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Pääkirjoitus

Vastuullinen, välittävä ja
kannustava Suomi
Kilpailu sieluista päättyi;
kansa äänesti ketä äänesti ja
pulinat pois. Näin kai pitäisi
sanoa. Hallitusohjelmaa luetaan kuitenkin erittäin tarkasti kaikkialla, missä ollaan
kansalaisten edunvalvonnan
kanssa tekemisissä. Toisaalla
lehdessämme on yhteenveto
hallitusohjelmasta. Tarkoitus on esittää ne tärkeimmät
asiat, jotka koskevat meidän
järjestömme edunvalvontaa
ja työttömien elämää.
Hallitusohjelman otsikossa esiintyy kolme sanaa.
Ensin sana ”vastuullinen”,
ja siitä voisi kysyä, kuka
tai ketkä ovat vastuullisia.
Hallitusohjelmassa perätään
yksilön vastuuta, ja yksilön
vastuun korostaminen pelottaa. Mitä tarkoittaa tulevaisuudessa yksilön vastuu, kun
ihminen esimerkiksi joutuu
hakeutumaan hoitoon elämäntapasairauksien vuoksi?
Mitä se vastuu tarkoittaa
silloin, kun ihminen jää
työttömäksi? Hallituksella
tuntuu olevan kovenevat
vastuulliset otteet. Välittäviä
ja pelottavia muutoksia on
tulossa: toimenpiteet ovat
entistä velvoittavampia;
kuntouttava työtoiminta ulotetaan kaikenikäisiin. Välittävä Suomi välittää siitä, että
työllisyystoimenpiteiden
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jälkeen 40 %:lla ihmisistä
on työpaikka. Toimenpiteet
tahdotaan siirtää kannustavasti oikeisiin työpaikkoihin
yrityksiin; matalapalkkatuki
laajennetaan työllisyystoimenpiteiden piirissä oleviin
nuoriin. Suurituloiset, 7000
euroa kuukaudessa ansaitsevat, saavat kuukaudessa 470
euroa lisää ja tarkoituksena
lienee, että he välittävät
vähäosaisista. Niinpä he
käyttävät tämän summan
palkkaamalla vastuullisia
piikoja matalapalkkatuella
perheelleen. Hallitus välittää
erikoisesti eläkeläisistä ja
antaa heille jo 2009 20 euron
kansaneläkkeen korotuksen.
Samoin välitetään opiskelijoista ja korotetaan 15%
opintorahaa.
Mutta mihin unohtuivat
työttömät? Ei tullut työmarkkinatuen korotusta;
ei välitetty niistä, jotka eivät saa työmarkkinatukea
puolison tulojen vuoksi;
ei välitetty lapsiperheistä,
jotka saavat toimeentulotukea; lapsilisää ei edelleenkään katsota etuoikeutetuksi
tuloksi toimeentulotukea
laskettaessa. Sen sijaan ylläpitokorvaukseen luvataan korvaus; viinan hintaa
vähän nostetaan, samoin
tupakkaveroa - välitetään
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00500 Helsinki
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oikeasti ja kannustetaan,
ettei juoda eikä polteta.
Työministeriö hajotetaan,
niin että sinne jäävät vain
hankalat asiat. Jo tutuksi
tulleet toimenpiteet romutetaan tempputoimenpiteinä
ja tehtävän hoitaa ”vihreä
ministeri”. Työministeriön
tontille jää maahanmuuttajien kotouttaminen, heidän
työllisyytensä edistäminen
ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto sekä ulkomaisen
työvoiman käyttö.
Suomalaisista työttömistä välittää Pekkarisen
Maurin suuri sydän, ja superministeriö ohjaa työllisyyspolitiikan avulla vielä
enenevää rahavirtaa harjoittamansa politiikan kautta
yrityksiin. Koulutukset välitetään suoraan yrityksiin,
työllistäminen kannustamaan suoraan yrityksiä.
Riihikuivan rahan lisäksi
välitetään vain yrityksistä,
ja yrityksille luvataan jopa
byrokratian vähentämistä.
Niin sitä pitää. Kansalaisille
luvataan, ettei ketään jätetä
yksin. Palveluita luvataan
kaikkialle riippumatta siitä,
missä ihmiset asuvat. Miten
pirussa turvataan arjen tietoyhteiskunta Sevettijärven
kyläläisille tai Perä-Posion
eläkeläisille? Vastuullinen

Päätoimittaja:
Lea Karjalainen
Taitto: Eila Kuoppa-aho
Järvenpään Työttömät ry
Mediakortti: www.tvy.fi

hallitus välittää kansalaisista, helpottaa perintöveroja ja
nostaa terveyskeskusmaksuja. Ketkä niitä terveyskeskuksia muuten käyttävät?
He, joilla ei ole varaa yksityisklinikkojen palveluihin
- tai niitä yksityisklinikkoja
ei edes ole mailla halmeilla. Asiantuntijat ja toverit
oppositiopuolueissa kertovat toisaalla lehdessä omat
huomionsa. Minusta yllätys
ei ollut se, että tuloloukkuja
aiotaan purkaa; yllätys ei
ollut, että eläkeikä nousee.
Yllätys ei yleensäkään ollut, että meidän ihmisistä
välitetään niin paljon, että
kannustetaan menemään
lisääntyvässä määrin ihan
oikeisiin yrityksiin töihin
ilman oikeaa palkkaa - eikä
sekään ollut yllätys, että meidän väki ei saanut mitään.
Me pyysimme paljon, mutta
mitä saimme: korotuksen
ylläpitokorvaukseen. Kiitos
kuitenkin siitäkin vähästä
kaikkien meidän ihmisten
puolesta. Tyhjänhän kyllä
olisi saanut pyytämättäkin.
Ohjelman allekirjoitti Matti
Tatun poika Vanhanen.
Lea Karjalainen,
Karenssisanomat
päätoimittaja

Paino: Kirjapaino Uusimaa
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Tarja Filatovin haastattelu

vuotta
työministerinä

Osa tämän seitsemän vuoden asioita on tärkeää tunnepuolella ja osa on rakenteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Työmarkkinatuen
lapsikorotus

Tunnepuolelta päätös, joka
jäi mieleen, oli työmarkkinatuen lapsikorotusten palauttaminen. Kun syvän laman
aikana olin kansanedustaja,
niin säästöjen takia työmarkkinatuen lapsikorotukset leikattiin pois, mutta ansiosidonnaiselta ei. Se soti oikeudentuntoani vastaan aika voimakkaasti: miksi heikoimmasta
työttömyysturvasta viedään
korotukset ja paremmasta
työttömyysturvasta ei? Ministerinä minulla oli mahdollisuus
esitellä ne takaisin.
Minusta esimerkiksi ensisijaisen ja viimeisen turvan
suhde on sellainen. Toinen
on tämä työmarkkinatuen
tarveharkinta, koska se on
oikeudenmukaisuuskysymys.
Asia koskee moninkertaisesti
enemmän naisia kuin miehiä.
Jos ajattelen vielä poliitikkona
ja oman taustani historiaa,
niin naisliikkeen tavoite on
ollut aina oma raha. Työmark-
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kinatuen varassa olevilla ihmisillä ei ole omaa rahaa. On
kestämätöntä, että täytyy saada
rahaa mieheltä tai toisin päin.
Työmarkkinatuen pitäisi olla aina korkeampi kuin
perustoimeentulotuki. Nyt
näin ei ole. Jos pelkkää rahaa
katsotaan, se ohjaa ihmisiä
hakeutumaan töihin. Tämä
välityömarkkinoiden kehittämisen problematiikka on
ongelmallinen. Pieniä ituja on
siihen suuntaan tehty. On tehty
sosiaalisia yrityksiä työhallinnon välineeksi, ja nyt ollaan vielä paikkaamassa lainsäädäntöä. Paremmin tulosta
saataisiin, jos mentäisiin verotuksen tai sosiaaliturvan ja
sosiaalimaksujen puolelle.
Eräs asia, minkä eteen pitää
vielä tehdä paljon työtä, on nuorten syrjäytymisen estäminen.
Nuorisotyöttömyysluvut ovat
sillä tavalla abstrakteja, että
prosentti näyttää korkealta.
Nuorten työttömyyden kesto
on kuitenkin lyhyttä. Meillä ei
ole kuin 400 alle 25-vuotiasta
pitkäaikaistyötöntä. Uskon,
että sidos aktiivitoimiin ja
tiettyihin velvoitteisiin on auttanut. Mutta on nuoria, jotka
eivät ole työttömänä työnhakiTVY ry:n
vuosikokous............... 12-17
EU-elintarvikeapu.........s. 18
Kansalaistyömallilla
täystyöllisyys on mahdollinen/Aki Nummelin ....s. 21
Työllisyys jää markkinavoimien armoille
Tarja Filatov..................s. 22

Tarja Filatov oli
työministerinä
25.2.2000 alkaen.

jana, vaan jotka ovat pelkästään
toimeentulotukiasiakkaita.
Heitä on enemmän kuin pitkäaikaistyöttömiä nuoria.
Politiikkaohjelman kautta on
opetustoimen ja työhallinnon
välille saatu rakennettua se,
että nuoria saadaan nuorten yhteiskuntatakuuseen. Olemme
panostaneet ammatinvalinnanohjaukseen, ammattikouluun ja muihin tukipalveluihin.
Ongelma on se, että sosiaalityö
ei ole siinä riittävästi mukana.
Työvoimapalvelukeskuksissa
on mukana KELA, työhallinto
ja sosiaalitoimi. Mutta nuorten
kohdalla me tarvitsemme myös
opetustoimen sosiaalitoimea.

Oma-aloitteellisuutta
kannustettava

Työtön, joka ei ole ollut pitkään aikaan työmarkkinoilla, ei välttämättä löydä
itsestään tämän työn vaatimaa
oma-aloitteisuutta. Rakennetyöttömyyden purkaminen
vaatii tiukempaa työllisyys- ja
sosiaalipolitiikan yhteensovittamista. Useimmiten ongelmat
johtuvat siitä, että terveydenhoito tai päihdehuolto ei ole
kunnossa. Ei voida ajatella,
että pelkästään synnytetään
työpaikkoja. Palvelualoille on
muutenkin syntynyt työpaikkoja. Rakenne on muuttunut
siinä mielessä, että toinen puoli
vetää, mutta toinen puoli ei.

Haastattelun Tarjasta oli tehnyt Työpoliittiseen ai
kakauskirjaan työministeriön neuvotteleva virka
mies Pekka Tiainen.
TVY ry:n väki on ollut paljon tekemisissä työminis
terinä toimineen Tarja Filatovin kanssa. Luettuani
aikakauskirjasta Pekka Tiaisen haastattelun Tar
jasta pyysin, että voisin lyhennellä pitkää artikkelia
käyttöömme. Saatuani luvan olen lyhennellyt sitä
etsien niitä arvoja, joilla Tarja hoiti ministeriyttään.
Kiitos vielä Tarjalle yhteisistä työvuosista,
TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
Vanhasen toinen hallitusohjelma jatkaa
rikkaiden hyysäämistä
Annika Lapintie ...........s. 23
TVY ry:n tulevaa..........s. 25
Hallitusohjelma ei lievitä
köyhyyttä
Päivi Räsänen................s. 28
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Ohjelmarunko ..............s. 29
Sosiaalisiin yrityksiin liittyviä lakimuutoksia voimaan
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Puheenjohtajan palsta

Kiitos

luottamuksesta

Vuosikokous on jälleen
ohi, ja työt jatkuvat. Uusia
asiantuntevia ihmisiä tuli
järjestömme hallitukseen, ja
toivon mukaan he tuovat tullessaan myös uusia ajatuksia
varsinkin edunvalvontaan ja
koko työhön. Työvaliokuntaan
vaihtui järjestäytymiskokouksessa kolme ihmistä, mutta he
kaikki ovat joskus aiemmin
olleet työvaliokunnan jäseniä.
Hallitus kokoontui Naantalissa Raision kaupungin
nuorten retkeilymajoilla. Raision yhdistys huolehti muonituksesta, ja kokoontuminen
kesti kaksi päivää. Ensimmäisenä päivänä kouluttajana
oli Eläkeläiset ry:stä Anu Mäki.
Pyysimme Anun myös kouluttamaan porukkaamme laivalle
vuoden viimeiseen koulutukseen. Varapuheenjohtajan ja
työvaliokunnan valinnassa
käytimme uutta vaikuttamistapaa: Jokainen paikalla olija
ja hallituksen jäsen sai ehdottaa oman mielensä mukaisesti
varapuheenjohtajaa ja työvaliokunnan jäseniä. Työvaliokunnan lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tulevaisuusvaliokunnan, jonka tehtävänä on
lähteä pohjustamaan järjestöllemme strategiaa. Työvaliokuntaan ei hallituksen jäsenten
ehdotusten perusteella tullut



Itä-Suomen edustajaa, mutta
Itä-Suomen edustaja valittiin
uuden tulevaisuusvaliokunnan
puheenjohtajaksi. Strategian
pohjustuksessa tarvitsemme
koko jäsenkentän apua. Tarvitsemme omien lähtökohtiemme
arviointia: miksi yhdistykset
perustettiin, ketkä olivat perustajia ja mitkä mahtoivat
olla ne arvot ja toiveet, millä
oltiin liikkeellä. Tarvitsemme
myös jäsenyhdistystemme työn
arviointia, tulevaisuuden visiointia ja näkemystä siitä, mihin
yhteistoimintajärjestömme
pyrkii yhdistys- yhteistoimintajärjestön tasolla. Mitä pitäisi
muuttaa ja miten? Tämä on
tuhannen taalan kysymys tässä
muuttuvassa poliittisessakin
tilanteessa. Työlle täytyy antaa
tarpeeksi aikaa, ja ehdotankin,
että ensimmäinen välikatsaus on tavoitteena Kokkolan
vuosikokoukseen. Tavoitteena
on työn valmistuminen vuoden
2009 vuosikokoukseen. Myös
Ihmisoikeuspäivillä yhtenä
kanavana on työttömien toiminnan tarkoituksen arviointi.
Suomi-niminen maa sai 19.
huhtikuuta uuden hallituksen.
Saimme hallitukseen ”omia
ministereitä”, ja olkaamme
heistä tyytyväisiä. Kummikansanedustajien nouseminen ministeriksi on meille aina hyvä
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asia. Työ- ja tasa-arvovaliokunnan viime kauden kansanedustajista istuu valtioneuvostossa Paula Risikko ja Anne
Holmlund sekä pätkäministerinä Kimmo Tiilikainen. Yhteistyötä on tehty myös Tarja
Cronbergin kanssa. Paulalle
tuli peruspalveluministerin ja
Annelle sisäministerin salkku.
Kimmo tuuraa ympäristöministerinä Lehtomäkeä, ja varmaan
kaikki jo tietävät että Cronbergistä tuli työministeri. Edunvalvontatyötä jatketaan näiden
ihmisten kanssa, ja on hyvä
jatkaa, koska tärkeät ihmiset
ovat entuudestaan tuttuja. Nyt
on paljon helpompaa kuin
kahdeksan tai jopa neljä vuotta
sitten. Vaikka työministeriössä
onkin tapahtunut räjähdys, ne
ihmiset, joiden kanssa olemme
tehneet työtä, eivät katoa minnekään. Samassa paikassa
jatkaa toimeenpano-osasto,
samassa paikassa istuvat työllisyyspoliittisen projektituen
jakajat TE-keskuksissa. Hallitus on ohjelmassaan ilmoittanut, että tempputyöllistäminen
lopetetaan. Mitä se taas meidän
järjestömme tulevaisuudelle
merkitsee, onkin kysymysmerkki. Edunvalvontamme
haasteet ovat kovat, jos aiomme
pysyä mukana Suomen merkittävimpänä meidän ihmisten
elämänhallinnan auttajina ja
pitkäaikaistyöttömien poluttajina kohti työelämää. Tulevaisuusstrategiassa voimme
sitten miettiä, mikä meidän
työn tarkoitus olikaan.
On hyvä, että valtioneuvostossa on asiantuntijuutta pitkäaikaistyöttömien ongelmiin,
ja tiedän, että kummikansanedustajamme muistavat meidän
ihmiset ainakin vielä. Toivoa
sopii, ettei meidän väki oikeasti
unohdu heiltä päätöksenteossa.
Työttömien köyhyys ei poistu
kyykyttämällä. Ihmiset tarvitsevat välittämistä ja päättäjien vastuuta myös meidän
ihmisistä. Ihmisiä itseään pitää
kuulla aidosti heitä itseään
koskevissa asioissa kaikissa
palveluissa. Ihan oikeasti.

Työttömien Terveydenhuoltoprojekti on sitten käynnistymässä. Valtion budjettiin
saatiin tänä vuonna kaksi miljoonaa euroa, joka on jaettu valtionapujen yhteydessä kunnille.
Lisäksi tulee projektirahana 1,5
miljoonaa euroa. Projekti on
Stakesin ja STM:n hanskassa.
Projektin ohjausryhmässä on
myös meillä edustaja. On erittäin mielenkiintoista nähdä,
mitkä paikkakunnat haluavat
mukaan projektiin mallintamaan, miten nämä asiat pitäisi
oikeasti hoitaa. Valinnat tapahtuvat 11.6. kokouksessa. Meille
on luvattu, että järjestäytyneet
työttömät saavat edustajansa paikallisiin ohjausryhmiin
siellä, missä työttömillä on
yhdistyksiä. Osassa kuntia
asiaan on jo resurssoitu heti
alkuvuodesta lisää ihmisiä, ja
osassa kuntia eivät ole nenäkarvatkaan värähtäneet virkamiehillä - vaikka varmasti ovat
nähneet, että kyseistä rahaa
on valtionapujen joukossa
kilahtamassa kunnan kukkaroon. Valvokaapa paikallisesti
kaikkien työttömien ja myös
omia etujanne ja kysykää, mitä
kunnassanne on asialle tehty.
Työttömien terveyshuolto on
saatava viimeinkin kuntoon.
Siihen tällä maalla on varaa.
Samoin toivon, että olette kiinnostuneita siitä, paljonko kuntanne maksaa Kelalle takaisin
työmarkkinatuen puoliskoa.
Tilasto, josta löytyy jokaisen
kunnan tilanne on työministeriön sivuilla osoitteessa
www.mol.fi. Sieltä oikealta
laatikosta kohdasta tilastot ja
sitten alhaalta oikealta työmarkkinatukiuudistus. Siellä
on hyvät vertailut myös siitä,
miten hommat on lähteneet
kunnissa pyörimään, kun laki
tuli voimaan 2006 alusta.
Uteliaasti ja avoimin mielin
työttömien edunvalvontaa!
Kiitos vuosikokouksessa
luottamuksesta
Yhdessä eteenpäin
Lea Karjalainen
puheenjohtajanne

Yhdistykset toimivat

Nastolassa Jelpataan
N a s t o l a n Ty ö t t ö m ä t
ry:lle uusi ”Jelpataan”-projekti
1.4.2007 alkaen

Uusi projekti työllistää
projektiohjaajan lisäksi vuoden aikana 10 eri henkilöä
TE-keskuksen myöntämällä
palkkatuella sekä muutamia
työharjoittelijoita, joita myös
aktivoidaan työelämään.
Projektin muu rahoitus tulee
Euroopan sosiaalirahastosta
(ESR) ja pieneltä osin Nastolan
kuntarahana. Lähtökohtana
on aktivoida ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa
heille erityyppistä koulutusta
tehtäviin.
Palveluita annetaan, kuten
edellisessäkin ”Nastolassa Jelpataan”-projektissa, vaikeassa
tilanteessa oleville vähävaraisille ikäihmisille sekä nuorille
perheille, jotka tarvitsevat
tilapäistä apua ja ohjausta arjen
rutiineihin.
Nastolassa on paljon yksinäisiä vanhuksia jotka eivät
pääse edes yksin ulos huonon
kuntonsa johdosta. Heillä ei
välttämättä ole sukulaisiakaan
jotka voisivat heitä auttaa.
Useimmilla vanhuksilla on

kuitenkin kova halu elää ja - mukana oloa
asua omassa asunnossaan niin - ulkoiluseurana olemista
pitkään kuin mahdollista. Ko- - kuuntelijana olemista
tona asuminen tuo kunnalle - opastusta arkirutiineihin.
pitkällä tähtäimellä myös sääsVanhuksille toiminta tutöjä, kun vanhuksia ei tarvitse lee olemaan sellaista, mihin
sijoittaa laitoshoitoon liian kunnan palvelut eivät ulotu.
aikaisessa vaiheessa.
Toiminta antaa heille kuitenkin
”Jelpataan”-projektin tarkoitus mahdollisuuden elää kotona
pitkäaikaistyöttömien aktivoi- mahdollisimman pitkään,
misen lisäksi on siis
jolloin vältetään kalliit
pidentää vanhusten
laitoshoidot.
kotona asumista
”Jelpataan”
Kotona
ja aktivoida
-projektin
heitä liikkupalvelut ovat
asuminen tuo
maan. Tavoite
ainakin alkukunnalle pitkällä
on myös antaa
vaiheessa
tähtäimellä myös maksuttomia.
heille muutenkin mielNastolan Työtsäästöjä!
lyttävämpi
tömät ry etsii
elämänlaatu ja
uusia aktiivisia
mahdollisuus asua
pitkäaikaistyöttömiä
pitempään kotonaan.
edellä mainittuihin tehtäviin.
Nuorille perheille järjestetään Asiasta voi kysyä Nastolan
tilapäistä lastenhoitoa esi- työvoimatoimistosta tai työttömerkiksi sairastapauksessa ja mien yhdistyksestä. Projektin
avustetaan erilaisissa rutiini- vetäjä on aloittanut työnsä
tilanteissa.
1.3.2007, mutta järjestelyjen
vuoksi varsinainen toiminta on
”Jelpataan”-toimintaan alkanut 1.4.2007.
kuuluu mm:
Projektin vetäjään Seija
- pienimuotoisia kotitöitä
Kulmalahti-Paukkuun voi
- kauppa- yms. asiointia
ottaa yhteyttä p. 050 5444086

tai Nastolan Työttömät ry p.
03-7625100

Muu toiminta

Nastolan työttömät ry työllistää tänä vuonna yli 30 eri
henkilöä erilaisiin tehtäviin
”Jelpataan”-projektin lisäksi
kierrätystoiminnassa, käsityöpajalla, kahviossa sekä
toimistotehtävissä.
Yhdistyksen toimintaan
tarvitaan myös aktiivisia vapaaehtoisia, jotka voisivat
osallistua erilaisiin tapahtumiin Nastolan alueella.
Kierrätyskeskukseen tarvitaan koko ajan erilaisia
kierrätystavaroita, joista tällä
hetkellä on kova puute. Kierrätyskeskus ei ole ongelmajätteiden kaatopaikka, vaan sinne
kelpaavat vain kunnossa olevat
tuotteet. Kierrätyskeskus sijaitsee Kukkastien alkupäässä
Essoa vastapäätä.
Kierrätyskeskuksen vetäjän Hannele Järvisen mukaan
nyt kelpaisivat myös erilaiset
huonekalut, joista on tällä
hetkellä kova puute.
Seppo Leppälä

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry/TALHALL-projekti
ostaa jäsenyhdistyksilleen Raision Seudun Työttömät ry:ltä

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUSTA.
Kouluttajana toimii puheenjohtaja Kari Hanka. Korttikoulutus kestää yhden 8-tuntisen päivän, mihin
sisältyy ruokailu ja kahdet kahvit. Koulutus voidaan järjestää myös kaksipäiväisenä, jolloin TALHALL
tuottaa toisen päivän ohjelman. Järjestävä yhdistys ottaa vastaan ilmoittautumisen.
Lisätiedot: Kari Hanka, (02)432 7765, 050 5618013; kari.hanka@rstry.fi.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖÄ
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Työsuojelutoiminnan tavoitteet
Työsuojelun toteuttaminen työpaikalla
Tapaturmien ja ammattitautien torjunta
Turvallisuussäännöt
Keskeiset vaaratekijät
Varautuminen onnettomuustilanteisiin
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Yhdistykset toimivat

10 vuotta työttömien
toimintaa Rantasalmella

Rantasalmen Työttömät Ry
on huhtikuussa 1997 perustettu yleishyödyllinen yhdistys.
Toimintamme käynnistyi Susimäellä olevassa teollisuuskiinteistössä seurakunnan,
työttömien sekä kunnan sosiaalitoimen avustuksella, aluksi
työllistimme vain pari ihmistä
ja toiminnanohjaajan sekä
emännän. Yhdistyksen toiminta painottui alussa työttömien
aktivoimiseen virkistys- ja harrastustoiminnan ja ruokailun
avulla. Varsin pian yhdistys
alkoi tehdä myös työttömien
edunvalvontaa hakeutumalla
yhteistyöhön viranomaisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kunnan työpajahan oli aloittanut toimintansa
muutamia vuosia aiemmin
työllistäen parisen prosenttia työttömistä. Yhdistyksen
toiminta Susimäen entisessä
teollisuushallissa oli vilkasta
ja innostunutta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi hallitus
valitsi Kirsti Ahokkaan, jonka
johdolla hallitustyöskentely vakiintui tehokkaaksi ja
avoimesti ulospäin suuntautuneeksi. Kirstihän toimi pian
myös Tvy ry:n Etelä-Savon
aluevastaavana ja seudullisena
vaikuttajana työttömyystyössä. Tätä linjaa ovat jatkaneet
seuraavatkin puheenjohtajat,
Reino Häkkinen ja Vesa Nei-



glick. Yhdistyksen hallituksen
jäsenistä moni on toiminut
myös kunnan, seurakunnan ja
eri yhdistysten luottamuselimissä ja hallinnossa.
Toimipaikkamme vaihtui
Rantasalmen keskustassa sijaitsevaan Työväentalo kiinteistöön syyskuussa 2004,
josta saimme vuokrattua hyvät
ja toimivat tilat tarpeisiimme. Muuttoon liittyi tavallaan
symboliikkaa, kuten onhan
yli sata vuotta toiminut työväen yhdistys ollut olennainen
toimija työllisyysasioissa.
Työttömyys sinänsä ei ole
ollut tuntematonta aiemminkaan Rantasalmen kaltaisessa
pienehkössä maalaiskunnassa.
Tulimme niin sanotusti - pirskatti vie- immeisten ilimoille,
kuten asian ilmaisisi ainakin
vanhemmalle polvelle tuttu
kuvitteellinen sankari Pekka
Lipponen. Outsiderin, Aarne
Haapakosken, luomalla hahmolla oli esikuvansa täällä
Rantasalmella. Pekalla oli uskallusta kokeilla uusia ideoita,
joskin Kalle Kustaa Korkkia
tarvittiin usein apuun ideoiden
loppuun viemisessä. Pekan
tapaan yhdistyksemmekin
on voimavarojensa rajoissa
uudistushaluinen. Mistä vain
löytyisi tarvittaessa se Kalle
Kustaa auttamaan? Onhan
täällä toki samanniminen ka-
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pakka, mutta sen apu ei taida
pitemmälle kantaa.
Tänään toimintamme
periaatteina ovat työttömien syrjäytymisen estäminen
voimaannuttamalla heitä virikkeellisen toiminnan: erilaisten
kurssien, informaatiotilaisuuksien, virkistysmatkojen
yms. tapahtumien muodossa.
Edunvalvonta ja työllistäminen sekä toimintakeskuksen
kehittäminen monipuoliseksi
kokoontumispaikaksi kaikille
halukkaille on myös tavoitteenamme. Pyrimme myös
toiminnallamme vähentämään
työttömyyttä sekä parantamaan työttömien toimeentuloa. Näiden tarkoituksien
toteuttamiseksi järjestämme
työttömien omaehtoista toimintaa, neuvomme tarvittaessa
työtöntä sekä harjoitamme tiedotus sekä julkaisutoimintaa.
Näkyvimpinä toimintamuotoinamme ovat kirpputori sekä
kahvila- ja ruokailupalvelu.
Kirpputoriltamme voit vuokrata edullisen myyntipaikan ja
kahvila/ ruokalassamme voit
nauttia edullista ja maukasta
kotiruokaa viitenä päivänä viikossa. Pyykinpesupalvelumme
käyttäjiin kuuluu paikallisten

Kuvassa toiminnanohjaajamme Pirkko Tyrväinen,
Vesa Neiglick sekä yhdistyksemme ensimmäinen PJ
Kirsti Ahokas.

lisäksi myös kesäasukkaita.
Toimintamuotoihimme kuuluu
myös siivous-ja asiointiapupalvelu vähävaraisille vanhuksille; ulkoilutamme myös maksutta vanhainkodin asukkaita.
Nämä palvelumuotomme on
otettu suurella kiitollisuudella
vastaan ja tulemmekin mahdollisuuksien mukaan lisäämään
näitä todella tarpeellisiksi
koettuja palvelujamme. Toimipaikassamme on asiakkaiden
käytössä myös atk-laitteet internet yhteyksineen nimellistä
korvausta vastaan, myös erilaiset toimistopalvelut, joilla
avustamme myös työnhaussa.
Kangaspuita meiltä löytyy kolmet, jotka ovat olleet ahkerassa
käytössä.
Työllistämme tällä hetkellä
10 henkilöä erilaisiin työtehtäviin.10-vuotisen toimintamme
aikana olemme pystyneet lisäämään työntekijöiden määrää uusia toimintamuotoja
kehittämällä. Tavoitteenamme
on pitää henkilöstömme määrän ainakin nykyisellä tasolla
myös tulevaisuudessa. Näiden
lisäksi on yhdistyksessämme
ollut jatkuvasti monia työnhakijoita sekä työttömiä työharjoittelussa kuin myös vapaaehtoistyössä. Myös kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaita toimii
yhdistyksessämme.
Yhtenä merkittävimmistä yhteistyömuodoistamme
on vuosittainen aiesopimus
työttömyyden vähentämiseksi
jossa yhteistyökumppaneina ovat Rantasalmen kunta,
Rantasalmen seurakunta, Savonlinnan työvoimatoimisto,
Rantasalmen Yrittäjät, Reimari
projekti, Rantasalmen Tuottajat sekä Itä-Savon nuorisotoiminnan tuki Ry. Sopimuksessa
sovitaan, mitä konkreettisia
toimenpiteitä kukin osapuoli
tekee omalla tahollaan työllistämisessä ja työttömyyden
haittojen lieventämisessä. Sopimus luo osapuolisille ja jul-

15-vuotias

Porin seudun Työttömät ry
Porin Seudun Työttömät ry
juhli 15-vuotis syntymäpäiviään 23.4.2007, yhdistyksen
toimintatiloissa Porin keskustassa, Mikonkatu 21.
Juhlapäivänä oli kaikille
vierailijoille tarjolla kahvia ja
itsetehtyä täytekakkua.
Vierailijoiden onnittelutervehdyksiä oli vastaanottamassa yhdistyksen pitkäaikainen
(koko sen olemassa olon) puheenjohtaja Reijo Mäkinen.
Vierailulla kävikin yli sata
onnittelijaa, tuoden onnittelutervehdyksensä yhdistykselle.
Vaikkakin Suomi elää kovan talouden kasvun aikaa,
työttömiä ja varsinkin pitkäaikaistyöttömiä on maassamme
paljon.
Satakunnassa heitä on tällä
hetkellä noin 11 100, joista

kisuuteen selkeä kuvan työttömyydestä ja siitä, miten siihen
aiotaan puuttua. Sopimus on
vahvistanut yhdistyksemme
asemaa vakavasti otettavana
kumppanina.
Vuosittainen jäsenmäärämme on noin 80 varsinaista
jäsentä joiden lisäksi jäsenistössämme on myös kannatusjäseniä n.30. Jäsenmäärämme
on maamme kärkitasoa suhteutettuna paikkakuntamme
työttöminä olevien ihmisten
määrään. Toimipaikkamme
nimi on Huilipaikka ja käyntiosoitteemme on Sudentie
1 Rantasalmi, puhelin: 015440816, kotisivut löytyvät
osoitteesta: http://personal.
inet.fi/yhdistys/rantasalmentyottomat.Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, kun
liikutte täälläpäin. Voimme
tutustuttaa teidät myös vanhaan kulttuuripitäjään Rantasalmeen, jossa on paljon nähtävää. Autamme miehellämme
järjestelyissä.

Porissa 6 100 ja Porin työttömyysprosentti 12,5%.
Porin työttömien yhdistys
onkin omalta osaltaan tärkeässä asemassa järjestäessään
työttömille erilaista aktiivitoimintaa toimitiloissaan ja
muualla.
Yhdistyksen toimintakeskuksessa onkin paljon monipuolisen tekemisen mahdollisuuksia, esim. mattokutomo,
jossa on yhdeksät mattopuut
ja yhdet poppanapuut ja jotka kaikki ovatkin taitavien
tekijöiden ahkerassa käytössä. Kutomossa opastetaan
kudonnan alkeisiin ja sieltä
on myös mahdollisuus ostaa
tarvikkeet.
Kivipajalla on mahdollisuus tehdä erilaisia kivitöitä,
esim. koruja ja opastusta työn
saloihin antaa keskiviikkoisin
Viljo Ylikoski.
Pienellä puutyöpajalla on
välineitä erilaisten puutöiden
tekoon.
Ompelimossa ahertaa tällä
hetkellä neljä taitavaa ompelijaa, jotka tekevät/korjaavat
kodin tekstiilejä ja vaatteita.
Ompelimossa on myös mahdollisuus itse ommella tekstiileitä, ompelijamme auttavat ja
neuvovat töissä.
ATK-luokassa tapahtuu
opetusta tietokoneen käytön

Yhdistyksen perustajajäsenet vas. Ismo Suojanen, Leena Leppänen ja
Reijo Mäkinen sekä TVY:n
järjestösihteeri Ritva Valli

salaisuuksiin kurssimuotoisesti Pekka Koivuniemen taidokkaalla opastuksella.
Tiloissamme kokoontuu
maanantaikerho joka maanantai, tehden erilaisia kädentaidon töitä, esim. kortteja
erilaisiin onnitteluihin.
Keskiviikkoisin kokoontuu
taidekerho, maalaten erilaisilla
tekniikoilla upeita tauluja.
Opastuksesta vastaavat Eila
Suojanen ja Hemmo Mäkinen.
Toimintakeskuksessa tapahtuu myös EU ruokakassien
jako, joka viikon tiistai ja
torstai. Kasseille onkin ollut
Porissa huutava tarve vähävaraisuuden kovasti lisääntyessä.
Tällä saralla onkin Porissa ja
muualla Suomessa kovasti tehtävää, jotta saisimme kaikille
kansalaisillemme kunnollisen
toimeentulon.
Toimintakeskuksessa on
myös työttömien ruokala, josta
saa edullisesti 2,50€ hintaan
ostaa, taitavan emäntämme
Kristiina Sillberg-Niemen
avustajineen valmistaman
herkullisen aterian salaatteineen, jälkiruokineen ja muine
tykötarpeineen.
Tiloissamme toimii myös
kirpputori, jossa myydään
lahjoituksena saatua kodin
käyttötavaraa, vaatteita ja
tekstiilejä sekä yhdistyksessä
valmistettuja vaatteita ja kodin
tekstiilejä. Polkupyöräkorjaamokin löytyy, jossa on mahdollisuus huollattaa/korjauttaa
polkupyörä tai sitten itse tehdä
kyseiset työt talon välineillä.
Kahvihuoneessa saa tosi
edullisesti ostaa kahvia ja itse
tehtyä lämmintä purtavaa ja
lukea vaikka samalla päivän
lehtiä tai katsoa televisiota.
Toimintakeskuksessa kävijöiden käytössä on myös kaksi
nettikonetta, joilla asioiden
hoitaminen onnistuu sekä apuna myös tarvittaessa kopiokone, faksi ja puhelin.

Puheenjohtaja Reijo Mäkinen vastaanotti TVY ry:
n viirin ja onnittelutaulun
TVY:n edustajalta.

Terveydenhoitajan palveluita voi tarvittaessa käyttää
keskiviikkoisin, jolloin ammattitaitoinen SAMK:n henkilö on paikalla.
Porin Urheilutalolta on
varattuna kuntosalivuoroja,
jolloin liikunnasta ja omasta
kunnosta huolehtivat voivat
harrastaa erilaisia kuntoilumuotoja sekä keskiviikkoisin
on mahdollisuus kovasti pidettyyn vesijumppaan, ammattitaitoisen henkilön opastuksella.
Mahdollisuuksien mukaan
(heh, lue, rahatilanteen) järjestetään erilaisia retki ja muita matkoja mielenkiintoisiin
kohteisiin.

Kaikki porilaiset ovatkin lämpöisesti tervetulleita tutustumaan
yhdistyksemme
toimintaan ja toimitiloihin!!
Porissa 26.4.2007
Kari Lehtinen
toiminnanohjaaja
Porin Seudun Työttömät ry
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Vuokratyön markkinoiden rattaissa
Noin puoli miljoonaa palkansaajaa työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa, joita
ovat muun muassa määräaikainen työsuhde, vuokratyö ja
osa-aikatyö. Vielä 1990-luvun
lopulla vuokratyön katsottiin
keskittyvän sesonkihuippujen tasaamiseen, mutta viime
vuosina siitä on tullut myös
työnantajien keino rekrytoida
henkilöstöä, jonka irtisanomissuojasta ja työehdoista ei
tarvitse välittää. Työntekijälle
vuokratyö saattaa olla joskus
elämäntapaa koskeva vapaaehtoinen ratkaisu, mutta monesti
siihen on päädytty taloudellisen tilanteen pakottamina.
Verrattuna vakituisen työhön
vuokratyössä korostuvat ikävät
puolet kuten epävarmuus tulevaisuudesta, palkan pienuus,
haasteiden puute ja ulkopuolisuus työyhteisössä.

Kasvaville yritykselle vuokratyöntekijät ovat puolestaan
turvallinen ja vaivaton tapa
saada nopeasti lisätyövoimaa.
Myös lomien ja sairaslomien
kannalta keino on kätevä.
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) selvityksen mukaan
vuokratyövoimaa käytti vuonna 2005 joka kuudes yritys.
Yleisintä vuokratyövoiman
käyttö oli teollisuudessa, rakennusalan yrityksissä sekä
hotelli- ja ravintola-alalla. Yritysten yleistyneestä vuokratyövoiman käytöstä huolimatta
vain prosentti kokonaistyövoimasta tekee vuokratyötä, mikä
on huomattavan vähän verrattuna vaikkapa Keski-Eurooppaan. Tämän ei kuitenkaan

Vuokratyöntekijän
näkökulma

Vuokratyössä työntekijän
etu ei ole aina sama kuin
työnantajan etu. Liikkuvien ja
nopeasti muuttuvien työmarkkinoiden seurauksena syntynyt
vuokratyö on hyödyllinen
instrumentti yhtiölle, joka voi
käyttää sitä työvoimareservinä muuttuvien tarpeidensa
mukaan. Tehokkuudesta ja
tarkoituksenmukaisuudesta
huolimatta vuokratyöläinen
ei ole yhtiöiden tapaan yhtä
riemuissaan ”markkinoiden
dynamiikan” tarpeista, jossa
hänen työpanostaan hyödynnetään. Suurin ongelma on se,
että riskit jäävät aina työntekijälle jos työtä ei ole tarjolla.

Vuokratyöbuumi

Suomessa vuokratyöfirmoja on ollut jo 1970-luvulta
lähtien ja esimerkiksi nykyään
hyvin tunnettu Eilakaisla on
perustettu jo vuonna 1971.
Vuokratyön nopea kasvu alkoi
kymmenkunta vuotta sitten,
pahimman laman jälkeen. Tällä
hetkellä vuokratyötä välittäviä yrityksiä ja osuuskuntia
on nelisensataa, ja niistä sata
suurinta hallitsee käytännössä
suurinta osaa työntekijöiden
välitystoiminnasta. Turussa
vuokratyöfirmoja on noin 50.
Pähkinänkuoressa vuokratyö tarkoittaa sitä, että vuokratyöntekijä on työsuhteessa
vuokrausyritykseen, mutta
antaa työpanoksensa toiselle
yritykselle. Miksi työn vuokraava käyttäjäyritys turvautuu
vuokratyövoimaan, vaikka
oman työntekijän palkkaaminen näyttäisi päältä päin
katsottuna halvemmalta? Syitä
on useita ja ne ovat usein vielä
alakohtaisia. Esimerkiksi ravintola-alalla työntekijöiden
rekrytointi ruuhka-aikana on
kallista ja aikaa vievää. Tällöin
työvoiman piilokustannukset
painavat vaa´assa paljon kun
firma tarvitsee uutta työvoimaa. Eräät toiset alat ovat taas
herkkiä suhdannevaihteluille,
eivätkä firmat uskalla siksi palkata vakituista työvoimaa vahvan irtisanomissuojan vuoksi.



Turun Seudun Työttömiä tietokoneiden kimpussa

pidä hämärtää sitä tosiasiaa,
että vuokratyövoiman käyttö
on kasvanut maassamme viime
vuosina räjähdysmäisesti. EK:n
selvitys kertoo, että henkilötyövuosina mitattua vuokratyön
määrä on kaksinkertaistunut
viiden viime vuoden aikana.
Kun vuosituhannen vaihteessa
vuokratyösuhteita solmittiin
vuodessa 130 000 – 150 000,
oli luku vuonna 2003 jo 285
000. Vuokratyöbuumista kertoo myös se, että suuret kansainväliset ketjut kuten Adecco
ja Manpower ovat levittäytyneet Suomen markkinoille
parin viimeisen vuoden aikana. Lisäksi vuokratyövoiman
käytön lisääntymistä kuvaa se,
että aikaisemmin lähinnä etelän
kaupunkeihin keskittynyt ilmiö
vaikuttaa nyt kaikkialla Suomessa alalla kuin alalla.
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Työntekijän näkökulmasta vuokratyössä on lukuisia
ongelmia, niistä silmiinpistävimpinä irtisanomisajan puute
ja vakituisiin työntekijöihin
verrattuna pienempi palkka.
Lisäksi vakituisille tutut vuosilomat, yritysedut ja tulospalkkaus, ja terveyspalvelut ovat
tuntemattomia vuokratyöläisille. Oman vaivan vuokratyöläiMirka Kitti maalaamassa
intialaisen hotellin kattoa

selle tuo se, että työsopimuksia
joudutaan uusimaan toistuvasti
peräkkäin. Tähän liittyy myös
jatkuva epävarmuus, koska lyhytaikaisen työsuhteen päättymisajankohta jätetään yleensä
avoimeksi.
Toisaalta vuokratyössä
nähdään myös hyviä puolia,
vaikka harva työntekijä tulee
ajatelleeksi, että vuokratyö on
nykyisen jatkuvassa liikkeessä
olevan työmarkkinarakenteen synnyttämä välttämätön
paha – uusista työsuhteista
nimittäin reilusti yli puolet on
määräaikaisia. Kun vakituista
työpaikkaa on vaikea löytää,
nousee vuokratyö monelle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.
Varsinkin juuri työelämään
astuneille nuorille ja opiskelijoille vuokratyö on se ainoa
mahdollisuus päästä työelämään kiinni ja saada sitä kautta
vakituinen työ. Riitta Viitalan
ja Jutta Mäkipelkolan kyselytutkimuksen Työntekijä vuokrattuna – vuokratyövoiman
käytön vaikutuksia työyhteisössä (Työministeriön työpoliittinen tutkimussarja, 2005)
mukaan vuokratyöntekijät
olivat tyytyväisiä asemaansa,
jos kyse oli itse valitusta ratkaisusta. Haastateltavat pitivät
myönteisinä vuokratyön tarjoamaa vaihtelua, tutustumista
eri työyhteisöihin ja eri alojen
työkokemuksen karttumista.
Vaikka vuokratyötä tehtäisiin vapaasta tahdosta ja
työntekijä hyväksyisi heikot työehdot, jää silti muita
ongelmia, jotka vaivaavat
vuokratyömarkkinoita. On
merkkejä siitä, että vuokrausfirmat peluuttavat työntekijöitä. Koska niiden listoilla on
paljon työntekijöitä, joutuu
jokainen pinnistelemään jatkuvasti saadakseen seuraavan
työkeikan. Työntekijät ovatkin
jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin alaisia. Jatkuva kilpailutilanne ei houkuttele työntekijää
valittamaan mahdollisesta
huonosta kohtelustaan. Halu
riitauttaa vuokratyösuhde on
lähes olematon, koska kukaan
ei halua leimautua hankalaksi
tapaukseksi.
Vuokratyö ei koske vain
vuokrafirmaa, käyttäjäyritystä
ja vuokratyöntekijää, vaan
yhtä lailla käyttäjäyrityksen

Rovaniemellä kysellään:
vakituista työntekijää. Vakituisissa aiheuttaa epävarmuutta
se, että käyttäjäyritys ei ole
halukas sitoutumaan vuokratyövoimaan. Vakituisten harteille jää jatkuvasti vaihtuvien
vuokratyöntekijöiden työhön
perehdyttäminen ja vastuunotto
työntekijöistä. Vaikka Viitalan
ja Mäkipelkolan tutkimuksen
mukaan vuokratyöntekijöitä
arvostetaan tunnollisina puurtajina, kokee vuokratyöntekijä
helposti olevansa jatkuvan
tarkkailun alaisena ja sen vuoksi osoittamaan yhä uudelleen
taitonsa varmistaakseen työn
jatkumisen. Valitettavan usein
vuokratyöntekijöiltä puuttuu
tuki, joka syntyy työtoverien
kesken.

Lainsäädäntöön kaivataan uudistuksia

SAK on jo pitkään vaatinut
lainsäädännöllisiä uudistuksia
vuokratyövoiman käytöstä.
Tuoreessa selvityksessään
keskusjärjestö vaatii, ettei
vuokratyövoimaa käyttämällä
voitaisi enää kiertää työehtoja
ja irtisanomissuojaa. Ratkaisu
ei tule kuitenkaan olemaan
helppo, sillä vuokratyön erityislaatuun kuuluu kaksi rinnakkaista työnantajaa, suuri
työntekijöiden vaihtuvuus ja
työntekijöiden sitoutumisen
puute. Ongelmien ratkaisemiseksi SAK:n johtaja Lauri Lyly
on esittänyt, että vuokratyö on
vietävä kolmikantaiseen jatkoselvitykseen, jonka tavoitteena on vuokratyön saaminen
vakituisiin työsuhteisiin perustuvaksi toiminnaksi, kuten
Ruotsissa.
SAK:n lakimies Anu-Tuija
Lehto sanoo puolestaan, että
vuokratyön ongelmia on vaikea säädellä laeilla ja asetuksilla. ”Pitäisi tehdä laajempia
periaatteellisia ratkaisuja eikä
vain yrittää tukkia porsaanreikiä uusilla säädöksillä”,
hän sanoo keskusjärjestön
nettisivuilla. Lehdon mukaan
vuokratyön tulevaisuus kulkee
käsi kädessä pätkätyökysymyksen kanssa, sillä jos pätkätöiden vähentämiseksi ei tehdä
mitään, niin myös vuokratyö
tulee varmasti lisääntymään.
Teksti: Rami Leskinen
(ilmestynyt Tärppi 3/06)

MISSÄ

kohtuuhintaiset vuokrayksiöt ja -kaksiot?
Asuntoja on, ja niitä rakennetaan koko ajan lisää. Moni
voi ostaa omistusasuntoja jopa
erittäin kalliilla hinnalla. Ainakin ne, joilla on vakituinen –tai
määräaikainen työsuhde. Työtä
hakeva, jolla ei ole luottotiedot
kunnossa ei useidenkaan yritysten jälkeen saa edes vuokraasuntoa. Toisekseen asunnottomuus on työnsaannin este.
Yksinasuvalla asuntotuki
ei kata asumista vuokran ylittäessä 370 euroa tai jos neliöitä
on yli 31. Ylimenevät osuudet vuokralainen maksaa siis
itse. Vuokrahinnat varsinkin
pienissä asunnoissa ovat nousseet kohtuuttomasti. Useiden

vuosien asunnon hakeminen
aiheuttaa harmia sekä vaatii
rahaa ja on aikaa vievää. Työttömällähän on voimavaroja,
aikaa ja varsinkin rahaa.
Edullisimmat vuokra-asunnot menevät kuin kuumille
kiville. Naisia suositaan, ja
he ovat etusijalla asunnon
saannin suhteen. Tämän on
voinut lukea vapaana olevista
asuntoilmoituksista sekä kuulla
vuokra-asunnon välittäjiltä.
Puutaan, että Rovaniemellä
ei ole asunnottomuutta. Lähes
jokainen tuntee jonkun tai
useita ihmisiä, jotka eivät saa
tai voi asua omassa asunnossa.
Syrjäkylillä kyllä vapaita asun-

toja on, mutta onko oikein
ja tarkoituksenmukaista, että
pienituloisia asutetaan useiden
kilometrien päähän pois palveluista. Sen, minkä vuokrassa
säästää niin tuplaten matkoissa
menettää. Näistä epäedullisista asuntomarkkinoista mm.
pienituloiset yksinasuvat kärsivät kohtuuttomasti. Pahimmoilleen ”kadulla asutaan” ja
ystävien nurkissa majaillaan,
kauan.
Kirsi Supperi,
Sukkula-projekti
Hannu Aikio,
Atk-tukihenkilö
Rovaniemen Seudun
Työttömät ry

Laatta Center auttaa Pohjois-Karjalassa
Uusi yhteistyömuoto sai
alkunsa - yrityksen ja yhdistyksen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 30.4.2007
Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry. ja Laatta Center
Joensuu Oy ovat allekirjoittaneet pohjoiskarjalaisittain
ja samalla koko valtakunnan
laajuudessa merkittävän yhdistyksen ja yrityksen välisen
yhteistyösopimuksen.
Allekirjoitetun sopimuksen
mukaan Laatta Center Joensuu
Oy lahjoittaa 1.5.2007 alkaen
jokaisesta Joensuun myymälästä myymästään laattaneliöstä 0,50 euroa Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten
Toimintajärjestö ry:lle käytettäväksi pohjoiskarjalaisten työttömien hyvinvoinnin
edistämiseen. Sopimus sisältää
option sopimuksen jatkumisesta tämän sopimusajan jälkeen.
Vuoden 2006 myynnin pohjalta tehdyn arvion mukaan lahjoitussumma on merkittävä.
Aloite yhteistyöstä on lähtöisin Laatta Center Joensuu

Vasemmalta Mikko ja Eija Yliperttula, Lea Vallius ja Kyösti
Jaatinen

Oy:n yrittäjäpariskunnalta,
Eija ja Mikko Yliperttulalta.
Samalla yritys antaa asiakkailleen todellisen mahdollisuuden
olla mukana rakentamassa
parempaa Pohjois-Karjalaa
rakentaessaan/remontoidessaan.
Laatta Center Joensuu Oy
on ainoa pohjoiskarjalainen
yritys, joka tuo kaikki kaakelinsa itse maahan, tarjoten
näin asiakkailleen laadukkaita
tuotteita (TAU Ceramica)
ilman maahantuojan välikustannuksia, joka on suora hyöty
asiakkaille. Yrityksen arvoihin

kuuluu, että se ei osta mitään
halpatuontimaista, eikä halua
hyötyä heikossa asemassa
olevien ihmisten hyväksikäytöstä.
Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestön puolelta sopimuksen allekirjoittivat työttömien
neuvoja Lea Vallius ja yhdistyksen puheenjohtaja Kyösti
Jaatinen.
Pohjois-Karjalan
Työttömien Yhdistysten
Toimintajärjestö ry.
Lea Vallius

Karenssisanomat 2-2007



Yhdistykset toimivat

Vanhoista koneista
työasemia työttömille
Uudessakaupungissa murretaan tietoyhteiskunnan esteitä: 17.-19.4. järjestetyllä
kurssilla 10 työtöntä asensi
itselleen ohjatusti Ubuntu linuxin kaupungin lahjoittamiin
vanhoihin PC-tietokoneisiin.
Kurssilaiset saivat koneet kurssin jälkeen koteihinsa, missä
ne jatkavat hyötykäytössä.
Kurssin järjestivät yhteistyössä Uudenkaupungin Seudun
Työttömät ry, Vakka-Suomen
Ammatti-instituutti Novidan
hallinnoima, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama avoimen
lähdekoodin edistämishanke
sekä Uudenkaupungin kaupunki.
Työttömät ovat monin
eri tavoin vaarassa syrjäytyä työelämän kehityksestä
ja tietoyhteiskunnasta. Työvoimaviranomaiset ja monet
muut viranomaistahot ovat
siirtämässä palvelujaan yhä
enemmän sähköisesti hoidettaviksi. Uusi tietokone näyttöineen, käyttöjärjestelmineen ja
toimisto-ohjelmineen maksaa
halvimmillaankin useita satoja
euroja. Hinta on erityisesti työmarkkinatuen varassa elävälle
koneen hankinnan kynnyskysymys.
Julkiset laitokset ja yritykset uusivat tietokoneitaan
ja poistavat vanhoja suorituskyvyltään heikohkoja laitteita
usein hävittämällä ne erityisissä sähköromun kierrätyslaitoksissa. ”Mielessäni heräsi ajatus:
voisiko noissa purettavaksi
tarkoitetuissa koneissa pyöriä
kevyempi Linux Ubuntu-käyttöjärjestelmä”, kertoo Uudenkaupungin Seudun Työttömät
ry:n toiminnanohjaaja Sirkka
Nikulainen. Linux-käyttöjärjestelmä ei hukkaa tietokoneen
resursseja. Konevanhuksista
saatiin siten käyttökelpoisia
työasemia tinkimättä ohjelmistojen ajantasaisuudesta:
Linux Ubuntu 6.10 oli kurssin
alkaessa uusin jakelussa oleva
versio.
Uudenkaupungin kaupungilta lahjoituksena saadut koneet ovat suorituskyvyltään
vaatimattomia – mikään ny-
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kyisistä Windows-käyttöjärjestelmistä ei pyörisi niissä.
Suorittimet olivat Pentium IIsukupolvea, kellotaajuudeltaan
300-500 megahertsiä. Keskusmuistia koneisiin lisättiin siten,
että kuhunkin koneeseen saatiin vähintään 192 megatavua.
Ainoa kurssilaisille koitunut
kustannus, 20 euroa, muodostui
käytettyjen muistikampojen
hankinnasta.
Yleinen mielikuva Linuxkäyttöjärjestelmästä vaikeana
ja erityisiä atk-taitoja vaativana
osoittautui kyseenalaiseksi.
Kaikki kurssilaiset saivat tehtyä käyttöjärjestelmän perusasennuksen itsenäisesti.
Etenkin tietokoneita aiemmin käyttäneet kurssilaiset
omaksuivat uuden käyttöjärjestelmän käytön hämmästyttävän
nopeasti, toteaa kurssilla apukouluttajana ollut Turun AMK:
n opiskelija Tatu Aalto.
Aluksi ajatus Windowsin puuttumisesta oudoksutti.
Ubuntu osoittautui kuitenkin
helpohkosti omaksuttavaksi
ja käyttökelpoiseksi toteaa
kurssille osallistunut, tietotekniikkaa eri työtehtävissä
mm. kirjastossa käyttänyt Eila
Lehti.
Kurssilaiset veivät koneet
koteihinsa kurssin jälkeen.
Näin pyritään tukemaan kurssin käyneitten tietotekniikan
käyttötaitojen kehitystä. Oppimiskäyrä saadaan nousuun
kun kotiin saadaan oma kone.
Kursseilla opitut tiedot ja taidot
unohtuvat nopeasti jos niitä ei
päästä virkistämään säännöllisesti.
Edessä on uuden käyttöjärjestelmän opettelu ja uusia
haasteita, toteaa kurssilla ollut
Kari Laulajainen. Hän innostui monen muun kurssilaisen
tavoin avaamaan laajakaistaliittymän ja odottaa, että saisi
koneensa liitettyä Internetiin.
Kurssilaisista vain yksi oli
aiemmin asentanut aiemmin
tietokoneen käyttöjärjestelmän. Tästä huolimatta kaikille
kurssilaisille saatiin aikaan
kone, jossa on tärkeimmät hyötykäyttöön liittyvät ohjelmat,
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kuten OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistopaketti Firefox-internetselain ja Thunderbird-sähköpostiohjelma. Useat
kurssilaiset olivat selkeästi
viehättyneitä siitä ajatuksesta,
että voivat asentaa haluamiaan
ohjelmia suoraan käyttöjärjestelmästä käsin helposti ja täysin laillisesti, kertoo avoimen
lähdekoodin käytönedistämishankkeen projektipäällikkö
Elias Aarnio Vakka-Suomen
ammatti-instituutti Novidasta.
Kolmen päivän ja yhteensä
kahdentoista tunnin aikana
törmättiin monesti siihen, että

vanhoista koneista löytyi rikkinäisiä osia.
- Osoittautui, että vanhoja
koneita käytettäessä täytyy varautua siihen, että komponentteja joutuu vaihtamaan. Jos
käytettävissä on jonkin verran
ylimääräisiä koneita varaosiksi, kokonaisuus on kuitenkin
hallittavissa, ja lopputulos jää
vahvasti plussan puolelle. Suosittelemme lämpimästi samaa
toimintamallia myös muille
paikkakunnille, Aarnio toteaa.
Lisätiedot allaolevan jutun
lopussa.

Tehot irti ohjelmista
Joukko Uudenkaupungin
seudun työttömät ry:n yhdistyksen jäseniä on kolmen
päivän lyhytkurssin aikana
asentanut kaupungin lahjoittamiin vanhoihin PC-tietokoneisiin Ubuntu linux-käyttöjärjestelmän ja opetellut
tärkeimpien ohjelmien peruskäytön. Lahjoituksena
saadut koneet ovat suorituskyvyltään vaatimattomia –
mikään nykyisistä Windows-käyttöjärjestelmistä ei
pyörisi niissä. Linux-käyttöjärjestelmä ottaa koneista

paremmin ”tehot irti”. Siksi
konevanhuksista saadaan
käyttökelpoisia työasemia
tinkimättä ohjelmistojen
ajantasaisuudesta: käytettävä Ubuntu 6.10 on tällä
hetkellä uusin jakelussa oleva
versio.
Kurssilaiset saavat koneet itselleen kurssin jälkeen. Näin pyritään
tukemaan kurssin käyneitten
tietotekniikan käyttötaitojen kehitystä. Oppimiskäyrä
saadaan nousuun kun kotiin
saadaan oma kone.

Onko TST
edelläkävijä?

Luin joulukuussa 2006
mielenkiintoisen artikkelin,
joka julkaistiin ruotsalaisessa
Må Bra (Voi Hyvin) -lehdessä.
Artikkeli käsitteli ruotsalaista mallia, joka mahdollistaa
ammatin vaihtamisen vielä
kypsällä iälläkin. Työharjoittelun aikana voi osoittaa pätevyystasonsa eri työtehtävissä.
Räätälöityyn ohjelmaan kuuluu mahdollisuus täydentää
osaamistaan teoriaopinnoilla.
Oleellista on, ettei osaavan
opiskelijan polku pääty takaisin työttömäksi ja yhä uudelleen harjoittelijaksi, vaan että
käteen on todella mahdollista
saada todistus, joka on käypää
valuuttaa avoimilla työmarkkinoilla. Ruotsin mallista käytetään nimeä ”validering”. Tällä
hakusanalla löytyy netistä
runsaasti tietoa. Lyhyesti asian
voi ilmaista esim: ”Validering
osoittaa, mitä todella osaat.”
Lehtiartikkeli kertoo esimerkkitapauksen yli 50-vuotiaasta ammatinvaihtajasta.
Jäljennöksen voi saada allekirjoittaneelta, tässä juttu reilusti
lyhennettynä:
”Ei ole helppoa löytää
uutta työtä yli 50-vuotiaana.
Vielä vaikeampaa on vaihtaa
ammattia. Tämä onnistui kuitenkin 58-vuotiaalle Sylvia
Palmqvistille. Sylvia oli koko
aikuisen ikänsä työskennellyt
toimistossa, viimeiset vuodet
alumiinin myyjänä. Kun yritys
lopetettiin, Sylvia oli 56-vuoti-

Löytyykö
meiltä Ruotsin
”validering” mallia?

as. Hän käsitti, että olisi lähes
mahdotonta saada vastaavaa
työtä, jossa odotettaisiin ura-

Vakka-Suomessa
Tervetuloa katsomaan ja haastattelemaan kurssilaisia, jotka ovat
asentaneet vaikean ja sotkuisen käyttöjärjestelmän maineessa olevan
Linux-käyttöjärjestemän koneisiinsa. Suurin
osa kurssilaisista ei ole
asentanut aiemmin mitään
tietokoneen käyttöjärjestelmää.
Kurssilla on toiminut kouluttajana Novidan
hallinnoiman avoimen
lähdekoodin käytönedistämishankkeen projekti-

päällikkö Elias Aarnio ja
apukouluttajina Novidassa
työharjoittelussa olevat Turun
Ammattikorkeakoulun opiskelijat Jyrki Pulli ja Tatu
Aalto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Elias
Aarnio, 0440-515771, elias.
aarnio@vsai.fi, toiminnanohjaaja Sirkka Nikulainen, Uudenkaupungin seudun
työttömät ry, puhelin 0400791692, sirkka.nikulainen@
uusikaupunki.fi

putken luomista ja suurta panostamista työelämään.
Uusi myyntityö ei myöskään ollut Sylvian ykköstoivomus. ´Olen viihtynyt aiemmassa työssäni erittäin hyvin.
Elämässäni on kuitenkin tapahtunut paljon sellaista, joka
on muuttanut arvojani.´ Veljen
loukkaantuminen, aviomiehen
sairastuminen ja kuolema,
äidin ja isän muutto vanhainkotiin, isän kuolema… Kaikki
tämä oli kouluttanut Sylviaa
arvostamaan hoivatyötä ja
näkemään sen myös mahdollisena uutena ammattinaan.
Työvoimatoimistosta löytyi
onneksi viisas ja avoimesti
suhtautuva virkailija, joka
totesi: ´Et suinkaan ole liian
vanha. Hoivatyössä tarvitaan
ihmisiä, joilla on elämänkokemusta.´ 300 hakijasta Sylvia
sai yhden sillä hetkellä tarjolla
olleesta 20 koulutuspaikasta,
siitäkin huolimatta ettei täyt-

tänyt yhtä hakuehtoa: hän ei
ollut työskennellyt päivääkään
hoitoalalla. Koulutuspaikoista
päättävien mielestä elämänkokemus ja muu sopivuus alalle
oli ratkaisevaa. Sylvialle räätälöitiin koulutusohjelma. Hän
luki teoriaa viikonloppuina ja
työskenteli kolmen kuukauden
ajan kolmessa eri työpaikassa.
Opintojen ohjaaja seurasi hänen työskentelyään ja arvioi
hänen ammatillisia valmiuksiaan. Hän pystyi osoittamaan
pätevyytensä käytännössä ja
saamaan siitä virallisen todistuksen. Välittömästi arviointijakson jälkeen Sylvia sai työtä
yhdestä harjoittelukohteestaan,
mielenterveyskuntoutujien
kohtaamispaikasta. Hän tekee
työtä neljänä päivänä viikossa
ja on tyytyväinen.
Oman kokemuksensa perusteella Sylvia haluaa rohkaista muita – sekä ammatin
vaihtoa harkitsevia työnhakijoita että mahdollisuuksista
päättäviä tahoja. ´Valintani
oli oikea. Takanani on mielenkiintoinen ammattiura
matkustamisineen ja monine
mukavine ihmisineen. Nykyisin näkökulmani elämään on
erilainen kuin nuorempana.
Pidän hoivatyötä mielekkäänä.
Tässä työssä saamani arvostus
– sanoisinpa rakkaus – on erilaista kuin se jota sain osakseni
myyntityössä.
Toivoisin, että mahdollisimman moni yli 50-vuotias
saisi saman mahdollisuuden
kuin itse sain. On silkkaa tuhlausta, ettei kypsien naisten
elämänkokemusta ja taitoja
hyödynnetä työmarkkinoilla.
Työssä tapahtuva ammattitaidon arviointi sopii sekä niille,
joilta puuttuu muodollinen
pätevyys että niille, jotka haluavat lyhentää opiskeluaikaa.´
Miten Suomessa? Ruotsalaisista nettilinkeistä löytyi
viittauksia joihinkin suomalaisiin malleihin, mutta ainakaan
pikaisella puhelinkonsultaatiolla ne eivät kuitenkaan osoittautuneet vastaaviksi. Voisiko
olla niin, että TST osaamiskirjoineen on edelläkävijä? Voisivatko työttömien yhdistykset
yhdessä olla vaikuttamassa
valtakunnallisen mallin kehittämiseen?
Kyselee Pirjo Lehtonen
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Vuosikokous

Jyväskylän kaupungin puhallinorkesteri avajaisissa

Lea Karjalainen avaa vuosikokouksen

Emerituspiispa Yrjö Sariola
Jyvässeudun Työttömien “Kievarin kööri” esiintyy
tervehtii vuosikokousedustajia

Vuosikokouksen osanottajia

12
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Valtakirjojen tarkastus meneillään

Vuosikokouksen osanottajia

Susanna ja Vesa Neiglick, Rantasalmen Työttömät

Vuosikokouksen osanottajia vapaalla

Vasemmalta Lea Karjalainen, Lauri Nissinen Iisalmesta
(vuoden yhdistyspalkinto), Seppo Leppälä ja valintaraadin
edustaja Kaija Kallinen SAK:sta

Viitasaaren työvoimatoimiston johtaja Kari Lintunen ja
TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
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Vuosikokous

TVY ry:n
vuosikokous 2007
TVY ry:n vuosikokous järjestettiin
Jyväskylässä hotelli Laajavuoressa
29.-30.03.2007.
Puheenjohtajina toimivat
SAK:n aluejohtaja Raimo Salpakoski ja SAK:n paikallisjärjestön kunniapuheenjohtaja
Raimo Rajanen, sihteereinä
Ritva Vaure TVY ry:stä, TVY
ry:n hallituksen jäsen Anneli
Moilanen Mikkelistä ja Pertti
Salonen Jyväskylästä.
Kokouksessa käsiteltiin
vuosikertomus 2006, hyväksyt-

tiin tilikertomus 2006 sekä
vahvistettiin tavoite-ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.
Kokous hylkäsi TVY ry:
n uuden sääntömuutosesityksen, joten toimintaa jatketaan
v. 2005 vuosikokouksessa
hyväksytyillä säännöillä.
TVY ry:n puheenjohtajaksi
valittiin äänestyksen tuloksena

Lea Karjalainen.
Muina ehdokkaina olivat
Lea Vallius, Kontiolahden
Työttömät ry:stä ja Kari Hanka
Raision Seudun Työttömät ry:
stä.
Jyväskylän kaupungin
vastaanotolla jaettiin vuoden yhdistys ja vuoden
vapaaehtoistyöntekijäpalkinnot.
Vuosikokousta tukivat
taloudellisesti Toimihenkilöunioni TU ry, Puu- ja Erityisalojen Liitto ry ja Metallityöväenliitto ry.
Kokoukseen osallistui 184
edustajaa 74 jäsenyhdistyksestä

sekä n. 30 seuraajaa.
Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille, esiintyjille, järjestelyissä mukana
olleille, hotelli Laajavuorelle, Jyväskylän kaupungille
ja muille kokouksen toteuttamista tukeneille !

TVY ry:n hallituksen
ja valiokuntien jäsenten
yhteystiedot julkaistaan
TVY ry:n kotisivuilla
www.tvy.fi

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskisen

tervehdys vuosikokoukselle
Arvoisat Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön vuosikokouksen
edustajat.
Keski-Suomessa ja Jyväskylässä on kehitys viimeisten
vuosien aikana ollut suotuisa. Esimerkiksi viime vuonna (2006) on kaupunkiimme
rakentunut noin tuhat uutta
työpaikkaa. Jyväskylän työttömyys on nyt alimmillaan
sitten vuoden 1991, mutta
edelleen sietämättömän korkealla, 13 prosentin tasolla.
Olemme suurten kaupunkien
häntäpäässä, yhdessä Porin ja
Lahden kanssa.
Kaupungin kasvua ja kilpailukykyä aiheestakin kehuttaessa ei saa unohtaa asian
kääntöpuolta: menestyksen
hedelmät eivät Jyväskylässäkään ole koituneet riittävän
tasapuolisesti kaikkien kansalaisten hyödyksi. Tästä kertoo
omien rajujen ja koskettavien
tarinoidensa avulla myös aivan
äskettäin täällä Jyväskylässä
julkaistu Työttömän tiistai-kirja. Sen sanoma ei tule yllätyk-
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senä. Samankaltainen viesti on
luettavissa myös viime keväänä
valmistuneesta Jyväskylän
kaupungin hyvinvointikertomuksesta. Se oli toista kertaa
laadittu katsaus kuntalaisten
hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.
Hyvinvointikertomuksen
sanoma on selvä: yleisesti
ottaen jyväskyläläiset voivat
paremmin kuin ennen, mutta
hyvinvointi jakautuu aikaisempaa epätasaisemmin. Työpaikat ovat lisääntyneet, tulot
kasvaneet, asumisolosuhteet
parantuneet, väestön terveydentila kehittynyt myönteisesti
ja rikokset vähentyneet. samalla huono-osaisuuden ongelmat
ovat keskittyneet: työttömyys
on säilynyt korkeana, toimeentulotuen varassa elää edelleen
liian moni jyväskyläläinen ja
erot terveyskäyttäytymisessä
ovat lisääntyneet.
Perheiden ongelmista kertoo puolestaan kertoo puolestaan kertoo puolestaan lastensuojelun runsas tarve. Jyväskylän tilanne vastaa pitkälti val-
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takunnan kehitystä. Itse asiassa
Stakesin samoihin aikoihin ilmestynyt Suomalaisten hyvinvointi-julkaisu tiivistää koko
maan tilanteen samoin sanoin
hyvinvointikertomuksemme
kanssa: valtaosa suomalaisista
voi entistä paremmin ja elää ilman merkittäviä hyvinvoinnin
vajeita, mutta hyvinvointi erot
ovat kasvaneet.
Työttömyys on ilman muuta merkittävin hyvinvointiongelmien taustalla oleva tekijä
Jyväskylässäkin. Vaikka laman
jälkeen työllisten määrä on
kasvanut yli 10 000:lla, ovat
työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys säilyneet aivan liian
korkealla tasolla. Työikäisten
hyvinvointi eriytyy voimakkaasti työssäkäyvien ja työtä
vailla olevien välillä. Asian
voi kääntää myös toisinpäin:
työ on parasta sosiaaliturvaa.
Työ tuo tekijälleen toimeentuloa, samalla se myös niveltää
yksilön osaksi yhteiskuntaa
ja siten ehkäisee tehokkaasti
syrjäytymistä.
Siitä huolimatta, että kan-

salaisten hyvinvointi on sidoksissa moniin kunnallisesta päätöksenteosta riippumattomiin
tekijöihin, ei kuntakaan voi
näissä kysymyksissä väistää
vastuutaan. Kunta on keskeinen
hyvinvointipalvelujen tuottaja
ja sen yksi avaintehtävä on kantaa hyvinvointivastuuta yhteistyössä asukkaiden, yrityksien
ja kolmannen sektorin kanssa.
Toimintoja priorisoitaessa ja
taloutta tasapainotettaessa on
lähdettävä siitä, ettei syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa
olevia rokoteta. Työllisyysvaroja on edelleen kohdistettava
määrätietoisesti pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.
Kiitän yhteistoimintajärjestömme puolesta Jyväskylän kaupungin hallituksen
puheenjohtajaa tervetuliaispuheenvuorosta ja ystävällisyydestä vuosikokousedustajistoamme kohtaan.
Illallinen oli maukas ja sitä
oli riittävästi.
Lyhenteli Lea Karjalainen

Vuosikokoukset
vuosien varrella
Usein kysytään, miten
vuosikokouksessa kävijöitten
määrä on vuosien varrella
muuttunut ja kuinka se, ettei
joka vuosi ole puheenjohtajan
vaalia, on vaikuttanut osallistumiseen. Tätä on vielä vähän
vaikea arvioida pitemmällä
tähtäimellä, koska meillä on
vasta ollut yksi vuosikokous
ilman puheenjohtajan vaalia (Turku 2006). Suurempi
merkitys voi olla sillä, missä
päin maata kokous pidetään ja
kuinka vahva yhdistyskenttä
lähialueilla on. Eniten edustajia
on ollut Seinäjoen kokouksessa, missä paikalla oli yli
300 edustajaa. Silloin myös
yhdistysten perusrahoitus tuli
RAY:ltä. Jäsenjärjestömme
saivat tuolloin RAY:ltä lähes
60 miljoonaa markkaa.

Kokousvuosi
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Uusien sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan vaali
on joka toinen vuosi. Yhden
yllätyksen löysin tutustuessani
järjestömme historiaan. Yhteistoimintajärjestömme puheenjohtajana on ollut vuonna
1992 Heikki Haapala, vuonna
1993 ainakin osan vuodesta
asiakirjojen mukaan Juhani
Rantanen, vuonna 1994 Mikko
Immonen, vuonna 1995 Mårten Grönholm ja vuonna 1996
Joensuussa Lea Karjalainen.
Mutta tässäpä vähän tilastoja
vuosikokouksen osallistujamääristä.
1992 Tampereella Teiskon
kokouksessa oli 47 henkilöä
noin 30 eri paikkakunnalta
osoitteiden perusteella. Osoitetiedoista ei voi tehdä tarkkoja
johtopäätöksiä paikkakunnista

ilman lähempää tarkastelua.
Vuoden 1992 toimintakertomus kertoo mm. seuraavaa:
13.9.1991 kokoontui Tampereella muutama Valtakunnallisen Työttömien Valtuuskunnan
aktiivi. He perustivat uuden
toimikunnan jonka puheenjohtajaksi tuli Heikki Haapala Helsingistä, varapuheenjohtajaksi Juhani Rantanen
Hämeenlinnasta, sihteeriksi
Ari Lehtonen Tampereelta
ja taloudenhoitajaksi Vilho
Aronranta Helsingistä. Sitten
20. tammikuuta 1992 yhdistysrekisterissä jo hyväksyttiin
TVY ry:n säännöt.
Vanhoja vuosikokouspöytäkirjoja selaili
Lea Karjalainen

Kokouspaikka

Edustajia

Yhdistyksiä

Jyväskylä
Turku
Kouvola
Kokkola
Helsinki
Mikkeli
Kajaani
Pori
Iisalmi
Seinäjoki
Lahti
Joensuu
Jyväskylä
Rovaniemi
Turku

184
152
187
202
202
212
237
258
275
327
301
224
180
157
Ei merkitty

74
64
71
77
83
86
92
101
109
120
113
106
76
61
Ei merkitty

Vvas. Eero Salonen Nokialta
ja Ahti Heinonen Ylöjärveltä

Kirsi Töykkälä Varissuolta ja
Raimo Karimäki Raisiosta

Julkilausuma
Työttömien
ihmisoikeudet
palautettava!
Työttömien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on
korotettava 30% siten, että
palataan vuoden 1993 tasolle
suhteessa ansioihin. Päivärahapäätösten käsittelyä on nopeutettava.
Työssäoloehdon tulee karttua työvoimapoliittiseen koulutukseen ja kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuville.
Osallistuminen kolmannen
sektorin toimintaan pitää luokitella aktiivitoimenpiteeksi.
Työttömien soviteltuun
päivärahaan tulee määritellä
200 euron suojaosuus, jota
pienempiä kuukausittaisia
lisätuloja ei oteta huomioon
työttömyyspäivärahassa. Suojaosuuden käyttöönotto estää
tehokkaasti harmaata taloutta.
Myös lyhytkestoisten työjaksojen vastaanotto on tehtävä
kannattavaksi.
Puolison tuloihin perustuva
tarveharkinta on poistettava.
Työmarkkinatuen tarveharkinnan vuoksi puolison tulot
vähentävät työmarkkinatuen
määrää tai poistavat sen kokonaan ja aiheuttavat sen, että
työttömällä ei ole omaa tuloa.
Tämä tällä hetkellä laissa oleva epäkohta on perustuslain
vastainen ja loukkaa työttömän
ihmisarvoa.
Jyväskylässä 30.3.2007
Työttömien
Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön
– TVY ry:n
16. vuosikokous

Jukka Kangas ja Iira-Liina
Paju Anjalankoskelta

Lea Vallius Kontiolahdelta ja
Lea Karjalainen
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Vuosikokous

Lea Karjalainen luovuttaa Puolangan yhdistyksen edustajille
TVY ry:n viirin luovutettavaksi vuoden vapaaehtoistyöntekijälle.

Seija Kulmalahti-Paukku Nastolasta ja Anna-Mari
ja Juhani Kantola Helsingistä
Sirpa Martins Suolahdelta esiintyy

Iltaruokailua

Järvenpään Työttömien edustajia

Edessä TVY ry:n hallituksen varajäsen Kyösti Jaatinen
Tohmajärveltä

Vuoden yhdistys 2006 Iisalmessa

Toiminnanjohtaja
Lauri Nissinen otti palkinnon
vastaan.
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Iisalmen Työttömät ry valittiin Vuoden 2006 Työttömien
yhdistykseksi.
- Yhdistyksen lähtökohta on ollut järjestää monipuolisesti vapaaehtoista
toimintaa työttömille. Ohjelmassa oli muun muassa koulutusta, kursseja ja retkiä. Nyt
satsasimme myös työllistämiseen ja noudatamme periaatetta, jonka mukaan kaikki
Toimelaan tulevat ovat tasaarvoisessa asemassa. Viirin ja
kunniakirjan lisäksi yhdistys
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sai rahapalkinnon, 200 euroa.
Palkinnon jakoi Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö ry ja
palkitsemisesta päätti kolmihenkinen raati, johon kuuluivat
KDY:n edustajana pastori Ilkka
Sipiläinen, SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaija
Kallinen ja Stakesin tutkimuspäällikkö Vappu Karjalainen..
Yhdistys kunnostautui
viime vuonna muun muassa
sillä, että se jakoi joululahjoja

vähävaraisille perheille muutamalla tuhannella eurolla.
- Se on hyvä suoritus,
koska tarvitsemme itsekin
täällä rahaa kovasti. Yhdistys järjesti myös kaikille
työttömille jouluruokailun
Luma-keskuksella hintaan yksi
euro. Lauri Nissinen pyrkii
kehittämään yhdistyksen toimintaa monipuolisesti.
Seppo Votkin
Salmetar-lehti

Benevolentia – Hyvän tahdon mitali Seppo Leppälälle
TVY ry:n hallitus haki varapuheenjohtaja Seppo Leppälälle Sosiaali- ja Terveysturvan
keskusliiton Benevolentiamitalia. Mitali luovutettiin
Leppälälle 29. maaliskuuta
Hotelli-ravintola Laajavuoressa pidetyllä Jyväskylän kaupungin vuosikokousillallisella.
Hyvän tahdon mitali myönnetään ihmisten hyvinvointia
edistävästä toiminnasta, kuten
vapaaehtoistoiminnasta.
Mitalia kannetaan sosiaalialan juhlatilaisuuksissa
sekä ansiomitalin saaneen
henkilön omissa juhlissa. Jokapäiväisessä käytössä mitalista muistuttaa tyylikäs pinssi.
Mitalin ja pinssin ohella saa-

Aimo Kuoppa-aho kiinnittää
Seppo Leppälän rintaan Benevolentia-mitalin

jalle luovutetaan kunniakirja. Sosiaali-ja terveysturvan
keskusliitto myöntää mitaleja

kunnan, kunnallisen lautakunnan, sosiaaliturvan alalla
toimivan yhdistyksen tai valtion viranomaisen esityksestä.
Ansiomitaleja myönnettäessä
luetaan hyväksi myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen luottamustehtävien hoitaminen.
TVY ry haki ansiomitalia
Leppälälle hänen toiminnastaan vapaaehtoisena luottamushenkilönä Nastolan Työttömät
ry:ssä yli 10 vuoden ajalta sekä
työstä TVY ry:n hallituksen
jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Leppälä valittiin TVY
ry:n hallitukseen vuonna 2000,
ja varapuheenjohtajana hän on
toiminut vuosina 2003-2006.
Leppälä on toiminut pitkään

Nastolan kunnanvaltuustossa,
kunnanhallituksessa ja perusturvalautakunnan puheenjohtajana sekä Evankelisluterilaisen
seurakunnan eri luottamustehtävissä Nastolassa.
TVY ry:n hallituksen puolesta muistutan, että monet
meidän toimijoistamme ansaitsevat muistamisen. TVY
ry:n jäsenjärjestöjen ihmisten
osalta Hyvän Tahdon mitalit
kannattaa hakea toimistomme
kautta. TVY ry:n kautta myös
jäsenyhdistyksemme ovat
STKL:n jäseniä. Mitaliasioita
toimistossamme hoitaa järjestösihteeri Ritva Valli.
Lea Karjalainen

Vuoden vapaaehtoistyöntekijät 2006
Tärkeä toimija

Maire Gråsten on toiminut Keravan Työttömät
ry:ssä vuodesta 1994 vapaaehtoistyöntekijänä, työttömien
tuvan emäntänä vuodesta 1995
alkaen, jolloin on vastannut
ruokahuollosta ja keittiön toiminnasta, useasti myös ruoan
tekijänä.
Edellisten lisäksi ollut usealle ihmiselle myös kuuntelijana = ”psykologina”.
Yhdistykseen on työttömien ja muidenkin ollut aina
ilo mennä, kun monet, monet
vuodet vastaanottajana on ollut aina niin iloinen ja valoisa
tuvan emäntä.
Maire jatkaa edelleenkin
yhdistyksessä, vaikka on ollut
jo 3 vuotta eläkkeellä.
Yhdistyksen sanoin: Maire
on ollut yksi tärkeimmistä,
ellei tärkein toimija Kerty:ssä
ja häneen on voinut luottaa
toiminnassa 110 %:sti.

Maire Gråsten on toiminut
Keravan Työttömät ry:ssä
vuodesta 1994 vapaaehtoistyöntekijänä. Hän on
luonut yhdistykselle oikeaa
henkeä ja jatkuvuutta.

Raija Hentilää muistettiin
pääsiäiskukkasin. Palkinto
myönnettiin Hentilälle työttömien hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja aktiivisesta
vapaaehtoistyöstä.

Työttömien
yhdistyksen
äitihahmo

tuksen ja rahastonhoitajan tehtävistä, hän toimii omien sanojensa mukaan “vapaaherrana”
yhdistyksen toiminnassa.
Puolangan työttömien yhdistyksen toiminnanjohtaja
Paula Soldatkin kiitteli Raija
Hentilän työpanosta. Soldatkin
ilmoittikin Hentilän ehdolle
vuoden vapaaehtoistyöntekijäksi Kainuun työttömien
yhdistysten yhteisessä kokouksessa.
Soldatkinin mukaan Hentilän työpanos on ollut korvaamaton varsinkin aikana, jolloin
TE-keskus ei myöntänyt yhdistykselle varoja toiminnanohjaajan palkkaukseen.
- Talossa oli kyllä työntekijöitä senkin ajan, mutta heillä
ei ollut muuta esimiestä kuin
Raija, Soldatkin muisteli puolitoista vuotta kestäneestä esimiehettömästä ajanjaksosta.
- Toiminta on pysynyt hen-

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö
TVY ry myönsi maaliskuun
lopussa pidetyssä vuosikokouksessaan Jyväskylässä puolankalaiselle Raija Hentilälle
valtakunnallisen vuoden vapaaehtoistyöntekijä 2006 -palkinnon. Työttömien yhdistyksen
toiminnassa pitkään mukana
ollut Hentilä oli yllättynyt valinnastaan, vaikka yhdistysten
jäsenten mukaan hän on ollut
aina aktiivinen toimija.
- Hän on ollut oikea äitihahmo, Hentilää kiiteltiin
viime viikon keskiviikkona
Virkkulassa pidetyssä juhlassa.
Vaikka Hentilä on hiljalleen
irtaantunut yhdistyksen halli-

gissä Raijan avulla, ja hän sai
vietyä toimintaa eteenpäin.
Hän on aina tiennyt, mitä pitää tehdä. Raija on oikeastaan
tämän paikan keuhkot, Paula
Soldatkin kehui Hentilän aktiivisuutta.
Kakkukahvien ääressä
muiden yhdistysten jäsenten
kehuma Hentilän uutteruus
tulikin varsin elävästi esille.
Eihän tässä koko päivää kerkiä olla. Maton solomihteminen on ihan kesken!
Raija Hentilä tuumasi hymyssä
suin.
Teksti ja kuva:
Puolanka-lehti/
Tuulia Turpeinen.
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Toimistonjohtaja Kari Lintunen TVY ry:n vuosikokouksessa 29.3.2007 Jyväskylässä

Sosiaalisilla yrityksillä voidaan
luoda merkittävästi uusia työpaikkoja
Laki sosiaalisista yrityksistä on ollut voimassa
vuodesta 2004. Uusi laki sosiaalisista yrityksistä astui
voimaan 1.5.2007. Sosiaalisia
yrityksiä ei ole osattu käyttää
työllistämisen välineenä. Parissa kuukaudessa Viitasaaren
työvoimatoimiston alueella
on sovittu perustettavaksi yhdeksän sosiaalista yritystä.
Nämä tulevat työllistämään
70-100 työntekijää vielä tänä
vuonna.
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä pitää olla 30 % vajaakuntoisia, pitkäaikaistyöttömiä tai vaikeasti työllistyviä.
Yritysten tulee rekisteröityä
työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin.
Rekisterissä on tällä hetkellä
93 sosiaalista yritystä, joissa
työllistyy 422 työntekijää.
Yritykset ovat valtaosin 1-5
työntekijän yrityksiä.
Kinnulan kunta pyrkii
täystyöllisyyteen mallilla,
jonka runkona on 30-60 työn-

tekijää työllistävä sosiaalinen
yritys. Samalla kunta säästää
työmarkkinatuki-, sosiaalija terveysmenoissa. Samalla
verotulot lisääntyvät. Tärkein
asia kuitenkin on, että kunta
osoittaa todella välittävänsä
kuntalaisistaan. Sosiaalisen
yrityksen mallissa jokainen
voittaa: yhteiskunta, yritys ja
etenkin yksilö. Malli toimii
niin isoissa kuin pienissäkin
kunnissa.
Sosiaaliset yritykset ovat
kuin mikä tahansa markkinaehtoisesti toimiva yritys.
Sosiaalisille yrityksille sopivat
hyvin matalan tuottavuuden
työt, joista Suomessa on ollut
pulaa. Tänä päivänä, kun yritykset virtaviivaistavat liiketoimintaansa, poistavat rönsyjään,
on erityisesti alihankintaan
liittyvää työtä saatavissa eri
aloilta. Parhaimmillaan voidaan
kotiuttaa ulkomaille valunutta
työtä. Sosiaalisiin yrityksiin
syntyy paljon pysyviä työsuhteita.

Työttömien yhdistyksetkin voivat olla sosiaalisia yrityksiä.
Yhdistyksetkin voivat rekisteröityä sosiaalisiksi yrityksiksi.
Edellytyksenä on, että yhdistys
merkitään kaupparekisteriin.
Tämän jälkeen voi hakea rekisteröitymistä työministeriöltä.
Tällöin yhdistys sosiaalisena
yrityksenä pääsee hyödyntämään
suurempia palkkatukia ja
maksamaan suurempaa palkkaa
pidemmän aikaa. Näin voidaan
selvästi ehkäistä köyhyyttä.
joka nyt on sisäänrakennettu
palkkatukeen. Korkein korotettu
palkkatuki on usein 3-sektorilla
käsittänyt kokonaispalkan, jolloin palkka on selvästi jäänyt
alle köyhyysrajan.
Ty ö v o i m a t o i m i s t o n
myöntämä palkkatuki on 50 %
palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1300 €/kk.
Sosiaalinen yritys on toimiva työväline jokaiselle yritysneuvontaa tekevälle: niin
yrityskehittäjälle kuin työvoimaneuvojallekin. Sosiaaliset

yritykset voivat parhaimmillaan olla keskeinen keino, jolla
voidaan rakenteellista työttömyyttä purkaa.
Erityisen merkittävä tämä
tuki on pienyrittäjälle, joka
miettii ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Sosiaalisessa
yrityksessä pitää olla ainakin
yksi vajaakuntoinen, jotta se
voisi rekisteröityä. Vajaakuntoiset saattavat monta kertaa
olla yrityksen parhaita työntekijöitä: he ovat motivoituneita ja ovat kehittäneet itseään
mm. opiskelemalla. Palkkatuen
lisäksi työvoimatoimisto voi
myöntää vajaakuntoisen työllistämiseen työolosuhteiden
järjestelytukea.
Isot sosiaaliset yritykset
voivat saada TE-keskuksen
myöntämää työllisyyspoliittista avustusta työntekijöiden
työ- ja toimintakyvyn sekä
työllistymisedellytysten selvittämiseen. Lisäksi sosiaalinen
yritys voi saada investointitukea
10 %:lla korotettuna.

EU-elintarvikeapu
yhteisön vähävaraisille
Yhteisön vähävaraisille
suunnattu elintarviketukiohjelma on käynnistetty v. 1987.
EU tasaa tuotteiden markkinoille tuloa interventiovarastoinnilla, jolloin tuotteiden hinnan
laskiessa tietyn rajan alapuolelle
EU ostaa tuotteita ylijäämävarastoihin (interventio).
Avustusjärjestöt jakavat
vuosittain elintarvikkeita vähävaraisille henkilöille. EU
luovuttaa interventiovarastoista
maataloustuotteita, joilla elintarvikkeet hankitaan. Hankinta
perustuu tarjouspyyntömenettelyyn. Tuotevalikoima riippuu
interventiovarastoissa olevista
maataloustuotteista.
Euroopan yhteisöjen komissio päättää jäsenvaltioden
toimittamien tietojen perusteella kutakin varainhoitovuotta
koskevasta maataloustuotteiden
jakosuunnitelmasta vuosittain.
Pääsääntöisesti interventiotuotteet otetaan ensisijaisesti
jokaisen maan omista interventiovarastoista.
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Siten komissio ilmoittaa
vuosittain myös Suomelle, mitä
tuotteita on mahdollista saada.
Ilmoitus perustuu ylijäämävaraston purkuun, eli jos jostain
tuotteesta on ylijäämää, se
käytetään tähän ohjelmaan.
Elintarviketukiohjelman
toteuttamiseksi on interventiovarastoista poistettu mm. ohraa,
vehnää, maitojauhetta ja voita.
Näitä tuotteita luovutetaan
vähävaraisille joko sellaisenaan
tai avustuskäyttöön jalostettuina ja/tai pakattuina.
Suomi käyttää tuotteita
osaksi maksuvälineenä saamiinsa elintarviketukituotteisiin, mutta tuotteet pitää
olla samaan tuoteryhmään
kuuluvia.
Kuluvana vuonna tarjolla
oli sokeria Puolan interventiovarastosta, mutta yrityksiltä
ei kuitenkaan saatu tarjouksia
vähittäispakkausten valmistuksesta, joten sokeri jäi pois
jaettavista tuotteista.
TVY ry:n jäsenyhdistyksil-
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tä on tullut usein toiveita esim.
hernekeiton, kahvin, hedelmäsäilykkeiden tonnikalan yms.
tuotteiden saamiseksi, mutta
mikään näistä ei kuulu viljatuotteisiin.
Lihasäilykkeitä ei ole mahdollista saada, koska EU:n
omistamissa interventiovarastoissa ei ole viime vuosina ollut
lihasta ylijäämää.

ELINTARVIKKEIDEN
JAKO

a. Elintarvikkeet on jaettava
vähävaraisimmille henkilöille
Suomessa. Aina on varmistettava, ettei tuotteita luovuteta
muille kuin tukeen oikeutetuille
henkilöille. Avunsaannin edellytyksenä ei saa olla järjestön
tai yhteisön jäsenyys.
Elintarvikkeita luovutettaessa on aina pyydettävä kuittaus
vastaanotosta avunsaajalta.
(MMM:n asetus 1056/2000)
b. Tuotteet on jaettava vähävaraisiksi todetuille henkilöille ilmaiseksi tai hintaan,

joka ei missään tapauksessa
saa ylittää järjestöille jakelun
toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia (neuvoston asetus
(ETY) N:0 3730/87 art. 1).
Jos elintarvikkeita käytetään
aterioiden valmistukseen, saa
aterioista periä korkeintaan 1,7
euron maksun (MMM:n asetus 1056/2000 ja 1377/2001)
Mikäli elintarvikeapua jaetaan
aterioiden muodossa, aterian
vastaanottajalta ei pyydetä
kuittausta. Tällöin kuitenkin
järjestön on merkittävä kirjanpitoon aterioiden valmistukseen käytetyt elintarvikkeet ja
myös aterioihin osallistuneiden
henkilöiden määrät.
Ruoka-apuohjelmaa hallinnoi Suomessa toukokuun alussa perustettu maaseutuvirasto
ja siellä markkinatukiosaston
interventioyksikkö.
Lisätietoja EU-elintarvikeavusta löytyy maaseutuviraston
sivuilta www.mavi.fi
		

Ritva Valli

Työttömiä työnhakijoita

36 400

vähemmän
kuin vuotta aikaisemmin
Työvoimatoimistoissa oli
maaliskuussa 2007 avoinna
kaikkiaan 124 000 työpaikkaa.
Työvoimapoliittisin toimin
sijoitettuna oli 5 000 henkilöä
enemmän kuin vuosi sitten,
selviää työministeriön tänään
julkaisemasta työllisyyskatsauksesta.
Työvoimatoimistoissa oli
maaliskuun 2007 lopussa 221
500 työtöntä työnhakijaa, mikä
on 36 400 vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Helmikuuhun verrattuna työttömien
työnhakijoiden määrä laski
13 100:lla. Työttömyys laski
edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla.
Työttömistä oli maaliskuussa
lomautettuna 8 900 eli 1 600

vähemmän kuin helmikuussa.
Edellisen vuoden maaliskuusta
lomautettujen määrä laski 2
700:lla.
Työhallinnon koulutusja tukitoimin sijoitettujen
määrä oli 5 100 suurempi
kuin edellisen vuoden maal i s k u u s s a . Ty ö l l i s t ä m i s tukitoimenpiteillä sijoitettuna oli maaliskuun lopussa
39 700 henkilöä, mikä on
2 600 enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli maaliskuun
lopussa 36 400 oppilasta, mikä
on 2 700 enemmän kuin vuotta
aiemmin.
Maaliskuun lopussa työvoimatoimistoissa oli kaikkiaan
456 900 työnhakijaa, mikä on

Kirkkohallitus ja Sosiaali- ja
terveysturvan keskusliitto ovat
tehneet yhteisen kannanoton
heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten ottamiseksi huomioon
tulevassa hallitusohjelmassa.
Kirkkohallitus ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry pitävät välttämättömänä, että tulevassa
hallitusohjelmassa kiinnitetään
erityistä huomiota kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteeseen.
Viestit ihmisten arjesta kertovat kasvavasta hädästä, johon
julkinen palvelujärjestelmä
ei kykene vastaamaan. Heikoimmassa tilanteessa olevien
ihmisten tarpeisiin vastaaminen näyttää jäävän kasvavassa
määrin seurakuntien ja järjestöjen vastuulle.
Sosiaaliturvaetuudet ovat
jääneet pahasti jälkeen ansiotulojen kehityksestä ja etuuk-

sien tasot ovat riittämättömiä.
Niiden varassa ei voi selviytyä
pitkäaikaisesti, jolloin viimesijaisen toimeentulotuen hakemisella yritetään korjata tätä
puutetta. Köyhyyden syynä on
usein sosiaaliturvaetuuksien
riittämättömyys. Myös palkkatulojen ja etuuksien yhteensovittaminen on käytännössä
hyvin hankalaa.
Sosiaaliturvaetuuksien
tasoja on korotettava siten,
ettei niitä tarvitse täydentää
toimeentulotuella. Hallitusohjelmassa on asetettava tavoitteeksi perusturvajärjestelmän
kokonaisuudistus.
Sosiaaliturvaetuuksista esimerkiksi työttömyysturvasta,

36 700 vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Työnhakijoista
oli työssä olevia 118 000, joista
72 000 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 46 000 sijoitettuna
työhallinnon tukitoimenpitein.
Työvoimaan kuulumattomia
työnhakijoita oli 72 000. Työttömyyseläkkeen saajia oli 44
200, mikä on 2 800 vähemmän
kuin vuosi sitten.
Ty ö l l i s y y s k a t s a u s o n
julkaistu kokonaisuudessaan
työministeriön Internet-sivuilla suomeksi www.mol.
fi/tyollisyyskatsaus på svenska
www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
Ty ö l l i s y y s k a t s a u k s e n
julkaisupäivät löytyvät Internet-sivuilta www.mol.fi>työ

ministeriö>tilastot>tilastojen
julkistamispäivät
TE-keskusten verkkopalveluissa julkaistaan vastaavat
alueelliset työllisyyskatsaukset.

Lisätietoja:

Työmarkkinaneuvos Oiva
Lönnberg, työministeriön informaatiopalvelut, puhelinnumero 010 60 48048 erikoissuunnittelija Petri Syvänen,
työministeriön informaatiopalvelut, puhelinnumero 010
60 48050 suunnittelija Ella
Laakso, työministeriön informaatiopalvelut, puhelinnumero 010 60 48051

Heikoimmassa
asemassa olevien
ihmisten tilannetta
on parannettava
sairausvakuutuksen päivärahoista ja opintotuesta on
maksettava kunnallisveroa.
Tuloverotuksen viime vuosina kevennys ei ole koskenut
kaikkein pienituloisimpia. Pienten päivärahatulojen verotus on osasyynä
siihen, että monet pitkäaikaistyöttömät joutuvat hakemaan
toimeentulotukea. Kirkkohallituksen ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton näkemyksen mukaan pienituloisten
verotusta olisi kevennettävä.
Erityisesti päihdeongelmaiset ja mielenterveyskuntoutujat ovat jo vuosia
jääneet ilman tarvitsemiaan
palveluita ja riittävää, ih-

misarvoisen elämän mahdollistavaa toimeentuloa.
Väkevien alkoholijuomien
veronalennuksesta on luovuttava. Päihdehuollon palveluiden saatavuus ja laatu
on turvattava koko maassa.
Mielenterveyskuntoutujille
tarvitaan ennen kaikkea lisää
tuettua asumista.
Ihmisten näköalattomuus kasvaa, jos ihmisillä on kokemus, että heidän
tilanteestaan ei välitä kukaan. Tämä näkyy
myös siinä, ettei uskota
omiin vaikuttamismahdollisuuksiin, esimerkiksi siihen, että kannattaisi
äänestää.
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Sosiaaliturvan
tunnustuspalkinto
Markku Ruohoselle
Sosiaaliturvan
tunnustuspalkinto on myönnetty
tänä vuonna sosiaalineu
vos Markku Ruohoselle
tunnustuksena aktiivisesta
ja monipuolisesta sosiaali
huollon ja alan toimintaedellytysten kehittämises
tä.
Palkinnon myöntää Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, joka toteaa 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tunnustuksen tulevan henkilölle, joka
on vaikuttanut keskusliiton
toimintaan monin eri tavoin:
työntekijänä, luottamushenkilönä, jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien edustajana.
Markku Ruohonen tuli
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnanjohtajaksi
1977. Sitä ennen hän oli ollut
Turun kaupungin sosiaalivirastossa osastosihteerinä ja yhden
keskusliiton perusjärjestön,

silloisen Varsinais-Suomen
huoltoväenyhdistyksen puheenjohtajana. Keskusliiton
toiminnanjohtajana hän oli
lähes 12 vuotta ja siirtyi keskusliitosta Invalidiliiton kehitysjohtajaksi. Pisimmän
työuran Markku Ruohonen
teki Raha-automaattiyhdistyksessä, jonne hän tuli 1991
avustustoiminnan johtajaksi ja
1996 toimitusjohtajaksi.
RAY:n merkittävä tehtävä on tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä. Markku
Ruohosen pitkän toimitusjohtajakauden aikana avustustoiminnan linjauksia painotettiin
erityisesti ennaltaehkäisyyn
ongelmien synnyn estämiseksi
ja toisaalta vaikeimpiin ongelmiin pureutumiseen. Hänen
kaudellaan valmisteltiin RAY:
n ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti.
Merkittävä tehtävä ennen vuosi sitten tapahtunutta

eläkkeellejäämistä oli kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä arvioivan työryhmän
puheenjohtajuus. Työryhmä
arvioi kansalaisjärjestöjen
toimintaan vaikuttavia muutoksia ja teki ehdotuksia, jotka
tukevat kansalaistoimintaa ja
kannustavat julkisia palveluita
täydentävää vapaaehtoistyötä
ja vertaistukea.
Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliiton hallitus myöntää vuosittain Sosiaaliturvan
tunnustuspalkinnon ansioituneesta toiminnasta ja alan
kysymysten nostamisesta julkiseen keskusteluun. Palkinto
on kuvanveistäjä Raimo Heinon Rumpalipoika-patsas ja
kunniakirja.
Palkinto luovutettiin Markku Ruohoselle Valtakunnallisilla sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivillä
Helsingissä.

S

uomessa on edelleen runsaat 150 000 vaikeasti
työllistyvää ihmistä. Hallitus ja
virkamiehet ovat lupailleet tämän työttömyyden ”kovan ytimen” häipyvän, kunhan suuret
ikäluokat siirtyvät eläkkeelle,
mikä taas vapauttaa työpaikkoja nuorempien ikäluokkien
hoidettavaksi.
Tämä on kuitenkin harhaa,
sillä edelleen lähes kymmenen prosenttia nuorista ikäluokista jää ilman ammatillista
koulutusta. Työmarkkinoiden
kansainvälistyessä, työmarkkinoilla käytettävän teknologian
kehittyessä ja vallatessa uusia
aloja sekä vaadittavan tietotaito-tason kasvaessa karkaavat
mahdollisuudet hankkia kaikille
suomalaisille työpaikka yhä pidemmälle ja pidemmälle. Hallituspiirit ovatkin ryhtyneet tutkimaan mahdollisuuksia ratkaista
työvoimaongelmat lisäämällä
työperäistä maahanmuuttoa
sen sijaan, että panostettaisiin
syrjäytymisen ehkäisyyn ja
koulutuksen kehittämiseen.
Uusi porvarihallitus on tehnyt selväksi, millä tavalla se
aikoo toimia työttömyyden
vähentämiseksi. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja siirretään yritysten kanssa
yhteistyössä toteutettavaan
koulutukseen ja tukityöllistämisvarat suunnataan aiempaa
enemmän yritysten käyttöön.

Kilpailutilanne vääristyy markkinoilla

Varapuheenjohtaja Aimo Kuoppa-aho luovuttaa TVY:n viirin 60 vuotta täyttäneelle Porvoon
Seudun Työnhakijat ry:n toiminnanohjaaja Anja Luomalle.
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Lopputuloksena tästä on,
että yritykset voivat jatkossa
aiempaa enemmän käyttää
ilmaista tai lähes ilmaista työvoimaa, mikä nähdäkseni johtaa
yritysten välisen kilpailutilanteen vääristymiseen markkinoilla. Huomioon ei oteta

Kansalaistyömallilla

täystyöllisyys on mahdollinen
sitäkään tosiseikkaa, että kun
tukityöllistämisvaroja on jäänyt käyttämättä, on yksityinen
sektori ollut tähän pääasiallinen
syyllinen. Yrityksille varattuja
määrärahoja on jäänyt käyttämättä, kun työvoimatoimistojen
tarjoamat työttömät eivät ole
kelvanneet yrityksille.
Porvarihallituksen ajatus
työttömyyden poistamisesta
edellä mainituin keinoin on
tuhoon tuomittu. Tämä siksi,
että yksityinen sektori ei halua
työllistää pitkäaikaistyöttömien
suurta joukkoa, jolle ovat valitettavan tyypillisiä seikkoja alhainen koulutustaso, korkeahko
ikä, työkykyä heikentävät sairaudet (tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat,
alkoholismi ja niin edelleen)
sekä muun muassa velkaongelmat, jotka käytännössä estävät
työttömän hakeutumisen töihin,
vaikka niitä olisi tarjollakin.
Samaan aikaan kunnat
kamppailevat jatkuvien talousvaikeuksien kanssa, joihin hallituspolitiikka ei näytä tarjoavan
muuta ratkaisua kuin kuntaliitokset. Näin ollen myöskään
kunnista ei ole työttömyyden
”kovan ytimen” ongelman
ratkaisijaksi. Siispä porvarihallituksen politiikka näyttää
väkisinkin johtavan siihen, että
koulutettujen maahanmuuttajien määrää lisätään.
Vaihtoehdoksi nykyjärjestelmälle tarjoankin toisenlaista
mallia, jota olen tarkastellut
Tampereen yliopiston pro gradu
– työssäni ja joka pohjautuu
myös omille kokemuksilleni
vetäessäni vuoden 1999 alusta
lähtien porilaisia työllisyysprojekteja. Monet kotimaiset ja ulkomaiset tutkijat ovat
esittäneet vastaavantyyppistä
mallia. Erityisen tunnettu hen-

kilö on amerikkalainen Jeremy
Rifkin, joka 1990-luvun lopulla
julkaisi kirjan ”Työn loppu”.
Kirjassaan Rifkin esittää, että
nyky-yhteiskunnan tulisi elvyttää kolmas sektori (yhdistykset
sekä säätiöt) ja uudistaa se
voimakkaaksi itsenäiseksi alueeksi, joka pystyy sijoittamaan
markkinasektorilta syrjäytyneiden työntekijöiden virran.

keteatteria, lähiön turvallisuutta
lisäävää päivä- ja yöpartiointia
ja niin edelleen.

Mallin toteutus
jo aloitettu

Niinpä perusvalmius mallin
toteuttamiseen on jo olemassa
ja sen päälle on hyvä rakentaa
vakituinen systeemi. Joissain
ehdotuksissa on puhuttu myös
siitä, että yhdistyksissä tapahTyöttömille oikeus
tuvan toiminnan saamiseksi yhkansalaistyöhön
teiskunnallisesti hyväksytyksi
Lyhyesti sanottuna mallini on ja eräänlaisen osallistumistulon
seuraavanlainen: jokaiselle maksamiseksi yhdistystoimintyöttömälle annetaan oikeus taan osallistuville työttömille,
ja tietyn ajan kuluttua myös pitää työn määritelmä laittaa
velvollisuus ottaa osaa kansa- uusiksi. Esittämäni kansalaislaistyöhön, joka on kolmannella työ-kansalaispalkka -malli tesektorilla suoritettavaa yleis- kee myös tämän esityksen
hyödyllistä, palkallista työtä, tarpeettomaksi, sillä kansalaisjoka kustannetaan pääasialli- työstä maksettaisiin normaali
sesti verovaroin. Osa-aikaisesta tuntipalkka, vaikka sitä tässä
kansalaistyöstä maksettaisiin kutsutaankin kansalaispalkaksi
kansalaispalkka, joka riittäisi ja tällöin työntekijällä
kaikkein välttämättömion oikeus esimerkiksi liitmpään elämiseen.
tyä oman alansa
Kun kansalaistyö
ammattiliittoon.
Kansalaistyöstä
olisi osa-aikaisKansalaistyöta, niin se mahkansalaismaksettaisiin
dollistaisi tilipalkka -malli
kansalaispalkka,
pussin kartutrahoitettaisiin
joka riittäisi
tamisen hankkipurkamalla
välttämättömimpään
malla osa-aikanykyinen
elämiseen
työtä muista työtyöttömyyden
paikoista.
hoitoon rakenTällaista kansalaistyönettu byrokraattinen
kansalaispalkka -mallia toteu- koneisto ja siirtämällä siihen
tetaan jo lähes kaikilla suoma- ja työttömyyskorvauksiin käylaisilla paikkakunnilla. Sadat tettävät varat uuden mallin
yhdistykset työllistävät tuhansia rahoittamiseen.
työttömiä palkkatuella, työharLisäksi yhteiskunnalle
joittelu- ja työelämävalmennus- koituisi huomattavia säästöjä
rahalla. Työtehtävät vaihtelevat; sosiaali- ja terveystoimen kumuun muassa vetämässäni luissa. Tutkimuksien mukaan
työllisyysprojektissa hoidetaan työttömyys lisää yksilöiden
kolmea lähiökirjastoa ja asu- sairastavuutta. Kansalaistyökastupaa, nuorisotilaa, kaupun- hön osallistumisen ansiosta
kipyörä-palvelua koko Porin ihmisten terveystila kohenisi ja
alueella, siivouspalvelua, nuk- kunnat säästäisivät.

Kolmanneksi työttömyyden
väheneminen johtaisi talouden
toimeliaisuuden kasvuun, mikä
loisi uusia työpaikkoja erityisesti yksityiselle sektorille.
Tällöin voisi lopputuloksena
olla se, että osa kansalaistyöhön
osallistuvista kuntoutuisi työn
äärellä ja he voisivat siirtyä
yksityiselle sektorille avautuviin uusiin työpaikkoihin,
jolloin myös yhteiskunnalle
kansalaistyöjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat taloudelliset
kustannukset alenisivat.
Ennen kuin tällainen ihannetila saavutettaisiin, tarvittaisiin myös uuden järjestelmän
rahoittamista lisääntyvillä verovaroilla. Vastapainoksi veronmaksajat saisivat kuitenkin
enemmän palveluita ja viihtyisämmän asuinympäristön.
On huomioitava myös se,
että tällä hetkellä työttömyystilastoissa on tuhansia ihmisiä,
jotka todellisuudessa kuuluisivat sairauseläkkeelle. Ennen
esittämäni mallin toteuttamista
pitäisi kaikkien työttömien käydä läpi terveystarkastus, jonka
perusteella työhön kykenemättömille järjestettäisiin siirtyminen eläkeläisten joukkoon.
Nähdäkseni esittämäni malli on ainoa vaihtoehto, mikäli
tavoittelemme todellista täystyöllisyyttä, eikä virkamiesten
mallia neljän prosentin työttömyydestä tosiasiallisena täystyöllisyytenä. Otan mielelläni
vastaan palautetta kirjoituksestani.
Aki Nummelin
Pori
Yhteiskuntatieteiden
maisteri
Työllisyysprojektin
projektipäällikkö

aki.nummelin@nic.fi
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Työllisyys jää
markkinavoimien
armoille

M a t t i Va n h a s e n p o r varihallitus on saanut hyvän perinnön edeltäjältään.
Va l t i o n t a l o u d e n p e r u s ta on kunnossa. Talous kasvaa ja työllisyys paranee.
Silti tekemistä riittää.
Sosialidemokraattien
mielestä talous- ja työllisyyspolitiikalla on aktiivisesti
vaikutettava suhdanteisiin, jotta ihmiset ja työvoima eivät jää markkinoiden
armoille. Verotuksen liikkumatila pitää käyttää vahvistamaan työllisyyttä,
palveluiden laatua ja oikeudenmukaista tulonjakoa.
Uusi hallitus näyttää jättävän työllisyyden parantamisen kansainvälisten suhdanteiden armoille. Palveluihin
hallitus panostaa liian vähän.
Hallituksen veroratkaisut eivät
tue riittävästi työllisyyttä ja oikeudenmukaista tulonjakoa.

Puheet työttömien työllistämisestä ja työpaikkojen
lisäämisestä eivät konkretisoidu
hallitusohjelmassa. Suurin
uudistus on työministeriön
lakkauttaminen. Ruotsissa
jossa työ - ja elinkeinoministeriö on ollut jonkin aikaa,
päätettiin perustaa uudelleen
työministeriö, koska superjätti
ei toiminut. Toivottavasti se
Suomessa osataan rakentaa
siten, ettei ihmisten tarpeita

Uusi hallitus
näyttää jättävän
työllisyyden
parantamisen
kansainvälisten
suhdanteiden
armoille.
22

alisteta elinkeinopolitiikan
tarpeille.

Työvoimapolitiikkaan ei
uusia esityksiä

Työvoimapolitiikkaan ei
ole hallitusohjelmassa kirjattu mitään uutta. Julkiset
puheenvuorot kuitenkin kertovat, että vähiten vaikuttavista
työvoimapolitiikan toimenpiteistä aiotaan luopua. Jos puheet toteutuvat, heikoimmassa asemassa
olevat työttömät kärsivät eniten. Kerman kuorinnalla saadaan kyllä parasta työllisyystulosta, mutta syrjäytymisen
ehkäisy ja elämän hallinnan
rakentaminen on pitkäjänteisempää työtä ja lähempänä sosiaalipolitiikkaa.
Kuntouttava työtoiminta
aiotaan ohjelman mukaan tehdä
pakolliseksi kaikille ikäluokille.
Tähän ei kuitenkaan ole varattu
rahaa, joten uhkana on että
pakko tullee, mutta toimien
mielekkyys menee huonompaan
suuntaan.

Työelämäkirjaukset
ovat ohuita

Tulevan talous- ja työllisyyskehityksen kannalta
avainasemassa on hallituksen
oman talouslinjan ohella tuleva
työmarkkinakierros. Kokoava,
kasvua ja työllisyyttä tukeva
tuloratkaisu on välttämätön.
Jos hallitus lähtee määrätietoisesti rakentamaan tällaista tuloratkaisua, sosialidemokraatit
antavat tukensa hallitukselle.
Kuten uutisista olemme
kuulleet, hallitus on nostanut
kätensä pystyyn tulopoliittisen
kierroksen suhteen. Valtiovarainministeri Katainen ennakoi
liittokierrosta ennen kuin työmarkkinajärjestöt olivat edes
tavanneet.
Vastuullisena ministerinä
olisi luullut, että Katainen pyr-
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kii löytämään houkuttimia,
joilla osapuolet saataisiin neuvottelupöytään tosissaan. Nyt
vaarana on, että vahvat ottavat
kaiken ja heikommat alat jäävät
nuolemaan näppejään. Työllisyyden kannalta kehitys voi olla
tuhoisaa.
Ty ö e l ä m ä n t a s a - a r v o n
kannalta on myönteistä, että
hallitus jatkaa samapalkkaohjelman toteuttamista. Naisvaltaisille matalapalkka-aloille on
tuloratkaisussa tehtävä oikeutta.
Ikävä kyllä hallitus ei ole varannut
rahoja kuntien naisvaltaisten
alojen palkankorotusten mahdollistamiseen.
Työntekijöiden turvattomuuteen hallitusohjelma ei tarjoa
uusia lääkkeitä. Pätkätyötä ja
vuokratyötä tekevien ihmisten
avuksi hallitus ei esitä uusia
toimia.
Onneksi hallitusohjelmaan on kirjattu sentään
edellisen hallituksen aikana
valmistuneiden esitysten pohjalta
vuorotteluvapaan jatkaminen ja
määräaikaisia työsuhteita selvittäneiden työryhmien esitykset.

Verotuksen painopiste
omistamisessa

Positiivista ohjelmassa on
myös korotus kunnallisverotuksen perusvähennykseen,
koska se auttaa pienituloisimpia. Hallituksen porvarillisista
arvovalinnoista kertoo se, että
perusvähennykseen käytetään
valtion rahaa vain suunnilleen
saman verran kuin osinkotulojen
verotuksen keventämiseen.
Perusvähennys tuo noin
1000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle 10 euron helpotuksen.
Positiivista on se, että helpotus
koskee kaikkia pienituloisia
- myös työttömiä. Negatiivista
on se, että jos saa toimeentulotukea, kuten monet työttömät
saavat, hyöty leikkautuu pois.

Palvelupanostukset
heikkenevät

Huolestuttavinta hallitusohjelmassa on, että hallitus
varaa liian vähän rahaa julkisten
hyvinvointipalvelujen turvaamiseen. Edellisellä hallituskaudella
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämiseen lisättiin 400
miljoonaa euroa. Tiedämme
kaikki hyvin, ettei se riittänyt
kattamaan kasvavia tarpeita.
Uudessa hallitusohjelmassa
palveluihin aiotaan panostaa
koko hallituskauden aikana
vain 250 miljoonaa euroa.
Hallitus ei osoita kunnille riittävästi lisää rahaa vanhusten, sairaiden, vammaisten sekä perheiden ja lasten
palveluista huolehtimiseen
tasa-arvoisesti. Ihmisten hoitaminen annetaan yhä enemmän yksityisten markkinoiden
hoidettavaksi. Työttömien kannalta palveluiden saatavuus
uhkaa heiketä entisestään
Hallitusohjelmaan on myös
kirjattu korotus sosiaali- ja
terveyspalvelumaksuihin. Se
heikentää vähävaraisten palvelujen saantia.
Tarja Filatov

Vanhasen toinen hallitusohjelma
jatkaa rikkaiden hyysäämistä
Va n h a s e n k a k k o s h a l litus on kasassa ja myös
sen ohjelma on julkaistu.
Mahtipontisesti Vanhanen
on nimennyt ohjelmansa
vastuullisen, välittävän ja
kannustavan Suomen ohjelmaksi. Itsekin yllätyin, kun ryhdyin
hallitusohjelmaa lukemaan.
Aika paljon hyviä asioita hallitusohjelmaan olikin saatu
mahtumaan.
Ohjelman nimi on kuitenkin vähän vinksahtanut,
sillä tarkemman laskeskelun
jälkeen kyllä selviää,
että kenestä tässä ohjelmassa välitetään ja ketä
syrjitään. Vanhanen jatkaa
samaa linjaa kuin edellisen hallituksessa dema rien kanssa rikkaita hellitään ja vähempiosaisia kiusataan. Ei kovin välittävää,
saati kannustavaa.
Jokaisella ihmisellä on arvo työstä riippumatta, eikä ilman palkkatyötä
oleminen vähennä kenenkään ihmisarvoa. Työttömyys
loukkaa kuitenkin syvästi
ihmisoikeuksia, sillä se käytännössä johtaa taloudelliseen
ahdinkoon ja lisäksi lisää ulkopuolisuutta.
Osallistuminen yhteiskunnan menoihin ja rientoihin
vaatii aina kuitenkin jo
kun verran rahaa. Liian
usein katkeavat työttömältä
yhteydet entisiin työkavereihin. Työttömyys rajoittaa myös
harrastusmahdollisuuksia.
Työttömyyttä ei kyetä
täysin poistamaan ja suuren työttömyyden pienentäminenkin on vaikeaa. Sen
sijaan toimeentuloeroja voidaan yhteiskunnan päätöksillä
kaventaa. Oikeudenmukaisuutta voidaan ja pitää lisätä.
Suomessa tuloeroja supistettiin tietoisesti 1970-luvulta alkaen aina
1990-luvulle asti. Kun

1990-luvun alussa Suomi
syöksyi taloushistoriansa
pahimpaan lamaan, niin
tuloerot alkoivat kasvaa. Peräti puoli miljoonaa
suomalaista jäi työelämän ulkopuolelle, osa lyhyemmäksi
ajaksi, osa käytännössä lopullisesti. Sittemmin palkkaerot ovat
kaikesta huolimatta pysyneet
tasaisina, vaikka olemmekin
saaneet huomata, että muutama harva yritysjohdon jäsen on
tulospalkkioilla voinut tienata
moninkertaisesti muihin verrattuna.
Tuloerot ovat sen sijaan
kasvaneet ennen kaikkea
vero- ja tulonsiirtopolitiikan muuttumisen vuoksi, ei
niinkään talouden kehityksen takia. Ensinnäkin laman
aikana ei tulonsiirtoja korotettu, osaa jopa leikattiin. Laman
jälkeinen talouden nousu ei
tuonut tähän kohennusta. Päättynyt vaalikausi ja Vanhasen
I hallituksen aika olivat hyvän
kasvun aikaa ja Suomi oli ja on
nyt vauraampi kuin koskaan.
Silti tuo hallitus ei esimerkiksi korottanut kaikkia lapsilisiä eikä työmarkkinatukeen
tehty tasokorotusta. Sen sijaan
tuloverotuksessa korkeinta
marginaaliveroa laskettiin

ja muutama kymmenentuhatta Suomen varakkainta
vapautettiin varallisuusverosta.
Nyt työnsä aloittava Vanhasen toinen hallitus näyttää jatkavan samaa linjaa.
Lapsilisiin ei nytkään tule
yleistä korotusta. Vain kolmannesta lapsesta maksettavaa
lapsilisää korotetaan, vaikka
lapsilisien yleinen korotus olisi
perusteltua, kun niitä ei ole
sidottu indeksiin. Pahinta on
tietysti se, että niillä, jotka joutuvat hakemaan toimeentulotukea, tämäkin lapsilisän korotus
leikkaa suoraan toimeentulotukea. Vanhasen uusikaan hallitus
ei aio korottaa työmarkkinatukea, mutta sen sijaan maatalous- ja yleensä yrittäjien muita
väestöryhmiä kevyempi perintövero aiotaan poistaa kokonaan. Tässä oikeudenmukaisuus ei toteudu vaan tuloerot
kasvavat.
Näyttää siltä, että olemme
alkaneenakin vaalikautena kulkemassa kohti eriarvoistuvaa
yhteiskuntaa. Sosiaalitutkijat
ovat varoittaneet köyhyyden
kasvusta varastuvassa Suomessa. Se ei tehonnut Vanhasen I hallitukseen eikä
varoitus näy myöskään Vanhasen II hallituksen ohjelmassa.
Myönteistä hallituksen
ohjelmassa on toki elintarvikkeiden arvonlisäveron
alennus. Onhan se paljon
oikeudenmukaisempi kuin
vaikkapa valtion tuloveroon
kaikille annettava puolen prosentin alennus. Hyvää on tietenkin se, että
edes kolmannesta lapsesta maksettava lapsilisä
nousee tai että pienimmät
sairauspäivärahat nousevat
työmarkkinatuen tasolle, mutta
kun se työmarkkinatuen taso
on niin kovin alhainen.
Kotitalouksien sähköveron korottaminen näyt-

tää olevan puhtaasti rahan
keräämistä valtiolle eikä sillä saavuteta minkäänlaisia
ympäristötavoitteita. Jos ympäristöä olisi ajateltu, olisi pitänyt
sen asemasta koko Euroopan
unionissa puuttua esimerkiksi kotitalouskoneiden
valmiustilan aiheuttamaan
sähkönkulutukseen.
On vaikea ennustaa, mitä
vaikutusta lopultakin on työministeriön liittämisellä kauppa- ja
teollisuusministeriöön uudeksi
työ- ja elinkeinoministeriöksi.
Vallalla lienee nyt sellainen
ajattelu, että suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle lähivuosina, tarvitaan ministeriö,
joka hankkii työvoimaa eikä
enää ministeriötä, joka hallinnoi työttömiä. Miten tässä muutoksessa tavallisen
työnhakijan lopulta käy, on
arvauksen varassa. Oleellista
kai kuitenkin on se, ketkä ovat
päättämässä, ei se, mikä kyltti
ministeriön ovella on.
Va r s i n a r v e l u t t a v a a
on, että matalapalkkatukea aiotaan laajentaa uusiin
ryhmiin, vaikka vielä ei ole
kokemuksia edellisestäkään.
Annika Lapintie
Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Näyttää siltä,
että olemme
alkaneenakin
vaalikautena
kulkemassa kohti
eriarvoistuvaa
yhteiskuntaa.
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Syrjäytetyt
- aina kannattaa taistella
TVY:n hallituksen Pirkanmaan 2. varajäsen, Juhani Brander, lopetti viime
tammikuussa ns. velvoitetyön Tampereen kaupungin kuva-arkistossa.
Juhanin kirja kertoo, mitä tapahtui noin viiden vuoden aikana tuota ennen.
JUHANI BRANDER:
OIKEUSVALTION
KAHDET KASVOT.
Demokraattinen
Sivistysliitto ry.
Helsinki 2006.
Hallinnollista
väkivaltaa

Odottaessaan pääsyä vetytyöhön Juhani työskenteli lyhyen
aikaa yhdistelmätuella Hervannan
seudun työttömät ry:ssä sekä
työttömien Pirkanmaan yhteistoimintajärjestössä. Hän kiinnitti
huomiota siihen, että Pirkanmaan
te-keskus jätti monena vuotena
suuret summat työllisyysmäärärahoja käyttämättä ja järjesti asiaa
koskeneen keskustelutilaisuuden
Hervannan seurakunnan tiloissa.
Tilaisuuteen hän oli kutsunut työttömien aktiiveja, työhallinnon ja
Tampereen kaupungin virkamiehiä sekä kansanedustajia. Alueen
valtalehti teki asiasta näyttävän
jutun.
Asian julkitulon jälkeen Juhanille ilmoitettiin Tampereen
työvoimatoimistosta, että hän
oli menettänyt oikeutensa vetytyöhön kieltäydyttyään tarjotusta
työpaikasta palkan pienuuden
takia. Omien sanojensa mukaan
Juhani oli kuitenkin pyytänyt
harkinta-aikaa löytääkseen työn,
joka sopisi hänelle paremmin.
Hänen työhönsä olisi kuulunut
nostamista ja autonajamista, jotka
ovat vaikeita elleivät mahdottomia hänen selkäsairautensa takia.
Kieltäytymisestä oli Juhanin sana
Tampereen kaupungin viranhaltijan sanaa vastaan. Tampereen
työvoimatoimisto kuunteli vain
kaupungin viranhaltijaa.
Koska niiden, jotka haluavat
tutustua oikeusprosessiin perusteellisemmin, on mahdollista
lukea kirja, vaikkapa lainaamalla
se TVY:n toimistosta, en kuvaa
tässä lopulta oikeudenmukaiseen
loppuun päättynyttä prosessia kovin yksityiskohtaisesti; otan esiin
vain joitakin mielestäni tärkeitä
asioita.
Juhani ei saanut oikeusapua
omalta ammattiliitoltaan, Opet-
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tajien ammattijärjestöltä. Hän
kääntyi Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton Tampereella
toimivan paikallisen järjestön
sosiaalineuvonnan puoleen. Saamiensa neuvojen perusteella hän
otti yhteyttä SAK:n lakimieheen
Arjo Suonperään, jonka avustuksella hän haastoi työhallinnon ja
Tampereen kaupungin oikeuteen
saadakseen vahingonkorvausta.
Meitä pirkanmaalaisia työttömien aktiiveja oli seuraamassa käräjäoikeuden istuntoa. Oikeuden
päätöksen kuulimme myöhemmin,
ja se yllätti kai meidät kaikki.. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan
Brander on kieltäytynyt ilman
pätevää syytä hänelle osoitetusta
ja hänen työkykyynsä nähden sopivasta työllistämisvelvollisuuden
nojalla järjestetystä työstä. Juhani
määrättiin korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja 2300
euroa. Juhani itse uskoi, että valtio
ja Tampereen kaupunki olivat tuomarille liian mahtavat osapuolet,
eikä hän siksi uskaltanut antaa
muunlaista tuomiota.
Eikä tässä vielä kaikki. Hervannan kela vaati takaisin 3000
euroa liikaa maksettuja asumistukia. Voitte kuvitella, miltä työmarkkinatuella elävästä työttömästä on mahtanut tuntua.

Voitto

Juhani valitti hovioikeuteen ja
voitti. Hovioikeuden päätöksessä
Tampereen kaupunki ja työvoimatoimisto tuomittiin maksamaan
Branderille vahingonkorvauksia
21 000 euroa ja Tampereen kaupunki järjestämään vety-työpaikan. Juhani oli näyttänyt,
että syrjäytettynäkin voi taistella
hallinnollista väkivaltaa vastaan,
vaikka oikeustaistelu kestikin yli
5 vuotta.

Juhanin ajatuksia
syrjäyttämisestä, projekteista ja
työttömien liikkeestä

Haluan vielä palata kirjan
alkupuolelle, jossa Juhani esittää
monia tärkeitä huomioita. Ensiksikin Juhani korostaa käytävänsä
tietoisesti sanaa ”syrjäytetty” sillä
siitä tosiasiallisesti on kysymys.
Tuskin ihminen vapaaehtoisesti
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itseään syrjäyttää, tämä yhteiskunta kyllä.
Juhani kirjoittaa aivan oikein,
että yhteisö on sairas. Ei ihminen, joka suljetaan ulkopuolelle.
Syrjäyttäminen voi jopa pelastaa
hänet sairastumasta yhteisön
sairauteen . Juhani toteaa, että
hänet syrjäytettiin, mutta hän ei
suostunut syrjäytymään. Minä
olen sanonut monta kertaa samalla
tavalla.
Juhani kertoo siitä, miten hän
etsiytyi kolmannelle sektorille ja
tuli näin tutustuneeksi työttömien toimintaan sisältä päin. Hän
haisteli ja kuulosteli, millaista
toimintaa työttömillä on. Hän
huomasi sen, miten kolmansille
sektoreille on pesiytynyt omat
haaskajoukkonsa, saalistajia, jotka
käyttävät hädänalaisten ihmisten
hätää oman uransa luomiseen.
Juhani kertoo ”essuprojektista” ja toteaa hulluuden olevan
viehättävää. Sillä ei ole mitään
rajoja. Tuollaisilla essuprojektin
kaltaisilla keinoillako työttömiä
motivoidaan ja minne? Omien
sanojensa mukaan Juhanin kriittinen suhtautuminen ”projekteihin”,
johtuu paljolti kateudesta, ettei
hän ole onnistunut keplottelemaan itseään samaan porukkaan
tekemään jonninjoutavaa ja nostamaan siitä palkkaa. Kuitenkin
myötäjuoksijoiden virtaan on
helppo mennä, saa tuntea olevansa
voittajien katveessa. Mitäpä tähän
voisi lisätä?
Juhani palaa kirjassaan 1990luvun alkupuolelle ja Ahon hallituksen aikoihin, jolloin työttömien
toiminta alkoi suuren aatteellisuuden ja innostuksen vallitessa.
Lähtökohtana oli edunvalvonta
ja halu tuoda julki työttömien
sosiaalinen ja taloudellinen hätä.
Maan suurin ammattijärjestö
SAK oli silloin vielä työttömien
edunvalvonnassa mukana, ja sen
tukemana eduskuntatalon edessä
järjestettiin mielenosoitus. Silloin
vielä uskottiin ja Juhanikin uskoi
”me” henkeen ja siihen, että edunvalvonnan kautta syrjäytettyjen
asemaan saadaan parannusta.
Ensimmäisten työttömien
yhdistysten perustamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta ja voidaan kysyä, mitä näiden vuosien

aikana on tapahtunut sellaista, että
voidaan puhua edunvalvonnasta.
Siihen kysymykseen on Juhanin
mielestä helppo vastata, ei mitään
todellista huojennusta. Kehitys on
kulkenut päinvastaiseen suuntaan
ja suurin syy kehitykseen on toiminnan kytkeminen rahoittajiin.
Nykyään ne (rahoittajat) velvoittavat työttömien järjestöiltä työnantajaroolia. Työttömien toiminnasta
on tullut työvoimaviranomaisten
työn jatke, ”käsikassari”. Laulun
sanat: ”Kenen viinaa juot, sen lauluja laulat”, on toteutunut sanan
täydessä merkityksessä ja edunvalvonnalta on viety ”hampaat”
suusta. Aktiivisimmat työttömät
löytävät elämälleen sisältöä, mikäli se suuntautuu johonkin harrastustoimintaan. Edunvalvontaakin
voidaan siinä sivussa harrastaa,
kunhan muistetaan, ettei suututeta
viranomaisia liian aktiivisella
toiminnalla.
Juhani väittää, että työttömien
toiminta ei ole viranomaisille
yhdentekevää, se on monien viranomaistahojen mielenkiinnon kohteena. ”He” tarvitsevat enemmän
meitä, kuin ”me” tarvitsemme
”heitä”. Mutta totuuden nimissä
on kysyttävä, mikä työttömien
toiminnan tarkoitus perimmiltään
sitten on? Mihin se on johtanut?
Onko se vain sopeuttamista ja
mihin? Onko se edunvalvontaa
ja keiden eduksi? Toivottavasti
TVY:n hallituksen asettama tulevaisuusvaliokunta, jolle hallitus
antoi tehtäväksi tehdä TVY:lle
strategian, pystyy vastaamaan
näihin Juhanin kysymyksiin.
Hervanta-projekti oli saanut EU:n rahaa kuusi miljoonaa
markkaa. Projektiin perustettiin
seurantaryhmä, ja Juhani valittiin
siihen edustamaan Hervannan
seudun työttömiä.
Projektin väliraportissa ilmeni, että korkean teknologian
teollisuus oli saanut tuista jo leijonan osan. Mitenkähän se palveli
Hervannan syrjäytettyjä, kysyy
Juhani kirjassaan ja kertoo, että
noista kokoontumisista ei paljon
herunut, kahvia ja pullaa kyllä.
Juhani kertoo olleensa ryhmässä
ainoa, joka ei ”istunut ” virkansa
puolesta kokouksissa ja saanut
siitä palkkaa. Istuminen näissä

TVY ry:n tulevaa 2007
05.06.

Valtakunnallinen työttömien köyhyysseminaari eduskuntatalolla Pikku
parlamentin auditoriossa Helsingissä klo 12.00-14.00.
Pihatapahtuma klo 10.00-11.30.

05.06.

TVY ry:n hallitus Helsingissä.

09.-21.07.

TVY ry:n toimisto vuosilomalla.

23.-24.08.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivät Imatralla.
Ilmoittautumiset 15.08.2007 mennessä senja.makela@evl.fi

28.-30.08.

Työttömien valtakunnalliset kesä- ja kulttuuripäivät Kylpylähotelli Rauhalahdessa
Kuopiossa. Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 20.06.2007 mennessä TVY ry:lle.

30.08.

TVY ry:n hallituksen kokous Kuopiossa.

12.09.

Työttömien tapahtuma eduskuntatalon pihalla.

12.-13.09.

Risteily Tallinnaan. Aikataulu ja hinnat lähetetään yhdistyksille
niiden vahvistuttua.

18.-21.09.

Työttömien edunvalvontaviikko / tapaamisia päättäjien kanssa.

21.09.

Karenssisanomat 3/2007 ilmestyy. Teemana ”Köyhyys ja hyvinvointi”.
Varaukset TVY ry:lle 27.08. mennessä ja aineisto viimeistään 03.09.

23.-28.09.

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

Syys-lokakuu EU-elintarviketuen II-jako yhdistyksille.
08.-13.10.

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

22.-24.10.

Työttömien 14. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät Seurakuntaopistolla
Järvenpäässä.
Päivien teema ”Tuntematon työtön – näkymättömästä näkyväksi”.

24.10.

TVY ry:n hallituksen kokous Järvenpäässä.

26.11.01.12.

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

26.-28.11.

Valtakunnallinen koulutuspäivä laivaristeilynä Viking Mariellalla
Helsinki-Tukholma-Helsinki.

28.11.

TVY ry:n hallituksen kokous Helsingissä.

kokouksissa oli Juhanin mielestä
kuitenkin virkistävää leikkiä.
Minä itse en ole kokenut turhaa
projektien tilaisuuksissa istumista
virkistävänä leikkinä. Siksi en
enää niihin osallistukaan ennen
kuin me työttömät saamme niissä
äänemme kuuluviin muutoinkin
kuin hyvää palkkaa nauttivien

”edustajiemme” välityksellä.
Olen Juhanin kanssa samaa
mieltä myös yrittäjyyspuheesta.
Juhani on huomannut että, kun
starttirahat loppuvat, loppuu myös
yritystoiminta. Juhanin mukaan
on edesvastuutonta houkutella
korkeankin koulutuksen saaneita
henkilöitä ryhtymään yrittäjiksi.

Juhani pohtii kirjassaan, että olisi
mielenkiintoista kysyä näiltä ”virkansa puolesta istujilta”, millainen
yritysidea heillä on? Yrittämisestä
on helppo puhua silloin, kun julkisyhteisö maksaa palkan.

Lopuksi

Juhani Branderin kirjan sa-

noma on lyhyesti ensiksikin se,
että kamppailu omien oikeuksien
puolesta kannattaa ja toiseksi
se, että tämän kamppailun voittaminen edellyttää oikeanlaista
verkostoitumista.

Ahti Heinonen
Ylöjärven työttömät ry
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Hallitusohjelma on pääosin
myönteinen yrittäjille

Uuden hallituksen ohjelma on yrittäjyyden kannalta
myönteinen. Siinä ei ole yritystoiminnalle kielteisiä, yritystoimintaa vaikeuttavia kohtia.
Eräissä asioissa, erityisesti
verotuksen kannustavuudessa,
ehdotukset jäävät kuitenkin
ohuiksi.
Hallitusohjelmassa avataan
nyt ensimmäistä kertaa näkökulma työllistämisen esteiden poistamiseen, perustetaan
työ- ja elinkeinoministeriö,
verotusta kevennetään, perintöverotus poistetaan yrityksen
sukupolvenvaihdoksilta, yrittäjyydelle luodaan lisää tilaa julkisten palvelujen tuottamisessa
(palveluseteli), yrittäjän riskiä
kohtuullistetaan ja yrittäjyyskasvatusta monipuolistetaan.
Työ- ja elinkeinoministeriön
perustamisen ohella hallitus
ottaa välineeksi tavoitteidensa
toteutukseen ”Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman”.

Verotus:

Verotuksessa plusmerkkisiä
kirjauksia:
+ veronkevennysten yhteismäärä 1,8 mrd
+ yrityksen ja yrittäjän verotus
ei kiristynyt
+ ansiotulon verotukseen todellinen 1,1 mrd kevennys (inflaatio- ym. tarkistusten jälkeen)
+ yritysten sukupolvenvaihdokset vapautetaan perintöja lahjaverosta (perintö- ja
lahjaverotukseen muutoinkin
kevennys)
+ ensimmäisen työntekijän
palkkauksen sivukuluja kevennetään
+ matalapalkkatuen soveltamisedellytyksiä laajennetaan
nuoriin työntekijöihin
+verotusmenettelyihin liittyvien seuraamusmaksujen
kohtuullisuutta seurataan.
Verotuksen miinusmerkkejä
(eivät kuitenkaan kiristyksiä):
- kansaneläkevakuutusmaksuun ei tullut muutoksia eikä
alennusta
- yrityksen omistajan verotukseen vain vähäinen muutos
(sekä listatun, että listaamattoman osakeyhtiön osakkaalle
1000 euron osinkovähennys)
- luovutusvoittoverotuksen
osalta ei laajennettu veron-
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huojennusta yrityksen sukupolvenvaihdosluovutuksissa
työntekijöille

Työelämän rakenneuudistukset:

- työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän toimivuutta kehitetään, lisäksi tavoitteena on
parantaa paikallisen sopimisen
edellytyksiä
- tehdään laaja kartoitus uusien
työpaikkojen syntymisen ja
erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen esteistä,
ryhdytään tarvittaviin toimiin
esteiden poistamiseksi (osa
politiikkaohjelmaa).

Työvoimapolitiikka:

- työllisyysmäärärahoja suunnataan uudelleen ja niitä siirretään käytettäväksi kotitalousvähennykseen, matalapalkkatukeen nuorille, oppisopimuskoulutukseen ja nuorten
työpajoihin
- työhönosoituksia lisätään,
työnhakijarekistereiden helpompi käytettävyys internetin
kautta työnantajille
- Työperäistä maahanmuuttoa
edistetään: maahanmuuttohallinto yhdistetään ja siirretään
SM:öön; kolmansista maista
tulevan työvoiman osalta luovutaan saatavuusharkinnasta
asteittain.
- työvoimapolitiikan siirto
elinkeinoministeriöön
Laaja sosiaaliturvauudistus
käynnistetään tavoitteena mm.
sosiaaliturvan työhön kannustavuuden parantaminen

Julkisten palveluiden
tuottaminen:

- kannustetaan tilaaja-tuottajamallien käyttöönottoa
- laajennetaan palvelusetelijärjestelmän ja kotitalousvähennyksen käyttöalaa, minkä
avulla edesautetaan toimivien
palvelumarkkinoiden syntyä
(sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kotisairaanhoitoon 2008
alusta)
- hallitus varmistaa kilpailupolitiikan keinoin yksityisen
ja julkisen palvelutuotannon
tasavertaiset edellytykset

Yrittäjyys koulutuksessa

- hallitus jatkaa toimia yrittäjyyskasvatuksen monipuolis-
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tamiseksi ja laajentamiseksi
kaikilla koulutusasteilla
- ammatillisen koulutuksen
arvosta, houkuttelevuutta ja
työelämälähtöisyyttä parannetaan
- toteutetaan ammatillisen
aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (hallinto, rahoitus,
etuudet, koulutustarjonta)
- oppisopimuksen sisäkoulutuksen kiintiötä nostetaan;
selvitetään oppisopimuksen
käyttö korkeakoulutettujen
täydennyskoulutuksessa

Yrittämisen riskien
kohtuullistaminen:

- Jatketaan edelleen yrittäjien
sosiaaliturvan kehittämistä
ja puutteiden korjaamista;
laajennetaan osittainen hoitoraha yrittäjille; selvitetään
vuorotteluvapaajärjestelmän
ulottaminen yrittäjiin.
- Jatketaan henkilökohtaista konkurssia koskevaa selvitystyötä
Vanhemmuuden kustannukset:
- naisten tosiasiallisen tasa-arvon toteuttamiseksi korvataan
työntekijän vanhemmuudesta
työnantajalle aiheutuvat kustannukset nykyistä paremmin;
perhevapaakustannuksissa yhteiskunnan rahoitusosuutta
lisätään.
- pidennetään isyysvapaata 2
viikolla (tämä yhdessä perhevapaakustannusten tasaamisen
kanssa merkitsee kustannuspainetta sotu-maksuun)

Energiapolitiikka:

- omavaraisuutta energiantuotannossa nostetaan
- sähkön pientuotannon verkkoon pääsyä parannetaan
- jätteen energiakäyttöä edistetään
- ydinvoimaa ei suljeta pois
tuotantomuotona

Muuta:

Säädösvaikutusten arviointihanketta (SÄVY) jatketaan.
Kauppojen nykyistä aukiolosääntelyä selkeytetään.

Hallintouudistuksia:

- Elinkeino- ja työministeriö
perustetaan 2008 alusta, uusi
ministeriö koostuu pääasiassa
KTM:stä ja TM:stä. Teollis- ja
tekijänoikeuksien siirtäminen

osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä selvitetään
Väliportaan hallinto
uudistettavaksi (lääninhallitukset, TE-keskukset, muut
piirihallintoviranomaiset, maakuntaliitot)
Työn yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma yhdeksi
hallituksen kolmesta politiikkaohjelmasta. (liitteenä).
Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma
Talouskasvun, työllisyyden
ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi on
välttämätöntä, että tuottavuus
ja työelämän laatu parantuvat oleellisesti suomalaisilla
työpaikoilla seuraavien vuosikymmenten aikana. Väestön vanhenevan ikärakenteen
vuoksi tuottavuuden merkitys
talouskasvun perustana korostuu.
Uudella suomalaisella
mallilla pyritään löytämään
nykyistä paremmin toimiva yhteys työelämän turvallisuuden
ja joustavuuden välille. Näiden
tavoitteiden samanaikainen ja
tasapainoinen lisääminen tukee
sekä työnantajan että työntekijän tarpeita.
Ohjelma valmistellaan ja
toteutetaan yhteistyönä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen
kanssa. Politiikkaohjelmalla
varmistetaan eri toimijoiden
sitoutuminen yhteisesti asetettuihin strategisiin tavoitteisiin.
Valmistelussa huomioidaan
työministeriön työryhmän esitys tuottavuuden ja työelämän
laadun kehittämisestä.
Politiikkaohjelmassa huomioidaan kannustavaa sosiaaliturvaa selvittävän komitean
työ. Erityisesti politiikkaohjelman toteuttaminen edellyttää,
että kannustavan sosiaaliturvan selvittämisen yhteydessä
ikääntyvän työvoiman työssä
pysymistä edistetään.
Politiikkaohjelmassa huomioidaan myös hallitusohjelman työvoimapolitiikan
uudistamislinjaukset. Niiden
mukaan puututaan mahdollisimman varhain työttömyyteen
ja estetään syrjäytymistä. Resursseja kohdennetaan työllistymisen kannalta vaikuttavimpiin toimenpiteisiin.
Politiikkaohjelmalla val-

Onko vastakkainasettelun aika ohi?
Viimeisten vaalien aikana
oikealta syydettiin viestiä että
vastakkainasettelun aika on
ohi. Tarkoitettiin kai, että työväestön ja omistavan luokan
edut ovat yhtenevät. Onkohan
näin? Edellisten presidentinvaalien koomisin ja suurin
hämäys oli myös ”työväen”
presidenttiehdokas.
Aikanaan paikkakunnan
”hallitsija”, patruuna, tapasi
kylänraitilla työntekijänsä ja
vastakkaisasettelu oli selkeä.
Nyt omistava luokka on kadonnut kasvottomana omistajana pörssikeinottelun taakse,
mutta se on olemassa ja entistä
ahneempana. Nyt omistajilla
ei ole vastuuta työntekijöiden työpaikoista, tehtaista
tai ympäröivän yhteiskunnan
toimivuudesta. Eikä siitä missä
maassa ja millä tavoin tulos
tehdään. Nyt vain sijoituksen mahdollisimman suurella

tuotolla on merkitystä. Kaikki
minulle heti nyt, on tämän
ahneuden pelin henki.
Entisajan patruunalla oli
edes jonkinlainen vastuu työntekijöistään. Usein tehdas
omisti paikkakunnan asunnot,
koulut, kirkon, vapaa-ajantilat
ja urheilukentät. Patruuna ymmärsi, että kaikki ne olivat tärkeitä työkyvyn ylläpitäjiä. Jopa
orjanomistajilla oli tarve pitää
omaisuudestaan huolta, pitää
orjat kunnossa ja työkykyisinä.
Nykyajan pörssiomistajalla
ei ole mitään samankaltaista
vastuuta, riistäminen jatkuu
palkattujen johtajien johdolla.
Jos mikä, niin eikö tämä ole
vastakkainasettelua.
Se iskee tiedotusvälineistä
vastaan varsinkin irtisanomisuutisissa. ”Siellä ja siellä on
aloitettu yt-neuvottelut 200
henkilön irtisanomiseksi”. Ytlaista = yhteistoimintalaista,

kuulee nykyisin vain siinä
yhteydessä kun henkilökuntaa irtisanotaan. Tämäkö on
työnantajan käsitys yhteistoiminnasta? Yhteistoimintalaki
laadittiin siksi, että asioista
ja ongelmista neuvoteltaisiin
yhdessä asioiden suunnitteluvaiheessa, jotta ongelmilta
vältyttäisiin. Ei niin kuin nyt;
päätökset on lukkoonlyöty ja
lain pakottamana ”neuvotellaan”.
Väitteen ”vastakkainasettelun aika on ohi” taakse on
piilotettu erilaisia tosiasioita.
On edelleen olemassa omistajat ja työntekijät sekä heidän
”kakunjako”-ongelmansa. On
rikkaat ja köyhät, heillä on
erilaiset tarpeet yhteiskunnan
kehittämiseksi. Rahaa Suomessa on enemmän kuin koskaan ennen, ja samalla myös
köyhiä enemmän kuin koskaan
ennen. Rikkaat rikastuvat ja

mistellaan poikkihallinnollisia
uudistuksia sekä toimintapolitiikkaan että institutionaalisia
muutoksia. Keskeisiä linjauksia ovat:
- Tuottavuuden kohottamiseksi ja työllisyyskehityksen
tukemiseksi tehdään laaja
kartoitus niistä syistä, jotka
voivat muodostua uusien työpaikkojen syntymisen ja erityisesti ensimmäisen työntekijän
palkkaamisen esteeksi. Samoin
kartoitetaan niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat henkilökohtaisiin työllistymisen edellytyksiin. Ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin näiden esteiden
poistamiseksi työntekijöiden
turvaa vaarantamatta.
- Työvoiman saatavuuden parantamiseksi edistetään
toimenpiteitä, jotka tähtäävät
opiskeluaikojen tiivistämiseen, työurien pidentämiseen,
sosiaaliturvan työhön kannustavuuden lisäämiseen ja
työperäisen maahanmuuton
edistämiseen. Hankkeita työn

ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi edistetään. Ohjelman
tulee löytää keinoja työssä
jaksamisen ja työviihtyvyyden
parantamiseksi.
- Koulutuspaikkojen tarjontaa saatetaan vastamaan
työvoiman kysyntää. Käynnistetään selvitys toimialoista,
jotka kärsivät ammattitaitoisen
työvoiman puutteesta, ja tuetaan eri toimijoiden yhteisenä
hankkeena pyrkimyksiä helpottaa tilannetta. Lisätään ja
tehostetaan työvoimatarpeen
ennakointia sekä ennakoinnin
vaikutusta koulutukseen.
- Jatkuvasti muuttuvissa
olosuhteissa pyritään ratkaisemaan työmarkkinoiden toimivuutta vaarantavat kohtaantoongelmat, jotka johtuvat alueellisesta kohtaamattomuudesta tai työn osaamisvaatimusten
ja työntekijän ammattitaidon
kohtaamattomuudesta. Lisätään ammatillista ja alueellista
liikkuvuutta. Oppisopimus-,
täydennys- ja muuntokou-

lutusta (mukaan lukien korkeakoulut) laajennetaan ja
jäntevöitetään.
- Pysyvä työsuhde on edelleen keskeinen työntekijän
turvallisuuden ja työn tuottavuuden tae. Uudet toimintatavat edellyttävät kuitenkin
työmarkkinoilta joustavuutta.
Tavoitteena on löytää tasapaino yritysten toimintaedellytysten, eri työsuhdemuotojen
ja työntekijän turvan välille.
Samalla on etsittävä keinoja
parantaa epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden asemaa.
- Politiikkaohjelma tukee
myös eri hallinnonalojen toimia yrittäjyyshalukkuuden
kohottamiseksi ja yritysten
kasvun esteiden poistamiseksi. Yrittäjyyskoulutusta
edistetään, verotuksen kannustavuutta lisätään ja yrittäjän sosiaaliturvaa kehitetään. Lisäksi
panostetaan innovaatiokyvykkyyttä tukevaan johtamiseen ja
liiketoimintaosaamisen.

köyhät köyhtyvät. Pahinta on,
että tähän johtaneet päätökset
on tehty harkiten ja tarkoituksella. Tulohaitaria ja vastakkainasettelua on tarkoituksella
kasvatettu. Rahan valta ei ole
luonnonvoima, jolle ei voida
mitään. Päätösten takana on
edelleen ahne ihminen, ei tsunami tai pyörremyrsky.
Työssäni työttömien parissa olen nähnyt selkeästi tämän
vastakkainasettelun kielteiset
seuraukset; työttömyyden,
köyhyyden ja toivottomuuden.
Talouselämän tulisi palvella
koko yhteiskuntaa ja kaikkien ihmisten hyvinvointia. Ei
pelkästään niitä, joilla nyt jo
menee hyvin. On turvattava
mm. työttömien, vanhusten,
vammaisten, opiskelijoiden ja
lasten hyvinvointi.
Vastakkainasettelua yhteiskunnassa on se, mihin tärkeysjärjestykseen asiat pannaan.
Esimerkiksi: kehitetäänkö
julkista liikennettä vai suositaanko yksityisautoilua. Painotetaanko lasten koulutuksessa
yksityiskouluja vai annetaanko
kaikille kehittymismahdollisuus ja järjestetään laadukas
koulutus kaikille tuloista riippumatta. Kehitetäänkö julkista
terveydenhoitoa vai jätetäänkö
se markkinavoimien armoille
ja köyhät kuolemaan hoidon
puutteeseen. Järjestetäänkö
kaikille vanhuksille laadukas
loppuelämä vai ainoastaan
niille jotka pystyvät sen itse
maksamaan.
Politiikka on yhteisten
asioiden hoitamista. Se on sitä
sekä kunta- että valtiotasolla.
Se on myös aatteiden ja arvojen välistä kamppailua. Tässä
kamppailussa ihmisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
tulee olla kantavina periaatteina. Suuria periaatteita tulee
käyttää myös kuntatasolla ja
pienissäkin päätöksissä.
Aimo Kuoppa-aho
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Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd)

HALLITUSOHJELMA
EI LIEVITÄ
KÖYHYYTTÄ
Matti Vanhasen 2. hallituksen hallitusohjelmassa on suuri
joukko aitoja uudistuksia, joita
kristillisdemokraatit tavoittelivat vaaliohjelmassa ja viime
kauden oppositiopolitiikassa.
Valitettavasti hallitusohjelmassa on myös näennäisuudistuksia, jotka osoittautuvat
silmänlumeeksi tarkasteltaessa
niihin osoitettuja rahasummia.
Lisäksi ohjelmasta puuttuu
kokonaan kipeästi tarvittavia
uudistuksia, joita hallituspuolueet lupasivat äänestäjille.
Esimerkiksi kokoomuksen
vaaliohjelman perhepoliittinen
kärki, lapsilisien sitominen
indeksiin, on unohdettu.
Työllisyys- ja elinkeinopolitiikan yhdistäminen uuden
ministeriön puitteissa on viisas
ratkaisu. Työvoiman liikkuvuutta ja työvoimapoliittista
koulutusta tulee tehostaa. Iloitsemme, että kd:n aloite työpaikkakunnan kakkosasunnon
verotuesta on otettu ohjelmaan.
Hallituksen tavoitteena on 80
000 -100 000 uuden työpaikan
edellytysten luominen. Jos
tässä tavoitteessa ei ikääntyvän
väestön oloissa pysytä, hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturva
ovat tulevaisuudessa uhatut.
Työllisyyden, turvallisuuden, alueiden elinvoimaisuuden ja ilmastopolitiikan
näkökulmasta tarvitaan ajan
haasteisiin vastaavaa liikennepolitiikkaa. Hallitusohjelma
on tässä suhteessa ponneton.
Joukkoliikennettä, etenkin
raideliikennettä tulisi määrätietoisesti vahvistaa ja tehdä sen
käyttö kannattavaksi.
Alkavan vaalikauden ehkä
merkittävin haaste on ilmastoja energiapolitiikan linjaaminen tavoitteena päästöjen merkittävä vähentäminen, energiaomavaraisuuden lisääminen
ja työllisyyden tukeminen.
Hallitusohjelman keinot ovat
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tyydyttäviä, mutta ilmastopolitiikan maksajiksi näyttävät
kuitenkin jäävän sähköveronkorotusten myötä kotitaloudet. Tämän kompensoimiseksi
rinnalle vaadittaisiin mittavia
sosiaalipoliittisia toimia köyhyyden torjumiseksi.
Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen, opintorahan 15 %:n korotuksen tai
eläkeläisten verokevennyksen
määrärahavaikutukset ovat oikeat, joten niiden toteutuminen
näyttää selkeältä. Perintöveroa
ehdotetaan kevennettäväksi
suurin piirtein sillä mallilla,
jota kristillisdemokraatit esittivät. Minimiäitiyspäivärahan
korottamista työttömän peruspäivärahan tasolle tervehdimme myös ilolla. Kristillisdemokraattien pitkäjänteinen ja
johdonmukainen oppositiopolitiikka on tuottanut tulosta.
Hallitusohjelmaan sisältyy
lukuisia selvitysesityksiä, mutta yksi ohjelmaan sisältyvä lause on kaikkea tätä painavampi:
”Hallitusohjelman mukaisia
toimenpiteitä toteutetaan siinä
määrin, kuin se on kehyspäätösten puitteissa mahdollista.”
Kehys taas on määritelty niin
tiukasti, että on helppo laskea, että suuri osa tarvittavista
uudistuksista jää paperille
selvitysryhmän mappeihin, kun
kehykset tulevat vastaan.
Kuntatalous on edelleen
tiukoilla, sillä hyvinvointipalveluihin on luvassa lisää koko
kaudelle vain 250 miljoonaa
euroa. Tässä summassa on
mukana tasa-arvotupo. Julkisten palveluiden naisvaltaisten
alojen palkkakuoppa ei uhkaa ainoastaan heidän omaa
toimeentuloaan vaan myös
vanhustenhoiva-alan kilpailukykyä osaavasta henkilöstöstä.
Korotus on välttämätön, mutta
se edellyttää selkeää valtionosuusrahoituksen lisäystä.
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Eduskuntavaalikyselyissä
kansalaiset pitivät terveydenhuollon ja vanhustenhoidon
tason parantamista tärkeimpänä tavoitteena. Tämä tärkeysjärjestys ei näy hallitusohjelmassa. Kokonaispanostus palveluihin on määritelty
niin pieneksi että tyydyttävää
vanhustenhoidon tasoa ei ole
mahdollista saavuttaa. Vaalien
alla suoritetun mielipidekyselyn mukaan murskaava 94
%:n enemmistö suomalaisista
vaati lain säätämistä ikäihmisten hoidon turvaamiseksi.
Sirkka-Liisa Kivelän raportissa
vanhustenhoidon kohentamisesta keskeisin ehdotus oli
laki vanhustenhoidosta. Koska
hallitus ei lakia esitä, eduskuntaryhmämme on uusinut
aloitteensa laiksi ikääntyneiden
hoidosta ja palveluista.
Terveydenhuollon asiakasmaksuja aiotaan merkittävästi
korottaa, mikä on täysin väärä
suunta. Suomalaisen potilaan
omavastuuosuus terveyskuluista on kaksinkertainen verrattuna Euroopan keskitasoon.
Tosiasiassa meillä on jo tällä
hetkellä terveydenhoidossa
huomattava oikeudenmukaisuusvaje, minkä seurauksena
niin kuolleisuudessa kuin sairastavuudessa on poikkeuksellisen voimakkaita eroja eri
väestöryhmien välillä.
Alkoholi- ja tupakkaveroon ehdotettu 30 miljoonan
euron korotus on riittämätön.
Asiantuntijat ovat ehdottaneet
20 prosentin korotusta alkoholiveroon, aivan kuten kristillisdemokraatit vaaliohjelmassa ja
10 % korotusta tupakkaveroon.
Hallituksen esittämä korotus
tarkoittaa keskimäärin vain 1,8
% lisäystä näihin veroihin.
Kokoomus, keskusta ja sosialidemokraatit ovat viimeisen
12 vuoden ajan hivuttaneet
verotuksen rakennetta tasave-

romallin suuntaan. Kulutus- ja
kunnallisverojen osuus on kasvanut voimakkaasti suhteessa
ansiotulojen progressiiviseen
verotukseen. Samalla talouden
liikkumavara on ajettu ahtaalle,
niin että palvelujen ja perusturvan kehittäminen on jäänyt
heikoksi. Tämä näkyy hyvin
vahvasti myös tässä hallitusohjelmassa.
Uusi hallitus ei vähennä
köyhyyttä. 20 euron korotus
kansaneläkkeeseen on kannatettavaa, mutta hallitus ottaa
toisella kädellä eläkekorotuksen pois palvelumaksuja ja
sähköveroa korottamalla.
Lapsiköyhyys on lisääntynyt useamman vaalikauden
ajan ja lastensuojelutoimenpiteitä sekä psykiatrista hoitoa
tarvitsevien lasten määrä on
kasvanut. Lapsilisien reaaliarvo on kolmen vaalikauden
aikana pudonnut yli 10 % ja
kotihoidontuen arvo peräti
kolmanneksen. Tätä taustaa
vasten perhepoliittiset panostukset jäävät varsin vähäisiksi.
Hallitusohjelma ei lupauksestaan huolimatta luo perheille
aitoja mahdollisuuksia valita
lapsilleen paras hoitomuoto.
Ne muutamat pienet korotukset, jotka esimerkiksi monilapsisten perheiden lapsilisiin
tai yksinhuoltajakorotuksiin
on suunniteltu leikkautuvat
toimeentulotukea saavilta perheiltä pois. Toimeentulotuessa
lapsilisät tulisi saada ensisijaiseksi etuudeksi niin, että
lapsilisän korottaminen ei vähentäisi toimeentulotukea.
Vaalilain uudistamisen
siirtämisestä vuoden 2015
vaaleihin olemme pettyneitä.
Oikeudenmukainen vaalilaki
olisi tuonut näissä eduskuntavaaleissa kristillisdemokraateille saadulla äänimäärällä 10
kansanedustajapaikkaa, kun
niitä tuli vain seitsemän.

Työttömän
kohtuuton
verotus
Voi pyhä jysäys minkälaisen
päätöksen ovat tehneet. Työttömän päivärahasta menee
veroa 20%, Kelan myöntämistä
rahoistahan tuo prosentti on
mennyt jo vuosia.
Kun sain verokortin syksyllä, niin olin onnellinen, veroprosentti vain 15. Mutta annas
olla kun ensimmäiset päivärahat tämän vuoden puolella
tulivat, niin veroa olikin otettu
20 prosenttia. Minä siitä suivaantuneena soitin liiton kassaan. Siellä sanoivat, että jos
haluan veroprosenttia alentaa,
niin käskivät soittaa verotoimistoon. No minähän tein
työtä käskettyä. Siinä täti sitten
laski tulojani tälle vuodelle ja

totesi, että ei se 20 prosenttia
edes riitä vaan pitää ottaa 22
prosentin mukaan. Kysyin
tädiltä, että mistäs tällainen
verokäytäntö nyt sitten oikein
johtuu. Hän selitti, että kun
palkasta otetaan kaikki pakolliset maksut mutta päivärahoista
ei, niin jostainhan heidän on
ne rahat saatava. Siis otetaan
pienituloiselta työttömältä,
JEE!!
Jotta sillai, menetin noin
85-90 € kuukaudessa. Tässä
sitä onkin naurussa pitelemistä,
että saa rahat riittämään.
On se niin väärin, että
meiltä pienituloisilta nyhdetään
tollasia veroja, EIKÖS????
Terkuin Marja Malmberg

Työttömien valtakunnalliset kesä- ja kulttuuripäivät

Kylpylähotelli Rauhalahti,
Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio
ti 28.08. - to 30.08.2007

Ohjelmarunko

TVY ry:n lippalakkeja
ja t-paitoja tilattavissa
TVY ry:n toimistolta.
Lippalakit:
Väri musta,
TVY ry:n logo
ja www.sivut
vasemmassa
reunassa.
Hinta

5

€ / kpl

T-paidat:
Väri siniharmaa, koot XS-XXL, tummansininen koko XXXL.
TVY ry:n logo ja www.sivut valkoisella
vasemmassa hihassa.

Hinta

6

€ / kpl

Tiistai 28.08.
Saapuminen ja majoittuminen
Näyttelyn pystytys
11.00 Tulokahvi ja suolainen kahvileipä
12.00 Päivien avaus -auditorio		
Tutustuminen
14.00 Kävelyretki luontopolulla
		
Ulkoleikkejä ja kilpailuja
17.00 Perinnepäivällinen Jätkänkämpällä
18.30 Savusauna
20.00 Yhteinen ohjelmallinen illanvietto
			
Keskiviikko 29.08.
07.00 Aamu-uinti tai –lenkki
07.30 Aamupala
08.30 Aamuhartaus -auditorio
09.30 Alueen kansanedustajien
		
tapaaminen -auditorio
11.00 Kädentaitopaja
		
Leikkejä ja kilpailuja
12.00 Tarjolla makkaraa ja kahvia
17.00 Päivällinen
18.30 Saunat
20.30 Illanvietto / tanssi-ilta
Torstai 30.08.
07.00 Aamu-uinti tai – lenkki
08.00 Aamupala
09.00 Työttömien leikkimieliset
		
Olympialaiset
11.30-12.00 Huoneiden luovutustauko
n. 13.00 Päivien kilpailujen palkintojen
		
jakotilaisuus
Päivien päätös ja lähtökahvi
Hinta-, majoitustiedot ja ilmoittautumislomake
www.tvy.fi/kesäpäivät
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Sosiaalisiin yrityksiin
liittyviä lakimuutoksia
voimaan toukokuussa

Sosiaalisten yritysten
lainsäädäntöön liittyviä lakimuutoksia tulee voimaan
toukokuun alusta. Muutosten
tavoitteena on edistää vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin.
Keskeinen muutos on sosiaaliselle yritykselle vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän
työllistämisestä maksettavan
palkkatuen korotus.
Ennen lakimuutosta sosiaaliselle yritykselle maksettava
palkkatuki oli perustuki 60
prosentilla korotettuna, n 822
euroa kuukaudessa. Toukokuun
alussa voimaan tulevassa lakimuutoksessa on otettu huomioon tosiasia, että palkkataso
vaihtelee työtehtävien mukaan.
Mitä suurempi sosiaalisen yrityksen työllistettävälle maksama palkka on, sitä pienempi
sen saama tuki suhteessa on.
Tämän vuoksi lakimuutoksella on säädetty prosenttiperusteisen palkkatuen mahdollisuus. Lakimuutoksen
jälkeen voidaan palkkatukea
maksaa 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Tuki ei
kuitenkaan voi ylittää 1 300
euroa kuukaudessa. Näin ollen
työaikaedellytykset täyttävästä
työstä sosiaaliselle yrityk-

selle maksettava palkkatuki on
muutosten jälkeen 822-1 300
euroa kuukaudessa.
Sosiaaliselle yritykselle
myönnettävän palkkatuen kestoon ei tule muutoksia. Pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä
tuen kesto voi edelleen olla
enintään kaksi vuotta ja vajaakuntoisten työllistämisestä
enintään kolme vuotta tai
tietyin, vajaakuntoisuuteen liittyvien edellytysten mukaisesti
kolmea vuotta pidempi.
Myös vaikeasti työllistyvän, enimmäisajan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea vähintään 500 päivää
saaneen ei-vajaakuntoisen
työllistämisestä sosiaaliselle
yritykselle maksettavaan tukeen tuli muutos. Aiemmin tuki
oli ensimmäiseltä vuodelta perustuki 90 prosentilla korotettuna, n 977 euroa kuukaudessa
ja toiselta pelkkä perustuki,
n 514 euroa kuukaudessa.
Lakimuutoksen jälkeen tuki
on myös toiselta vuodelta
977 euroa kuukaudessa. Sen
500 päivää työttömyysetuutta saaneen vajaakuntoisen
työllistämisestä tuki sosiaaliselle yritykselle on sama
kuin aikaisemminkin, kahdelta
ensimmäiseltä vuodelta perustuki 90 prosentilla korotettuna

ja kolmannelta vuodelta 60
prosentilla korotettuna.
Lakimuutoksiin sisältyy
myös sosiaalisen yrityksen
työllistettyjen osuuden laskemisperusteisiin tehty väljennys. Työllistettyjen osuudella
tarkoitetaan 30 prosentin osuutta sosiaalisen yrityksen työntekijöistä, joiden tulee olla
vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.
Lakimuutoksen jälkeen ei enää
edellytetä yksilöityä työhönosoitusta työllistettyjen osuutta
laskettaessa.
Hyväksyessään lakimuutokset eduskunta liitti myös
kaksi lausumaa, joista toinen
liittyy mielenterveyskuntoutujiin, kuntoutustuella oleviin
ja eläkkeen lepäämään jättäneisiin henkilöihin ja toinen
kielitaidottomiin maahanmuuttajiin:
1. lausuma: Eduskunta
edellyttää, että säännöksiä
tarkistetaan siten, - että mielenterveyskuntoutujat, kuntoutustuella olevat henkilöt sekä
eläkkeen lepäämään jättäneet
henkilöt voisivat työllistyä
sosiaalisiin yrityksiin nykyistä
paremmin ja - että eläkkeen
lepäämäänjättämisjärjestelmän
kattavuutta parannetaan ja
joustavuutta lisätään sekä mah-

dollisuuksia yhdistää pienet
eläketulot palkkatuloihin kehitetään.
2. lausuma: Eduskunta
edellyttää, että lainsäädäntöä
tarkistetaan siten, että kielitaidottomat maahanmuuttajat
voidaan laskea lain tarkoittaman 30 %:n piiriin ja työllistää
heidät korkeimmalla korotetulla palkkatuella sosiaalisiin
yrityksiin jo ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä.
Huhtikuun puolessa välissä
työministeriön ylläpitämässä
sosiaalisten yritysten rekisterissä oli yhteensä 97 yritystä.
Rekisteröintihetkellään sosiaaliset yritykset työllistivät
yhteensä 428 henkilöä, joista
160 oli vajaakuntoisia ja 51
pitkäaikaistyöttömiä.
Laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan vuoden
2004 alussa. Nyt tehtyjen
lakimuutosten sekä jo vuoden
vaihteessa annettujen säännösmuutosten avulla on arvioitu
vuonna 2008 sosiaalisissa
yrityksissä olevan vähintään
kaksinkertainen määrä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä nykytilaan verrattuna.
Ylitarkastaja
Paavo Saikkonen
Työministeriö

Jani-Markus Heinola/JaniM&Varjo:

”Ajan kanssa” ja ”Yksinäisten olohuone”
”Ajan kanssa” on JaniMarkus Heinolan esikoisteos,
joka kuvaa maailman nykymenoa runon keinoin. Runokokoelman rinnakkaistuotteena
JaniM&Varjo – yhtye julkaisi
”yksinäisten olohuone” –cd
– levyn, johon lohkaistiin neljä
runollisiin teksteihin ja kauniisiin melodiakulkuihin pohjautuvaa kappaletta. Kolmen
levyllä julkaistun kappaleen
lyriikat löytyvät myös Ajan
kanssa – runokokoelmasta.
Jani-Markus Heinola on
syntynyt vuonna 1972 Lapualla. Nykyisin hän asuu
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Jani-Markus Heinola on työskennellyt 10 vuotta ”sosiaa-
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lialan pätkätyöläisenä” mm
kehitysvammais- ja mielenterveystyössä. Nykyisin hän
toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana (osuuskunta)
pääasiassa erilaisten musiikkia
ja kirjallisuutta sivuavien projektien parissa. ”Ajan kanssa”
ja ”Yksinäisten olohuone” kertovat yhdessä omaa tarinaansa
sairastuttavasta yhteiskunnasta
omakohtaisen kokemuksen
näkökulmasta. Julkaisuparilla
onkin selkeä yhteiskunnallinen
viesti: Se on toisaalta hätähuuto
ihmisyyden puolesta. Samalla
se on muistutus siitä, mikä

oikeastaan on tärkeää. Vaikka
aihe on synkkä, on siihen pyritty löytämään myös ripaus
humoristista näkökulmaa.
Ajan kanssa – runokokoelma. Julkaisija: Pilot – kustannus oy, ISBN 978-952-464603-1, Hinta 20 euroa.
Yksinäisten olohuone - cd.
Julkaisija: Jani-Markus Heinola/ Työosuuskunta Innetti.
Hinta 8 euroa
Kirjaa ja levyä voi tilata
yhteishintaan 27 euroa julkaisijalta itseltään kotisivun www.
j-mheinola.net – kautta.

ARKIPÄIVÄN KOKEMUKSIA
KÖYHYYDESTÄ -antologia
Tiede, taide ja köyhä kansa ry järjesti vuonna 2006
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun.
Kilpailu keräsi noin 850 köyhyydestä kertovaa omakohtaista tarinaa eri puolilta Suomea.
Kirjoituskilpailu halusi tarjota kanavan, jonka kautta
köyhäksi itsensä tuntevat ihmiset voivat saada äänensä
kuuluville ja kertoa oman
erilaisen tarinansa nyky-Suomesta.
Kustannusosakeyhtiö Avain on ollut alusta
asti tukemassa kirjoituskil-

pailua ja julkaisee syksyllä 2007 kattavan antologian
kirjoituskilpailuun osallistuneista teksteistä. Työryhmä
on toivonut aineiston kuluvan
laajasti erilaisten lukijayleisöjen käsissä.
Kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen tiedotusvälineet ja lukuisat yksityiset
tahot ovat ilmaisseet toiveen, että kirjoitusten tulisi
päätyä etenkin päättäjien ja
tutkijoiden käsiin. Aineistosta välittyy kuva nykySuomesta, jossa köyhyyttä
on todella olemassa eikä se

läheskään aina ole köyhän oma
valinta.
Kilpailun järjestäjät ja Avain
ovat sitoutuneet julkaisemaan
kirjoituskokoelman; tämä on
ollut suunnitelman hankkeen
alusta asti.
Tiede, taide ja köyhä kansa
ry ja Kustannusosakeyhtiö
Avain tarjoavat syksyllä ilmestyvää antologiaa ennakkotarjoushintaan 10 euroa /
kpl (norm. 16 euroa), hinta
sisältää alv:n. Kirjat toimitetaan perille postikuluitta.
Tarjous on voimassa 30.6.2007
asti. Tilauksen voi tehdä

allekirjoittaneille.
Palkittuja kirjoituksia ja
lisätietoja löydät verkko-osoitteesta: http://www.koyhyyskirjoitukset.org/
Juha Mikkonen, varapuheenjohtaja Tiede, taide ja köyhä kansa ry p. 050 527 4780
juha.mikkonen@helsinki.fi
Anna-Riikka Carlson
kustannuspäällikkö, Kust a n n u s o s a k e y h t i ö Av a i n
PL 15 00560 Helsinki
p. 0,40 778 1149 anna-riikka.
carlson@avain.net

Ufoja Möttölän taivaalla
AIMOVAARIN
SATUNURKKA
Kaikki tämän satunurkan tarinat on
sepitetty, keksitty, taikka sitten törkeästi
lainattu. Kaikki yhtäläisyydet olemassa
oleviin ihmisiin tai todellisuuteen ovat täysin
sattumanvaraisia, vai olisiko sittenkään?
Aimo-vaari rakastaa lehtien hassuja ja
hölmöjä uutisia. Tässä eräästä niistä uusi versio.
Olipa kerran suuren valtakunnan laidalla, kaukana kuusimetsässä, soiden ympäröimä
yksinäinen pikkuinen kylä. Se
eli eristäytyneenä omaa rauhallista elämäänsä.
Kesäiltoina kuului mummojen iltakutsu lehmillensä:
”ptrui mansikki, ptrui mielikki,
kotiin”. Vaarit istuskelivat piippuvääriensä kanssa kyläraitin
risteyksessä kannonpäässä
kertaillen päivän tapahtumia.
Risteyksen laidoilla huojuivat
myös talojen postilaatikot
toinen toisistaan tukea hakien.
Vaarit silmäilivät tarinatuokion
lomassa päivän aviiseja ja
pohtivat maailman menoa.

Lehdissä oli silloin tällöin
kirjoiteltu ja aprikoitu elämän
mahdollisuudesta muilla planeetoilla. Onko Marsissa ollut
elämää, vai olisiko se peräti
Siriuksesta lähtöisin? Lehdissä
kirjoiteltiin myös lentävistä
lautasista, tunnistamattomista
lentävistä esineistä; UFOista.
Mitä ne olivat? Oliko niitä, vai
olivatko ne harhanäkyjä? Kaikki tämä mietitytti vaareja.
Möttölässä oli totuttu outoihin ilmiöihin. Etäällä kylän
taivaanrannassa näkyi joskus
häivähdyksiä ja valoja. Vaarit
kuittasivat ne lakonisesti toteamuksella ”naapurimaa se
siellä polttaa turhia metsiään”,

tai ”kai siellä räjähti taas harjoitusraketti lähtötelineisiinsä”.
Kunnes eräänä pimeänä
syysiltana rauha rikkoutui
kylässä. Möttölän muori
syöksyi pirttiin hädissään
huutaen: ”Nyt ne tulee, nyt
ne hyökkää. Pakoon, piiloon;
UFOt hyökkää. Missä on
Santeri, onko hän turvassa?”
Santeri oli hänen rakas lapsenlapsensa. Kaikki menivät ulos
katsomaan mitä muori oli
pelästynyt.
Pimeässä illassa pellon
yllä leijui tumma hahmo.
Siitä loisti kirkas valo, joka
valaisi lähikoivuja. Hahmo

ja valo kaartelivat lähemmäksi. ”Apua, apua, se käy
kimppuun” parkaisi muori ja
juoksi rytinällä piiloon metsän
pensaikkoon.
Valo kaarsi pellolta aidan
reunalle ja pysähtyi siihen
kuin saaliskohdetta etsien ja
tilannetta arvioiden.
”Mikä täällä on hätänä?”
kysyi paikalle tullut
Santeri. Hänelle
kerrottiin että UFOt
ovat hyökkäämässä
jo noin lähellä.
Silloin Santeri komensi:
”Vaakku, tänne”. Ja elättivaris
”UFO-Vaakku” lensi aidalta
Santerin olkapäälle.
Santeri oli rakentanut kevyet valjaat Vaakulle ja kiinnittänyt siihen pienen kynälampun
ettei Vaakun tarvitse syysiltoina pimeässä lennellä.
”Hullujahan nuo aikuiset. Mikseivät he näe asioita
oikein. UFOja muka.”, mutisi
Santeri kun vei Vaakun kotivajaan.
”Älä huolehdi. Jos avaruudessa on älyllistä elämää niin
eivät ne ainakaan tänne maapallolle tule. On tämä niin
älytön paikka”, lohdutti vaari
Santeria.

Sen pituinen se.
Aimo-vaari
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Kirkkohallituksen diakonia ja yhteiskuntatyö KDY
Työttömien Valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Seurakuntaopisto

Ihmisoikeuspäivien alustava ohjelma
MAANANTAI 22.10.
Ilmoittautuminen ja majoittuminen
9.00-10.00 Tulokahvi
9.15 Tiedotustilaisuus (Mukana P Arajärvi ja M Laiti - vahvistamatta)
10.00-11.45 Avajaiset
Musiikkia: Sibelius-Akatemian opiskelijat
Avaussanat: TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
Järvenpään kaupungin tervehdys: Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Kirkon tervehdys ja alustus: johtaja Heikki Hiilamo, KDY
Seurakuntaopisto tervehdys: Johtaja Hannu Harri
Alustus romanikulttuurista: suunnittelija Malla Laiti, Etelä-Suomen
lääninhallitus
Tohtori Pentti Arajärven alustus (- vahvistamatta)
Musiikkia
Kanavien esittäytyminen
11.45-13.00 Lounas porrastetusti, majoittuminen jatkuu
13.00 Kanavat käynnistyvät:
1. Sosiaalinen sopimus - oikeus osallisuuteen.
Asiantuntijana Vappu Karjalainen, StakesVetäjänä tutkija Jouko Karjalainen, Stakes
ja päihdetyön sihteeri Seppo Lusikka. TVY ry:
stä kanavalla hallituksen jäsenet Tauno
Hakkarainen ja Matti Nygrén.
2. Vastuu elämästä - varhainen tunnistaminen.
Päihteiden käyttö - kenen vastuu? Asiantuntijana ylitarkastaja Kari Haavisto, STM.
Vetäjänä TVY ry:n hallituksen jäsen
Ilse Vauhkonen.
3. Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet.
Asiantuntijana Aaro Harju, Kansalaisfoorumi.
Vetäjänä TVY ry:n hallituksen jäsen
Ahti Heinonen.
4. Työvoimapolitiikalla täystyöllisyyteen.
Asiantuntijana tohtori Jouko Kajanoja.
Vetäjinä Anne Huotari ja TVY ry:n hallituksen
jäsen Jari Vuorinen.
5. EU:n minimistandardit - taistelu köyhyyttä vastaan.
Asiantuntijana ylitarkastaja Markus Seppelin,
STM. Vetäjänä TVY ry:n hallituksen
varapuheenjohtaja Aimo Kuoppa-aho.
6. Työttömien toiminnan tarkoitus ja
tulevaisuus . TVY ry:n strategia. Asiantuntijana pastori Ossi
Ojanen. Vetäjänä Kari Hanka. TVY ry:stä kanavalla hallituksen
jäsen Pirjo-Liisa Junttila.
7. Usko arjessa - arki uskossa: toiminnallista työskentelyä.
Vetäjinä pastori Raija Korhonen ja yhteiskuntatyön diakoni
Katri Valve.
8. Romanit - syrjäytetyt.
Asiantuntijana suunnittelija Malla Laiti.
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Kanavalla myös Tarja Lundberg ja TVY ry:stä Ritva Vaure.
9. Iloa elämän reppuun. Toiminnallinen voimavaraistamiskanava.
Vetäjinä Sirpa Nieminen ja TVY ry:stä Ritva Valli.
10. Yhteisötaidepaja, uusiomateriaalit käyttöön.
Vetäjinä yhteisötaiteilija Anneli Savolainen,
Iira-Liina Paju ja Jukka Kangas.
14.45-15.15 Iltapäiväkahvi
15.15-17.00 Kanavatyöskentely jatkuu
17.00-18.00 Päivällinen porrastetusti
17.00-19.00 Saunat
19.30-20.00 Iltapala
20.00-20.30 Kulttuurihuumoria: Seela Sella ja Seppo Kolehmainen
(vahvistamatta)
20.30-23.00 Karaoke - vetäjänä Kai Kukkonen
TIISTAI 23.10.
7.00-8.00 Rantasauna - naiset
7.30-9.00 Aamupala majoittuville
8.45-9.15 Virsilauluhetki: Kanttori Tuula Saarensola
9.30		
Luento: Tohtori Sakari Hänninen, Stakes
10.30-11.45 Kanavatyöskentely jatkuu
11.45-13.00 Lounas porrastetusti
13.00- 		
Päivällinen
Kanavatyöskentely jatkuu
14.30 Iltapäiväkahvi kanavissa
15.30-16.30 Yhteispalaveri kanavissa: pamfletit, kollaasit
16.45-17.45 Päivällinen porrastetusti
17.00-19.00 Saunat
19.30-23.00 Opiston järjestämä illanvietto
Tervetuliaismalja ja alkoholittomat ruokajuomat. Ohjelma vahvistamatta. Kanava 9. ja muut ryhmät.
KESKIVIIKKO 24.10.
7.00-8.00 Rantasauna - miehet
7.30-9.00 Aamupala majoittuville
8.15		
Huoneiden ja avainten luovutus alkaa
8.00-8.15 Aamuhartaus
9.00-11.00 Päivien päätöstilaisuus - Ministerien kyselytunti
Työministeri Tarja Cronberg (vahvistamatta)
Peruspalveluministeri Paula Risikko (vahvistamatta)
11.00-11-30 Kahvitauko
11.30		
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä
(vahvistamatta)
13.30		
Päivien päätöslounas
-14.40 mennessä Huoneiden ja avainten luovutus
Ilmoittautumislomake julkaistaan TVY ry:n kotisivulla, kun hinnat
ovat vahvistuneet.

