työtön, työtön, työtön - tietäen, ettei
niiden sanojen kirjoittaminen muuta mitään, mutta
kun on pakko, jotta saa edes sen pienen päivärahan.
Oletan, että lähes kaikki heistä ovat lopun ikänsä toimeentulotukiriippuvaisia. Laki sosiaalisista yrityksistä
säädettiin, ja tietysti paljon muutakin tapahtui, mutta
tässä olivat varmaan ne päällimmäiset, jotka koskivat
meidän ihmisiä.
Toivoa on niin kauan kuin on elämää. Toivonkin,
että uudessa eduskunnassa on enemmistö niitä, jotka
haluavat muuttaa tätä valtiomme laivaa lähemmäksi
ihmistä.
Toivokaamme, että seuraavalla eduskuntakaudella
pienituloisten veroja alennetaan tai ne poistetaan kokonaan; puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen
lakkautetaan; työmarkkinatuki nostetaan siihen tasoon mihin se kuuluisi eli jäädytetyt indeksikorotukset palautetaan; lapsilisät muutetaan toimeentulotukea
laskettaessa etuoikeutetuksi tuloksi - ja ainakin vielä
se, että asiakkaiden kuuleminen heitä itseään koskevissa asioissa tulisi kaikkien valtion ja kuntien virkamiesten velvollisuudeksi.

Toivossa on hyvä elää.
Lea Karjalainen

1/2007 - KARENSSISANOMAT 

Työtä ja kierrätystä
Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun periaatteella

Kultaa kuin Lemmenjoella. Vanhoissa tietokoneiden suorittimissa on kullattuja osia,
joten tämän tynnyrin sisältö on arvokas.

K

un tahtoa, tarmoa ja ehkä
bisnesvainuakin on riittävästi, saattaa työttömien
yhdistystoiminnasta kasvaa lähtökohtiin verraten huikeat mittasuhteet omaavaa toimintaa. Näin
on käynyt Helsingissä, jossa Vuosaaren kaupunginosan työttömien yhdistystoiminnasta liikkeelle
lähtenyt Työ & Toiminta käsittelee Helsingin ja Vantaan toimipaikoissaan kuukausittain romua
noin 40 tonnia. Työtä yhdistys
on tarjonnut kolmen vuoden aikana 150 henkilölle. Yhdistyksen
toiminnanjohtaja Kari Honkanen
kertoi miten tähän on päästy.
Helsinkiläisen Meri-Vuosaaren
työttömät ry:n yhteyteen perustettiin vuonna 1999 tukityöllistämistä varten erillinen yhdistys
Työ ja Toiminta ry.
Yhdistys perustettiin helsinkiläisen Meri-Vuosaaren työttömät
ry:n toimesta tammikuussa 1999,
jonka jälkeen se on tarjonnut noin
800 työharjoittelu-, työkokeilu- ja
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työpaikkaa, pääsääntöisesti vuoden mittaisiin työsuhteisiin, pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja maahanmuuttajille yli 40
kansallisuudesta.
Rinnan Työ & Toiminnan kanssa
toimii saman taustayhteisön yritys
Neo Act Oy. Yhdessä ne työllistävät eri tukimuodoilla vuodeksi
kolmen tai kuuden kuukauden
jaksoissa. Erityistapauksissa tukijakso voi olla pitempikin, kaksi tai
jopa kolme vuotta.

Kirppispöydältä
teollisuushalliin
Toiminnanjohtaja Kari Honkanen
kertoo muuttaneensa Espoosta
Helsinkiin vuonna 1995.
— Muutin työttömäksi ja jotain
piti tehdä. Paikallislehdessä näin
jutun yhdistyksestä ja menin käymään. Yhdistyksen toimitila löytyi kellarista.
— Tekivät siellä vaappuja. Homma muistutti lähinnä kalakerhoa.
Eihän siinä sinänsä mitään vää-

rää ole, mutta kun jäseniä oli 48
ja työttömyys oli juuri räjähtänyt
pilviin, niin ajattelin että täytyy
jotain muutakin tehdä.
Kari Honkanen tuli valituksi
yhdistyksen toiminnanohjaajaksi
Helsingin kaupungin tuella.
— Ajattelin mikä mahtaisi ihmisiä kiinnostaa ja päättelin, että
ruokalatoiminta ja nuorempia
ehkä tietokoneet. Yllättäen kävikin niin, että ne koneet houkuttelivat hieman vanhempaa väkeä.
Voi sanoa, että ostarilla kaljakassin kanssa pyörinyttä porukkaa
alkoi tulla työttömien tiloihin pelaamaan pasianssia.
Yhdistyksen ruokala oli alusta
alkaen menestys.
— Se toimii edelleen ja vieläpä
kapasiteettinsa ylärajoilla. Euron
aterioita tarjotaan noin sata päivässä.
Kierrätys alkoi vuonna 1997
kirpputorilta yhdellä pöydällä.
— Sitten saimme halvalla toimitilat, oman myymälän, jota pian

laajennettiin. Toiminnan käynistämistä varten saimme Raha-automaattiyhdistykseltä projektiavustusta.
Vuoden 1998 paikkeilla jäsenet
alkoivat olla sitä mieltä, että yhdistyksen tehtävä on enemmänkin edunvalvonta, ja niin jaoimme toiminnan kahteen osaan.
Kierrätystä ja työtoimintaa varten
perustettiin toinen yhdistys, Työ
ja Toiminta ry, joka aloitti vuonna
1999.
Yhdistys työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia, joiden sijoittuminen avoimille työmarkkinoille voi
olla vaikeaa.
— Atk-taitoista väkeä alkoi olla
mukana. Samaan aikaan laitteita
kertyi. Päätimme ryhtyä purkamaan laitteita. Ajatus oli että saadaan töitä, metalli talteen ja kaatopaikkojen kuormitus vähenee.
Tiesimme että EU:lta on tulossa
kierrätykseen liittyvä direktiivi.
Helsingin kaupungille esitimme

Toiminnanjohtaja
Kari Honkasella on
haave. Hän haluaa
koko Suomen sähköja elektroniikkaromun kierrätyksen
kolmannen sektorin
hoidettavaksi.

projektia ja kaupungin suhtautuminen oli hyvin myönteinen,
Kari Honkanen kertoo.
— Toiminta pääsi kunnolla
liikkeelle, kun saimme Elexiltä
vuokrattua Herttoniemen kaupunginosasta isommat toimitilat eli teollisuushallin. Kolmessa
vuodessa työssä on ollut 150 henkilöä ja koko toiminnan aikana
on työllistetty 800 henkilöä.
25.1.2007 työssä oli 37 henkilöä
palkkatuella, 27 henkilöä työharjoittelussa, kolme työkokeilussa,
kuusi kuntouttavassa työtoiminnassa, kymmenen hallinnossa ja
kymmenen henkilöä Neo Actin
palveluksessa.
Työ ja Toiminta käsittelee Helsingin ja Vantaan toimipaikoissa
romua kuukausittain noin 200
tonnia. Vastaanotettujen laitteiden uusio- ja hyötykäyttö on laajaa. Kunnostuskelpoiset laitteet
kunnostetaan tavarantoimittajien
kanssa sovitulla tavalla, testataan

ja myydään Kierrätystavaratalossa, joka
sijaitsee
Helsingin
Myllypuron kaupunginosassa Liikuntamyllyn liiketiloissa.
Toiminta
laajenee
edelleen, sillä Työ ja
Toiminta on käynnistämässä se-romun
kierrätystä myös Nokialla.
— Meillä on tässä
hyvä malli toiminnalle. Periaatteessa ei ole mitään estettä sille
että tätä voi laajentaa aina uusille
paikkakunnille.
Kari Honkanen listaa edellytykset uuden kierrätyskeskuksen
perustamiselle ja saa sen kuulostamaan helpolta:
— Tarvitaan osaava ja aikaansaava ihminen vetämään projektia. Ja kuntapuolella on oltava myönteinen suhtautuminen,
kunnanvirastosta on löydyttävä
yksi virkamies, joka ottaa asian
omakseen, ja sitten tarvitaan toimitilat eli halli.
Kari Honkasen mielestä sähköromun käsittely koko Suomessa
pitäisi saada kolmannen sektorin
toimijoille. Sillä tavoin vaikeasti
työllistyville löytyisi paljon lisää
työpaikkoja.
Hän selvittää sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn saloja.

Ensimmäinen tavoite on syntyvän jätteen vähentäminen. Toinen taso on syntyneen jätteen
eli romun uudelleen käyttö ja
vasta viimeisenä vaihtoehtona
on metallien ja muun uudelleen
käyttöön kelpaavan raaka-aineen
ottaminen talteen tai palavan raaka-aineen käyttö energian tuotannossa.
Jälleenkäsittelylaitoksia on ympäri maata. Niiden valvonta on
keskitetty Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

Kierrätyksessä kuohuu
SER-kierrätyksessä on kuohunut
viime aikoina. Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut Serty
ry:lle uhkasakot. Serty on sähköja elektroniikka-alan tuottajien ja
maahantuojien yhdistys, jonka
tulisi huolehtia direktiivin, lain ja
asetuksen mukaisesti se-romun
keräämisestä ja käsittelystä.
— On pelättävissä että Serty ja
osa romua käsittelevistä yrityksistä rikkoo direktiiviä ja lakia
ja ajaa kierrätyskelpoiset laitteet
murskaimeen. Pian näemme miten esimerkiksi Nokia varmistaa
matkapuhelinten direktiivin mukaisen kierrätyksen.

Minimaailma ilman
sotia
Herttoniemen
purkamossa
työskentelee paljon ulkomaalaistaustaisia maahanmuuttajia.
Sekalainen
työntekijäjoukko
vaatii työnjohdolta tavanomaista
enemmän ihmissuhdetaitoja ja
kulttuurierojen ymmärtämistä.
— Täällä on maailma pienoiskoossa – ilman sotia ja riitoja.
Olemme pitäneet henkilökunnan

Laitteiden ja komponenttien testaaminen vaatii ammattitaitoa. Tietokoneiden kovalevyt tyhjennetään tai hävitetään siten, että tietoturvallisuus ei missään vaiheessa vaarannu.

Heikki Leppä opiskelee tietokoneasentajaksi oppisopimuskoulutuksessa.
kanssa minimaailmafestivaalitkin.
Kielitaidosta, tai pikemminkin kielitaidottomuudesta, ei
ole koitunut työsuojelumielessä
vaaratilanteita. Työnopastus on
hoidettu huolella, eikä työ ole kovin monimutkaista tai vaativaa.
Pieniä taloudellisia menetyksiä
kieliongelmista saattaa seurata.
Kari Honkanen kertoo miten Nigeriasta kotoisin oleva kaveri oli
tosi nopea purkamaan laitteita.
Hänen työpisteensä lähelle vietiin
rullakko lähes uusia cd-soittimia
ja etualalle kiinnitettiin pahvi,
jossa purkaminen kiellettiin. Hetki vain, ja kielitaidoton kaveri oli
näppärästi purkanut kaikki soittimet.
— Eihän siinä voi kaveria moittia. Kiittää pitää ripeästi tehdystä
työstä.

Oppisopimuksella
tietokoneasentajaksi
Purkamoa ja siellä tehtävää työtä
meille esitteli Heikki Leppä. Hän
on työskennellyt Herttoniemen
purkamossa kaksi vuotta. Tavanomaista pitempi tukityöaika
selittyy sillä, että Leppä on oppisopimuskoulutuksessa, josta hän
valmistuu tietokoneasentajaksi.
Työharjoittelu tapahtuu purkamossa ja lähiopetus Amiedu-nimisessä oppilaitoksessa.
Opiskelu on vaativaa jo kielitaidonkin osalta, oppikirjat ja kokeetkin ovat englannin kielellä.
Heikki Leppä kertoo työnteosta
purkamossa.
— Purkamossa on paljon muualta tulleita. Englannin kielen
harjoitteluun paikka ei silti oikein
sovellu, sillä tavoitteena on, että
ulkomailta Suomeen tulleet oppisivat puhumaan edes auttavaa
suomea.
Leppä kertoo kiinnittäneensä
huomiota siihen, että jotkut ulkomailta kotoisin olevat hakeutuvat
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mieluiten omiin porukoihinsa.
Esimerkiksi venäläistaustaisille
työntekijöille on osoitettu työpariksi syntyperäinen suomalainen,
jotta kielen opettelu helpottuisi.
Työ ei ole vaikeaa, mutta niksinsä on kaikessa työssä. Sähkö- ja
elektroniikkaromun purkamisessa
on osattava erotella käyttökelpoiset komponentit hylättävistä, ja
purkaminen täytyy osata suorittaa
niin, etteivät komponentit vaurioidu. Työsuojeluunkin on kiinnitettävä huomiota. Huolellisuutta
vaaditaan ja joissakin tehtävissä
suojalaitteita ja henkilökohtaisia
suojaimia.
— Pöly täällä on kiusana, joten
pölyallergiasta kärsiville tämä ei
sovellu, kertoo Leppä.
Leppä on käynyt läpi lähes kaikki purkamon työpisteet ja –vaiheet. Nyt hän tarkastaa, huoltaa
ja tarvittaessa korjaa atk-laitteita.
Tarkastetut ja kunnostetut laitteet myydään kierrätyskeskuksen
myymälöissä.
Purkamossa on vanhaa tavaraa
ja uudempaa. Hyllyltä löysimme
atk:n alkuajoilta kotoisin olevan
satakiloisen umpilevyn, joka on
kooltaan lähinnä suuren auton levyjarrun kokoinen. Litteitä näyttöjä ei purkamossa vielä näkynyt,
mutta muuten kyllä suhteellisen
uutta ja päällisin puolin hyväkuntoista tavaraa.

Työ & Toiminta

Kierrätys- ja työtoimintaa lyhyesti

on yhdistys, jonka pääasiallinen
toimiala on sähkö- ja elektroniikkaromun keräys ja jatkokäsittely.
Työ & Toiminta ry:ssä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 80 henkilöä.
Toimintaperiaate
Työ & Toiminta ry:n keskeisiin
toimintaperiaatteisiin ja pyrkimyksiin kuuluu sosiaalisten työpaikkojen tarjoaminen pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja
maahanmuuttajille.
Toiminta madaltaa pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työhönmenokynnystä ja lisää heidän
työmotivaatiotaan.
Työtoiminnalla
helpotetaan
maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen työkulttuuriin ja
luodaan kontakteja paikallisväestöön.
Toiminnalla edistetään kestävää
kehitystä ja pidennetään kestokulutushyödykkeiden elinkaarta
keksimällä uusia tapoja kierrättää
ja tehostamalla kierrätystä.

SER

Isokuva ja kannen kuva:
Työ & Toiminta
Muut kuvat ja teksti:
T. Pihlajaniemi

Sähkö- ja elektroniikkaromu. Sitä kertyy Suomessa vuosittain tuhansia
tonneja. EU on antanut direktiivin, joka edellyttää romun käsittelyä
kierrättämällä. Samaa edellytetään Suomen lainsäädännössä. Kiistaa
käydään siitä, miten romua on käsiteltävä. Vastuulliset tuottajat, maahantuojat ja romun käsittelijät korostavat kierrätystä siten, että laitteet
puretaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan ja käytetään uudelleen.
Niiden mielestä pelkkä romun kerääminen ja murskaaminen raaka-aineeksi ei täytä direktiivin ja lain vaatimuksia.

SERTY
Serty on sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajien yhdistys, jonka tehtävänä on koordinoida jäsenyritystensä puolesta ja niiden nimissä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätys Suomessa. Serty on voittoa tavoittelematon yhteisö, johon voivat liittyä kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistukseen ja maahantuontiin osallistuvat yritykset. Sertyn
toiminta on viime aikoina herättänyt keskustelua. Kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että yhdistys tavoittelee aidosti SE-romun uudelleenkäyttöä.

Elker Oy
Elker Oy on sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen
organisointia varten marraskuussa 2004 perustettu palvelu- ja hallintoyhtiö. Elker Oy ilmoittaa huolehtivansa omistajiensa velvoitteista siten,
että EU:n ao. direktiivin ja Suomen lainsäädännön velvoitteet tulevat
täytetyiksi myös uudelleenkäytön osalta. Ryhmittymän piiriin kuuluu
lähes 750 Suomessa toimivaa sähkö- ja elektroniikka-alan yritystä.

WEEE-direktiivi
SE-romun kierrätystä koskeva EU-direktiivi tuli voimaan 23.1.2003.
Direktiivin mukaan tuotteen valmistaja tai maahantuoja järjestää käytöstä poistetun tuotteen jätehuollon.
Direktiivi velvoittaa tuottajat ja maahantuojat vastaamaan kustannuksellaan valmistamiensa / maahantuomiensa koneiden ja laitteiden ohjaamisesta ensisijaisesti uudelleenkäyttöön. Mikäli se ei ole mahdollista
niin materiaali ohjataan uusioraaka-aineeksi.

Sosiaaliset yritykset
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen alalla on sosiaalisille yrityksille hyvin soveltuvia markkinoita ja työtehtäviä. Lisätietoja sosiaalisista
yrityksistä tämän lehden sivulla 23.

Kierrätystyö
Kierrätystyö on työvoimavaltaista. Osa työstä on helppo oppia joko työtä tekemällä tai lyhyen koulutuksen avulla. Työ sopii siten myös niille
työttömille, maahanmuuttajille ja vajaakuntoisille, joilla on vähän koulutusta tai joiden koulutus on vanhentunut. Lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromun esikäsittely lähellä sen syntypaikkaa avaa uusia mahdollisuuksia myös vaikeiden työttömyysalueiden vaikeasti työllistyville
henkilöille.

Seky
on Suomen elektroniikan kierrättäjien yhdistys ry.
Yhdistyksellä on 12 yrityksen verkosto, joka maantieteellisesti kattaa
lähes koko Suomen. Seky-verkosto tarjoaa kierrätyspalveluita ympäristövastuullisesti ja työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia
pysyvästi. Seky-verkostoon kuuluvat Ekokaarina (Kaarina), Kiepura Oy
(Saarijärvi), Kisällikellari (Lieto), Tervatulli Oy (Oulu) sekä Työ ja Toiminta ry (Helsinki, Vantaa ja Nokia).

Skky

Purettavien tietokoneiden ja näyttöjen kotelot murskataan muoviraaka-aineeksi. Nämä säkit ovat lähdössä Keski-Eurooppaan.
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Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry edistää ja kehittää kierrätystoiminnan toteuttamista yli 20:ssa suomalaisessa kierrätyskeskuksessa.
Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana ja edustajana julkisen ja yksityisen sektorin toimijoihin päin.
Suuri osa kierrätystoimintaa harjoittavista työttömien yhdistyksistä
on myös Skky:n jäseniä.

Työttömän terveyslista

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pidä kiinni normaalista päivärytmistä, vaikka työajat eivät siihen juuri nyt pakotakaan.
Mene illalla ajoissa nukkumaan ja nouse aamulla hyvissä ajoin. Näin pysyt virkeänä, ja
työnhakuun riittää voimia.
Liiku säännöllisesti ja pidä huolta kunnostasi. Olisiko nyt hyvä tilaisuus aloittaa jokin uusi laji, josta olet haaveillut jo pitkään? Ota selvää kotiseudullasi tarjolla olevista
edullisista liikuntamahdollisuuksista.
Kiinnitä huomiota ruokavalioosi. Itse laitettu kotiruoka on paitsi terveellistä ja herkullista, myös huokeaa.
Varo alkoholinkulutuksesi kasvua. Työttömyysaikana naukkailu helposti riistäytyy
käsistä. Ongelmien ilmaantuessa hae asiantuntija-apua jo varhaisessa vaiheessa.
Jos sairastut tai kuntosi heikkenee muuten, hakeudu lääkäriin tai terveyskeskukseen.
Olet edelleen oikeutettu saamaan hyvää hoitoa, vaikka olisitkin menettänyt työterveyshuollon palvelut. Hae rohkeasti apua myös mielenterveyden ongelmiin.
Älä eristäydy muista ihmisistä. Ongelmilla on taipumuksena paisua kohtuuttoman
suuriksi, kun niitä pyörittelee yksin mielessään. Hoida siis ihmissuhteita, joille työssä ollessa ei riittänyt aikaa tai voimia. Ota myös työssä käyvien läheisten tuki vastaan, vaikka heidän elämäntilanteensa herättäisikin itsessäsi tällä hetkellä kateutta.
Sulkeutuminen neljän seinän sisälle ei kannata. Etsi aktiivisesti uusia harrastuksia
ja aktiviteetteja. Kokeile ennakkoluulottomasti myös itsellesi vieraita juttuja, joita et
osaa entuudestaan. Entä kiinnostaisiko vapaaehtoistyö?
Jos rahatilanteesi on työttömyyden takia vaikea, älä kiellä tosiasioita. Puutu päättäväisesti ongelmiin ennen kuin ne kasvavat entisestään. Lainojen maksujärjestelyistä
kannattaa neuvotella oman pankin kanssa. Talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat kunnat, seurakunnat, Suomen kuluttajaliitto, Martat sekä monet muut järjestöt.
Käytä hyväksesi työttömyyden tarjoama tilaisuus pysähtyä miettimään oman elämäsi suuntaa. Alan tai paikkakunnan vaihtaminen pelottaa varmasti, mutta saattaa olla
loppujen lopuksi hyvä ratkaisu. Uuden ammatin opiskeleminen ei ole koskaan liian
myöhäistä. Vai houkuttaako yrittäjyys?
Lähde: Jukka Vuori ja Marja Kääriäinen:
Terveenä työttömyydestä – miten hallitset elämäntilanteesi.
Työterveyslaitos

Tule mukaan työttömien yhdistykseen!

Paikallinen työttömien yhdistys on sekä työttömien omaa edunvalvontaa että väylä monenlaiseen tekemiseen, yhdessäoloon ja monelle myös työllistymiseen.
Useimmilla työttömien yhdistyksillä on erilaisia ohjattuja harrasteryhmiä. Monia harrasteita tuetaan
niin, että ne eivät rasita kukkaroa. Tarjolla voi olla vaikkapa tietokoneopetusta, itseilmaisua, sählyä, kalakerhoa ja luontoretkeilyä, lentopalloa, uimahallivuoroja tai kuvataiteita.
Ehkä tärkeintä on, että aina on tarjolla vertaistukea, saman kokeneiden ihmisten neuvoja ja seuraa.
Useimmilla yhdistyksillä on toimitilat, joihin voi poiketa vaikka kahvittelemaan, lukemaan päivän lehdet
ja juttelemaan niitä näitä. Monilla paikkakunnilla toimii työttömien oma kansanruokala, jossa tarjotaan
maukkaita aterioita pienellä rahalla.
Jos Sinua kiinnostaa aktiivinen yhdistystoiminta, on siihen työttömien järjestössä rajattomat mahdollisuudet. Tekemätöntä vapaaehtoistyötä riittää tällä alueella loputtomiin. Ja osata ei tarvitse, kaikkiin tehtäviin saa opastuksen ja tarvittaessa koulutusta. Toiminta työttömien yhdistyksessä saattaa siten lisätä ja
monipuolistaa myös ammattitaitoa.
Tästä lehdestä löydät yhteystietoja TVY:stä ja joistakin jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksiä on kymmenittäin, joten kaikkien yhteystietoja emme ole lehteen voineet laittaa, mutta tiedon niistä saat TVY:n internet-kotisivuilta osoitteesta http://www.tvy.fi. TVY:n toimiston puhelinnumero on (09) 7745 350.
Paikallisesta työttömille tarkoitetusta toiminnasta voit tiedustella myös seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä.

Turun kaupunki
myymässä työttömien
toimitilat
Turun kaupunki on myymässä
osoitteessa Sepänkatu 5 sijaitsevan
kiinteistön, jossa mm. Turun Seudun Työttömien toimitilat sijaitsevat. Keskeisellä paikalla kaupungissa olevien toimitilojen myynti
on tyrmistyttänyt työttömät.
Kaupunki on valmistelemassa itselleen isoa laskua, jos työttömien
yhdistyksen työtoiminta lakkaa
toimitilojen myynnin takia. Turun työttömät ovat työllistäneet
palkkatuella ja muilla tuilla noin
400 henkilöä viime vuonna. Jos
tuo määrä on vuoden työttömänä työmarkkinatuella, koituu siitä
kaupungille miljoonalasku, toteaa
yhdistyksen puheenjohtaja Lasse
Räsänen.
Hyvällä paikalla olevat toimitilat
vetävät väkeä. Päivittäin yhdistyksen kansanruokalassa syö 150-200
asiakasta ja kokonaiskävijämäärä
nousee noin 300:aan. Ruokalan
lisäksi yhdistyksen toimintoja
ovat näytelmäkerho, liikuntaryhmä, tanssikerho, metsäkerho,
kielikursseja, vanhojen esineiden
uusiokäyttöön korjaaminen, laulukuoro ja kuvataideryhmä.
— Sen voin sanoa työttömien toiminnassa pitkään olleena,
että ilman tätä taloa moni olisi
pudonnut kelkasta kotiin kaljapullon ääreen, sanoo Turun Seudun Työttömien senioritoimintaa
koordinoiva Ulla Syväkari.
Lähde: Kansan Uutiset/Pekka
Helminen

YT-lain soveltamispiiri
laajenee
Yhteistoimintalaki laajenee koskemaan vähintään 20 henkeä
työllistäviä yrityksiä. Sitä pienempiä yrityksiä uusittukaan yt-laki
ei koske. Koko lakia ei ulotettu
koskemaan 20-29 henkilöä työllistäviä yrityksiä, vaan ainoastaan
osa lain määräyksistä koskee niitä.
Luottamusmiesten ja ammattiliittojen oikeuksia ei laajennettu lakia muutettaessa.
Lakimuutos saattaa johtaa siihen, että osa TVY:n piirissä toimivista yhteisöistä tulee lain piiriin.
Asia selvitetään TVY:ssä ja siitä
tiedotetaan yhdistyksille. Tarvittaessa kerromme asiasta lisää
Karenssisanomien
seuraavassa
numerossa.
Eduskunta hyväksyi yt-lain uudistuksen helmikuussa ja se tulee
voimaan tämän vuoden aikana.
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Uusi työllisyyspoliittinen avustus
tukee työttömille järjestettäviä palveluja

M

atti Vanhasen hallitus antoi viime
vuoden lopulla asetuksen, jolla
työllisyyspoliittinen
projektituki
ja omatoimisuusavustus yhdistettiin uudeksi
työllisyyspoliittiseksi avustukseksi. Uudella
avustuksella pystytään tukemaan aikaisempaa
paremmin palvelujen tuottajia, jotka järjestävät palveluja pitkään työttömänä olleille. Uudistus tukee työttömien yhdistysten monipuolistuvaa toimintaa. Asetukset tulivat voimaan
vuoden alusta.
Työllisyyspoliittista avustusta myönnetään
toimintaan, joka parantaa työttömien valmiuksia sekä työ- ja toimintakykyä. Uudistuksen avulla tukijärjestelmää selkiytetään ja
työttömien palvelutarpeet otetaan huomioon
nykyistä paremmin. Hanke- ja aktivointitukea
myönnetään kunnille, kuntayhtymille, muille
yhteisöille, säätiöille, sosiaalisille yrityksille ja
uusosuuskunnille.
Työllisyyspoliittista avustusta myönnetään
toimintaan, johon nykyisten säännösten mukaan on myönnetty työllisyyspoliittista projektitukea tai omatoimisuusavustusta. Avustusta
laajennetaan niin, että sillä voidaan tukea myös
työttömien työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten selvittämistä sekä uusien
palvelujen kehittämistä. Lisäksi avustuksen
enimmäiskesto pidennetään eräin poikkeuksin
viiteen vuoteen. Avustuksen enimmäismäärä
on 75 prosenttia toiminnan hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Sosiaalisille yrityksil-

le avustusta voidaan myöntää aiemman 50 prosentin sijasta enintään 75 prosenttia. Kunnille
ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää
edelleen enintään 50 prosenttia.

Toiminnanohjaajille
täysi palkkatuki
Pit käai kaistyöttömien ja vaikeasti
työllistyvien työllistämistoiminnan kustannuksia
voidaan
korvata
täysimääräisesti samoin kuin
työttömien yhdistysten toiminnanohjaajan palkkauskustannuksia. Asetuksesta ei
aiheudu lisämenoja.
Valtion vuoden 2007
talousarviossa tarkoitukseen on arvioitu
käytettävän runsaat
28 miljoonaa euroa.
Työllisyyspoliittisella projektituella on
vuodesta 1998 lähtien tuettu pääasiassa
erilaisten työmarkkinatoimenpiteiden
ja
palkkatuettujen
t yöma hd ol l isuu k sien
järjestämistä.

Muista käyttää
äänioikeuttasi!
Ennakkoäänestys 7.3-13.3.
Vaalipäivä 18.3

www.vasemmistoliitto.fi
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Vuonna 2006 projektitukea myönnettiin noin
350 toimijalle, joista noin 230 on rekisteröityjä yhdistyksiä, 50 kuntia ja noin 30 säätiöitä.
Vuonna 2006 omatoimisuusavustusta sai noin
110 työttömien yhdistystä, noin 10 työttömien perustamaa osuuskuntaa ja noin 20 muuta
yhteisöä.

www.akt.fi

Puolueet vastasivat työttömyyttä
koskeviin kysymyksiin
Työllisyystilanne on selvästi parantunut, mutta työttömyys on vähentynyt
vain hitaasti. Kysyimme eduskuntapuolueilta työttömyysturvaan ja
talouspolitiikkaan liittyviä asioita. Vastauksista voi päätellä ainakin
sen, että työmarkkinatuen vastikkeellisuutta ei hetikään vaadita
lisättäväksi. Puheet peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen päivärahan
välisen kytköksen poistamisesta voidaan lopettaa. Vasemmistopuolueet
ja Kokoomus eivät halua siihen kajota.

Kysymyksiin vastasivat:
Puoluesihteeri
Taru Tujunen
Kansallinen Kokoomus

Puoluesihteeri
Hannu Purho
Perussuomalaiset

1. Työmarkkinatuen vastikkeellisuus
Lakimuutokset työmarkkinatuen ehtojen ja rahoituksen uudistamiseksi tulivat voimaan viime
vuoden alusta. Uudistuksessa
pitkäkestoisen passiivisen työmarkkinatuen (yli 500 päivää)
rahoitus ja toimeentulotuen perusosan rahoitus jaettiin puoliksi valtion ja kunnan kesken.
Tällä rahoitusmallin muutoksella patistettiin kuntia entistä
tehokkaampaan työttömyyden
hoitoon. Samalla työvoimatoimistot alkoivat tarjota 500 päivää työmarkkinatukea saaneelle
työttömälle tehostetusti työtä
tai aktiivitoimenpiteitä. Niistä
kieltäytyminen taas johtaa työmarkkinatuen maksatuksen keskeyttämiseen toistaiseksi.
Pitäisikö
työmarkkinatuen
vastikkeellisuutta
edelleen lisätä ja
miten, vai olisiko
vastikkeellisuutta syytä
vähentää? Miksi?
Kansallinen Kokoomus
Tärkein tavoite on työn löytyminen kaikille työttömille. Tähän
tarvitaan muun ohella nykyisten
työvoimapoliittisten
toimenpiteiden selkeää parantamista.
Kun työhallinnon toimenpiteet
ovat laadultaan nykyistä parempia, voidaan työmarkkinatuen
vastikkeellisuutta lisätä.
Perussuomalaiset
Tehtävästä työstä on aina saatava
sellainen palkka, että sillä elää.

Nykyisin työmarkkinatuen vastikkeellisuus tarkoittaa usein sitä,
että työttömiä aktivoidaan ojasta
allikkoon. He joutuvat tekemään
palkatta töitä esimerkiksi yrityksessä, jossa varsinaisessa työssä
oleva vieruskaveri saa samasta työstä kohtuullisen palkan.
Tällaisessa kehityksessä ei ole
mitään järkeä. Miksi työnantaja
palkkaisi töihin henkilön virallisella palkalla, jos saa kortistosta
tehtävään henkilön puoli- ilmaiseksi ja pääsee hänestä vielä
eroon niin halutessaan lähes sormia napsauttamalla, ilman esim.
lakkoja ja korvauksia? Työtön
tarvitsee oikeaa työtä ja oikeaa
palkkaa, eikä keinotekoisia, lähinnä kortistonputsauskurssien
kautta tulleita puoli-ilmaiseksi
teetettyjä työnkorvikkeita.
Ruotsalainen kansanpuolue
Vuonna 2006 aloitettiin uudistus, jossa tuen vastikkeellisuutta lisätään aktiivitoimenpiteillä.
Katsotaan ensin miten nämä toimenpiteet vaikuttavat.
Suomen Keskusta
Peruslähtökohdan tulee olla jatkossakin molemminpuolinen
vastikkeellisuus eli työttömällä
tulee olla valmius ottaa vastaan
työtä. Lainsäädännön perusta
on, että tarjotusta työstä ei voi
kieltäytyä ilman perusteltua syytä. Toisaalta työttömällä tulee
olla oikeus työn saantia edistäviin työvoima- ja koulutuspoliittisiin toimiin.
Tällä vaalikaudella hyväksytty
työmarkkinatukiuudistus aset-

ti viimesijaisen rajan (500 vrk)
aktiivitoimille. Sen toimivuutta
tulee tarkkaan arvioida ja ryhtyä
mahdollisiin uudistuksiin tarvittaessa. Keskustan lähtökohtana
on se, että työttömyyden uhkaan ja pitkittymiseen puututaan mahdollisimman nopeasti.
Esimerkiksi muutosturva tukee
tätä tavoitetta hyvin ja sitä on
tulevaisuudessa kehitettävä tehokkaammin työllistäväksi joustoturvaksi. Siinä yhdistyisivät
nykyistä parempi sosiaaliturva ja
aktiivinen työvoimapolitiikka.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Työvoimapolitiikan ja työttömyysturvan yhteyden on oltava
kiinteä. Muutosturvauudistus on
parantanut työttömyyden uhkaamien mahdollisuutta omaehtoiseen koulutukseen. Turvaa on
edelleen kehitettävä siten, että se
kannustaa kouluttautumiseen ja
aktiivisuuteen. Pitkäaikaistyöttömyys on katkaistava tarjoamalla
työtä, työharjoittelua, koulutusta
tai kuntoutusta. Vaalikauden aikana on toteutettu useita toimia,
joilla työvoimapolitiikkaa on
tehostettu ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ongelmiin on
tartuttu. Tätä työtä on edelleen
jatkettava ja siksi tarvitaan lisää
voimavaroja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Puoluesihteeri
Ulla Achrén
Ruotsalainen
kansanpuolue

Puoluesihteeri
Jarmo Korhonen
Suomen Keskusta

Puoluesihteeri
Annika Kokko
Suomen
Kristillisdemokraatit

Puoluesihteeri
Maarit Feldt-Ranta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Puoluesihteeri
Aulis Ruuth
Vasemmistoliitto

Suomen Kristillisdemokraatit
Nuorten (alle 25-v) osalta koulutukseen, harjoitteluun tai vastaavaan osallistumista on syytä
edelleen edellyttää työmarkkina-

Puoluesihteeri
Ari Heikkinen
Vihreä liitto
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tuen vastikkeena.
Yli 25-vuotiaiden osalta tulee
yksilöllisesti selvittää työllistymismahdollisuudet, mutta vastikkeellisuuteen on vaikea mennä,
koska monilla alueilla laajassa
maassamme on yhä korkea (yli
15 %:n) työttömyys ja on mahdotonta osoittaa järkevää vastikkeellisuutta
Työmarkkinatuki on tasoltaan
niin alhainen, että sen vastikkeellisuuden lisääminen on kohtuutonta.
Vasemmistoliitto
Missään tapauksessa vastikkeellisuutta ei pidä lisätä. Jos
sitä halutaan lisätä, pitäisi kyetä
osoittamaan vastikkeellisuudesta
hyötyjä.
Vihreä liitto
Seuraavalla hallituskaudella tulisi pitää huoli siitä, että työttömät saisivat joko työpaikan tai
tarvitsemaansa
lisäkoulutusta
nopeammin kuin nykyisin. Työmarkkinatukiuudistuksessa asetettu maksupäivien lukumäärään
perustuva 500 päivän maksuraja
uudelle aktiivikaudelle pääsemiseksi on varhaisen ja vaikuttavan
puuttumisen näkökulmasta liian
pitkä.
Jokaisella työttömällä työnhakijalla pitäisi olla aina halutessaan
mahdollisuus itse hakeutua missä
tahansa työttömyyden vaiheessa
niin sanotulle uudelle aktiivikaudelle, jossa hänelle taataan oikeus
uudistettuun yksilölliseen työnhakusuunnitelmaan. Oikeanlaisten
kuntouttavien työpaikkojen luominen, niissä työskentelyn ohjaaminen ja työttömien henkilöiden
tukeminen takaisin kohti avoimia
työmarkkinoita vaativat kunnissa
huomattavasti nykyistä enemmän
ammattitaitoista
ohjaushenkilökuntaa. Lisäkeppiä työttömät
eivät tarvitse, vaan todellista työllistämistahtoa.

2. Työttömyysturvan taso
Mitä mieltä olette
työttömyysturvan tasosta
ja kestosta?
Pitäisikö työmarkkinatuen
ja ansiosidonnaisen
työttömyysturvan
välinen kytkös poistaa,
jotta työmarkkinatuen
tasoa voidaan nostaa
ilman sen vaikutusta
ansiosidonnaiseen
turvaan?
Ansiosidonnaisen
työttömyysturvan laskentakaavaan sisältyy
peruspäiväraha. Tämä laskentakaava aiheuttaa sen, että työttömyysturvan peruspäivärahan
korotus nostaa myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa.
Ammattiyhdistysliike on sitoutunut voimakkaasti puolustamaan
tätä työttömyysturvan laskentamallia. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö ei ole
missään vaiheessa esittänyt tämän
sidoksen poistamista. Sen sijaan
kysymys kytköksen poistamisesta
on toistuvasti noussut julkisuuteen lähinnä sosiaalipoliittisen,
köyhyydestä käytävän keskustelun yhteydessä.

Kansallinen Kokoomus
Kokoomuksen mielestä tämä asia
tulee selvittää heti vaalikauden
alussa. Olemme miettineet tätä
(työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan kytkentää) pitkään. Lopputulos oli kuitenkin että kytkentä on vielä syytä
pitää ennallaan.
Perussuomalaiset
Viimeaikaisten hallitusten ajattelu ja päätökset ovat perustuneet
siihen näkemykseen, että työtön
kyllä työllistyy, kunhan häneltä
otetaan korvaukset porrastetusti
kokonaan pois. Missä ne työpaikat ovat sitten viime vuodet luuranneet? Eivät missään. Valtio ja
kunnat yrittävät kaikin keinoin
kiemurrella vastuusta, työttömien

KYSYMYS ON SINUN
TOIMEENTULOSTASI!

kustannuksella. Työmarkkinatuen
ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan välinen ero eivät ole suurin ongelma. Etenkin lapsiperheet
joutuvat helposti ns. kannustinongelmien eteen, jotka johtuvat
verotuksen, asumistuen ja päiväkotikustannusten yhteisistä vaikutuksista.

myysturvan kesto on riittävä, jopa
kansainvälisessä vertailussa. Sen
sijaan taso ei ole kovinkaan kummoinen. Toisaalta pitkäaikaistyöttömyys on osoittanut, ettei kestokaan aina ole riittävä. Pidämme
työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan kytköstä
perusteltuna.

Ruotsalainen kansanpuolue

Vihreä liitto

Mielestämme työttömyysturvan
taso on sopiva.

Vihreät ovat esittäneet työmarkkinatuen korotusta. Mikäli työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen kytkös voitaisiin poistaa, olisi
taloudellisesti helpompaa toteuttaa riittävän suuri tasokorotus.
Vihreille tämä esitys kyllä kelpaa mainiosti, mutta olemme
halukkaita korotukseen joka tapauksessa. Viime syksyisessä vaihtoehtobudjetissamme esitimme,
että työmarkkinatukea korotettaisiin 82 eurolla kuukaudessa, joka
maksaisi noin 100 000 000 euroa.

Suomen Keskusta
(Suomen Keskustan vastaus sisältyy seuraavan kysymyksen vastaukseen) Keskusta edellyttää sosiaaliturvan kokonaistarkastelua.
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Aika ajoin poliittiseen keskusteluun heitetty esitys peruspäivärahan ja ansiopäivärahan sidoksen
purkamisesta merkitsisi turhaa
työttömien asettamista vastakkain.
Se myös merkitsisi sitä että valtio
rankaisisi alemmalla peruspäivärahaosuudella niitä, jotka ovat vakuuttaneet itsensä työttömyyden
varalta liittymällä kassoihin ja
maksamalla työttömyysvakuutusmaksuja. Sosialidemokraatit eivät
sellaista muutosta kannata.
Suomen Kristillisdemokraatit
Työttömyysturvan taso on jäänyt
Lipposen ja Vanhasen hallitusten
aikana selvästi jälkeen sekä ansioettä hintakehityksestä. Tasoa tulee nostaa. Erityisesti haluamme
nostaa niiden työttömien turvaa,
joilla on lapsia, koska lapset eivät
taloudellisesti saisi kärsiä huoltajiensa työttömyydestä. Suomessa
on noin 130 000 köyhyydessä elävää lasta ja näistä osa elää työttömien perheissä. Se on kohtuutonta
ja häpeällistä vauraassa maassa.
Työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan välinen kytkös tulee poistaa, jotta
kaikkein vaikeimmassa asemassa
olevien asemaa voidaan parantaa.
Vasemmistoliitto

Onko oikein ja
perusteltua, että
työmarkkinatuen taso
on niin matala, että
sen saajat joutuvat
hakemaan samaan aikaan
kunnan sosiaalivirastosta
toimeentulotukea?
Kansallinen Kokoomus
Työ on parasta sosiaaliturvaa.
Tärkeintä on työn löytäminen jokaiselle työttömälle ja sitä kautta
vähentää toimeentulotuen tarvetta.
Perussuomalaiset
Kansalaisten kyykyttäminen lupa,
lappu ja luukku systeemin kautta
on loputtava. Heti kun ihminen
ottaa kädet pois taskusta ja yrittää jotain, hänet pistetään usein
verotuksella, sanktioilla tai karensseilla matalaksi. Työmarkkinatuen pitäisi nimensä mukaan
tukea ja turvata työttömäksi joutuneen elämä, eikä pakottaa häntä
jatkuvalle virastoristeilylle hattu
kourassa anelemaan jokapäiväistä
leipäänsä.

Työttömyysturvan perusajatus on
se, että työttömyys on väliaikainen olotila. Siinä mielessä työttö-

työ koulutus sosiaaliturva työ terveydenhoito eläkkeet työ s
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Ruotsalainen kansanpuolue
Jokaisen työttömyyttä kohdannen
yksilön tilanne on tietenkin erilainen. Sosiaaliviraston toimeentulotukea ei voida käyttää mittarina
työmarkkinatuen tasosta. Rkp:n
mielestä on tärkeintä, että työttömät nähdään yksilöinä, ja että
yhteiskunnan tukipalvelut riittävät jokaisessa tilanteessa siihen
saakka, että työtä löytyy.
Suomen Keskusta
Useat tutkimukset osoittavat että
työmarkkinatuen korotus vähentäisi toimeentulotuen tarvetta.
Keskusta edellyttää vaaliohjelmassaan perusturvan kokonaistarkastelua, jossa eri etuisuudet
sovitettaisiin yhteen. Pitkän aikavälin tavoite tulee olla riittävä perusturva, jolloin etuisuuksien tasot olisivat sellaisia, ettei ihmisten
tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen. Peruslähtökohtana tulee
aina olla, että työn vastaanottaminen ja tekeminen on kannattavin
vaihtoehto
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Työttömyysturvan on taattava
työttömille riittävä toimeentulo.
Tämä toteutuu mm. siten, että
työssäoloehto karttuu kaikesta työstä. Työttömyysturvan on
toimittava joustavasti siten, että
lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa. Tavoitteena on tehokas ja toimiva
työttömyyskassojen hoitama turva, jonka avulla työttömän ja työelämässä olleiden toimeentulosta
huolehditaan sekä työttömyyden
että koulutuksen aikana. Työttömyysturvan riittävästä tasosta on
huolehdittava.
Suomen Kristillisdemokraatit
Toimeentulotuesta noin puolet
maksaa ao kunta. Tämä rasittaa
korkean työttömyyden muutoinkin aiheuttamaa kuntataloutta.
Valtion maksamaa työmarkkinatukea tulee korottaa niin, että
toimeentulotuen tarve poistuu tai
muuttuu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joihin se viimesijaisena
etuutena on tarkoitettukin.
Vasemmistoliitto
Siinähän ei ole mitään mieltä,

että työmarkkinatuen lisäksi on
haettava toimeentulotukea. Työmarkkinatuen veronalaisuus ei
ole järkevää.
Vihreä liitto
Ei. Vihreät ovat osana köyhyyspakettiaan esittäneet lukuisten
vähimmäisetuuksien korotusta,
jotta köyhiä ei pakotettaisi kunnan kukkarolle. Työmarkkinatuen
lisäksi esitämme korotuksia äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan, elatustukeen, opintorahaan
ja täyttä kansaneläkettä saavien
eläkkeisiin. Nämä esitykset on
helposti rahoitettavissa sillä, että
toteutettaisiin vähemmän veronkevennyksiä ja korotettaisiin jäteja alkoholiveroa.

3. Talous ja
työllisyys
Onko täystyöllisyys
mielestänne mahdollista
saavuttaa ja jos on, niin
millä toimenpiteillä ja
aikavälillä? Tarkoittaako
täystyöllisyys myös
pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä?
Kansallinen Kokoomus
Huolimatta pitkään jatkuneesta
myönteisestä talouskasvusta on
Suomessa yhä vailla varsinaista
työtä 330 000 työikäistä. He ovat
joko työttömänä tai työministeriön toimenpiteiden kohteena.
Heitä on 14 – 15 % työikäisistä
suomalaisista. Kuitenkin suomalaisilla yrityksillä on vaikeuksia
löytää tarvitsemaansa työvoimaa.
Nykypolitiikalla työttömät ja
työpaikat eivät kohtaa. Kokoomuksen tavoitteena on luoda
ensi vaalikaudella Suomeen 100
000 uutta työpaikkaa. On pantava piste työministeriön tempputyöllistämiselle ja ravisteltava
nykyistä työllisyyspolitiikkamme.
Kokoomuksen työllisyyspakettiin
kuuluu mm. panostaminen työelämän tarpeista lähtevän työvoimakoulutukseen.
Perussuomalaiset
Missään demokratiassa ei ole saavutettu vielä sellaista tilannetta,
että joka ainoa työikäinen ihminen työllistyisi. Nykytilanteesta
Suomessa voidaan päästä kui-

tenkin paljon parempaan suuntaan. Työn arvostus jo sinällään
tarvitsisi
kunnianpalautuksen.
Aikaisemmin arvostettiin kaikkea
työtä, nykyisin vain ns. siistiä sisätyötä. Ruumiillisen työn arvostuksen lasku näkyy jo työvoimapulana muun muassa rakennusalalla,
putkitöissä ja telakkateollisuudessa. Nykyhallituksen luomista työpaikoista jo 49 prosenttia on pätkätöitä. Tämä on väärä suunta,
sillä pätkätöiden kylkiäisenä on
tullut laaja toimeentulo-ongelma.
Niistä saatava palkka ei useinkaan
riitä kattamaan edes arkirutiineista koituvia kuluja, kuten työmatkakuluja, päivähoitomaksuja ja
vastaavia. Pitkäaikaistyöttömät
tarvitsevat erityisesti henkilökohtaista työhön ohjaamista, kuntoutusta ja tukea työelämän muuttuneessa tilanteessa ja kasvavissa
vaatimuspaineissa.

tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi
tulee edistää yksilöllisiä, nykyistä
pitkäkestoisempia ja joustavia ratkaisuja vajaakuntoisten ja ikääntyvien työllistymiseksi. Työkykyä
ylläpitävään kuntoutukseen on
varattava riittävät resurssit.
Keskusta haluaa kannustaa jokaista nuorta suorittamaan vähintään toisen asteen tutkinnon,
jolloin hänen mahdollisuutensa
työllistyä paranevat ja syrjäytymis- ja työttömyysvaara alenevat.
Aikuiskoulutuksen resursseista
on pidettävä huolta.
Työpaikkojen turvaamisen ja
uusien syntymisen edellytyksenä
on se, että Suomesta löytyy riittävästi osaamista, yritteliäisyyttä ja
halua suomalaiseen, kasvolliseen
omistajuuteen.

TYÖTÖN. KÄYTÄ
ÄÄNIOIKEUTTASI!
Ruotsalainen kansanpuolue
Täystyöllisyydellä
tarkoitetaan
useimmiten tilannetta, jossa virallinen, tukitoimista ja kurssituksista putsattu, työttömyysluku pyörii
4-5 % paikkeilla. Nollaprosenttiin
ei koskaan päästä, sillä tietty joukko ihmisiä on jokaisena hetkenä
siirtymässä työstä toiseen. Rkp
kannattaa talouspolitiikka, joka
takaa taloudellisen toimeliaisuuden sekä kannustaa yrittelijäisyyteen ja omiin aloitteisiin. Vain tällä
tavalla syntyy oikeita työpaikkoja.
Asia on tietenkin kytketty myös
koulutukseen. Ongelmana tulee
aina olemaan, että ihmisiä koulutetaan myös ”väärille” aloille. Kun
it- ja mediakoulutukseen satsattiin takavuosina, huomataan nyt,
että metalliteollisuudella on jopa
työvoimapulaa.
Suomen Keskusta
Keskustan tavoitteena on täystyöllisyys eikä sitä voida saavuttaa
ilman pitkäaikaistyöttömyyden
radikaalia laskua. Työvoimapoliittiset toimenpiteet tulee kohdistaa
erityisesti syrjäytyneisiin nuoriin
ja pitkäaikaistyöttömiin. Työttömien koulutuksen on kohdattava
aiempaa paremmin työelämän

Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Kehitettävä helpotus työnantajien
maksuihin.
Viime vuosikymmenen lamasta
on noustu. Tänään lähes 400 000
ihmistä enemmän on töissä. Kuluvalla hallituskaudella on luotu
jo 100 000 uutta työpaikkaa. Tulevalla vaalikaudella tarvitsemme
vielä 100 000 uutta työpaikkaa
lisää.
Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen edellyttää täystyöllisyyttä. Kaiken yhteiskunnallisen
uudistustyön perustana on oltava
työllisyyden parantaminen. Hyvä
työllisyys on parasta politiikkaa
köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Työllä luodaan edellytykset,
joilla myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista voidaan huolehtia.
Tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja kolmikantainen sopiminen
tekevät mahdolliseksi tavoitella
samanaikaisesti sekä taloudellista tehokkuutta sekä sosiaalista
oikeudenmukaisuutta. Terve talouspolitiikka ja vahva, kestävän
kehityksen mukainen kasvupolitiikka ovat sosialidemokraattien
lähtökohdat myös tulevalle vaalikaudelle. Tavoitteenamme on
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täystyöllisyys. Työ on jokaisen
työikäisen ja työkuntoisen kansalaisen oikeus ja samalla velvollisuus.
Ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden mahdollistamiseen on
panostettava vero- ja muilla ratkaisuilla. Nuorisotyöttömyys on
poistettava, jotta syrjäytymisen
kierre voidaan katkaista. Tulevalla
vaalikaudella tavoitteena on, että
toimeentulotuen sijaan jokainen
nuori joko opiskelee, työskentelee
tai osallistuu muuten ammattitaitoa vahvistavaan toimintaan.
Työpajatoiminta on kaksinkertaistettava ja yhä useampi työpaja
vakinaistettava laadun parantamiseksi. Vajaakuntoisille on kehitettävä helpotus työnantajien
maksuihin.
Suomen Kristillisdemokraatit
Täystyöllisyyttä ei koskaan voida
kirjaimellisesti saavuttaa, mutta
alle 3-4 %:n työttömyysasteeseen
on päästävä. Tätä voidaan pitää
lähes täystyöllisyytenä. Työllisyysaste tulisi saada nousemaan
asteittain 75 %:iin. Tavoite tulee
olla myös pitkäaikaistyöttömyyden saaminen alle 3 %:n ja alueelliset erot kohtuullisiksi.
Vasemmistoliitto
Täystyöllisyys on mahdollinen ja
sitä pitää tavoitella. Talouskasvu,
kansalaisten ostovoima, yritysten
toimintaedellytykset ja vakaa talous ovat avaintekijöitä. Täystyöllisyyden oloissa ei ole pitkäaikaistyöttömiä
Vihreä liitto
Täystyöllisyys on mahdollista.
Toteutetaan vihreiden perustulomalli, joka tekee kaiken työn
tekemisen kannattavaksi. Perustulo säilyy aina riippumatta
työansioista, toisin kuin nykyinen
sosiaaliturva. Nykyinen sosiaaliturva käytännössä pakottaa joutilaisuuteen ja sosiaaliturvan ja
työn yhdistäminen on lähes mahdotonta. Vihreiden mielestä työn
vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin kehitys, jossa
ilman työtä ihminen voi syrjäytyä
yhteiskunnasta. Lisäksi aikuiskoulutusta on lisättävä niin, että
yksilön työttömyysriski pienenee.
Työttömille tarjottavan koulutuksen ja täsmätoimenpiteiden on
lähdettävä työttömän omista tar-

peista ja haaveista

Millä keinoin teollinen
tuotanto ja pääomat
pidetään Suomessa?
Miten vältymme
jatkossa Voikkaan ja
Perloksen kaltaisilta
joukkoirtisanomisilta?
Kansallinen Kokoomus
Vastakkainasettelun aika on ohi.
Kiristyneen kansainvälisen kilpailun paineessa Suomen kilpailukyky ja suomalaiset työpaikat
säilyvät vain osaamiseen sekä kannustavuuteen ja luovuuteen panostamalla. Työnteosta on aina ja
kaikissa olosuhteissa tehtävä kannattavaa. Tarvitsemme niitä ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa riskin
ja työllistävät itsensä lisäksi myös
muita. Tällä hetkellä yrittäjän työtuntia kohden laskettu tulo jää alhaisemmaksi kuin palkansaajien
keskimäärin saama työtulo. Tästä
riskinotosta ja kovasta työnteosta
pitää saada asianmukainen palkkio. Ahkeruutta ja yritteliäisyyttä
on arvostettava, jos haluamme
luoda Suomeen uusia työpaikkoja. Byrokratia ja raskas sääntely ei
saa olla itseisarvo – varsinkaan,
jos yksikin suomalainen jää ilman
työpaikkaa sen johdosta.
Perussuomalaiset
Kun Suomi keploteltiin EU:hun,
meille luvattiin miljardi-investointeja sekä tuhansia uusia työpaikkoja. On käynyt aivan päin
vastoin. EU-ovesta virtaa avointen
rajojen kautta jatkuvasti tuhansia
työpaikkoja ulkomaille. Esim. sen
tosiasian kertominen yrityksille,
että valtion antamat yritystuet
peritään takaisin, ellei tuen saaja takaa työpaikkojen säilymistä
Suomessa, rauhoittaisi jo jonkin
verran tilannetta.
Yksittäinen kansalainen voi
vaalien lisäksi vaikuttaa asioihin
muun muassa ostamalla kotimaisia tuotteita, matkustamalla
kotimaassa, käyttämällä suomalaisia elintarvikkeita, tekstiilejä ja
vaatteita.
Ruotsalainen kansanpuolue

yhden yrityksen varassa. Ongelma vielä kärjistyy maassamme,
joka on pinta-alaltaan suuri, mutta harvaan asuttu. Kehotus lähteä
parin sadan euron turvin muualle
töihin niille aloille jossa juuri nyt
on ”vetoa” ei oikein istu Suomen
oloihin.
Yleispätevää ratkaisua on vaikea
esittää. Jos emme teollisuudessa
pysty kilpailemaan määrillä, pitää satsata tuotteisiin, joilla on
korkea jalostusarvo ja isommat
marginaalit. Lisäksi pitää satsata
yritteliäisyyteen sekä palveluyhteiskunnan ja vaihtoehtojen rakentamiseen. Palveluiden (esim.
vanhusten hoito) osalta kaikki
näkevät, että on olemassa paljon
tekemättömiä töitä.
Suomen Keskusta
Työpaikkojen turvaamisen ja uusien syntymisen edellytyksenä on
se, että Suomesta löytyy riittävästi
osaamista, yritteliäisyyttä ja halua
suomalaiseen, kasvolliseen omistajuuteen.
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Yhteiskunnalta saatujen yritystukien ehtoja tulee tiukentaa siten,
että ne nykyistä enemmän ylläpitävät ja parantavat työllisyyttä.
Kun kannattava yritys siirtää toimintaansa ulkomaille ja vähentää
henkilökuntaa Suomessa, yrityksen saamien investointitukien takaisinperintäaikaa on pidennettävä. Muiden kehittämispanosten
takaisinperintään on luotava pelisäännöt.

Vasemmistoliitto
Työntekijöiden saatavuus ja ammattitaito, yritysten erikoistuminen, tutkimus ja tuotekehittely,
rahoitusmahdollisuudet ja vakaat
yhteiskunnalliset olot ovat Suomen kilpailuvaltteja. Silti emme
täysin välty globaalissa taloudessa joukkoirtisanomisilta. Perlos
ja Voikkaa eivät olleet lajissaan
ensimmäiset. Esim. tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus
lähes katosivat Suomesta viimeisten 25 vuoden aikana. Sekin on
mahdollista, että Suomeen tulee
muualta yrityksiä ja yrittäjiä.
Vihreä liitto
Osaamista päivittämällä ja tuottavuutta parantamalla on Suomella
mahdollisuus jatkossakin menestyä ei-rutiininomaisilla aloilla.
Kokonaan ei päästä eroon siitä,
että kansainvälisessä kilpailussa
joskus vedämme myös lyhyemmän korren. Siksi tarvitsemme
muutosturvaa. Parempaa työllisyyttä ei voi rakentaa ainoastaan vientisektorin tai korkean
teknologisen osaamisen varaan.
Työttömyyden nujertamiseksi ja
hyvinvointivaltion säilyttämiseksi
tarvitsemme myös työpaikkoja,
jotka eivät vaadi huippuosaamista. Edistämällä palveluita luodaan
työtä tavallisille ihmisille. Uusiutuvia energialähteitä tukemalla
voidaan Suomeen synnyttää kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Edistämällä pelto- ja metsäenergian
käyttöönottoa luodaan maaseudulle kipeästi kaivattuja työpaikkoja ja elinvoimaa.

Suomen Kristillisdemokraatit
Perloksen ja vastaavien tuotantolaitosten pitäminen Suomessa
ei onnistu millään keinoilla, kun
kustannukset Suomessa ovat 510-kertaa suuremmat kuin niissä maissa, joissa päätuotanto ja
päämarkkinat ovat. Suuryritysten
osalta työntekijöiden irtisanomismenettelyä ja -kustannuksia tulee
kiristää. Sen sijaan pienyritysten
osalta kiristyksiin ei voida mennä. Nehän eivät voi siirtyä Aasiaan, vaan niiden vaihtoehdot on
toiminnan supistaminen tai konkurssi, jos vaikeudet kohtaavat.

Ongelmia syntyy aina, jos varsinkin pienet paikkakunnat elävät
yhden teollisuushaaran tai jopa

lutustuki aktivointitoimet työ työvoimahallinnon palvelut
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Työttömien 14. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät
22.-24.10.2007 Seurakuntaopisto, Järvenpää.

Sairaslomatodistukset terveydenhoitajalta
tai sairaanhoitajalta

T

yöttömien yhdistysten ja
niiden yhteydessä toimivien sosiaalisten yritysten
työntekijöiltä on varsin yleisesti
vaadittu sairaslomatodistus jo yhden päivän työkyvyttömyyden yhteydessä. Kunnille on nyt lähtenyt
suositus, jonka mukaan käytäntöjä muutetaan niin, että todistusta
ei aina kirjoita terveyskeskuksen
lääkäri.
Sosiaali- ja terveysministeriö
(STM) ja Suomen Kuntaliitto ovat
lähettäneet kunnille suosituksen
lyhytkestoisen työkyvyttömyyden
todistamisesta terveyskeskuksissa. Suositus perustuu hallitusohjelman kohtaan, jossa edellytetään
lääkärintodistusten kirjoittamistyötä lyhytaikaisista sairauspoissaoloista vähennettävän. Asiaa
on valmisteltu yhdessä AKAVA:n,
SAK:n, STTK:n, EK:n ja Suomen
Yrittäjien kanssa.
Tavoitteena on selkeyttää ja ohjata terveyskeskusten käytäntöjä
niin, että terveyskeskuslääkäreiden työtä suunnataan aikaisempaa enemmän sairauksien ennalta
ehkäisyyn ja vaativaan sairaan-

hoitoon. Terveyskeskuksissa tämä
tapahtuu kehittämällä työnjakoa
sairauspoissaolojen kirjoittamiskäytännöissä lääkäreiden ja terveydenhoitajien tai sairaanhoitajien
välillä
Niiden yritysten työntekijöiden
osalta, joilla työterveyshuolto sisältää myös sairaanhoidon, sairauspoissaolotodistusten antaminen
pyritään ohjaamaan ensisijaisesti
työterveyshuoltoon päivystystilanteita lukuun ottamatta. Erittäin
lyhytkestoinen (1-3 päivää) työkyvyttömyys todetaan työnantajan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi suullisella selvityksellä tai
työntekijän laatimalla selvityksellä. Työnantaja voi kuitenkin vaatia
terveydenhuollon ammattilaisen,
ensisijaisesti terveydenhoitajan tai
sairaanhoitajan, todistuksen.
Suositus toimitetaan kaikkiin
terveyskeskuksiin, joissa tulee
paikallisesti käydä läpi nykyiset
käytännöt. Uudet toimintamallit
neuvotellaan yhdessä yritysten,
muiden työnantajien ja työterveyshuollon kanssa.

Ihmisoikeuspäivien
järjestäjät
ovat Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö sekä
Kirkkohallituksen diakonia- ja
yhteiskuntatyö KDY ja Seurakuntaopisto. Tänä vuonna Ihmisoikeuspäivät pidetään teemalla
”Tuntematon työtön – näkymättömästä näkyväksi!.
Ihmisoikeuspäiville kokoontuu
perinteisesti yli kaksisataa työttömien yhdistysten aktiivia eri
puolilta maata. Jo riittää työttömien käsittely pelkkänä massana,
ongelmana, tilastojoukkona ja
toiminnan objektina. Ihmisoikeuspäivät antavat työttömälle kasvot ja äänen.
Päivät jakautuvat kanaviin.
Ne ovat 1. Sosiaalinen sopimus

– oikeus osallisuuteen, 2. Vastuu
elämästä – ongelmien varhainen
tunnistaminen, 3. Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet, 4.
Työvoimapolitiikalla täystyöllisyyteen, 5. EU-kansalaisen toimeentulon minimistandardit – taistelu
köyhyyttä vastaan, 6. Työttömien
toiminnan tarkoitus ja tulevaisuus
7. Usko arjessa – arki uskossa, 8.
Romanit – syrjäytetyt, 9. Iloa elämän reppuun – toiminnallinen
voimavaraistamiskanava, 10. Yhteisötaidepaja.
Päivien päätöstilaisuuteen odotetaan eduskunnan työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan
jäseniä,
joille esitellään kanavien työn tuloksia.

Taisteluun köyhyyttä vastaan
- edunvalvontapäivä eduskuntatalolla
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestön valtakunnallista
edunvalvotapäivää vietetään 5.6. teemalla Taistelu köyhyyttä vastaan.
Eduskuntatalon auditoriossa pidetään edunvalvontapäivän seminaari
klo12.-14. Hernekeittoa tarjotaan eduskuntatalon pihalla 10.- 11.30.
Soppatykin tuo Helsingin Työttömät ja rokan tarjoaa TVY. Tapahtumaan odotetaan linja-autoittain väkeä eri puolilta Suomea.
Saksassa Heiligedammissa pidetään EU:n huippukokous 6.6. alkaen.
Euroopan alueen sosiaalialan järjestöt toteuttavat samaan aikaan varjokonferessin ja mielenilmaisuja sekä Rostockissa että eri puolilla Eurooppaa. TVY:n järjestämä edunvalvontapäivä on osa tätä yleiseurooppalaista liikehdintää.

TVY toiseksi suurin
elintarvikeavun jakaja
Työttömien
Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö jäsenyhdistyksineen välittää ja jakaa EUelintarvikeapua vuosittain satoja
tonneja. TVY:n määrät ovat kasvaneet usean vuoden ajan samalla
kun ruoka-avun kokoneismäärä on tonneissa mitetan säilynyt
2000-luvun lähes samalla tasolla.
TVY:ssä arvellaan tämän kertovan
selvää kieltään siitä, missä väestöryhmissä avun tarve on suurin.
Toisaalta kyse voi olla myös työttömien yhdistysten mallikkaasti
hoitamasta avun jakamisesta. Viime vuonna työttömien yhdistykset jakoivat kaikkiaan 444 tonnia
EU:n interventiorahaston myöntämää elintarvikeapua. Avun
myöntää Maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikkö TVY:
n hakemuksesta ja sen käytännön
jakamisen hoitavat työttömien

yhdistykset. Kaikki yhdistykset eivät apua voi jakaa, sillä niillä ei ole
elintarvikkeiden säilyttämiseen
soveltuvia varastotiloja.
Suomen osuus EU:n elintarvikeapuun käytettävästä budjetista oli
viime vuonna 3,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna Suomelle
varattu määräraha oli 2,8 miljoonaa euroa. TVY:n kautta työttömille välittyvän elintarvikeavun
arvo on siten karkeasti noin puoli
miljoonaa euroa.
Elintarvikeapuna jaettavat tuotteet ovat hyvin säilyviä peruselintarvikkeita.
Tuotevalikoimaan
kuuluu vehnä- ja sämpyläjauhoja,
näkkileipää, hapankorppuja, puurohiutaletta, makaronia ja maitojauhetta. Ministeriö hankkii tuotteet tarjouskilpailumenettelyllä.

Ahti Heinonen 60 vuotta
TVY:n hallituksen jäsen ja Pirkanmaan aluevastaava Ahti Heinonen täytti 60
vuotta 16.2.2007. Puheenjohtaja Lea Karjalainen luovutti järjestön standaarin
Ahti Heinoselle TVY:n hallituksen kokouksessa 7.2.2007.

1/2007 - KARENSSISANOMAT 13

Hallituksen työllisyysohjelman
toteutuminen

T

yöllisyysohjelma on yksi
Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan sisältyneistä
neljästä politiikkaohjelmasta. Sen
painopiste on ollut rakenteellisen
työttömyyden alentamisessa ja
työvoiman tarjonnan lisäämisessä. Ohjelma on toteutettu neljänä
osahankkeena, jotka ovat julkisen
työvoimapalvelun uudistaminen,
työmarkkinatuen aktivointi, työvoimapoliittiset aktiiviohjelmat
ja koulutus sekä työurien pidentäminen.
Seuraavassa esitellään työllisyysohjelman eräiden kohtien
toteutumista. Tiedot perustuvat
pääosin hallituksen asettaman

työllisyyden politiikkaohjelman
seurantaryhmän raporttiin, jota
käsiteltiin Työllisyys nousussa –
seminaarissa tammikuussa 2007.

Työllisyyskehitys
hallituskaudella
Hallitusohjelman tavoite lisätä
työllisyyttä 100 000 henkilöllä
hallituskauden aikana näyttäisi
seurantaryhmän raportin mukaan
olevan lähes toteutumassa. Tosin
suuri osa uusista työpaikoista on
Työministeriön selvityksen mukaan osa-aikaisia.
Työpaikat ovat syntyneet pääasiassa palveluelinkeinoihin, joissa työllisyys oli joulukuussa 2006

noin 105 000 korkeampi kuin
hallituskauden alussa. Työpaikat
ovat lisääntyneet sekä yksityisissä
että julkisissa palveluissa. Jalostus
elinkeinojen työllisyys on lähes
samalla tasolla kuin hallituskauden alussa. Rakennustoiminnan työllisyys on kohonnut noin
15000:lla, mutta teollisuudessa
työpaikkojen määrä on noin 9
000 pienempi kuin hallituskauden
alussa.
Teollisuudesta katosi vuosina
2002-2004 lähes 40 000 työpaikkaa taantuman kohdistuessa erityisesti vientiteollisuuteen. Kotimainen kysyntä kasvatti samaan
aikaan työllisyyttä palveluissa ja

rakentamisessa. Viennin elpyminen ja kotimaisen kysynnän
jatkuminen vahvana alkoivat
vauhdittaa talouskasvua vuoden
2004 alkupuolella, mistä lähtien
myös työllisyyden kasvu on ollut
nopeaa.
Myönteistä
hallituskauden
työllisyyskehityksessä on ollut
työllisyyden ja sosiaalipolitiikan
kannalta vaikeaksi koettujen väestöryhmien myönteinen työllisyyskehitys. Nuorten suhteellinen asema työmarkkinoilla on
parantunut. Vuoden aikana työvoimatoimistoissa asioi yhteensä
115 000 nuorta, joista yli 80 prosentilla työttömyys päättyy alle

Työnhakukeskukset tukevat omatoimista työnhakua. Työvoimatoimistojen uusittu palvelumalli panostaa vahvaan alkuun vasta työttömäksi jääneen henkilön työnvälityksessä. Kuvamme Vantaan Tikkurilan työvoimatoimiston työnhakukeskuksesta.
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kolmessa kuukaudessa. Ikääntyneiden työurien pidentyminen näyttää jatkuvan nopeana.
55-64-vuotiaiden työllisyysaste on kohonnut
Suomessa vanhoista EU-maista neljänneksi
korkeimmaksi. Samaan aikaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on tuntuvasti pienentynyt.

Työttömyys alentunut hitaasti
Leimallista työllisyystilanteelle hallituskaudella on ollut sen kahtiajakoisuus. Vaikka työllisyys on parantunut työllisten määrällä mitaten, on työttömien määrä vähentynyt selvästi
hitaammin.
Työvoiman tarjonta on kasvanut hallituskaudella, joulukuun 2006 loppuun mennessä,
yhteensä noin 61 000 henkeä, mikä vastaa liki
kahta kolmasosaa työpaikkakasvusta. Työvoiman tarjonnan kasvu on valtaosin seurausta
ikääntyneiden työurien pidentymisestä.
Työttömyyden aleneminen on jäänyt työllisyyden kasvua selvästi hitaammaksi. Hallituskaudella työttömyysaste on laskenut (kausivaihteluista puhdistettuna) 9,1 prosentista 7,3
prosenttiin joulukuussa 2006.
Vuonna 2006 työttömien lisäksi oli keskimäärin 99 000 henkeä, jotka olisivat voineet
ottaa työtä vastaan, mutta eivät olleet sitä etsineet. Suurella osalla heistä on mm. terveydentilasta, opiskelusta tai lastenhoidosta johtuvia
työllistymisen esteitä. Työvoiman tarjonnan
lisääminen edellyttäisi, että näiden väestöryhmien työmarkkinoille pääsyä helpotettaisiin
työvoimapoliittisilla toimenpiteillä.

Rakenteellisen
työttömyyden
purkaminen
Rakenteellinen työttömyys on kahden viime
vuoden aikana laskenut työvoimapolitiikan
parantuneen vaikuttavuuden seurauksena. Lisäksi työkyvyttömiä työnhakijoita on siirretty
heille kuuluvan sosiaaliturvan piiriin.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on tuntuvasti
pienentynyt, vuoden aikana noin 11 500 henkilöllä. Rakenteellisen työttömyyden laskuun
ovat vaikuttaneet työmarkkinatuen rahoituksen ja ehtojen uudistaminen ja työvoiman palvelukeskusten toiminta.
Vuonna 2006 toiminnassa oli 38 työvoiman
palvelukeskusta, joiden toiminta-alue kattaa
66 työvoimatoimistoa ja 162 kuntaa. Palvelukeskusten toiminta-alueella asuu noin 77 prosenttia yli 500 päivää työmarkkinatukea passiivitukena saaneista työttömistä.
Lakimuutokset työmarkkinatuen ehtojen ja
rahoituksen uudistamiseksi tulivat voimaan
viime vuoden alusta. Uudistuksessa pitkäkestoisen passiivisen työmarkkinatuen (yli 500
päivää) rahoitus ja toimeentulotuen perusosan
rahoitus jaettiin puoliksi valtion ja kunnan
kesken. Tällä rahoitusmallin muutoksella patistettiin kuntia entistä tehokkaampaan työttömyyden hoitoon. Samalla työvoimatoimistot
alkoivat tarjota 500 päivää työmarkkinatukea
saaneelle työttömälle tehostetusti työtä tai aktiivitoimenpiteitä. Niistä kieltäytyminen taas
johtaa työmarkkinatuen maksatuksen keskeyttämiseen toistaiseksi.

TVY:ssä suhtauduttiin lakimuutokseen
epäillen ja vastustaen. Uudistuksen pelättiin
johtavan sellaisiin aktivointitoimiin, jotka
suorastaan väheksyisivät työttömän ihmisarvoa ja omanarvontuntoa. Nyt näyttää siltä, että
sellaiset tapaukset ovat jääneet poikkeuksiksi
ja valtaosa aktivointitoimista on hyödyttänyt
työttömiä heidän tilanteessaan. Tietysti on
lähdettävä siitä, että yksikin työttömän kannalta loukkaava tai kohtuuton toimenpide on
liikaa, eikä sitä hyväksytä, varsinkin kun aktivointitoimenpiteet voidaan toteuttaa pakolla
eli uhkaamalla työmarkkinatuen maksatuksen
katkaisemisella.

tillisessa oppilaitoksessa tai perusopetuksen
lisäopetuksessa.
Nuorten syrjäytymiskehitykseen puututaan
viimeistään kolmen työttömyyskuukauden
kuluessa yhteiskuntatakuun keinoilla. Viime
vuonna kolmen kuukauden työttömyysraja
ylittyi 30 700 nuorella, joista sitä ennen oli sovittu yhteiskuntatakuun toimenpiteistä 21 600
nuoren osalta. Yhteiskuntatakuun toteutuminen oli noussut 70 prosenttiin.
- tp -

Välityömarkkinoita
kehitettävä
Seurantatyöryhmä toteaa, että hyvästä kehityksestä huolimatta vaikeasti työllistyvien
määrä on edelleen suuri. Työryhmän mielestä
työvoiman palvelukeskusten toimintaedellytyksiä pitäisikin seuraavalla hallituskaudella
tukea vahvistamalla ns. välityömarkkinoita,
joilla tarjottaisiin nykyistä kattavammin tuettuja työ- ja aktivointipaikkoja vaikeasti työllistyville.
Välityömarkkinat toimisivat ensisijaisesti
väylänä avoimille työmarkkinoille, mutta voisivat tarjota osalle työttömistä myös pidempikestoisen aktiivisen tukiratkaisun.
TVY:ssä suhtaudutaan myönteisesti tavoitteeseen edelleen kehittää välityömarkkinoita.
TVY on ollut aktiivisesti mukana tekemässä
eri yhteyksissä esityksiä välityömarkkinoiden
kehittämistoimista.
Laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan
vuoden 2004 alusta. Vuoden 2006 marraskuussa oli 72 sosiaalista yritystä, joissa rekisteröintihetkellä oli työssä 170 lain kohderyhmään
kuuluvaa henkilöä. Sosiaalisia yrityksiä koskevaa
lakia ollaan tätä kirjoitettaessa muuttamassa ja
TVY:ssä toivotaan sosiaalisen yritystoiminnan
ottavan tuulta siipiensä
alle, jotta työllisyysvaikutukset lisääntyvät. TVY
edistää hankkeita sosiaalisista yrityksistä omassa
piirissään.

Viime vuonna työvoimatoimistot alkoivat
tarjota 500 päivää työmarkkinatukea
saaneelle työttömälle tehostetusti työtä tai
aktiivitoimenpiteitä.

Nuorten
yhteiskuntatakuu
Työvoimavarojen niukentuessa nuorten suhteellinen asema työmarkkinoilla on parantunut.
Nuorten koulutus- ja
työurien alkuun vaikutetaan työllisyysohjelmaan
sisältyvällä koulutus- ja
yhteiskuntatakuulla. Sen
avulla varmistetaan, että
vuoteen 2008 mennessä
vähintään 96 prosenttia
peruskoulun päättävistä
nuorista aloittaa samana
vuonna lukiossa , amma1/2007 - KARENSSISANOMAT 15

Jyväskylän työttömillä kansanruokaloita
ja paljon muutakin toimintaa

T

yöttömyys tuli satojen tuhansien suomalaisten kohtaloksi 90-luvun alussa,
mistä johtuen alkoi syntyä työttömien perustamia yhdistyksiä
eri puolille maata. Myös jyväskyläläiset työttömät päättivät järjestäytyä. Alkukesästä vuonna 1992
oli Järjestöjentalolla SAK:n järjestämä Työttömien tapahtumapäivä. Toiminnan käynnistämisvaiheessa lakiapua saatiin Oulun
seudun työttömien yhdistykseltä,
rahallista apua SAK:n paikallisyhdistykseltä JAP:lta, koulutusapua
TSL:ltä eli Työväen Sivistysliitolta,
henkistä sekä taloudellista apua
Jyväskylän kaupunkiseurakunnalta ja Jyväskylän kaupungilta.
Aluksi toiminta oli aikamoista
myllerrystä mm. ainaisen rahanpuutteen takia. Osan toimista
työttömät rahoittivat omilla työttömyyskorvauksillaan. Yhdistys
perustettiin Järjestöjentalon kokoustilassa 5.11.1992. Yhdistys
rekisteröitiin 12.11.1993 nimellä
Keski-Suomen Työttömien Yhdistys ry. Toimitilana oli puolet
Seminaarinkatu 28:n piharakennuksen toimistosta yhdessä nuorten työttömien toimintapisteen
kanssa. Ruokala päärakennukseen avattiin 1.9.1993. Taloudel16 1/2007 - KARENSSISANOMAT

lista tukea yhdistys sai yksityisiltä
ihmisiltä, kaupungilta, Pandalta,
Jyväshyvältä sekä kaupunkiseurakunnalta mm. kirkossa kerättynä
kolehtina. Vuoden Yhteisvastuukeräyksestä myönnettiin työttömille 5 %, josta yhdistyksemme
osuus oli 56000mk.

Kansanruokala ja
monta muuta toimintaa
18.4.1994 yhdistys vuokrasi Lutakosta Keskolta uudet toimitilat
noin 300 neliömetriä. Nimikilpailun tuloksena paikka sai nimekseen Rantakievari erään hallituksemme jäsenen pikkupojan
mainiona ideana. Nimi oli hyvä
siksi, että paikka sijaitsi Jyväsjärven rannassa ja piti sisällään ruokalan eli Kievarin, joka myöhempien vuosien varrella neljännestä
ykköskerrokseen siirrettynä oli
jopa majoitustilanakin muutaman kerran.. Rantakievari oli kaikille avoin kansanruokala. Ateria
maksoi työttömille, eläkeläisille ja
opiskelijoille 10 mk ja muille 20
mk.
Vuonna 1995 yhdistyksen toimina olivat ruokalatoiminta,
tenavatupa, kirpputori, ompelutupa, kutomo, parturi, hieroja
sekä uutena erittäin tarpeellisena

toimintona Jytky-projektin terveydenhoitajan vastaanotto sekä
perustettiin laulu- ja soittoryhmä
Kievarin Kööri.
Vuonna 1996 yhdistyksen käytössä oli neljä kerrosta eli yli 1.200
neliötä. Lisäksi alkoi ilmestyä jäsentiedote nimellä Rantakievarin
Uutiset toukokuussa ja lokakuussa se jaettiin osana Suur-Jyväskylä-lehteä 25000 talouteen.
Vuonna 1997 oli hankittu ruokalaan biljardipöytä ja tikkataulu
uusina harrasteina.
Vuonna 1998 yhdistyksen vuosikokous muutti yhdistyksen
sääntöjä niin, että nimeksi tuli
Jyvässeudun Työttömät ry. Yhdistysrekisteri hyväksyi uudet säännöt 23.10.98.
Tourupaja, metalli- ja puutyöverstas avattiin Tourulan vanhaan
tehdaskiinteistöön.

Hyvät toimitilat
parkkipaikaksi
Järjestettiin mielenosoitus Lutakon Tanssisalin ja Rantakievarin
säilyttämisen puolesta kaupungintalon edessä valtuuston kokouksen aikana. Mielenosoitukseen osallistui yli 1000 ihmistä.
Valtuustolle luovutettiin 5300
ihmisen allekirjoittama kansa-

laisaloite kyseessä olevien hyvien
toimitilojen säilyttämisen puolesta. Aloitteen vastaanotti valtuuston puheenjohtaja Marja-Leena
Viljamaa. Se merkattiin tiedoksi
valtuustossa yli vuosi luovutuksen
jälkeen ja alue muutettiin 360 auton parkkipaikaksi.
Työttömien Eurooppa-marssin
viestikapula kävi myös Rantakievarissa.
Vuonna 2000 TE-keskuksen
tilannekatsauksen
29.12.2000
mukaan Jyväskylän työttömyysaste oli 17%. Pajatyöryhmä lopetti
toimintansa, kun perustettiin Jyväskylän seudun työttömien tukiniminen yhdistys hoitamaan mm.
työryhmän tehtäviä sekä kaikkea
arvonlisäverollista toimintaa yhdistyksessä.
Muutto Rantakievarista Kumppanuustalolle, nykyisiin toimitiloihin tapahtui 31.10.2000 keittiön ja
ruokalan osalta ja muiden osastojen tavarat muutettiin 1.11.2000,
jolloin uusi Kellarikievari toimi jo
täysillä tarjoten muuttoruljanssin
keskellä maittavan aterian eli makaronilaatikkoa 135 henkilölle.
Yhdistyksemme lisäksi taloon
muutti useita kolmannen sektorin
toimintoja sekä Jyväskylän Ruokapankki ja parturi.
TV 2 filmasi Rantakievarin

ruokalan ja keittiön pakkaamista
31.10.2000 klo 14.00 ja Kievarin Kööri lauloi lähtölaulun puheenjohtaja Tuulikki Väliniemen
syödessä viimeistä Rantakievarin
lounasta, lohikeittoa. Yhteinen
taistelu Lutakon Tanssisalin ja
Rantakievarin säilyttämisen puolesta oli hävitty.. Kumppanuustalolla vuorotyöhön siirtyminen toi
viitisentoista uutta työntekijää.
Rantakievarin niin kuin Kellarikievarinkin päivittäinen kävijämäärä vaihteli 150 – 300 välillä
arkipäivisin. Kellarikievari oli
avoinna myös viikonloppuisin,
jolloin aterioi noin 100-150 henkilöä.
Keltinmäen Keitaalla aiemmin
Jyvälän toimesta pidetty ruokalatoiminta siirrettiin Jyvässeudun
Työttömät ry:lle 1.11.2000.
Avattiin uusi ompelimo/kutomo
Uusiotuote Engeliltä vuokrattuihin tiloihin.
Kumppanuustalolle
muuton
jälkeen kaikki opinto- ja harrastekerhomme muutettiin kaikille
avoimiksi ja myöhemmin ne sovittiin siirrettäviksi Työsilta ry:n
hoitoon Kievarin Kööriä lukuun
ottamatta.
26.1.2001 pidettiin Kumppanuustalon avajaistilaisuus. Vieraita oli n.300.
Neljätoista erilaista harrasteryhmää tai pienkurssia toimi
vuoden aikana. Tutustumis- ja
opintomatkoja tehtiin runsaasti,
oltiin riiuumarkkinoilla, järjestöjen joulumessuilla ja järjestettiin
Kellarikievarissa Elotanssit sekä
oltiin mukana mm. yläkaupungin
yössä, asunnottomien yössä, ilta-

torilla, vappujuhlissa.
Vuonna 2002 Tourupajan toiminta
siirrettiin
Tourulasta
Kumppanuustalon viereen Engelin tiloihin, jolloin siinä jo kaksi
vuotta toiminut Uusiotuote ompelimo/kutomo laajeni kattamaan
myös puu- ja metallityöpajan sekä
pyöräkorjaamon. Uusiotuotteella
oli myös tuotemyymälä. Uusiotuote toimii Jyväskylän seudun
työttömien tuki ry:n nimissä, koska osa sen toiminnasta on arvonlisäverolista.
Elämäntapaliiton
lopetettua
Jyväskylän Elokolon toiminnan,
yhdistys aloitti ruokalatoiminnan
tilassa 2.1.2002.
Jyvässeudun Työttömät ry:n 10vuotisjuhlaa vietettiin 5.11.2002
koko päivän työn merkeissä. Päivää juhlistettiin niin, että koko
päivän ajan oli ohjelmatarjontaa
ja kakkukahvit kaikille kävijöille
ja illansuussa levytanssit Kellarikievarissa. Juhlapäivänä pidettiin
myös uudistuneen Uusiotuotteen
avajaiset. Juhlapäivä huipentui
kello 13 kutsuvieraslounaaseen.
Piispa Yrjö Sariola puhui juhlaväelle.
Yhdistys työllisti vuoden 2003
aikana 89 henkilöä, työharjoittelussa, valmennuksessa tai
työkokeilussa oli 33 henkilöä.
TE- keskuksen rahoittama koulutusprojektimme koulutti vuoden
aikana lähes 400 työtöntä/tai Keski-Suomen työttömien yhdistysten työntekijää sekä osallistuttiin
runsaasti erilaisiin yhteistyötapahtumiin ja järjestelyihin. Maksaneita jäseniä oli toimintavuoden
aikana 272 ja kannatusjäseniä 30.

Pitopalvelun pääemäntä Pirjo-Liisa Junttila

Näkymä ompelimosta

Vuoden 2004 alussa yhdistys
ryhtyi jatkamaan, Huhtasuoprojektin päätyttyä, lounasruokalatoimintaa myös Puputissa,
Pupuhuhdassa sekä Perttulassa
Huhtasuolla.
Elämäntapaliitto
nimesi yhdistyksen vuoden 2004
elämäntapayhdistykseksi 16.11.
Yhdistys perusti 9.12 työttömien
opintorahaston sekä allekirjoitti
14.10 Alkoholiohjelma 2004-2007
Kumppanuussopimuksen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Yhdistys on työllistänyt kuluneen
vuoden aikana noin 93 henkilöä
sekä edelleen harjoittelijoita runsaasti. Jäseniä oli 346 ja kannatusjäseniä 23. Vuonna 2005 yhdistys
työllisti 84 henkilöä ja harjoittelijoita 33. Jatkettiin koulutuksia
TE-keskuksen rahoittamassa projektissa. Jäseniä oli kaikkiaan 344
ja kannatusjäseniä 27.

Tämän hetken ja
vuoden 2006 toiminta
Yhdistyksen kansanruokaloissa asiakkaita käy päivittäin noin
200-400.Lisäksi Kellarikievarin
toimintaan kuuluu pitopalvelu ja
myös Kumppanuustalon kokousvieraitten palvelu.
Kuokkalassa sijainnut Elokolo -kansanruokala lakkautettiin
31.7.2006 ja Keltinmäen Keidas
-kansanruokala
lakkautettiin
31.12.2006.
Yhdistyksen toimintoihin kävi
tutustumassa monia vierailijaryhmiä eri puolilta maata ja Jyväskylän seudun oppilaitoksista,
yhteisöistä sekä työllistymistä
edistävien kurssien osallistujia.
Kansainvälisen
Grundtvighankkeen partnerimaiden edustajat Belgiasta, Puolasta, Tanskasta
ja Ruotsista vierailivat Kumppanuustalolla 4.5.2006.
Jäseniä vuonna 2006 oli 156 ja
kannatusjäseniä 20. Jäsenmaksu oli 3,50 €/henkilöjäsen ja 20 €
kannatusjäsenmaksun alaraja.
Vuonna 2006 yhdistyksessä panostettiin
valmennukselliseen
työotteeseen
perehdyttämällä,
kouluttamalla ja tukemalla työntekijöiden ammatillisia työvalmiuksia.
Yhdistys työllisti toimintavuoden aikana (tilanne 21.11.2006
mennessä) yhteensä 81 henkilöä
palkkatyöhön, keski-ikä 42 vuotta.
Työntekijöistä ja työharjoittelijoista keskimäärin 10 % on maahanmuuttajia.
Työharjoittelussa, -valmennuksessa tai -kokeilussa on henkilöitä ollut eri tehtävissä seuraavasti:
Keittiö 12, vahtimestari 6, toimisto 5, pihanhoito 1, ompelimo 6,
kutomo 3, siivous 1. Yhteensä 34
henkilöä.
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Kuntouttava työtoiminta: Kutomossa 3, ompelimossa 1, vahtimestarina 1 ja toimistossa 1 henkilö. Yhteensä 6 henkilöä.
TE-keskuksen projektirahoituksella työllistymiseen tähtäävää
koulutusta järjestettiin 296 henkilölle v. 2006. Hygienia- ja Järjestyksenvalvojakoulutusta on tulossa. Henkilökunnalle on tarjottu
mahdollisuus osallistua ty-ky lenkkeilyyn työaikana.
OIVA-projekti aloitti toimintansa kesäkuun alussa. 3-vuotista
hanketta rahoittaa TE-keskuksen työvoimaosasto ja hallinnoi
Jyvässeudun Työttömät ry. Projektin perusajatuksena on tehostaa työn ja osaavan työvoiman kohtaamista luonnonvara-alan ja
ympäristörakentamisen alalla. Hankkeella voidaan edistää myös
työllistymistä luonnon keräilytuotteiden hyödyntämisessä.
Yhdistyksemme järjestää mm. Porinakerhoa, joka miettii retkien
ja muiden vapaa-ajan viettokeinojen mahdollisuuksia työttömille
ja järjestetään maahanmuuttajille luovan ilmaisun toimintaa sekä
harrasteohjaajan opastuksella tehdään näyttäviä kukka-asetelmia.
Kievarin Kööri soitto- ja lauluryhmä jatkaa aktiivisesti ja esiintyy
mm. tulevassa vuosikokouksessa. Uutena ryhmäkoulutusmuotona on aloitettu työttömille koko kevään kestävä Kokemuksia arjesta - omat voimavarat käyttöön kurssi.
Yhdistyksen kansanruokaloissa asiakkaita käy päivittäin noin
200-400.Lisäksi Kellarikievarin toimintaan kuuluu pitopalvelu ja
myös Kumppanuustalon kokousvieraitten palvelu.
Työttömien liikekannallepano järjestettiin Jyväskylän kävelykadulla 29.5, jossa oli mukana mm. kaupungin päättäjiä, kansanedustajia, suurimmat ammattijärjestöt sekä suuri joukko kansalaisia.
Pro Suomi 31.5. TVY ry:n Helsinki-marssilla oli mukana n. 50
henkilöä.
Jyvässeudun Työttömät ry toivottaa lämpimästi kaikki tervetulleiksi TVY:n vuosikokoukseen
Jyväskylään 29 – 30.3.2007.
Pirjo-Liisa Junttila
Keski-Suomen aluevastaava / TVY ry
Jyvässeudun Työttömät ry:n pääemäntä
Alpo Pulkkanen Jyvässeudun Työttömät ry:n
puheenjohtaja
Lisätietoja Jyväskylän työttömien toiminnasta löydät mm. yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.jstry.fi

Sisäänkäynti Kellarikievariin
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TVY:n vuosikokous
maaliskuussa Jyväskylässä

T

yöttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Jyväskylässä 29.-30.3.2007. TVY on keskusjärjestötyyppinen yhdistys,
eli sen jäseninä ovat alueelliset
työttömien yhdistykset. Jäsenyhdistyksiä on noin 150 ja ne voivat
lähettää edustajiaan kokoukseen
jäsenmääränsä mukaan.
Kokouksen avajaisissa esiintyy
Jyväskylän puhallinorkesteri ja
kokoukselle esittävät tervehdyksensä mm. Jyvässeudun työttömät, Jyväskylän kaupunki ja
maalaiskunta, Jyväskylän alueen
seurakunnat, sekä ammatilliset
keskusjärjestöt.
Kokous käsittelee yhteistoimintajärjestön katsauksen menneeseen toimintaan ja linjaa tulevaa toimintaa. Yhdistyksissä
on keskusteltu ennen kokousta
toimintaan liittyvien asioiden lisäksi puheenjohtajan valinnasta.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on
oikeus halutessaan asettaa ehdokas puheenjohtajaksi. Tietoomme tulleet ehdokkaat esittäytyvät
seuraavalla sivulla.
Vuosikokous on perinteisesti
ollut kaksipäiväinen, jotta eri
puolilta maata tulevilla työttömien yhdistysten edustajilla on
aikaa tutustua toisiinsa ja ennen
kaikkea vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia eri toimintamuodoista.
Iltajuhlassa palkitaan TVY:n
vuoden vapaaehtoistyöntekijä ja
vuoden yhdistys.
TVY:llä on Jyväskylässä vireästi ja monipuolisesti toimiva yhdistys, joka toivottaa kokouksen
tervetulleeksi ja jonka vieraaksi
kokousväen on hyvä saapua. Jyväskylän työttömien laulukuoro
Kievarin kööri esiintyy kokous-

väelle pariinkin otteeseen.
Jyväskylän seudun työttömien
toiminta esittäytyy lehtemme
tässä numerossa.

Kinnulan malli
esittäytyy
Kokouspäivien aikana on varsinaisten kokousasioiden lisäksi
muutakin ohjelmaa.
Ensimmäinen kokouspäivä aloitetaan Kinnulan kunnan työllistämismallin esittelyllä. Kinnulan
kunnassa käynnistyi 30.6.2006
Tuumasta toimeen-projekti, jonka tavoitteena on etsiä ja kehittää
työ- ja toimintamahdollisuuksia
heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktivoitumisen ja
omaehtoisen selviytymisen tukemiseksi. Projektiin palkataan
mahdollisimman monta pitkäaikaistyötöntä. Työllistettyjen työaika on niin pitkä, että heillä tulee
täyteen työssäoloehto. Työntekijöitä markkinoidaan yksityisille
ja yrityksille. Tarpeen mukaan
projektin puitteissa järjestetään
kuntouttavaa työtoimintaa. Tarkoitus on, että ostokyky ja oman
elämän hallinta luo työllistetyille
edellytyksen oma-aloitteiseen
toimintaan hakea töitä vapailta
markkinoilta. Malli ei ole ainutlaatuinen Suomessa, mutta sen
pätevä toteutus ja työttömien
näkökantojen huomioiminen
projektin suunnittelussa on mainittu esimerkillisinä.
Kerromme Kinnulan työllistämismallista tarkemmin Karenssisanomien seuraavassa numerossa.

Eläinhoitola Kotipesä
Kokkolan työttömät ry ja Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys
ovat aloittaneet yhteisen hankkeen ja perustaneet Eläinhoitola
Kotipesän. Se on eläinhoitola,
jonka palvelukseen koulutetaan
ja työllistetään alueen pitkäaikaistyöttömiä. Hanke mainostaa
itseään tunnuksella Huolenpitoa
ihmisistä ja eläimistä.
Eläinhoitola Kotipesä tarjoaa
henkilökunnalleen mielekkään,
positiivisia elämyksiä antavan
työympäristön ja lemmikeille
kodinomaista, ammattitaitoista
hoivaa omistajan poissaolon ajaksi. Toimintaa varten on jo hankittu kiinteistö.

Yhdistyksille
talouskirjoja

Kukkasidontakurssin satoa

Työsilta ry toimii Keski-Suomessa

T

yösilta ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka
tavoitteena on edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Jäseneksi Työsiltaan voi liittyä
työtön työnhakija, työttömäksi
katsotaan työttömät, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat,
työttömyyseläkkeellä olevat, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat ja
työllisyysmäärärahoin määräajaksi työllistetyt sekä työharjoittelun
jälkeen irtisanotut työntekijät.
Työsillan jäsenmaksu vuodelle
2007 on 4,50 euroa. Jäsenenä saat
alennusta 6,00 euroa opintokerhojen lukukausimaksuista, 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Kievarin
Uutiset ja alennukset Jyvässeudun
Työttömät ry:n järjestämistä retkistä.
Opintoja,
harrastusta,
tekemisen iloa!
Kevään 2007 opintokerhojamme:
* filosofian keskustelupiiri *
yhteiskunnallisen
keskustelun
opintopiiri * Suomen historia *
DX-kuuntelu * kielten opinnot:
espanja, englanti, ruotsi. Opintokerhomaksu 15 €, Työsillan jäsenille 9 €/kerho/lukukausi.
Kevään 2007 kurssejamme:

* sukututkimus (perus/jatko) *
maisema akryylivärein * muotokuva pastellivärein * vesivärimaalauksen jatkokurssi * kuvanveisto.
Kurssimaksut samoin kuin kurssien pituudet kurssikohtaisia.
Internetsivuillamme on tietoa
myös muista kuin Työsillan koulutuksista.
Jos mielessäsi on jokin aihe, jota
itse haluaisit opiskella tai harrastaa, ota yhteyttä! Uusia opintokerhoja tai kursseja käynnistämme
myös ”yleisön pyynnöstä”, ehkä
juuri Sinun ehdotuksesi perusteella. Aktiivisuutesi ja mielikuvituksesi auttavat meitä koulutuksen
suunnittelussa.

Tietoa työllistymisestä
ja työllistämisestä
Nettisivuiltamme www.tyosilta.fi
löydät paljon hyvää tietoa! Luonnollisesti esittelyn Työsilta ry:n
toiminnasta, mutta myös laajasti
tietoa monenlaisesta työllistymiseen ja työllistämiseen liittyvästä.
Tietoa työntekijöille mm. palkkatuesta, työsuojelusta, linkkejä
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä erikoisalojen sivuille,
rekrytointi ja henkilöstövuokraus,
avoimia työpaikkoja.
Tietoa sekä työnantajille että

myös työtä hakeville oppisopimuskoulutuksesta, palkkatuetusta
työstä, yhdistyksestä työnantajana, kaupungin rekrytointituesta,
työssäoppimisjaksosta, työkokeilusta, työharjoittelusta/työelämävalmennuksesta ja uudehkosta
työnhakijoiden tukisetelistä.
Tutustu ihmeessä, voit saada uusia ideoita työllistymiseen! Jos et
halua nettisivuilta tietoa etsiä, tervetuloa käymään toimistollamme
Kumppanuustalolla.

TVY:n piirissä toimiva TALHALL-projekti, jonka tavoitteena
on kehittää yhdistyksille parhaat
taloudenhoidon ja hallinnon käytännöt, suosittaa seuraavia kirjoja
yhdistysten käsikirjastoihin hankittavaksi:
Halila, Heikki & Tarasti, Lauri
(2006): Yhdistysoikeus, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä,
ISBN 952-14-1127-9, hinta 85,90
€
Myrsky, Matti (2004): Yleishyödyllisen yhteisön verotus, WSOY,
Vantaa, ISBN 951-0-30001-2, hinta 67,90 €
Perälä, Samuli & Perälä, Johanna
(2003): Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus, WSOY,
Juva, ISBN 951-0-26548-9, hinta
56,90 €.

Työsilta ry
Kumppanuustalo
Vapaudenkatu 4
40100 Jyväskylä
puh. (014) 616 580
Puheenjohtaja:
Veli-Pekka Haapaniemi
puheen.johtaja@tyosilta.fi
Toiminnanohjaaja:
Alpo Pulkkanen
toiminnan.ohjaaja@tyosilta.fi
Ohjaaja-kouluttaja:
Eero Virtanen
kouluttaja@tyosilta.fi
Työnvälitysohjaaja:
Pentti Leinonen
tyonvalitys@tyosilta.fi
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TVY:n

Tervetuloa Kyökin Puolelle!
kuvassa Svetlana, Anne ja Anna.
le onneksi, sillä nykyään hallinnassa olevissa tiloissa toimi
kirpputori, ja toisessa päässä
pitsa- ja kebabpaikka. Toiminta loppui, ja viidakkorummun
kautta saimme tietää tilojen
olevan vuokrattavana. Saimme
todella hyvät tilat heinäkuun
alusta 2005 käyttöömme aivan
Tohmajärven keskustasta, eikä
hintakaan ole sijaintiin nähden
paha. Lisäksi vuokraisäntä on
tullut vastaan monessa asiassa,
ja luvannut jatkossakin tukeaan.
Elokuun alussa 2005 saimme
ensimmäisen palkkalaisen yhdistelmätuella, ja yhden työharjoittelijan. Aloitimme ruokalatoiminnan vuokraamissamme
tiloissa. Kalusteiden hankkiminen oli todellinen haaste, rahaa
ei
ollut käytettävissä. Totesin
Mikäkö se sellainen Kyökin Puolella on?
lehtimiehille hankinnoista: taSe on Tohmajärven aktiivit ry:n ylläpitämä ruokala,
varat on kerjätty, lainattu tai osjolle nimikilpailun perusteella annettiin nimi
tettu kierrätyskaupasta.
Kahvila-Ruokala Kyökin puolella.
Avasimme
Kauppahuone
Oma
Avun
heinäkuun
2006
uoden 2004 kevättalvella alkoi tohmajärveläisiltä työttömiltä tulla viestiä, että paikka- alussa. Sinne käsityöläiset, viljelijät ym. voivat
kunnalla tarvittaisiin oma yhdistys. Tohma- tuoda tavaroita myyntiin, perimme myynnistä
järvellä oli aikaisemmin toiminut yhdistys, mutta se provision. Leipominen on osoittautunut myös
oli lopettanut toimintansa muutamaa vuotta aikai- kannattavaksi, tuotteita menee niin paljon kuin
semmin. Tohmajärven alueen työttömät kuuluivat kerkiämme valmistaa. Joulukuun alussa aloitimjäseninä silloiseen Keski-Karjalan työttömät ry:n, me pesulatoiminnan, jolla tavalla voimme myös
samoin kuin lähikuntien Kesälahden ja Rääkkylän työllistää ihmisiä. Pohjois-Karjalan Kylät ry:n
työttömät. Toimiminen oli kuitenkin vaikeaa, kun kanssa neuvotellaan kyläavustajien sijoittamisesta
yhdistyksen pääpaikka oli Kiteellä, ja kulkuyhteydet kylille, ja Keski-Karjalan Kierrätyskeskusyhdistys
ovat maaseudulla huonot, eikä työttömän rahavarat- ry:n kanssa on myös neuvottelut käynnissä. Henkilökuntaa meillä on viikon 8 alussa 5 palkattua,
kaan salli jatkuvaa kulkemista.
Kesälahdelle yritettiin Keski-Karjalan työttömät ry: ja 4 erilaisella harjoittelu- ja koulutustuella. Hann sivupistettä, mutta sellaisen ylläpitäminen osoit- kalasta alusta olemme ponnistelleet eteenpäin oletautui hankalaksi. Niinpä perustettiin kaksi uutta malla nimemme mukaisia, aktiiveja. Haluan vielä
yhdistystä, Kesälahdelle Aurinkokunnan toimivat ry kiittää erityisesti Keski-Karjalan työttömät ry:tä
ja Tohmajärvelle perustettiin Tohmajärven aktiivit ry (nykyisin Kiteen Vapaat Puurtajat ry), Aktiiviset
09.11.2004. Keski-Karjalan työttömät ry muutti ni- Työtähakevat ry:tä Joensuusta, sekä Tohmajärven
mensä, kun entinen ei enää vastannut toimintakent- seurakuntaa, sekä muita kaikkia, jotka ovat tukeneet toimintaamme.
tää, niinpä siitä tuli Kiteen Vapaat Puurtajat ry.

V

Ensimmäisen toimintavuoden teemana meillä oli:
alku aina hankalaa, ja sitä se todellakin oli. Saimme
vuoden 2005 kuluihin vain pienen summan TE-keskuksen omatoimisuusavustusta, ei ollut puhettakaan
toiminnanohjaajan palkkaamisesta. Tohmajärven
kunta suhtautui kielteisesti avustushakemukseen,
perusteluna oli, että koska TE-keskus ei anna tukea,
ei kuntakaan anna. Palkatun henkilön puuttuminen
lisäsi vastuuhenkilöiden kuormaa, tekemistä riitti
suunnittelussa ja järjestelyssä. Toimitiloista oli puutetta, meillä ei ollut omaa paikkaa, jossa kokoontua,
kokoukset pidettiin puheenjohtajan kotona, samoissa tiloissa tehtiin myös kaikki paperityöt. Tilat, joita
meille tarjottiin, olivat joko sopimattomia ja epäkäytännöllisiä tai liian kalliita. Tämä oli tavallaan meil-
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Kyösti Jaatinen
puheenjohtaja

TVY

:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään
29.-30.3.2007. Kokouksen asialistalla on myös yhteistoimintajärjestön
puheenjohtajan valinta. Jokaisella
jäsenyhdistyksellä on oikeus asettaa
ehdokas puheenjohtajavaaliin.
Ehdokkaat ovat perinteisesti esittäytyneet kokousväelle ensimmäisenä kokouspäivänä ja varsinainen
vaali on pidetty toisena kokouspäivänä. Niin tapahtuu nytkin.
Järjestödemokratian nimissä Karenssisanomat on tarjonnut ehdokkaille tilaisuuden kertoa itsestään
jo etukäteen lehdessä. Asiasta on
kerrottu yhdistyksille lähteneessä
tiedotteessa tammikuussa. Kovin
runsasta puheenjohtajatarjonta ei
ole ollut, vaikka toisaalta ehdokastahan ei ole pakko esitellä lehdessä
etukäteen. Ehdokkaita ja esittelyjä
on meille tullut tasan kaksi. Nykyinen puheenjohtaja Lea Karjalainen
on asetettu ehdolle jatkamaan
työtään työttömien valtakunnantason edunvalvojana ja mm. tämän
lehden päätoimittajana. Samaan
tehtävään on ehdokkaaksi asetettu
myös Lea Vallius Kontiolahdelta.
Toivoimme esittäytyvän ehdokkaan
kertovan järjestötoiminnan kokemuksestaan, vaikuttamsen verkostoistaan, miten hän uudistaisi
TVY:n edunvalvontaa sekä muista
asioista, joita hänellä on annettavanaan TVY:lle. Ja tässä ehdokkaiden
vastaukset.

LEA

puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät
Karjalainen

O

S
V

len 56-vuotias neljän lapsen äiti ja kuuden lapsenlapsen mummi
Posiolta.
Saamelaiskäsityöt ovat erikoisalaani. Yrittäjäkurssin jälkeen työllistyin tekemällä matkamuistoja ja ompelemalla saamenpukuja sekä vöitä.
Suuri osa nuoruudestani on kuitenkin kotiäidin historiaa.
Olin kokoaikaisessa työssä ja pääluottamusmiehenä Reima Oy:n
Ivalon tehtaalla. Toimin Tevan liittokokousedustajana, SAK:n maakuntaryhmässä ja paikallisjärjestössä. Vapaa-aikani kului vanhempainneuvostoissa. Kun tehdas lopetti toimintansa, opiskelin Ivalossa
saamelaisalueen ammatillisessa koulutuskeskuksessa kodinhoitajaksi ja
valmistuin jouluksi 1992.
Ivalon Seudun Työttömät ry perustettiin marraskuussa 1993, ja toimin
yli kaksi vuotta sen puheenjohtajana.
TVY ry:n puheenjohtajaksi minut valittiin 1996 Joensuussa. Heti
alkuun osallistuin sosiaali- ja terveysministeriön koulutusohjelmaan,
mikä vahvisti osaamistani järjestön edunvalvonnassa. Puheenjohtajuuteni aikana TVY ry:n edunvalvonta on löytänyt oman sijansa. Alkuvuosina jokainen eduskunnan valiokunnan lausuntopyyntö oli merkkitapaus. Nykyisin meitä kuullaan budjettilakien aikaan monesti viikossa.
Työministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tulleet luonteviksi
yhteistyökumppaneiksi. Pystymme myös vaikuttamaan työministeriön
linjauksiin yhdistysten rahoituksessa.
Verkostoni on kattava: onpa työministerinä ja tärkeissä valiokunnissa
jäseninä keitä tahansa, minä tunnen heidät.
Viime syksynä aloitin entistä tiiviimmän yhteistyön Akavan, SAK:n ja
STTK:n kanssa. Uuden Työttömyystyön kehittämisryhmän asiantuntijat
edistävät Työttömien pyöreän pöydän tavoitteita ja asioiden eteenpäin
vientiä. Yhteistyötä tehdään myös Stakesin, Kelan ja PTT:n kanssa.
Kirkon työttömyystyön kehittäminen on ollut minulle erityisen mieluista. Työ on antanut potkua erityisesti hiippakuntayhteistyölle. Ihmisoikeuspäiviksi olen luonut kanavia osin päivänpolitiikasta, osin päivien
palautteita pohtimalla.
Jätelain SER-asetuksen taistelun yhteydessä toimin yhteistyössä kolmannen sektorin kierrättäjien kanssa. Saimme haluamamme asetusmuutoksen aikaan, mistä olen saanut monilta toimijoilta tunnustusta.
Edunvalvonta on taidetta ja tasapainoilua. Nyt meillä on hyvä ja kattava asiantuntijaverkosto omissa yhdistyksissämme ja omassa sektorissamme. Enää järjestömme ei tarvitse kokea, ettei se tule kuulluksi: saan
kaikki tarvittavat ovet auki.
Yhdistystemme toimijoitten työtä on tuettu ja kehitetty koulutusta ja
työnohjausta. Yksi tärkeimmistä ajatuksistani liittyy työttömien terveydenhoitoon ja päihdeongelmien ratkaisujen kehittämiseen.
Ajankohtainen asia on myös työvoimahallinnon, sosiaalityöntekijöiden ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöhanke, missä edistetään toimenpiteissä olevien elämänhallintaa. Mottona on: Ketään ei saa
jättää yksin, jokainen ihminen ansaitsee ihmisarvoisen elämän.

Vallius

O

len 54 vuotias ja kotoisin Pohjois-Karjalasta. Olen toiminut työttömien parissa siitä asti kun työttömien yhdistyksiä ryhdyttiin
perustamaan. Työttömäksi jäin 1991, kun työnantajani Lieksan Skila
lopetti toimintansa.
Suuren irtisanomisaallon seurauksena 90-luvun alussa työttömäksi jääneet aloittivat järjestäytymisensä. Menin välittömästi toimintaan
mukaan. Olin mukana käynnistämässä Joensuuhun Aktiiviset Työtähakevat ry:tä kun se vuonna 1993 perustettiin.
Minut valittiin Kontiolahden Työttömät ry:n toiminnanohjaajaksi
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) aloitettua työttömien yhdistyksien
toiminnan rahoittamisen 1998.
Siirryin ohjaajaksi naisten työllistämisprojektiin ”Omat polut - taitavat naiset”. Työ oli määräaikainen, mutta kokemusta karttui.
________________________________________
Laskentatoimenmerkonomiksi opiskelin työvoimapoliittisessa koulutuksessa 1994. Suoritin monenlaisia täydennysopintoja mm. laskentatoimen- ja ATK-kurssin sekä asiakaspalvelu-, tietotekniikka- ja projektikoulutuksen. Olen ollut tukityöllistettynä Joensuun Yliopistossa ja
Joensuun tullissa. Kelan Joensuun toimistossa suoritin työharjoittelujakson, jonka sitten jatkoksi sain lähes vuoden pituisen pestin asiakaspalvelijana.
Monenlaiset tukitoimet ovat omakohtaisesti koettuja.
Käytännön kokemusta työttömyydestä – yksin ja vertaisteni kanssa
- sain yli kymmenen vuoden ajalta. Toimiessani maaliskuusta 2002
lähtien Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:
ssä (PKTT) työttömien neuvojana, olen voinut käyttää tätä arvokasta
kokemusta työttömien ja yhdistyksien auttamiseen.
________________________________________
PKTT haki työntekijää RAY:n rahoittamaan kolmivuotiseen ”Työttömien neuvoja” – projektiin, jonka toiminta jatkuu nyt jo kolmatta vuotta
RAY:n toiminta-avustuksena. Kokemukseni työttömyydestä ja toimintani työttömien yhdistyksissä ratkaisi päätöksen edukseni johtaen tieni
TVY ry:n kuvioihin. Helsingin vuosikokouksessa 2003 minut valittiin
Pohjois-Karjalan aluevastaavaksi. Nyt on menossa kolmas vuosi työvaliokunnanjäsenenä.
TVY ry on ensisijaisesti edunvalvontajärjestö.
Työssäoloaikanani olin aktiivisesti mukana ammattiosaston toiminnassa joista 15 vuotta luottamusmiehenä. Nykyinen työni työttömien neuvojana sekä luottamusmiesvuoteni toimiminen ovat
opettaneet, mitä edunvalvonta on.
Puheenjohtajana tulen toimimaan kaikkien yhdistysten ja niiden jäsenten tasa-arvoisuuden puolesta.
TVY ry:n toiminta on tullut tutuksi. Kykyni,
tietoni ja taitoni riittävät TVY ry:n johtamiseen ja nyt on aika TVY ry:n puheenjohtajan vaihdokseen.
Uusia tuulia?
Sinä – ja Sinun yhdistyksesi – päätätte!
Lea Vallius ja vaalityöryhmä

LEA
Lea Karjalainen, ehdokas TVY ry:n
puheenjohtajaksi 2007- 2009

Ketään ei saa jättää
yksin: jokainen
ansaitsee ihmisarvoisen
elämän

Lisätietoja
www.saunalahti.fi/pktt/vallius

Uusia tuulia!
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Projektikoordinaattori Ritva Vaure:

”Työttömien yhdistykset ovat väyliä
ja puolimatkan etappeja”
TVY:ssä lähdettiin määrätietoisesti kehittämään
työttömien yhdistysten valmiuksia työllistämiseen
ja sosiaaliseen yritystoimintaan jo vuosi ennen sosiaalisia yrityksiä koskevan lain voimaantuloa, kertoo projektikoordinaattori Ritva Vaure. Sosiaalisia
yrityksiä on TVY:n kentässä vasta kaksi, mutta yhdistysten työllistämistoiminta on laajaa.
Työttömien yhdistyksistä pitäisi
luoda vastaanottopaikkoja; puolimatkan etappeja, joissa on eräänlaisia palkattuja sisäänheittäjiä.
— Jo siitä on apua monelle, kun
tietää, että saatavilla on kaveri,
joka lähtee mukaan virastoihin,
neuvoo tietokoneen käytössä ja
lomakkaiden täyttämisessä

Taloutta ei voi sysätä
syrjään

P

rojekti TALHALL 20052009 hakee tehokkaat ja
parhaat käytännöt työttömien yhdistysten toimintaan.
Projektin koordinaattori Ritva
Vaure kertoo hankkeen taustalla
olevan halun antaa jäsenyhdistyksille eväitä omatoimisuuteen.
Mitä paremmat hallinnolliset ja
taloudelliset taidot yhdistyksellä
on, sitä paremmin se voi hyödyntää uusia käytäntöjä ja ideoita toiminnassaan.
Vaure kertoo, että ”Työttömien
työkyky vuonna 2005. Vertailu
palkansaajiin” julkaistiin maaliskuussa 2006. Tutkimuksen mukaan vain noin 40 prosenttia työttömistä oli sellaisia, joiden työkyky
oli kohtalainen tai huono. Tämä
tarkoittaa sitä, että 60 prosenttia
työttömistä on käyttämätön tai
vajaakäytössä oleva resurssi. Jopa
yli seitsemän vuotta työttömänä
olleista puolella on yhä erinomainen tai hyvä työkyky.
— Yksi tapa saada nämä resurssit käyttöön on luoda olosuhteet,
joissa on ammatillisesti motivoivaa toimintaa, uuden oppimis22 1/2007 - KARENSSISANOMAT

ta ja opitun päivittämistä. Kaikki
eivät suinkaan halua työtä, missä
tarvitaan hygieniapassin suorittamista, mutta on myös niitä, joille
tämä on tie uuteen ammattiin,
viittaa Ritva Vaure monien yhdistysten kahvila- ja ruokalatoimintaan.
Hän korostaa, että useat voivat
työllistää itsensä tai työllistyä, kun
löytävät oikeat lähtökohdat.

Palkatut sisäänheittäjät
Ritva Vaure täräyttää, että työttömien yhdistykset eivät enää
voi olla pelkästään kahvi- ja lehdenlukupaikkoja, joissa tapetaan
aikaa ja suunnitellaan virkistäytymisretkiä.
— Toki näillekin hetkille on
aikansa, mutta ennen kaikkea
yhdistyksissä on keskityttävä aktivoivan toiminnan kehittämiseen
ja lisäämiseen.
Vaure pahoittelee, että vielä vain
harva TVY:n jäsenyhteisö on valmis ryhtymään sosiaaliseksi yritykseksi edes yhdistysmuotoisena
ja vielä harvemmalla on varaa
yhtiöittää edes osaa toiminnasta.

Ritva Vaure korostaa työttömien
yhdistysten sosiaalisen merkityksen tärkeyttä, mutta huomauttaa
että taloutta ei voi silti unohtaa.
TALHALL-projektissa otetaan
yhteisön ja sen toimijoiden kehittämisessä huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi sosiaaliset
olosuhteet. Monet työttömät ovat
väliinputoajia. Tarpeettomuuden
tunne, masennus, läheis- ja päihdeongelmat luovat solmun, jolle
on vähän avaajia.
— Silti sosiaalinen toiminta ei
voi syrjäyttää taloudellisia näkökohtia. Yhdistys ei voi toimia pelkästään vapaaehtoisvoimin, sanoo
Ritva Vaure.

Tietoa, taitoa ja
vertaistukea
Projekti on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä jatkoavustuksen vuosiksi 2007 ja 2008. Samassa
yhteydessä projektin pohja laajeni
siten, että sen kohderyhmänä on
koko kolmas sektori.
Projektin aikana Ritva Vaure
kiertää yhdistyksissä jokaisella
viidellätoista TE-keskusalueella.
Tarkoitus on kehittää yhdistysten
liiketaloudellista osaamista ja sitä
kautta vähentää yhdistysten riippuvuutta avustuksista.
— Käytännön toiminnan sujumisen ehtona on vertaistuen antaminen. Työttömien yhdistys ei
saa olla paikka, jossa ihmisiä luokitellaan enemmän tai vähemmän
kelvollisiin. Jokaista on autettava
siitä tilanteesta lähtien, missä hän
on. Meidän toiminnalla on oltava matala kynnys, korostaa Ritva
Vaure.
- tp -

Tuhansia tukitöissä yhdistyksissä
Työttömien yhdistykset työllistivät vuonna 2005 yli 5.000 henkilöä eripituisiin työsuhteisiin.
Käytössä olivat kaikki tukimuodot
ja toimenpiteet. Eikä vähäinen
ole
vapaaehtoistyöntekijöidenkään määrä. Yhdistyksissä ahersi
palkatta vuonna 2005 lähes 800
henkilöä. Käytössämme ei vielä
ole lukuja vuodelta 2006, mutta
ennakkotietojen mukaan määrät
ovat edelleen nousseet.
Eniten työllistettiin yhdistelmätuella, 2.561 henkilöä vuonna
2005. Nopeinta kasvu oli kuitenkin työelämävalmennuksessa ja
kuntouttavassa
työtoiminnassa
olevien määrässä. Niissä oli vuonna 2005 kaikkiaan 916 henkilöä,

350 henkilöä enemmän kuin
vuonna 2003.
Omatoimisuusavustuksen ja yhdistyksen oman varainhankinnan
avulla työllistettiin yli 200 henkilöä vuonna 2005.
Alueellisesti eri työllistämistukia
ovat hyödyntäneet parhaiten koko
tarkastelujakson ajan VarsinaisSuomen TE-keskusalueen yhdistykset. Siellä myös työllistettyjen
määrän kasvu on ollut nopeinta.
Hyviä työllistäjiä henkilömäärillä
mitaten ovat olleet myös seuraavien TE-keskusalueiden yhdistykset:
Uusimaa, Pirkanmaa, Etelä-Savo,
Pohjois-Savo,
Pohjois-Karjala,
Häme ja Keski-Suomi.

Sosiaaliset yritykset
Sosiaaliset yritykset harjoittavat uudentyyppistä yritystoimintaa Suomessa.
Sosiaalisella yrittämisellä nähdään olevan tarvetta suomalaisessa yhteiskunnassa lähinnä työttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

S

osiaalinen yritystoiminta
on
markkinaorientoitunutta liiketoimintaa, joka
on luotu parantamaan vajaakuntoisten ja muiden heikossa työllisyysasemassa olevien sosiaalista tilannetta.
Sosiaalisen yrityksen lähtökohtana on normaali yritystoiminta.
Sen tulee löytää markkinat, joilla se voi toimia kannattavasti.
Yritystoiminnan muoto voi olla
mikä tahansa, mutta yritys ei
tee voittoa jakaakseen sitä omistajilleen, vaan voitto käytetään
toiminnan vahvistamiseen sekä
työntekijöiden
työllistymisen
ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Voitto on keino, ei päämäärä.
Uusi laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan vuoden 2004
alussa. Lain tavoitteena on tukea
vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja vä-

hentää samalla ns. rakennetyöttömyyttä. Tällä hetkellä lakiin
ollaan jälleen valmistelemassa
uudistusta.

Laissa määritellään
sosiaalinen yritys
Sosiaalisen yrityksen yritysulottuvuus: Sosiaalinen yritys toimii
kuin mikä tahansa kaupparekisteriin merkitty markkinoille
tavaroita tai palveluita tuottava
liikeyritys. Sosiaalinen yritys
pyrkii voittoon ja maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan
työntekijöilleen.
Sosiaalisen yrityksen sosiaalinen ulottuvuus: Sosiaalinen
yritys työllistää vähintään 30%
työntekijöistään vajaakuntoisia
ja pitkäaikaistyöttömiä.
Sosiaalisten yritysten rekisteri:
Työministeriö perustaa rekisterin sosiaalisista yrityksistä ja

ylläpitää rekisteriä. Liiketoiminnassaan nimeä sosiaalinen yritys
saa käyttää ainoastaan sosiaalisten yritysten rekisteriin merkitty
yritys.
Sosiaaliselle yritykselle maksetaan tukea vajaakuntoisten
työntekijöiden vajaakuntoisuuden asteen mukaan. Tuki kattaa työkunnon aleneman, kun
työntekijän saama palkka on
vajaakuntoisuudesta huolimatta
työehtosopimuksen mukainen.
Tällä hetkellä TVY:n piirissä
toimii kaksi laissa tarkoitettua
sosiaalista yritystä. TVY:n jäsenyhdistysten piirissä toteuttama
taloushallinnon kehitys- ja koulutusprojekti antaa yhdistyksille
valmiuksia, joita tarvitaan myös
sosiaalisessa yritystoiminnassa.

Yhdistysten
tilintarkastus säilyy
toistaiseksi ennallaan
Eduskunnan talousvaliokunta on
käsitellyt hallituksen esityksen
uudesta tilintarkastuskäytännöstä.
Talousvaliokunta hylkäsi yhdistyslain muutosehdotuksen ja yhdistysten tilintarkastusvaatimukset
säilyvät ennallaan. Tästä seuraa
että ns. maallikkotilintarkastus
voi jatkua nykyiseen tapaan.
Yhdistyksissä seurattiin huolestuneina lakiesityksen valmistelua,
sillä siihen sisältynyt tilintarkastuksen siirtyminen pelkästään
HTM- ja KHT- tilintarkastajien
tehtäväksi olisi romahd_uttanut
pienten ja vähävaraisten yhdistysten talouden. Varat olisivat kuluneet tilintarkastuspalkkioihin.
Järjestöt ovat olleet sitä mieltä,
ettei niitä ole kuultu tarpeeksi
lakiesitystä valmisteltaessa. Valiokunnan vaatii, että yhdistysten
tilintarkastusta koskevien säännösten valmistelu on tehtävä uudestaan yhteistyössä järjestöjen
kanssa.

3
1/2007 - KARENSSISANOMAT 23

Aimo-vaarin satunurkka

A

Metsän eläinten päällikkö

suipa kerran suuressa metsässä paljon
villejä eläimiä. Net elivät rauhassa keskenään. Mutta metsän etelälaidassa,
kivisessä linnassaan asusti kaksisataa leijonaa
jotka määräilivät mielivaltaisesti muiden metsän eläinten elämästä. Siniharjaiset leijonat
karjuivat, että kaikki metsän omaisuus kuuluu
heille. Vihreäharjaiset leijonat karjuivat, että
kaikkien metsän eläinten on elettävä heinillä.
Punaharjaisilla leijonilla oli hämmentynyt olo,
kun ne miettivät, että jotakin pitäisi metsän
eläinten hyväksi tehdä. Keltaharjaisten leijonien korviin oli tunkeutunut niin paljon leppäkerttuja, etteivät ne kuulleet metsän eläimiä
lainkaan. Muut leijonat karjuivat mitä milloinkin.
Metsän eläimet päättivät, että heidän täytyy
valita päällikkö hoitamaan asioita ja yhteyksiä
leijoniin. Niinpä he päättivätkin kokoontua
keskellä metsää olevan laajan vuoren laelle pitämään kokoustaan ja valitsemaan päällikköä.
Kaikki eläimet lähtivät vuorta kohti. Suuren
metsän länsilaidalta muhkea villikarju röhkäisi
ja lähti kohti vuorta. Kulkiessaan se ajankulukseen pyöritteli suurta kivenmurikkaa. Etelässä
nurmettuneen järven rannalta heräsi karhu
talviuniltaan. Se lähti muristen ja möristen tallustelemaan kokouspaikkaa kohti. Itäisen korven kätköissä havahtui punaturkkinen vilkas
kettu. Se lopetti hetkeksi kanojen jahtaamisen,
kääri häntänsä kainaloonsa ja kiirehti kohti
vuorenlakea. Pohjoisessa, pohjattoman järven
rannalla havahtui poro. Se lähti jolkottelemaan
etelää kohti, napaten juostessaan sieltä täältä
jäkälätukon suuhunsa.
Kaikki eläimet saapuivat vuoren laelle kokouspaikalle. Alkoi vilkas keskustelu siitä, kuka
olisi paras päällikkönä.

”Minä, minä” huusi kettu ”minä haluan
myös kotikanalan päälliköksi”.
”Murrr, karhu on metsän valtias” murahti
karhu.
”Rrrrröh”, röhkäisi villikarju, ”minulla on komeimmat torahampaat”.
”Hei, valitaan poro, sillä on jo vuosikaudet
ollut valmiina kruunu” keksi joku. ”Se tulee
parhaiten toimeen leijonien kanssa” oivalsi
toinen.
Vuoren laella alkoi villi karjunta, murina,
haukunta ja ulvonta, kun kaikki halusivat
oman ehdokkaansa päälliköksi. Kun asia ei
selvinnyt murisemalla ja karjumisella, eläimet
äänestivät. Jokainen toi suuren vaahteralehden
kannattamansa ehdokkaan kasaan. Porolle
kertyi suurin kasa. Hän oli kantanut ylväästi
sarvikruunuaan vuosikaudet ja sitä arvostettiin.
”Poro on meidän päällikkömme,” päättelivät
eläimet.
”Mitä teemme leijonien kanssa,” kyselivät
pienimmät metsän eläimet hädissään.
”Rakennetaan kivimuuri suojaksi leijonalinnan eteen. Minulla on jo ensimmäinen kivi”
ehdotti villikarju.
Näin päätettiin tehdä. Jostakin löytyi vanha
kivireki. Poro valjastettiin reen eteen. Villikarju pyöräytti kivenmurikkansa rekeen. Muut
eläimet alkoivat täyttää rekeä kivillä. Reki täyttyi ja täyttyi.
”Tässä on jo liikaa lastia, tätä on mahdotonta
liikuttaa, asiat ei edisty näin,” tuskaili poro ja
yritti kiskoa kivirekeä eteenpäin.
”Räyh, räyh, sinusta ei ole mihinkään, räyh
räyh, sinä et osaa mitään,” räkyttivät supikoirat
ja yrittivät purra poroa jalasta.
”Kraak, kraak,” raakkuivat korpit ja yrittivät

nokkia poroa silmästä.
Poro kiskoi ja kiskoi. Jotkut eläimet auttoivat
poroa ja työnsivät rekeä takaa. Jotkut eläimet
sivulta, kun heidän mielestään suunta oli väärä. Joku työnsi jopa vastaan. Reki nytkähteli
kuitenkin hiljalleen eteenpäin. Koirat ja korpit
haukkuivat ja raakkuivat vieressä häiritsemässä muita.
”Vedetään kaikki yhteen suuntaan. Saamme
paljon enemmän yhdessä aikaan,” vetosi poro.
”Meillä on paljon tehtävää, jotta leijonalinna
saadaan vaarattomaksi, siihen meiltä tarvitaan
paljon yhteistyötä ja yksimielisyyttä” sanoi
poro.
Reki liukui hitaasti eteenpäin kohti etelää.
Kivilasti ja kaikki metsän eläimet katosivat
polkua pitkin metsän siimekseen päämääränään leijonalinna.
Sen pituinen se.

Aimo-vaari

Kaikki tämän satunurkan tarinat on sepitetty,
keksitty, taikka sitten lainattu, vääristelty ja
muunneltu vanhoista kunnon sepitelmistä.
Satu on tarkoitettu opiksi ja ohjeeksi. Kaikki
yhtäläisyydet olemassa oleviin ihmisiin tai
todellisuuteen ovat täysin sattumanvaraisia,
vai olisiko sittenkään?!?

TVY:n hallitus valmisteli vuosikokousta
Työttömien
Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön hallitus
kokoontui Helsingissä 7.2. ja käsitteli vuosikokousasiakirjat. Hallitus jättää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi toimintakatsauksen
viime vuodelta ja kuluvan vuoden
toimintasuunnitelman.
Lisäksi
hallitus käsitteli valtakunnallisten
koulutusten suunnitelman tälle
vuodelle. Kuvassa hallituksen jäseniä, alarivissä vas. Pirjo-Liisa
Junttila, Lea Vallius, Aimo Kuoppa-aho, Seppo Leppälä, Ritva
Vaure TVY:n toimistolta ja Tauno
Hakkarainen. Ylärivissä vas. Seija
Kyllönen, Maria Karesti, Reino
Häkkinen, Kirsi Saunamäki, Pirjo
Lehtonen ja Helvi Järvenpää. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet
Ahti Heinonen ja Arto Träskelin.
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Tehdään yhdessä
-Ihmisen puolesta
Vesa Huusko
kansanedustajan avustaja

Ehdolla Oulun vaalipiirissä
Tasa-arvoinen
hyvinvointiyhteiskunta
kuuluu meille
kaikille!

64

Vain annetut äänet lasketaan!
www.vesahuusko.ehdolla.fi

OIKEASTI TYÖTTÖMIEN ASIALLA

Työttömien perusturvaa
parannettava.
Kynnys työelämään
matalammaksi.
Työsuhteet kokoaikaisiksi ja vakituisiksi.

Unto Valpas
kansanedustaja
Oulun vaalipiiri

www.untovalpas.net

74

Työtä ja
turvallisuutta

Työttömyyspäivärahaa on
korotettava

109
www.teroronni.fi
Kansanedustaja

TeroRönni
SDP Pirkanmaa
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Asiakkaan toive ammattiauttajalle

”Älä lisää vaikeuksissa olevan taakkaa”

A

siakas ongelmineenkin
on aina myös ihminen,
joka haluaa uskoa itsestään hyvää ja haluaa myös muiden uskovan itsestään hyvää. Ongelma tai ongelmat, esimerkiksi
työttömyys ja köyhyys, eivät saisi
johtaa tilanteeseen, jossa ihminen
alkaa määrittyä kaikkialla yhteiskunnan instituutioissa kielteisesti
ongelmistaan johtuvissa asiakkuuksissa (esim. työvoimahallinto ja sosiaalitoimisto). Jokainen
ihminen haluaa tulla määritellyksi hyvien ominaisuuksiensa ja
vahvuuksiensa kautta, ei pelkkänä ongelmaisena tai ongelmana.
Valitettavasti pelkästään jo nuo
ensin mainitut ongelmat alkavat
koetella ihmisen myönteistä minäkuvaa, syödä henkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Vaikeuksien
mukanaan tuoman asiakkuuden
ei pidä lisätä taakkaa valmiiksi
vaikeuksissa olevan ihmisen hartioille. Asiakkuus ei saa muodostua ongelmaksi jo ongelmiensa
kanssa kamppailevalle.
Ei ole oikein pelätä viikkoja viranomaistapaamista ja olla viikkoja vihainen asiakkaana käynnin
jälkeen. Kohtaamattomuudesta
tai sivuutetuksi tulemisesta on
vaikeata ellei mahdotonta antaa
palautetta asiakastilanteessa. Asiakkaassa nämä herättävät selittämätöntä pahaa oloa ja vihaa, joita
ei yleensä osata muuttaa sanoiksi
ja asialliseksi palautteeksi.

Kuka kohtaa vihan?
Kaikki eivät voi yrityksistään
huolimatta sosiaalistua ja sopeutua tilanteeseen, jossa heidän
osallisuutensa yhteiskuntaan ja
toimimisensa yhteisössä jää pysyvästi estyneeksi. Kaikkivaltiaat
työmarkkinat eivät enää työttömiä pelasta. Mutta kuitenkin me
olemme ihmisiä ja meilläkin on
elämä elettävänä, emmekä voi jäädä kielteisten leimaavien roolien
kantajiksi lopuksi elämäämme. Se
merkitsisi itsetuhoa!
Kuka kohtaa ihmisen vihan ja
turhautumisen, jota kukaan yhteiskunnan edustaja tai instituutio ei suostu kohtaamaan. Perhe
ja puoliso - ihmisen läheisimmät
- kohtaavat hänen vihansa tavalla
tai toisella. Jos asiakkaalla on per26 1/2007 - KARENSSISANOMAT

Osin omiin kokemuksiinsa nojautuen käsittelee Anna-Liisa Paukkonen
tässä kirjoituksessaan niitä vaikeuksia, joita terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon henkilökunta joutuu työssään kohtaamaan.
Anna-Liisan näkökulma on asiakkaan, mutta auttajalla on tässä avaimet
onnistuneeseen vuorovaikutukseen.

Minut sysättiin ulkopuolelle ja jäin yksin suruni ja pelkojeni kanssa
he - ukko tai akka ja lapset - he
saavat kuulla sellaista sanallista
palautetta, ettei sellaista kenenkään korville soisi; Pahimmassa
tapauksessa nöyryytyksen yhteiskunnan rattaissa kokenut kostaa
perheenjäsenilleen tapahtuneen
henkisellä ja ruumiillisella väkivallalla. Viha voi myös jäädä
nöyryytetyn omaan sisimpään
patoutuneena ja aiheuttaa henkistä lamaantumista ja masennusta,
jopa somaattisia oireita. Ihminen
alkaakin vihata itseään ja omaa
elämäänsä tultuaan syrjäytetyksi
ja yli kävellyksi.

Suoraan työttömyyden
kovasta ytimestä
”Ulkoistuin hyvinvointi - Suomesta
lähdettyäni opiskelemaan ja
valmistuttuani suoraan laman
kouriin. Minusta tuli ensin äiti ja
sitten minusta tulikin TYÖTÖN.

Se amputoi minut henkisesti ja
sosiaalisesti. Putosin tyhjyyteen.
Minusta tuli minätön. Kuin ihmeen
kaupalla putoamiseni tyhjyydessä
pysähtyi. Aloin tutustua ihmiseen,
mittaamattoman
rikkaaseen
maailmaan, jonka nimi nyt on
Minä. Inhimilliseksi kasvuksi sitä
nimitetään. Olin ikionnellinen ja
halusin alkaa elää omana itsenäni,
puhua ja toimia yhteisössä ja
täysivaltaisena yhteiskuntalaisena.
Mitä teki yhteiskunta, löi minua
kasvoille ja sanoi: “Diskattu”. Työvoimahallinnon mielestä tarvitsin
moniammatillista tehostettua aktivointia ja työmarkkinakelpoiseksi
muokkaamista. Minusta alettiin
etsimällä etsiä vikoja! En minä
mikään ongelmainen tai hullu ollut, kärsin vain mielettömästi siitä,
että olin jäänyt ulkopuolelle ja halusin takaisin ihmisten yhteyteen,
jatkaa hyvin alkanutta kasvuani

ihmisenä…
Sitten hyvinvointivaltio Suomi
hymyilee minulle kauniisti ja kertoo, että se tietää, mikä minulle on
parhaaksi, koska en ymmärrä sitä
itse. Minun ei tarvitse vaivautua
ajattelemaan, puhumaan, eikä toimimaan. Mutta kun minä haluan
olla tässä mukana ja niin kovasti,
että kipeää tekee. Olen ollut kauan
lamaantunut ja nyt olen parantunut!
Olenko liikaa, vai liikaa ihminen, tämän ajan Suomeen. Enkö
muista pysyä roolissani, passiivisena, mykkänä ja nöyränä! Minä
en ymmärrä enää mitään, enkä
tässä elämässä taida tulla ymmärtämäänkään. Rankaiseeko yhteiskuntamme kaikkia inhimillisestä
kasvusta “kärsiviä” näin.
Minut sysättiin ulkopuolelle ja
jäin yksin suruni ja pelkojeni kanssa, murskaannuin kohtuutonta
taakkaa kantaessani. Parantua
aloin vasta löydettyäni itsestäni
pienen haavaisen ihmisen, joka
makasi pimeässä, vapisten kylmästä ja pelosta. Hänen kanssaan aloitin kasvuni itseni kokoiseksi - kokonaiseksi ihmiseksi. Kuka päätti
ja missä, että hän on kelvoton ja
huono. Väärinkäsitys! Rikos ihmisyyttä vastaan!”

Neljä tapaa kohdata
asiakas
Seuraavassa pohdittavaksi muutamia huomioita siitä, mitä voi tapahtua asiakastyössä ja -suhteissa
asiakkaan näkökulmasta.
Kohtaaminen ihmisenä olisi tietysti hädänalaisen ihmisen kohtaamisen ihannetilanne, mutta
ymmärrettävistä syistä tähän ei
monestikaan päästä, eikä pyritä,
paitsi ehkä henkisen ja hengellisen ammatilllisen auttamistyön
puolella. Kun asiakas tuntee, että
myös toisella puolen pöytää on
ihminen, jolla myös on omat
heikkoutensa ja ongelmansa, asiakkaan ei tarvitse muovautua ongelmansa edellyttämään rooliin

vaan hänkin voi pysyä omana itsenään ongelmistaan huolimatta.
Kohtaaminen asiakkaana on asiakkaan kannalta neutraali tilanne.
Tosin inhimillisen hädän hetkellä ja varsinkin tunteiden ollessa
pinnalla, liian etäiseksi pyrkivä
ammatillisuus saattaa loukata ihmistä.
Asiakkaan kohtaaminen ongelmaisena on ongelmallista, koska silloin ihmisen on pitemmän
päälle otettava ongelmaisen rooli
ja täytettävä siihen liitetyt ominaisuudet. Sen sijaan, että pysyisi itsenään ja ihmisenä, hän alkaakin
vastata rooliodotuksiin, jotka heijastuvat pöydän toiselta puolelta.
Ihminen alkaa muuttua sellaiseksi, jollaisena hänet nähdään. Esimerkiksi työtön-rooliin liitetään
tunnetusti ominaisuudet tyhmä,
laiska ja saamaton. Ammattilaisen
ryhtyessä yli-auttamaan asiakasta,
eli toimimaan asiakkaan puolesta, tekee asiakkaasta ajan mittaan roolinsa näköisen. Asiakas
lamaantuu ja hänen minuutensa
surkastuu roolin alla.
Asiakkaan kohtaaminen ongelmana on täydellistä kohtaamattomuutta. Silloin asiakas kokee

olevansa kokonaan epätoivottu.
Tämä on vaarallisinta silloin,
kun asiakkaalla ei ole enää jäljellä
myönteisiä läheisiä tai muita ihmissuhteita ja muita omaisia kuin
viranomaisia. Jos asiakkaalla ei
ole enää myönteistä yhteisöä, johon kuulua ja jossa toimia, hänen
minuutensa mitätöityy vähitellen
kokonaan. Mikään ei ole ihmiselle
tuhoisampaa kuin kaiken myönteisen katoaminen suhteessa muihin ihmisiin. Asiakastilanteiden
tukiessa jatkuvasti asiakkaan kielteistä käsitystä itsestään ihminen
joutuu kielteiseen sisäiseen syöksykierteeseen ja alkaa itse määrittää itsensä pelkäksi ongelmaksi
sekä itselleen että ympäristölleen.
Silloin itsetuhoajatukset ja itsetuhoinen kohtuuton elämäntapa
ovat ainoa tie, eikä vaihtoehtoja
ole.
Hyvä asiakastyö auttaa ihmistä
toimimaan itse
Asiakastyössä ja -suhteissa vaikuttavat aina arvot ja asenteet,
normit ja roolit. Toimintatavat ja
-käytännöt muotoutuvat niiden
perusteella. Asiakas aistii ne tullessaan asiakastilanteeseen, joka
on aina myös vuorovaikutustilan-

ne. Vastavuoroisen ja toimivan
vuorovaikutuksen luomisen perustana on aina luottamus, ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Ihmiselle on ensiarvoisen
tärkeää olla elämän ongelmakohdissa oman elämänsä asiantuntija ja toimija. Sitä tukee ammatti-ihmisen toiminnassa. ihmisen
omien voimavarojen etsiminen
ja huomioiminen; ihmisen omien
ajatusten, toiveiden ja mielipiteiden kysyminen omasta tilanteesta, kuuntelu, “ihmisen näkeminen
ihmisenä” ja varsinkin yhdessä
työskentely vaikeuksien ja ongelmien voittamiseksi.
Ihmisessä ja hänen elämässään
on aina ongelmista huolimatta
paljon myös hyvää ja onnistunutta! Vaikeimmassakin elämäntilanteessa on aina mahdollisuus
johonkin uuteen ja yllättävään,
vaikka tie näyttää olevan tukossa
joka suuntaan. Hyvä asiakastyö
auttaa ihmistä löytämään, näkemään ja toimimaan itse.
Kielteinen tai välineellistävä
asiakas- ja ihmiskuva tekee vastavuoroisen
vuorovaikutuksen
syntymisen mahdottomaksi. Jos
ihminen asiakastyössä sivuute-

taan, samaistuu hän ongelmaisen
passiiviseen rooliin koko elämässä. Sen seurauksena asiantuntemus ihmisen elämästä ja nk. elämän hallinta lipuu pois ihmiseltä
itseltään ja siirtyy ammatti-ihmisten käsiin. Itsemääräämisoikeuden tultua tarpeettomaksi katoaa
myös omanarvontunto ja ihmisarvo. Tällainen asiakastyö tuottaa
ihmiselle syvän nöyryytyksen kokemuksen.
Yhteiskuntalainen on aina ihminen ja sitä hyvää ja parempaa,
mitä siitä kasvaa. Työttömän rooli
yhteiskunnassa on raskas kantaa,
sillä sen päälle ei voi elämää rakentaa. Palkkatyön antamaa toimijuutta ei ole helppo korvata,
eikä sen etsimiseen ole yksin voimia ja näköalojakaan.
Onko työmarkkinoilta pudonneen mahdollista säilyttää toimijuus ja täysivaltainen yhteiskuntalaisuus? Saako ja voiko ilman
palkkatyötä oleva olla onnellinen
ihminen ja elää täysipainoista, ihmisarvoista elämää?
Talvisin yhteistyöterveisin
Anna-Liisa Paukkonen

Voimavaraistamisviikot yhdistysten
toiminnan vetäjille

T

VY panostaa työttömien
yhdistysten vetäjien jaksamiseen yhdistyksissä tehtävässä työssä.
Järjestö toteuttaa tänä vuonna
yhteistyössä Solaris-lomat ry:n ja
Perhelomat ry:n kanssa kaksi voimavaraistamisviikkoa, jotka on
tarkoitettu työttömien yhdistysten
toiminnan vetämisestä vastaaville.
On tärkeää, että henkilöt, jotka
yhdistyksissä tekevät työtä joko
palkattuina tai vapaaehtoisina,
jaksavat sekä henkisesti että fyysisesti.
Yhdessä tekeminen, liikunta,
ulkoilu ja lepo ovat avainsanoja,
joita hyödynnetään voimavaroja
etsittäessä.
Solaris-Lomat:
Summassaari
haku 30.7. mennessä, lomaviikko
23.-28.9. ja Perhelomat ry:
Lomakeskus Huhmari, haku
16.3. mennessä ja lomaviikko 7.12.5. Solaris-Lomilla 40 euron
omavastuu, Perhelomat ry ei
veloita omavastuuta. Hakemukset
TVY:n toimistoon lomajärjestöjen Viikon aikana käydään läpi omaa jaksamista sekä ryhmässä että haluttaessa myös yksilöinä. Kartoitetaan
lomakkeilla.
voimia vieviä tekijöitä ja vastapainoksi etsitään jaksamista antavia ja lisääviä voimavaroja yhdessä tehden.
Viikoilla hyödynnetään myös lomapaikan tarjoamaa ohjelmaa tarpeen mukaan.
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Sirkka-Liisa Anttila
eduskunnan I varapuhemies
Naisjärjestöjen Keskusliiton pj.

59
Keskusta – Hämeen vaalipiiri

63

Työ ja oikeudenmukainen
toimeentulo on
jokaisen oikeus
Kun haluat tuloksia,
valitse maalisvaaleissa
Sirkka-Liisa!
www.sirkka-liisaanttila.fi

Äänestä jatkamaan
hyvin aloitettua työtä.
• Työttömyyden byrokratiaa
vähennettävä
• Nuorille työllistymistakuu

105

• Oppisopimuskoulutusta
lisää
• Konkreettisia työllistymispolkuja työttömille

Hämeen vaalipiiri

21

Ahkera asiantuntija.
Inhimillinen osaaja.

KARI
SALMI
www.karisalmi.info

SER-TAISTELIJA
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kansanedustaja Erkki Pulliainen
jatkoon Oulun vaalipiiristä
www.pulliainen.net

EDUSKUNTAAN
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Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Paasivuorenkatu 4–6 A
PL 54, 00531 Helsinki
puh. 020 774 002
faksi 020 774 2039
pam@pam.fi, www.pam.fi
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Tapahtumakalenteri

Vuodenvaihteen muutoksia sosiaaliturvaan
Työssäkäyvien toimeentulotukiasiakkaiden
asema parani
Toimeentulotukilakiin liittyvän
etuoikeutettua tuloa koskevan
kokeilun voimassaoloaikaa jatkettiin kahdella vuodella. Kokeilun
ansiosta toimeentulotukea saavan
asiakkaan on mielekästä hankkia
pieniä ansiotuloja. Samalla toimeentulotukea saavien työllistyminen helpottuu. Laki tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja se on
voimassa vuoden 2008 loppuun.
Väliaikaisesti toimeentulotukea
hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa
kuukaudessa jätetään ottamatta
huomioon tukea myönnettäessä.
Etuoikeutetun tulon määrä on kotitalouskohtainen.

Työttömyysturvaan
indeksikorotuksia
Työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki nousivat noin 1,7
prosenttia. Uusi määrä on 23,91
euroa päivässä ja lapsikorotus yhdestä lapsesta 4,53 euroa, kahdesta lapsesta 6,65 euroa ja vähintään
kolmesta lapsesta yhteensä 8,58
euroa päivässä. Korotukset koskevat myös Kelan maksamaa koulutustukea, vuorottelukorvausta ja
koulutuspäivärahaa.
Soviteltua
työttömyysetuutta
voidaan maksaa osa-aikaista tai

sivutyötä tekeville edelleen vuoden 2007 loppuun saakka, vaikka
36 kuukauden enimmäismaksuaika täyttyisi.

Työmarkkinatukeen
oikeutetun matkaavustus
Työmarkkinatukeen oikeutetulle
myönnettävää
matka-avustusta saa tänä vuonna enintään 4
kuukauden ajan työsuhteen alkamisesta, kun ottaa vastaan työn
toisella paikkakunnalla. Viime
vuonna avustusta sai kahden kuukauden ajalta. Avustuksesta päättää työvoimatoimisto, mutta Kela
maksaa sen. Tänä vuonna työtön
voi lisäksi hakea työvoimatoimistosta sen maksamaa harkinnanvaraista liikkuvuusavustusta.

Yleiseen asumistukeen
pieniä korotuksia
Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja korotetaan 0,16 euroa
neliömetriä kohden kuukaudessa.
Tämä vastaa asumistuen saajien
keskimääräistä vuokrien nousua.
Asumistuki korvaa tuensaajille.
enimmillään 80 prosenttia vuokran noususta, jos muut olosuhteet
pysyvät ennallaan.
Myös hyväksyttäviä vesimaksuja
sekä omakotitalossa hyväksyttäviä muita hoitokuluja korotetaan
siten, että ne vastaavat keskimääräistä kustannusten nousua.

Tanssimme Vuodet Ympäri
Terveydestäni Välitän Yhä
Toisetkin Voivat Yrittää
Lukijakilvan ratkaisu siirtyy alkukesään. Karenssisanomien joulunumerossa haastettiin lukijat kilvan keksimään kolmen uuden sanan yhdistelmiä TVY:lle. Hauskoja, yllättäviä ja surullisiakin TVY-yhdistelmiä
on järjestön toimistolle lähetetty. Lehden seuraavassa numerossa lisää
esimerkkejä sekä tiedot voittajista ja palkinnoista.
Toimitus

Töihin Eurooppaan
EU:n jäsenvaltion kansalaisella on oikeus halutessaan lähteä töihin toiseen jäsenvaltioon. Siellä hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin maan omalla kansalaisellakin. Toisesta maasta tullutta ei saa syrjiä
eikä esimerkiksi palkata huonommilla ehdoilla töihin.
EU-kansalaisuuden peruspilari on ajatus ihmisten oikeudesta liikkua
vapaasti kaikissa maissa. Yhden jäsenmaan kansalaisella on oikeus olla
toisessa maassa kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Määräajan umpeutuessa on maahan jäämisen edellytyksenä oleskeluluvan anominen,
työlupaa ei toisen EU-maan kansalainen tarvitse.
Työtilaisuuksista Euroopassa saa tietoa Työministeriön Eures
–
eurooppalaisesta
työnvälitysjärjestelmästä
osoitteesta
http://www.mol.fi/eures/.
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05.03.2007

Sosiaalisen yrityksen lain ohjausryhmä,
TM

07.03.

Oppimisen aamiaiset, KSL

10.03.

TALHALL Rantasalmella

22.03.2007

Oppimisympäristöt, DIAK

25.-30.03.2007

Työttömien lomaviikko “Terveenä
työttömyydestä” Kylpylähotelli
Summassaaressa. Omavastuu 40
€ + matkat. Haku Solaris-lomien
kaavakkeella 19.01.2007 mennessä TVY
ry:n toimistoon

26.03.2007

HOT-Ohjausryhmä, STAKES

29.-30.03.2007

TVY ry:n vuosikokous Hotelli
Laajavuoressa Jyväskylässä.

Maalis-huhtikuu 2007

EU-elintarviketuen jako.

10.-11.04.2007

TVY ry:n hallituksen kokous, Kesäranta

23.04.2007

IHMOn suunnittelukokous, Kirkkohallitus

26.04.2007

Työttömyystyön kehittämisryhmä

04.05.2007

IHMOn kanavapalaveri, Lääninhallitus

07.-12.05.2007

Voimavaraistamisviikko työttömien
yhdistysten toiminnan vetämisestä
vastaaville Huhmarissa. Ei omavastuuta.
Hakemukset Perhelomien kaavakkeella
16.03.2007 mennessä TVY ry:n
toimistoon.

07.05.2007

Valtakunnallinen koulutuspäivä DIAK:n
auditoriossa Helsingissä.

27.05.-01.06.2007

Voimavaraistamisjatkoviikko v.2006
olleille vetäjille hotelli Summassaaressa.
Omavastuu 40 € + matkat. Jokaiselle
lähetetään henkilökohtainen kutsu.

05.06.2007

Valtakunnallinen työttömien
edunvalvontatapahtuma Helsingissä.

07.-08.06.2007

Eurooppalaisen Marssin tapahtuma,
Rostock

Heinäkuu

TVY ry:n toimisto vuosilomalla.

28.-30.08.2007

Työttömien valtakunnalliset kesäja kulttuuripäivät Matkailukeskus
Rauhalahdessa Kuopiossa.

11.-12.09.2007

Kuopion hiippakunnan työnohjauspäivät,
Rytkyn leirikeskus Kuopio.

23.-28.09.2007

Voimavaraistamisviikko työttömien
yhdistysten toiminnan vetämisestä
vastaaville hotelli Summassaaressa.
Omavastuu 40 € + matkat. Hakemukset
Solaris-lomien kaavakkeella 30.07.2007
mennessä TVY ry:n toimistoon.

08.-13.10.2007

Voimavaraistamisjatkoviikko v. 2006
olleille vetäjille Huhmarissa. Ei
omavastuuta. Jokaiselle lähetetään
henkilökohtainen kutsu.

Lokakuussa

Työttömien 14. valtakunnalliset
Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä.

26.11.-01.12.2007

Työttömien lomaviikko Huhmarissa
teemalla “Yritänkö jaksaa vai jaksanko
yrittää”. Omavastuuta ei ole, matkat
pitää kustantaa itse. Haku Perhelomien
kaavakkeella 10.10.2007 mennessä TVY
ry:n toimistoon.

Marraskuussa

Valtakunnallinen koulutuspäivä laivalla.

73
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Tämä on TVY
Historiaa ja faktoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TVY on perustettu vuonna 1991 ajamaan ja valvomaan Suomen työttömien sosiaalisia etuja, hoitamaan
tiedotusta, järjestämään koulutusta ja toimimaan työllisyyden parantamiseksi.
Riippumaton ja puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö
Järjestöön kuuluu noin 150 jäsenyhdistystä eri puolilla maata.
TVY tukee ja kehittää jäsenyhdistysten taloudellista ja järjestöllistä osaamista. Tavoitteena on tukea työttömien
arkea ja avata toimeentulon solmuja.
Järjestö edustaa suomalaisia työttömiä Euroopan työttömien verkostossa ENUssa.
Tutkii ja tuntee suomalaisen työttömän arjen ja ongelmat, etsii ja esittää niihin ratkaisuja
Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työttömien aseman parantamiseksi
Toimii työttömän henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden hyväksi
Järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja, koulutusta, kampanjoita ja mielenosoituksia
TVY on yksi eniten EU:n ruoka-apua jakavista järjestöistä.
Tiedottaa työttömyyteen liittyvistä seikoista työttömille sekä viranomaisille ja muille vaikuttajille.
TVY:n kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö ja yritys. Järjestö vastaanottaa lahjoituksia (myös
tavaralahjoituksia). Työttömien toimintaa ja viestintää voi tukea myös ilmoittamalla Karenssisanomat-lehdessä.

Yhdessä ay-liikkeen ja ev.lut. kirkon kanssa

Työttömien järjestön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat ammattiyhdistysliike ja evankelisluterilainen kirkko. Ne
molemmat ovat olleet aktiivisesti mukana luomassa työttömien yhdistys- ja järjestötoimintaa. Vieläkin ammattiyhdistysväen ja evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen ja taloudellinen tuki on työttömien liikkeelle korvaamatonta.
Valtakunnallisena järjestönä TVY tekee yhteistyötä pääasiassa ammatillisten keskusjärjestöjen sekä Kirkon diakonia
ja yhteiskuntatyön keskuksen KDY:n kanssa. TVY:llä on yhteistyötä myös joidenkin ammattiliittojen, tuomiokapitulien ja seurakuntien kanssa. TVY:n tärkein vuosittainen tapahtuma, eli Työttömien Ihmisoikeuspäivät, toteutetaan
yhteistyössä Seurakuntaopiston ja KDY:n kanssa. Ay-liikkeeltä TVY saa, paitsi taloudellista tukea, myös vahvaa tukea
edunvalvonnalleen.

Paljon yhteistyökumppaneita

Paikallisella tasolla työttömien yhdistykset tekevät yhteistyötä ja saavat apua TE-keskuksilta, kunnilta, seurakunnilta
ja paikalliselta ay-liikkeeltä.
TVY tekee yhteistyötä valtionhallinnon sekä sosiaalialan järjestöjen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyöksi voinee kutsua myös varsin tiivistä yhteydenpitoa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä sosiaalija terveysvaliokunnan kanssa.
Merkittävä osa TVY:n rahoituksesta saadaan Raha-automaattiyhdistykseltä. Työttömien järjestötoiminnan yksi tavoite
on rahoituspohjan laajentaminen ja monipuolistaminen.

www.tvy.fi

