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M

illaista elämää laman jälkeen, miten maailma muuttuu, mitä arpia talouselämään
jää tästä kuplan puhkeamisesta? Järkyttäviä ennusteita siitä, kuinka syvälle tämän laman
mukana vajotaan, on tullut monilta eri tutkijoilta.
Lapin yliopiston professori Asko Suikkanen heitti
pahimmat madonluvut tuossa huhtikuun viimeisenä viikkona ja ennusti työttömyyden paisuvan
500 000 ehkä jopa 600 000 ihmiseen. Asko ennusti lisäksi, että nyt ei olekaan tulossa mitään taikasanaa niin kuin 90-luvun lamassa, joka auttaisi Suomen lamasta nousuun. Uusi nousu tulee olemaan
hänen arvionsa mukaan hitaampaa ja kivuliaampaa. Ei ole tulossa uutta Nokian ihmeitä tekevää
teknologian vallankumousta. Suomesta on ehkäpä
tulossa yhä enemmän uudenlainen palveluyhteiskunta, jossa yhä useampi käärii toisten rahat, vaikka vähän epätyypillisin keinoin. Kengänplankkaajat palaavat Helsingin rautatieasemalle ja varmaan
muuallekin. Myös muut reuna-ammatit alkavat kukoistaa ihan kotimaisin voimin. Näin on käynyt ennenkin ja näin käy myös nyt, uskokaa pois.

T

ämän laman talousrikolliset joutuvat taas
muutaman vuoden päästä leivättömän pöydän äärelle, ja uuden ajan sisäinen turvallisuus joutuu koetukselle. Eduskunta syytää korkotukia ja muitakin tukiaisia jo aloille, joissa ulkomainen työntekijä on enemmän sääntö kuin poikkeus,
suomalainen suorastaan harvinaisuus. Telakoilta
telakoidaan suomalaisia työtekijöitä liittojen työttömyyskassoille. Telakoiden sisällä pyörii kuitenkin vieraskieliset turvallisuuskoulutukset joka ikinen viikko. Lentokoneet lentävät Turusta Puolaan
ja Liettuaan. Edistystä, pitäähän orjat kuljettaa välillä tyhjennykselle, jotta pysyvät täällä sisäsiisteinä. Tuttavalle soitettiin Virosta ja tarjottiin miehiä
alihankintatöihin; ”Kun maksat niille 5 euroa tunnille ja hommaat asunnon, niin se on sillä selvä”.
Ei tärpännyt tälle kaverille, mutta tärppää muille.
Työturvallisuusasiat ovat telakoilla päin honkia. Kaverit tulevat aamulla ensi kertaa telakalle ja työturvallisuuskurssin käyntitodistus on leimattu samalle
päivälle opintopaikkana Tallinna. Reviirirajankäyntiä tullaan käymään monella talouden epätyypil-
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lisellä saralla. Nyt eletään vasta ihan sitä matalan
profiilin aikaa ja valtioneuvoston politrukit nuolee
talouselämän vallanpitäjien pihtipieliä. Kun entinen telakan työntekijä on telakoitu työttömyyskassaan, niin hän odottelee työttömyyskassaltaan
päivärahoja ensin kerralla jopa 7-8 viikkoa. Suuret
paineet kassoilla ovat aiheuttaneet jopa sen, että
eräs liitto on tehnyt päätöksen myöntää omille jäsenilleen korotonta lainaa, jotta selviävät odotelleessaan kassan päivärahoja. Monilla taitaa rasittaa
8 lihavan vuoden aikana paisutetut henkilökohtaiset menot. Eihän näin pitänyt käydä. Eihän ilmapallon pitänyt puhjeta enää koskaan!

S

ovitellun päivärahan säännöt tulevat pian
muuttumaan. Monimutkainen laskenta ja
maksatus tässä ajassa, jossa saman kuun aikana ihminen voi saada sirpalepalkkoja monesta
eri työstä niin näin siinä käy,,, Hommasta on tehty liian vaikea, vaikka joka kuitti olisikin hakijalta
ihan asiallisesti hakemuksessa mukana. Tiedättehän, että työelämän pelisääntöjä rikotaan nuorten ja ikääntyneiden selkänahoilla oikein vauhdilla ja homma sen kun pahenee. Esimerkiksi Raision
Mylly, joka on suuri kauppakeskus, palkkaa nuoria
opiskelijoita viikoksi kerrallaan työkokeiluun. Samalla luvataan ihan oikea työpaikka. Mutta seuraavana maanantaina tilalle tulee uusi työntekijä
ja taas työkokeiluun. Kun kerran sattuu sopiva höynäytettävä kokeiluun hänet houkutellaan toiseksikin viikoksi ilman palkkaa. Näin mennään varmaan
vuodesta toiseen eikä kukaan nuorista saa sitä luvattua työpaikkaa. Jos lama jatkuu niin muutosta
ei tule ilman lainmuutoksia. Niitä on turha odottaa ainakin tämän hallituksen aikana. Tiesittehän,
ettei työnantajan tarvitse maksaa kokeilijalle mitään. Samaa tehdään työmarkkinatuella työharjoittelijoille, sekä opiskelun työharjoittelussa oleville. Kun porukkaa pukkaa pilvin pimein, niin on
ihan oikeasti työnantajan markkinat ja työntekijän
orjamarkkinat. Senhän sanoo järkikin. Näin se menee.
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Miltä maailma
näyttää Eskoseni?

Tältäkö?
K

esä on tullut lämpimämpänä kuin vuosiin, itse
kärsin aurinkoallergiasta,
mutta muuten toimistossamme
jaksetaan hyvin. Lueskelin Työministeriön raporttia viime syksyltä. Raportin päällä on teksti
”luottamuksellinen”, ja eihän sitä ole tarkoitettu ainakaan meidän porukan luettavaksi. Raportin aineisto on kerätty työvoimatoimistoista ja työvoimanpalvelukeskuksista. Selvityksen tavoitteena oli perata työllistymisen esteitä ja palvelutarpeita yhteensä yli 77 900 työhakija-asiakkaan kohdalta. Asiakkaiden
tietojen poimintapäivä on ollut
(12.8.2008). Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan elokuussa 2008 työvoimatoimistoissa oli yhteensä 285 883 henkilöä,
jotka kuuluivat samoihin hakijaryhmiin kuin otokseen valitut
(työttömät, toimenpiteissä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat, lomautetut ja lyhennetyllä työviikolla olevat). Otos edusti noin 27 % em. työnhakijoiden
määrästä. Mielenkiintoisin kohta
lienee se, että työvoimavirkailijoiden katsantotavan perusteella, epäkuranttia tavaraa, tuomittuja olisi 86 %. Vain 14 % ei virkailijoiden arvion mukaan ollut
mitään erityistä työllistymisen
estettä. Kyse on siis todella isosta ryhmästä, joiden työllistymistä ei voida edistää viranomais-

tahon tulkinnan mukaan julkisilla työvoimapalveluilla.

T

yövoimavirkailijat tapasivat asiakkaat henkilökohtaisesti, jos edellisestä tapaamisesta oli kulunut yli 3 kuukautta. Arviot meidän ihmisten
työllistymisen esteistä olivat hyvin erikoisia. Esille nousivat ammatillisen koulutuksen puuttuminen (ymmärrettävää), heikkolahjaisuus, vanhentunut tai
puuttuva työkokemus, moniongelmaisuus ja erilaiset henkilöön
liittyvät tekijät (asenneongelmat,
syrjäytyminen, luonnehäiriö jne.)
osan syistä mainitakseni. Virkailijat arvioivat, että päihdeongelma on työllistymisen esteenä
noin 23,8 %:ssa eli joka neljännellä. Mielenterveyshäiriöt estävät työllistymisen yli joka viidennellä ja siihen kastiin prosentiksi
tuli 21,1. Heikkolahjaiseksi todettiin 1086 ihmistä eli 6,7 %. Lisäksi
esille nousi asunnottomuus (104
henkilöä) sekä muiden muassa
esteenä ulosotto (348 henkilöllä). Osa uskottavia ja osa jättää
jäljelle vain kysymysmerkin, millä asiantuntemuksella millä diagnoosilla ja keiden? Selvityksessä
arvioitiin myös sitä, mitä palveluja nämä ihmiset ensisijaisesti
tarvitsisivat. Palvelutarpeen arviointi kertoo, että asiakkaat, joiden kohdalla päihdeongelman
arvioitiin estävän työllistymistä,

olivat lähinnä 40–59 vuotiaita.
Päihdeongelman todettiin olevan erityisesti miesten ongelma.
Palvelutarpeessa suurin yksittäinen esiin nostettu palvelutarve oli eläke, jota työvoimahallinnon paikallisihmiset olisivat toivomassa 33%:lle ihmisistä. Tästä
voi todeta, että tarvittaisiin taas
eläkearmahdus isolle porukalle ihmisiä. Muina suurina ryhminä tulivat kuntien vastuulla olevat terveydenhuollon palvelut ja
päihdepalvelut. Onneksi vain 10
prosenttia sai leiman Motivaation puute. Jos ihmisiltä puuttuu
motivaatio toimenpiteisiin tai
yleensä polulle työelämään niin
voimme kysyä missä luuraa vika.
Miksi ihmisten motivaatio palveluihin on mennyt? Mitä me tästä selvityksestä opimme? Mitä
näistä asiakkaista tämä selvitys
oikeasti kertoo? Kertooko tämä työvoimahallinnon työntekijöiden asenteista meidän
ihmisiä kohtaan? Mitä asioita on oikeasti dokumentoitu
työhallinnon asiakasrekisteriin? Mitä sellaista sieltä löytyy, jota asiakkaat eivät itse tiedä siellä olevan? Kuinka paljon näistä tiedoista
on dokumentoitu virkailijan
mututuntumalla?

kija-asiakas pääsee arvioimaan
työhallinnon tuottamia palveluja: mitä palveluja asiakkaan mielestä tulisi tuottaa, milloin asiakkaan itsemääräämisoikeus
omaan elämäänsä tulee arvoonsa ja asiakas työhallinnossa tuntisi olevansa ihka oikeasti oman
elämänsä herra. Itä-Suomen hyvinvointitutkimuksen mukaan
asiakkaat, jotka olivat olleet pitkään työttöminä, arvioivat, että
heille parasta on palkkatuettu
työ kolmannella sektorilla, ja sitähän työhallinto yrittäisi nimen
omaa vähentää.
Hyvää kesää vain kaikille, aurinko paistakoon kaikille tasapuolisesti!
Puheenjohtajanne
Lea Karjalainen

O

n helppo syyllistää ihmisiä. Kysynkin, milloin työha3

Talous taantuu, työttömyys kasvaa
Talouden taantuma syvenee Suomessa ja ulkomailla. Sekä Suomen vienti että tuonti ovat supistuneet voimakkaasti. Teollisuustuotannosta on leikkautunut viidennes ja rakennusala
syöksyy vieläkin rajummin. Lama on siirtymässä entistä selvemmin myös palvelualoille. Tässä tilanteessa hallitus siirtää lisäbudjettinsa tekemisen syksyyn vaikka työ- ja elinkeinotoimistojen rahat loppuvat jo ennen kesää!

Veroale tulee
maksuun nyt

Hallituksen talouslinja on perustunut verojen kevennyksille. Valtion verotulot kasvoivat nousukauden aikana - eivät suinkaan
veroalen vuoksi vaan siitä huolimatta. Nyt valittu tie on kuljettu loppuun. Pienituloiset maksavat sen osan veroista takakäteen,
mistä hyvätuloiset vapautettiin
nousukauden aikana.
Tämä ja edellinen hallitus siirsi verotuksen painopisteen kuntatasolle. Lukuisissa kunnissa korotetaan veroprosenttia ja palvelumaksuja. Myös välilliset verot nousevat, esimerkiksi polttoaine- ja energiaverot. Reilu siirtymä tasaverotuksen suuntaan
kohtelee kaikkein rankimmin kädestä suuhun elävää kansalaista.
Köyhä maksaa aina kaikesta täyden hinnan.
Valtio velkaantuu nopeasti, 50 miljardia euroa vuoteen
2013 mennessä, mutta pelivaraa
on vielä. Kysymys kuuluu, käytetäänkö liikkumavara elvytykseen
vai hyvätuloisten verojen alentamiseen? Valtion menojen tilapäinen lisäys, julkiset investoinnit ja
etenkin pienituloisten toimeentuloa tukevat toimet elvyttäisivät
taloutta tehokkaimmin.

Työllisyysennuste
on synkkä
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyys nousee ensi
vuonna jo 10 prosenttiin. Lähikuukausien aikana työttömyys
kipuaa yli 300 000 rajan. Työllisten määrä laskee vuoteen 2010
mennessä noin 150 000 hengellä.
Vuodessa nuorten työttömyys on lisääntynyt yli puolella.
Erityisesti on kasvanut nuorten
miesten työttömyys. Jatkoa seuraa, kun koulut loppuvat ja vasta4

valmistuneet lähtevät metsästämään sitä ensimmäistä työpaikkaansa. Myös jonot toimeentulotukiluukulla kasvavat, kun kesätyöpaikat ovat lujan takana.
Lomautettuina on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Lomautusten määrän ja keston ennakoidaan edelleen jatkavan kasvuaan ja muuttuvan irtisanomisiksi. Iso osa irtisanomisista kohdennetaan ikääntyneisiin työntekijöihin. Näin työttömyyskurimuksen pyörteisiin joutuvat ikähaitarin kummatkin päät.

Käsittämätöntä
jahkailua
Tässä tilanteessa hallitus on
myöntänyt työttömyyden hoitoon vähemmän määrärahoja
kuin hyvän työllisyystilanteen
aikana. Rahat uhkaavat loppua
kesken kaikissa työvoima- ja elinkeinokeskuksissa.
Seuraava valtion lisätalousarvio aiotaan antaa vasta syksyllä.
Se tulee aivan liian myöhään. Jos
työllisyysmäärärahoja lisätään
näin pitkällä viiveellä, on työja elinkeinotoimistojen mahdotonta suunnitella toimintaansa
pitkäjänteisesti. Maastokauden
määräaikaiset työmahdollisuudet menetetään turhan odottelun vuoksi ja nuorten kesä menee pilalle rahattomana ja työttömänä.
Ei hallitus lamaa ole omatoimisesti rakentanut, mutta se
päättää, kuinka siihen reagoidaan. Nyt eväät ovat nurinkuriset ja pahimmillaan toistetaan
1990-luvun alun virheet. Silloinkin lyötiin jarrut päälle, kun olisi
pitänyt elvyttää.

Onko pääministeri
työreforminsa vanki?
Pääministeri Vanhasen kahden
hallituskauden mittaisella val-

takaudella ei koroteta senttiäkään työttömyyden aikaista perusturvaa. Sitä ei esitetty korotettavaksi sosiaalitupossakaan.
Näin työttömät sysättiin tylysti sivuun vaikka työttömyys on
suomalaisen köyhyyden suurin
yksittäinen syy.
Jos työttömyysturvaan ei tehty tasokorotusta poikkeuksellisen pitkän nousukauden aikana,
sitä tuskin tehdään laman kurimuksessakaan. Pakostakin tulee
mieleen, vieläkö näiden kovien
ratkaisujen takaa kummittelee
työreformin haamu?

Painetta hallitukselle,
tukea työttömille
Jos edes osa synkistä talousennusteista toteutuu, joudumme
kovan paikan eteen. Mutta ehkäpä se ja tietoisuus yleismaailmallisen laman syistä, ennen kaikkea
rajoittamattomasta ahneudesta,
saa kansalaiset heräämään.
Koko oppositio teki yhteisen
välikysymyksen työttömyydestä, etenkin nuorisotyöttömyyden rajusta kasvusta. Mutta ei
sovi unohtaa myöskään niitä,
jotka ovat sinnitelleet edellisestä lamasta asti. Heitäkin joukostamme löytyy. Hallitus ei välikysymykseen kaadu, mutta joutuvatpahan ministerit ainakin selittämään, miksi toimivat niin kuin

toimivat. Myös kansanedustajat
kannattaa laittaa lujille. Yhtäkään
edustajaa ei saa päästää liian helpolla.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta seuraa tilannetta
Eduskunnan valiokunnat eivät
johda ministeriöitä, mutta niillä on mahdollisuus ottaa esille
toimialaansa kuuluva asia silloin,
kun katsovat sen tarpeelliseksi.
Me olemme työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokouksissa keskustelleet ja kuulleet asiantuntijoita kassojen maksatusviiveistä.
Jos työtön joutuu ensimmäistä
maksua odottamaan jopa kymmenen viikkoa, jotain on pahasti
pielessä. Joustava ennakkomaksu auttaisi monia.
Työllisyysmäärärahojen käyttöä ja niiden riittävyyttä seuraamme joka vuosi. Valitettavasti
valiokunnassakin toimitaan liian
tiukasti hallitus-oppositio rintaman mukaisesti. Mutta me haastamme hallituspuolueiden edustajat, haastakaa te kaikki kansanedustajat!
Markus Mustajärvi
kansanedustaja
työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnan jäsen
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jäsen

TOIMINTAHISTORIA KANSIEN VÄLIIN
K
ahden vuoden päästä tulee kuluneeksi 20 vuotta
siitä kun työttömät päättivät pitkän harkinnan jälkeen
vihdoinkin järjestäytyä valtakunnalliseksi yhdistykseksi. Tuolloin
elettiin laman ja suurtyöttömyyden aikaa. Peräti 400 000 työttömän kansoittaessa kortistoja lähtivät palkansaajat yhdessä työttömien kanssa liikkeelle.
Tuhannet palkansaajat ja työttömät levittäytyivät Senaatintorille ja vaativat työtä ja kunnollista työttömyysturvaa. Työttömien aktiivisuus oli noussut samaan tahtiin työttömyyslukujen
nousun kanssa, ja se antoi sysäyksen myös valtakunnallisen
työttömien yhdistyksen perustamiseen. Hanketta oli vastustettu aiemmin, koska sen ajateltiin merkitsevän työttömyyden
pysyvyyden tunnustamista. Valtakunnallinen työttömien toimikunta oli kyllä jo olemassa, ja se

oli ottanut tavoitteekseen työttömyyden vaikutusten lieventämisen sekä sen asian edesauttamisen, että työttömyys saataisiin
kokonaan poistetuksi.
Ennen valtakunnallisen yhdistyksen rekisteröimistä työttömät olivat toimineet yhdessä jo
vuosikausia eri puolilla Suomea.
Paikalliset työttömien toimikunnat olivat toimineet omien kotiseutujensa työttömien olojen
parantamiseksi ja järjestäneet
muun muassa virkistystoimintaa
ja neuvontapalveluja. Valtakunnallinen työttömien toimikuntakin oli toiminut jo noihin aikoihin
peräti 15 vuotta ja se oli järjestänyt monia merkittäviä kampanjoita saadakseen työttömien äänen kuuluville. Oltiin oltu muun
muassa nälkälakossa Tampereella, järjestetty työttömien budjettiriihi senaatintorilla ja kipattu
suuret märät rukkasia eduskuntatalon portaille muistutuksena

siitä, ettei kaikille halukkaille ollut niille käyttöä. Nyt tunnettiin
kuitenkin tarvetta voimien kokoamiseen. Työttömyyslukujen
kasvaessa ja toiminnan lisääntyessä oltiin lopulta valmiita yhteisen yhdistyksen perustamiseen. Päätös tehtiin Tampereella 12.9.1991 ja samalla päätettiin
aloittaa valtakunnallinen kampanja suurtyöttömyyden torjumiseksi.
Nyt kun valtakunnallisen työttömien yhdistyksen rekisteröitymisestä on tulossa kuluneeksi pian 20 vuotta, on aika koota kaikki yksien kansien väliin. On aika
tehdä kertomus ihmisistä, jotka
ovat antaneet aikansa ja tarmonsa ehkä kaikista heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten asialla. On aika pyyhkiä pölyt menneiden vuosien yltä ja muistella mitä kaikkea on tapahtunut näiden
vuosien aikana. Kirjaan tulevan
aineiston kokoamista - ja sen ra-

kenteen suunnittelua varten on
perustettu toimikunta ja sen kirjoittajana toimii allekirjoittanut.
Jatkossa tarvitaan myös kaikki
se aineisto ja tuki, mitä vain on
saatavilla jäsenyhdistyksissä ja
valtakunnallisessa yhdistyksessä. Tulevina kuukausina aionkin
kääntyä puoleenne ja pommittaa teitä kysymyksilläni. Tarkoitus on ottaa kaikkiin paikallisyhdistyksiin ja merkittävimpiin yhdistyksessä toimineisiin/toimiviin vaikuttajiin yhteyttä, jotta
saamme kootuksi mahdollisimman laajan materiaalin yhteisen
historian kokoamista varten. Projektin on tarkoitus valmistua juhlavuoteen 2011 mennessä, jolloin
toivon mukaan käsissänne on kirja, joka kertoo kaiken oleellisen,
unohtamatta kiperiä ja hauskoja tilanteita, joita matkan varrella
on varmasti sattunut monia.
Taito Puranen

Jyväskylän kirkkopäivillä pohditaan

”Toimiiko kirkko tiedolla
vai taidolla”?

T

VY ry osallistuu Jyväskylässä elokuussa pidettäville
kirkkopäiville. Kirkkopäivät
kokoontuu 21.–23.8.2009 teemalla ”Onni täällä vaihtelee”. Kirkkopäivien TVY ry:n messuosastoa
hoitavat TVY ry:n hallituksen jäsenet Pirjo-Liisa Junttila Jyvässeudun Työttömät ry:stä ja Arja
Kuparinen Kangasniemen Työttömät ry:stä. Esillä osastolla on
työttömien työpajoissa KeskiSuomessa ja Etelä-Savossa tehtyjä käsitöitä. Lisäksi mukana on
TVY ry:n toimiston tiedotusmateriaalia sekä myytäviä kampanjatuotteita kuten juhlalevyjä sekä t-paitoja.

TVY ry:n vuosikokous 2010
Jyväskylä on myös vuoden 2010
TVY ry:n maaliskuun vuosikokouspaikkakunta. Kokoonnumme 24.–25.3.2010 hotelli Laajavuoreen. Kokouksen toimihenkilöt on pyritty valitsemaan Keski-Suomen alueelta. Puhetta on
pyydetty johtamaan Jyvässeudun Työttömät ry:n emerita puheenjohtajaa Tuulikki Väliniemeä. Kokouksen koulutusaiheena on Keski-Suomen alueen ”Välityömarkkinat”. Tervetuloa kirkkopäivien TVY ry:n messuosastolle sekä vuosikokoukseen ja
koulutukseen Jyväskylään.
Lea Karjalainen

TVY ry:n henkilöstöuutisia

T

VY ry:n järjestösihteerinä
aloittaa 1.8.2009 valtiotieteen maisteri Jukka Haapakoski. Jukka on opiskellut Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on
syntynyt vuonna 1978 Oulussa
ja asuu nykyisin vakituisesti Helsingissä. Jukalla on erittäin vahva
englanti ja hänellä on myös opiskelijoiden järjestöelämän tuntemusta. Hän on toiminut päätoimittajana kehitysmaatutkimuksen laitoksen opiskelijalehdes-

sä. Hän on myös toiminut järjestöaktiivina opiskelija-aikoinaan
järjestämässä erilaisia tapahtumia ja toiminut oman opiskelijajärjestön talousvastaavana. Laajat atk-osaamisen taidot ja kokemus tutkimustyöstä ulkoministeriössä antavat Jukalle potkua TVY ry:n järjestötyöhön. Tervetulleeksi Jukan toivottaa koko
TVY ry:n hallitus. Toivomme, että työmme on sinulle tarpeeksi
haasteellinen.
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500 päivää työttömänä

– välittääkö kukaan?
K

un työmarkkinatukilakia
uudistettiin, käytiin eduskunnassa vuonna 2005
voimakas keskustelu siitä, milloin aktivointitoimenpiteitä (inhoan tuota sanaa!!!) oikein tulisi tehdä. Käytin tuolloin eduskunnassa puheenvuoroja, joissa epäilin, välittääkö näistä pitkäaikaistyöttömistä oikeasti kukaan ja ketä tässä oikein pitäisi
aktivoida: kuntaa, työvoimatoimistoa vai työttömiä. Suuri huoli
oli siitä, että työllistämispaikkaa
ei tarjota ennen 500 päivän täyttymistä.
Kävi juuri niin kuin pelkäsin,
pitkäaikaistyöttömät jäivät oman
onnensa nojaan. Miksi näin kävi?
Siksi, että kukaan ei oikeasti välittänyt tiedottaa kunnolla lakiuudistuksesta. Kenen tehtävä se
olisi ollut, Kuntaliiton vai Työministeriön?
Kuntaliitto lähetti kunnille
kirjeen, että vaikka kunta joutuu maksamaan puolet ”passiivityöttömien” kustannuksis-ta,
niin kunnalle korvataan toimeentulotukimenoista osa. Näin kunnille jäi käsitys, ettei heistä tullutkaan maksumiehiä uudistukselle, minkä Kuntaliitto julisti suurena taisteluvoittona. Todellisuudessa kunnat ovat kiltisti maksaneet puolet työttömyyden kus-

tannuksista, eikä tätä kustannusta ole monessakaan kunnassa aktiivisesti seurattu. Väitän,
että suurimmassa osassa kuntia
ylin johto ja kunnanhallitus eivät
edes tienneet, että kunta joutuu
maksuosuutta maksamaan.
Niinpä vain harva kunta, onneksi niitä oli sentään muutama,
alkoi aktiivisesti etsiä ratkaisuja
pitkäaikaistyöttömien tilanteen
parantamiseksi. Tilanne johti siihen, että 500 päiväisten joukkoon tipahti osatyökyisiä ja muita vaikeasti työllistyviä ja kunta
maksoi hirveitä summia valtiolle
siitä, ettei se tehnyt heidän hyväkseen mitään.
Lisäksi tietosuojaan vedoten
tietoja 500 päivää työttömänä
olleista ei annettu kenellekään
edes kunnan sisällä. Jos kaupungissa jopa miljoonalaskun vuositasolla maksoi sosiaalitoimen laskujen hoitaja, työllisyysyksikkö ei
saanut tietää, ketä heidän olisi pitänyt ”aktivoida”. Niinpä osa rikkoi tietosuojalakia ja antoi listoja surutta eri puolille. Osa hoiti
homman siististi, eli työttömille kirjoitettiin kirje, jonka laskun
maksaja postitti.
Mietin viime talvena, miten
saisin kunnat oikeasti kiinnostumaan työttömänä olevien kuntalaistensa tilanteesta. Keksin

maksuosuudelle kuvaavamman
nimen työllistämissakko, otin
yhteyttä TVY:n Lea Karjalaiseen
ja johan alkoi tapahtua. Työllistämissakko oli yhden päivän radiouutisten pääuutinen. Kirjoitin
Kalevan yleisönosastoon otsikolla ”Oulu maksoi yli 13 miljoonaa euroa työllistämissakkoa”.
Sen jälkeen asiasta keskusteltiin
kaupunginhallituksessa, työllistämistoimikunnassa ja joka puolella kauhisteltiin isoja summia.
Räväkkä kieli herätti kiinnostuksen. Tosin toin kirjoituksessani esille myös sen, että on
tärkeää käydä yksilöllisesti läpi 500 päivää työttömänä olleiden tilanne, etteivät ”aktivointitoimet” vie työttömän tilannetta ojasta allikkoon. Oulu muutti
välittömästi omia työllistämisen
pelisääntöjään niin, että hallintokuntiin pitää palkata ensisijaisesti 500 päivää työttömänä olleita,
kun aiemmin valtaosa koko työllistämisen potista oli mennyt hallintokuntien ”vakinaisten” töiden
paikkaamiseen työttömien ”parhaimmistolla”.
Kuusamossa yksi valtuutettu
piti palopuheen kunnan työllistämissakosta ja kaupunginjohtajan määräyksestä seuraavalla
viikolla työllistettiin 50 työtöntä.
Eli nopeastikin voi toimia, jos on

aitoa kiinnostusta puuttua tilanteeseen.
TE-keskuksen sivuilta löytyi
vielä tammikuussa tilasto, josta näki kuntakohtaisesti maksetun työllistämissakon määrän.
TEM kuitenkin muutti tilastoinnin toiseen paikkaan, joten tuoreita tietoja on seuraavan kerran
saatavissa aikaisintaan kesäkuun
lopussa. Mistä ne nyt ”uudistuksen” jälkeen löytyy, siitä ei minulla ole tietoa, koska työministerin
erityisavustaja ei kysymykseeni
vastannut.
Nyt kun kunnat on saatu aktivoitua työllistämisessä, toivon,
että yksittäiset kunnat eivät tekisi pieniä ESR-projekteja 500 päivää työttömänä olleiden tiimoilta, vaan maakunnallisesti tehtäisiin riittävän iso hanke, jolloin byrokratiaan menisi mahdollisimman vähän rahaa ja se käytettäisiin mieluummin työllistämiseen.
Kainuu on toiminut näin ja siellä
Päivi Ahola-Anttonen on tehnyt
loistavaa työtä. Tiedot löytyvät
sivuilta www.kainuu.fi.
Anne Huotari,
kouluttaja, Paltamon
työnhakuklubi

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeet eteenpäin

T

HL:n (entisen Stakesin) ja
STM:n käynnistämän pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeiden tavoite päästä mukaan kaupunkien
ja kuntien perusterveydenhuoltoon menee eteenpäin. Osaksi
normaalia perusterveydenhuoltoa toiminta on siirtynyt jo ainakin Helsingissä. Hanke on saanut hyviä tuloksia aikaan ja asiaa
kannattaa seurata THL:n sivuilta. Hankkeessa on meiltä muka6

na allekirjoittanut. Asiasta kerrotaan laajemmalti lehdessä Leini
Sinervon kirjoittamana. THL on
aloittanut uuden Askel-hankeen,
jossa pääpaino on kuntouttavan
työtoiminnan toteuttamisen sisällön ja kuntien työn haravoimisessa. Askel-hankkeen tutkimuksessa arvioidaan, miten kuntouttava työtoiminta sijoittuu yksilön kuntoutus- ja työllistymisprosessissa. Hankkeessa kehitetään muiden muassa soveltuvia

mittareita sosiaalisen kuntoutuksen ja elämän hallinnan näkökulmasta. Työtä vetää THL:ssä Eveliina Pöyhönen ja asiasta enemmän toisaalla tässä lehdessä. TVY
ry:tä edustaa hankkeen johtoryhmässä Jaana Löppönen, TVY
ry:n hallituksen varajäsen Uudeltamaalta. Jaana on lisäksi toiminnanjohtaja Horisontti ry:ssä.
Surullista meidän kannalta Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen
yhdistymisessä mielestäni on

se, että sosiaalinen lähestymistapa tutkimustyöhön todennäköisesti jää nyt Suomessa vähän
lapsipuolen asemaan kun terveydenhuollon asiantuntemus on
saanut uuden laitoksen johdossakin hyvin painavan roolin. Mitä tehdään köyhyyden ja sen syiden tutkimukselle? Taitaa jäädä
uudessa laitoksessa lapsipuolen
asemaan, näin pelkään.
Lea Karjalainen

Vappu Karjalainen, Jouko Karjalainen

Mitä Sata-komitealta

luvassa työttömille?
S

ata-komitean työskentely ja varsinkin sen tulokset
kiinnostavat. Onhan kyse sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Toistaiseksi komitean
työskentelyn tulokset ovat jääneet etäisiksi ja mittakaavaltaan
aika pieniksi. Kokonaisuudistuksesta ei voi puhua. Enemmänkin
on kyse viilailusta ja sosiaaliturvan tilkkutäkin palasten siirtelystä. Näitä mietittiin maaliskuussa
Lahden työttömien yhdistyksen
kokouksessa. Vappu Karjalainen
oli tutkijan silmin lukenut läpi komitean väliraporttia tammikuulta 2009 ja nosti keskusteluun komitean keskeisiä linjauksia. Paikalla olleet kommentoivat niitä
vilkkaasti ja pintaan nousi enemmänkin pettymyksen kuin ihastuksen tunnelmia.
Sata-komitean väliraportin
viesti on hyvin yleinen ja ehdotusten toteutusaikataulu avoin.
Työttömien aktiivitoimet ovat
korostetusti esillä mutta konkreettiset esitykset puuttuvat. Taloudellisten kannustinten osalta
täsmällistä esitystä ei vielä ole ja
todellisten työllistymismahdollisuuksien osalta aktiivitoimet
ovat edelleen pulmallisia.
Komitean työ jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Nähtäväksi jää, miten yleisistä linjauksista edetään konkreettisempiin ehdotuksiin. Odotettavissa
on mm. asumistuen perusteiden
yksinkertaistaminen, osa-aikaisten vaihtoehtojen monipuolistaminen sekä vaikeuksissa olevien nuorten aseman kohentaminen. Parhaillaan työskentelee kuntoutuksen teemaryhmä,

jossa mietitään miten kuntoutuksen keinoin voidaan vaikuttaa siihen, että työikäiset ihmiset kykenevät pysymään työelämässä tai pystyvät palaamaan
sinne poissaolon jälkeen. Suuri
kysymys on, miten ihmiset joilla
on toimintakykyä alentavia sairauksia ylipäätänsä pääsevät kuntoutukseen. Miten työttömät ihmiset pääsevät kuntoutukseen?
Missä kuntoutustarpeen toteaminen oikein tehdään ja keiden
pitäisi ottaa vastuuta kuntoutuksen alulle panemisesta? Kuntoutuksen käynnistämisestä ei oteta asiaan kuuluvaa vastuuta terveydenhuollossa, Kelan tai työja elinkeinohallinnon pisteissä.
Nyt kaavaillaan kuntoutuksen
järjestämisvastuun terävöittämistä niin että lääkinnällisen tai
ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa oleva ihminen myös ihan
oikeasti pääsisi kuntoutukseen.
Työttömien terveyspalvelua
tultaneen esittämään pysyväksi
kuntatason palveluksi kautta koko maan. Nyt palveluja järjestetään kokeiluluonteisesti 17 paikkakunnalla. Myös kuntouttavaan
työtoimintaan kaavaillaan uudistuksia niin, että työtoiminnasta
todella voisi päästä eteenpäin
pysyvämpään palkkatyöhön silloin kun jatko tuntuu luontevalta. Esillä on siis suuren luokan kysymyksiä, joiden ratkaisuun ihmeet olisivat tervetulleita. - Nähtäväksi jää millaisiksi konkreettiset esitykset muotoutuvat. Niitä
tuotaneen julkisuuteen sekä ennen kesälomia että alkusyksystä.
Yllätyksiä varmaan tulee, sillä komiteassa ei ole helppoa saavut-

taa yksimielisyyttä. Valtionvarainministeriö on aina yksi varma yllätysten järjestäjä.
Paikallisten työttömien yhdistysten tilaisuuksissa Kuopiossa ja Oulussa ei SATA- komitealta
ihmeitä enää odoteltu. Komitean
valitsema olemattoman kansalaiskeskustelun tie sai osakseen
voimakasta kritiikkiä juuri niiltä,
joita ”sosiaaliturvan kokonaisuudistus” tulisi ainakin koskemaan
eli työttömiltä. Kokonaisuudistukseen ei tosin tilaisuuksissa
kukaan ilmoittanut uskovansa.
Kuopioon oli kutsuttu mukaan
koko joukko eri tahojen edustajia seurakunnasta, ammatillista järjestöistä ja kaupungin virkamiehiäkin. Sieltä löytyi myös
ymmärtäjiä ns. sosiaalitupolle,
jota osa taasen piti kaikkien pienituloisimpien asian hautaamisena. Jännitettä löytyi myös työhön kannustamisen keinosta ja
esimerkiksi osa-aikatyötä tekevien tilanteesta. Kannustaminen
on helppoa jos pidetään sosiaaliturvan taso alhaalla, vaikeuksia
tulee jos perusoikeudet otetaan
vakavasti. Välityömarkkinatkin
puhuttivat, sillä niistä näyttää ainakin yhden osanottajan mukaan tulleen sääntö työttömille
ja säästötapa kunnille.
Sata- komitealta ei ainakaan
väliraportin mukaan näytä olevan luvassa perusturvan tason
korotusta, joskin takuueläkkeestä ja etuuksien laajemmasta kytkennästä kuluttajahintaindeksiin on päästy yksimielisyyteen.
Komiteassa on sovittu myös lisäpäivärahaoikeuden alaikärajan
kytkemisestä 6o vuoden ikään

1.1.2011 alkaen. Ns. ”sosiaalitupossa” työmarkkinajärjestöt ovat
sopineet mm. työttömyysturvan
kestosta (500 päivää) ja ns. aktiivipäivistä (200 päivää) joiden ajalta maksetaan korotettua työttömyysturvaa. Kahdeksan euron
ylläpitokorvausta pidettiin ainakin Oulussa tästä näkökulmasta
suorastaan sopimattomana. Niiden rinnastaminen normaaleihin
työsuhteisiin olisi edes pieni järjestelmän kohtuullistaminen.
Takuutuloa odoteltaessa tilaisuuksien osanottajat toivoivat
muu muassa verotettavan tulon
alarajan tuntuvaa nostoa. Tälle vuodellehan sitä päinvastoin
laskettiin 60 eurolla! Myös asumistuen katsottiin jääneen jälkeen vuokrien noususta ja ehdotuksiin piilotettu asumisen omavastuun palauttamisajatus. Sosiaaliturvan yksinkertaistamista
ja yhdenmukaistamista peräänkuulutettiin tilaisuuksissa ja niissä epäiltiinkin, että kokonaisuudistuksen ollessa vaarassa jäädä
kovin torsoksi, myöskään järjestelmän selkiyttäminen ei onnistu. Monet päällekkäiset ja erisuuruiset suojaosatkin kaipaisivat remonttia. Takuueläke päinvastoin
näyttäisi tuovan taas uuden pöheikön sosiaaliturvaviidakkoon.
Toimeentulotuen perusosan
siirtäminen Kelan maksettavaksi sai yleisesti ottaen kannatusta,
mutta Kelan kykyä selvitä uusista tehtävistä myös epäiltiin, sillä
vanhoissakin näyttää aika ajoin
olevan riittävästi tekemistä.
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OSALLISUUS TORJUU TURVATTOMUUTTA
Järjestötoiminta kasvattaa sosiaalista pääomaa ja lisää yhteisöllisyyttä.

T

VY ry haluaa kiinnittää
huomiota kaikkien järjestöjen työllistämiseen ja
vertaistukitoiminnan järjestämiseen sekä ihmisten monipuoliseen tukemiseen työttömyyden
kohdatessa ja pitkittyessä. Järjestöt työllistävät ihmisiä tehtäviin,
mitkä auttavat elämää kokonaisvaltaisesti. Ne myös auttavat ihmisiä palaamaan osallisiksi yhteiskuntaa ja sitä kautta avoimille työmarkkinoille. Kolmannelle
sektorille, pehmeille työmarkkinoille työllistetyistä ihmisistä

suurin osa on pitkään työttömänä olleita, edellisen laman uhreja. He ovat pitkän työttömyyden koettelemia ja sosiaalisesti
vajaakuntoisia. Heidän työllistymiseen yrityssektorille tarvitaan
kuntoutusta työelämän, työelämävalmennuksen ja kuntouttavan työtoiminnan tai työharjoittelun kautta.
Meidän järjestömme eivät
kilpaile työntekijöistä yritysmaailman kanssa. Ilman kolmannen
sektorin polutusta heistä erittäin
harva palaa työelämään tai opis-

kelee uuden ammatin. Useiden
kohdalla tarvitaan myös terveydenhoitoon liittyvää kuntoutusta. Ilman kiinnittymistä välittäville työmarkkinoille heidän terveydentilansa ongelmat jäävät kokonaan hoitamatta.
Vaadimme työ- ja elinkeinoministeriötä huolehtimaan siitä,
että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan hallitusohjelman mukaisesti. Nyt ollaan siinä
tilanteessa, että kolmannen sektorin vertaistukitoimijoita tarvitaan entistä enemmän huoleh-

timaan kansalaisten hyvinvoinnista. Työttöminä on paljon ihmisiä, jotka eivät pääse avoimille työmarkkinoille, mutta pystyvät tuetusti työskentelemään yhdistyksissä tai sosiaalisissa yrityksissä. Tarvitaankin pitkäkestoisia
rahoitusmuotoja niiden henkilöiden työllistämiseen, jotka eivät sijoitu avoimille työmarkkinoille. Kokonaan työkyvyttömät
ihmiset pitää ohjata eläkeratkaisujen piiriin.

Eduskuntaryhmät

NOPEASTI MUUTOKSIA TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOJEN MÄÄRÄÄN, SUUNTAAMISEEN JA LAINSÄÄDÄNTÖÖN
Olemme erittäin huolestuneina seuranneet ja myötäeläneet työllisyyden synkkää kehitystä maassamme kuluneiden viime kuukausien aikana. Työttömyys lisääntyy valtavalla vauhdilla. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ei riitä määrärahoja ja uusia työttömiä tulee koko ajan lisää.
Samaan aikaan kunnissa kamppaillaan rajujen taloudellisten ongelmien kanssa ja valtiollakin on
paljon tekemätöntä työtä. Kuntien ja valtion laitosten työllistämisen tueksi on ohjattava pikaisesti lisää määrärahoja. Palvelujen ulkoistaminen ei ole ratkaisu kuntien rahoitusongelmiin. Kunnissa on pystyttävä tuottamaan myös julkisia palveluja.
Työllisyyslainsäädäntöä on muutettava niin, ettei työttömyys pääse pitkittymään ja palkkatukeen on oltava oikeus myös vähemmän aikaa työttömänä olleelle. Pelkkä uudelleenkoulutus
ei ole ratkaisu äkilliseen työttömyyteen ja perheen taloudellisen tilanteen radikaaliin heikkenemiseen. Kauheasti ei ole järkeä siinä, että ihmistä riudutetaan työttömyydessä liian kauan ennen
kuin pääsy palkkatuen piiriin avautuu.
Palkkatukijaksoja pitkäaikaistyöttömille on pidennettävä ja määrärahoja radikaalisti lisättävä.
Polku välityömarkkinoilta avoimille markkinoille on käytännössä tukossa. Harvat onnistuneet
edelleensijoittumiset harvenevat entisestään. Ihmiset ovat kyllä aktiivisia, kun on mahdollisuus
pysyä edes joillakin työmarkkinoilla ja saada työstään myös palkkaa.
Että meillä olisi edes pieni mahdollisuus säästyä 90- luvun alun laman virheiltä, lukemattomilta
henkilökohtaisilta konkursseilta ja inhimillisiltä tragedioilta, on toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Tässäkään asiassa ei kannata kaataa rahaa huonojen rakenteiden päälle. Rakenteisiin on
puututtava niin, että se edesauttaa työttömän ihmisen taloudellista asemaa, henkistä pääomaa
ja sosiaalista osallisuutta.
Odotamme pikaisia toimenpiteitä esityksemme eteenpäin viemiseksi. Työtön ei ole vain numero
tilastossa, työtön on kuka tahansa meistä.
TVY RY
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TVY ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
Nokian seurakunnan leirikeskus Urhatussa 15.-16.4.2009.

K

okouksessa hallitus valitsi sääntöjemme mukaan
hallituksen keskuudesta
TVY ry:lle luottamusihmiset: varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan, ja kävi läpi edustukset
eri yhteistyökumppaneiden työryhmissä.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Heino, Ylöjärven Työttömät ry:stä. Juhani
on Pirkanmaan edustaja yhteistoimintajärjestön hallituksessa ja edustaa työvaliokunnassa
koko Länsi-Suomea. Muut työvaliokunnan jäsenet: PohjoisSuomea edustaa Lapin edustaja Tauno Hakkarainen, Itä-Suomea edustaa Etelä-Savon edustaja Arja Kuparinen, Etelä-Suomea edustaa Inga-Maija Hyp-

Hallituksen 2009 jäsenistöä.

pölä, Hämeen edustaja hallituksessamme. Työvaliokuntaa johtaa TVY ry:n puheenjohtaja Lea
Karjalainen.
Hallitus päätti kokouksessaan järjestää vuoden 2010 vuosikokouksen Jyväskylässä Hotelli Laajavuoressa. Järjestäytymiskokouksen asialistalla olivat
yhteistoimintajärjestön taloussääntö, matkustussääntö, laskutuskäytäntö, ja vuosikokouksen
hyväksymä strategia sekä lisäksi valittiin tiedotussuunnitelman
valmistelua varten työryhmä, johon puheenjohtajaksi valittiin
hallituksessamme Varsinais-Suomen alueen edustaja Pirjo Lehtonen ja jäseniksi tiedotussuunnitelmatyöryhmään Juhani Heino, Pirkanmaa, Kari Lehtinen,

Kurssikeskuksen hoitaja Pirjo Lepistö ja hallituksen edustaja iisalmen Työttömät ry:n Lauri Nissinen.
Satakunta ja jokaiselta kolmelta
alueelta yksi alueen edustaja. Tavoitteena on valmistella suunnitelma, osin sähköposteja avuksi
käyttäen, osin fyysisesti tapaamalla kokoustaen.
Tiedoksi saatetut edustukset
ja jäsenyydet eri yhteistyökumppaneiden työryhmissä ja valtionhallinnossa: EAPN- Fin, Markku
Martinmäki, Vantaan Työttömät
ry. STKL:n vapaaehtoistoiminnan
neuvottelukunta, Pirkko Kyckling. STKL:n liittovaltuusto: varajäsen Lea Karjalainen. TVY ry:n
edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmä: Pentti Arajärvi, Jouko
Kajanoja, Kalle Kuusimäki, Ilkka Sipiläinen, Lea Vallius, Lea
Karjalainen. ESR- Manner-Suomen seurantakomitean jäsen:

Lea Karjalainen. Työministeriö:
Paltamon täystyöllisyysmallin
ohjausryhmä: Lea Karjalainen ja
henkilökohtainen varajäsen Tuula Saastamoinen. Työministeriö:
Ruotsinkielinen työvoimapolitiikan kehittämiskomitea; Anja
Luoma Porvoon Seudun Työttömät ry. Sosiaali- ja terveysministeriö/ THL: pitkäaikaistyöttömien
terveydenhuoltohanke: Lea Karjalainen. Kirkkopalvelut: sosiaalifoorumi, Lea Karjalainen. Kirkon Työttömyystyön strategia
ryhmä: Lea Karjalainen. Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyön kehittämisryhmä: TVY
ry:stä Lea Karjalainen, Markku
Martinmäki, Pirkko Kyckling,
Jaana Löppönen.

...ammattiyhdistysliikettä toimintamme tukemisesta.
Vuosikokousjärjestelyt tulevat aina kalliiksi, eikä oma rahoituksemme ole vuosien varrella kohentunut. Tuotamme palveluita jäsenyhdistyksille omakustannushintaan. Joudumme edelleenkin pyytämään apua yhteistyökumppaneiltamme. AY-liikkeen tuella voimme pitää vuosikokouksen ilman osallistumismaksua. Näin mahdollisimman moni jäsenyhdistys voi osallistua kokoukseen. Vuoden 2009 vuosikokousta tukivat Erityisalojen
toimihenkilöliitto ERTO ry, ILMAILUALAN UNIONI IAU ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Puu- ja erityisalojen liitto, RAKENNUSLIITTO ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Toimihenkilöunioni ry.
Kiitän jäsenyhdistysten ja TVY ry:n hallituksen puolesta kaikkia tukijoitamme.
Lea Karjalainen,
TVY ry:n puheenjohtaja
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Työministeri Tarja Cronberg

Vastaus
välikysymykseen
eduskunnassa
2.6.2009
(Muutosvarauksin)

A

rvoisa puhemies, oppositio on tehnyt välikysymyksen tärkeistä ja yhä
useampia suomalaisia koskettavista teemoista.
Globaali finanssikriisi sai aikaan taantuman, joka iski Suomeen viiveellä, mutta sitäkin
voimakkaammin. Vuoden 2008
loppupuolelle saakka työllisyyden kasvu oli vielä voimakasta ja
tuotanto kasvoi.
Vuodenvaihteen jälkeen kehityksen suunta muuttui dramaattisesti.
Huhtikuun lopussa Suomessa oli jo 252 000 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 59 000 työtöntä
enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. On tosin huomattava, että lukuun sisältyy 36
000 henkilökohtaisesti lomautettua, TE-toimistoihin ilmoittautunutta henkilöä. Työttömyysaste
oli huhtikuussa 8,8 prosenttia mikä on 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Teollisuustuotanto pieneni 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan verrattuna ja ulkomainen kysyntä supistui edelleen.
Emme ole tavanomaisessa
laskusuhdanteesta, vaan käsillä on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen taantuma. Finanssikriisin syyt eivät ole Suomessa,
mutta seuraukset näkyvät valitettavasti meilläkin. Hallitus on
ollut suhdannekäänteeseen reagoinnissa nopea ja aktiivinen. Se
on tehnyt useita taloutta ja työllisyyttä elvyttäviä päätöksiä elokuun 2008 budjettiriihestä alkaen. EU:n komission arvion mukaan Suomen elvytystoimien
mittakaava, 3,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, on Euroopan kärkiluokkaa. Lisäksi elinkeinopolitiikka, koulutuspolitiikka
ja yrityspolitiikka on määrätietoisesti reivattu tähtäämään yritysten toimintaedellytysten tur10

vaamiseen, työllisyyden ylläpitämiseen ja uusien työpaikkojen
luomiseen.
Ilman elvytystoimenpiteitä
toteutunut työllisyyskehitys olisi
varmasti pahempi. On myös syytä korostaa sitä, että kaikki elvytyspäätökset eivät vielä näy työllisyytenä.

Arvoisa puhemies,
Työttömyys on aina inhimillinen – ja usein myös taloudellinen - katastrofi. Lomautus, YTneuvottelut tai irtisanominen
nakertavat perustaa turvallisuudelta. Tämän kaltaisten tilanteiden eteen joutuu valitettavasti
yhä useampi suomalainen. Hallitus on luvannut pitää huolen siitä, että taantuman taakka ei jää
yhteiskunnan heikoimpien kannettavaksi. Tästä lupauksesta pidämme kiinni. Hallitus on varautunut lisäämään toimia, joilla estetään työttömiksi joutuvien ja
jo joutuneiden työttömyysjaksojen pitkittyminen. Tämä tarkoittaa myös työllisyysmäärärahojen lisäämistä tarpeen mukaan. Erityistä huomiota hallitus
on kiinnittänyt nuoriin ja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin
nuoriin miehiin.
Hallitus on tehnyt strategisia valintoja. Elvytystä koskevia
päätöksiä tehtiin ripeästi. Alkuvaiheessa oli myös tärkeää pyrkiä kaikin keinoin tukemaan yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä. Yritysten toimintaedellytyksistä huolen pitäminen on
samalla myös huolen pitämistä suomalaisesta työllisyydestä.
Näiden toimenpiteiden rinnalla on parannettu lomautettujen
kouluttautumisen mahdollisuuksia ja lisätty monipuolisesti koulutustarjontaa. Parhaillaan valmistellaan toimenpiteitä, joilla
padotaan nuorisotyöttömyyttä
ja lisätään työharjoittelupaikko-

ja julkisella sektorilla.
Aiemmista taantumista on
otettu oppia. 1990-luvun alun lama aiheutti korkean pitkäaikaistyöttömyyden. Tuolloin työllisyyttä hoidettiin ensisijaisesti
tukityöllistämisellä. Koulutustoimia otettiin käyttöön vasta kovin myöhään. Tällä kertaa emme
toista samaa virhettä. Siitä syystä
olemme panostaneet erityisesti
juuri koulutukseen.
Ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitettiin kolme miljoonaa euroa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tarjonnan lisäämiseen.
Samoin lisättiin myös ammatillista lisäkoulutusta sekä nuorten
ammatillisen koulutuksen tarjontaa. Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen ehdotukset valmistuivat maaliskuussa ja niitä on jo
ryhdytty panemaan toimeen.
Myös työvoimapoliittisissa toimenpiteissä ammatillinen koulutus on nostettu ykkösprioriteetiksi. Ammatillisesti suuntautunut työvoimakoulutus on muuta työvoimapoliittista koulutusta kalliimpaa. Siihen on kuitenkin satsattu sen paremman vaikuttavuuden takia. Viime vuonna kolmen kuukautta toimenpiteen jälkeen ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömänä oli 31,5 % ja tuetun työllistämisen jälkeen 47,1 %. Jatkossa nuorisotyöttömyyden lisääntymisen takia tullaan myös tukityöllistämistä lisäämään.
Myös lomautettujen mahdollisuuksia kouluttautumiseen on
parannettu. Lomautettuja kannustetaan eri tavoin kehittämään
osaamistaan ja pitämään yllä ammattitaitoaan. Ensimmäisen lisätalousarvion myötä lomautetut
pääsivät muutosturvan piiriin.
Tämä esitys sisältyi sosiaalitupoon aivan kuten esitys yhteishankintakoulutuksen kehittämisestä.

Yhteishankintakoulutuksen
käyttöön yrityksissä on lisätty
taloudellisia kannustimia. Yhteishankintakoulutus on työnantajalle erittäin edullinen tapa työntekijöiden muuntokoulutukseen tai uuden, täsmäkoulutetun työvoiman hankintaan.
Lomautetut työntekijät voivat
lomautuksen aikana täydentää
osaamistaan myös lomauttavan
työnantajan tarpeita vastaavaksi.
Työnantajien maksuosuuksia on
alennettu ja koulutusta on kehitetty joustavammaksi lomautustilanteissa.
Hallitus on kymmenillä miljoonilla parantanut myös työttömiksi jääneiden asemaa. Aktiivitoimenpiteiden, kuten työvoimapoliittisen koulutuksen,
työkokeilun, työharjoittelun tai
omaehtoinen koulutuksen ajalta
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha maksetaan ensi vuoden alusta lähtien korotettuna,
kuten työmarkkinajärjestöt ja SATA-komitea esittivät tammikuussa. Hallituksen kehysriihessä päätettiin myös työmarkkinatuen ja
peruspäivän piirissä oleville ryhtyä maksamaan aktivointitukea,
jonka suuruus on lähes 100 euroa kuussa.
Sosiaali- ja terveysministeriön
vetämä työpankkikokeilu puolestaan on esimerkki uudenlaisesta työllistämismallista, jossa
tavoitteena on vajaakuntoisten
ja pitkäaikaistyöttömien parempi työllistyminen. Toisin sanoen
me emme hyväksy myöskään sitä, että taantumassa unohdettaisiin ne ihmiset, jotka joutuivat
työttömiksi aikana ennen taantumaa.
Myös yritykset toimivat tässä taantumassa toisin. Yritykset
turvautuvat aikaisempia laskusuhdanteita enemmän lomautuksiin. Lomautettuja oli huhtikuussa noin 90 000. Vaikka lomautus ei ole työntekijälle iloi-

nen uutinen, kertoo se siitä, että työnantaja haluaa pitää kiinni työvoimastaan vaikeiden aikojen yli. Irtisanottu menettää
työpaikkansa kokonaan, lomautetulla työsuhde säilyy. Suhdanteiden kääntyessä pääsevät nopeammin nousuun ne, jotka ovat
pitäneet kiinni työntekijöistään.

Arvoisa puhemies,
Nuorten työllisyystilanne on tällä hetkellä vaikea. Yritykset eivät lomautusten ja irtisanomisten takia juurikaan palkkaa uutta työvoimaa. Myös työharjoittelupaikat ovat kiven alla.
Tilastot puhuvat karua kieltään: Alle 25-vuotiaita työttömiä
työnhakijoita oli vuonna 2000
työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan keskimäärin 39
300. Koko 2000-luvun nuorten
työttömien määrä väheni aina
viime vuoteen saakka. Vuoden
2008 lopussa nuoria työttömiä
oli 25 700. Alkuvuodesta nuorten työttömien työnhakijoiden
määrä lähti nopeaan nousuun.
Huhtikuussa heitä oli jo 31 700.
1990-luvun laman lukuihin on
kuitenkin vielä matkaa. Pahimmillaan alle 25-vuotiaita nuoria oli tuolloin työttömänä lähes
100 000.
Erityisen voimakkaasti työttömyys on kohdannut nuoria
miehiä. Huhtikuussa 2009 nuorten alle 25-vuotiaiden miesten
työttömyysaste oli 25,8 %. Nuorilla miehillä oli itse asiassa myös
nousukaudella naisia enemmän
vaikeuksia löytää paikkaansa
työmarkkinoilla.
SDP:n puheenjohtaja Urpilaisen ainoa nuorten työllisyystilannetta koskeva ehdotus on tähän mennessä ollut: asetetaan
parlamentaarinen komitea. Parlamentaarinen komitea! Täytyy
ihmetellen kysyä ovatko demarit sittenkään aivan tosissaan
nuoria koskevan huolensa kanssa? Parlamentaarinen liituraitakomitea olisi varma tapa haudata nuorten työllisyyden parantamista koskevien toimenpiteiden
eteneminen. Eikä komiteaesitykselle tule tukea opposition omistakaan riveistä. Vasemmistoliiton
Korhonen kuvasi viikonloppuna
komiteatyöskentelyä ”byrokraattisen jähmeäksi”.

Asia on totisesti liian akuutti
ja tärkeä haudattavaksi yhdenkään komitean syövereihin. Siksi emme ole sellaisia asettaneet.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
ja työllistymisen tukeminen ovat
kuuluneet hallituksen asialistalle
sen alkutaipaleelta lähtien. Lasten ja nuorten politiikkaohjelma,
etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan lisäresurssit, Nuoret
miehet työelämään – työryhmä,
joitain esimerkkejä mainitakseni
ovat osoituksia siitä, että hallitus
on paneutunut nuorten tilanteeseen suurella vakavuudella.
Nuoret miehet työelämään –
työryhmä koostui nuoria ja heidän parissaan työskenteleviä tahoja edustavista asiantuntijoista.
Tässä viime viikolla ehdotuksensa luovuttaneessa työryhmässä oli paras tuntemus siitä millaisia ongelmia erityisesti nuorten miesten työelämään kiinnittymiseen liittyy ja miten niitä pitäisi ratkaista. Työryhmän
yksi keskeisiä huomioita oli, että
työttömyyden kohdatessa nuoret tarvitsevat nopeasti kontaktin työvoimaneuvojaan saadakseen henkilökohtaista ohjausta
ja neuvontaa. Työryhmän esitysten toimeenpanoon ryhdytään
välittömästi.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen lisättiin viime vuodesta alkaen kehyksiin erillinen 30,5 miljoonan euron määräraha. Sen
turvin on aiempaa useammalle
nuorelle järjestetty palkkatuettua työtä ja tarjottu koulutusta.
Määrärahasta osa on kohdennettu nuorten työpajatoimintaan ja
etsivään työhön, osa ammattistarttiin ja laajennettuun työssäoppimisen kokeiluun ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Noin
puolet määrärahasta on käytetty ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen.
Pari viikkoa sitten tehty 19
miljoonan euron työllisyysmäärärahojen uudelleenkohdennus
suunnattiin ennen kaikkea nuorten koulutukseen ja tukityöllistämiseen. Nuorten kesätyöpaikkojen ja nuorisotoimialan harjoittelupaikkojen järjestämiseksi opetusministeriö myöntää veikkausvoittovaroista välittömästi 500
000 euroa Suomen Nuorisoyh-

teistyö Allianssille kesätyöja harjoittelupaikkojen luomiseen.
Välikysymyksen kritiikki kohdistuu
erityisesti työllisyysmäärärahojen riittävyyteen. Sini-vihreän hallituksen aloittaessa
tehtiin päätökset työllisyysmäärärahojen maltillisesta alentamisesta. Linjauksen
perusteena oli
hyvä työllisyyskehitys. Tästä
huolimatta vielä viime vuonnakin työllisyysmäärärahamomentin toteuma, 490,6 miljoonaa euroa jäi yli 60 miljoonaa
euroa pienemmäksi kuin mitä
momentille oli budjetoitu. Lisäbudjetti mukaan lukien on tälle
vuodelle määrärahaa käytössä
jo lähes yhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna käytettiin.
Kun suhdannekäänteen vakavuus kevään kuluessa entisestään kirkastui, sopi hallitus maaliskuun kehysriihessä, että työllisyysmäärärahoja voidaan käyttää
etupainotteisesti. TE–keskukset
toimivat sovitun mukaisesti. Tähän mennessä on TE-keskuksissa
sidottu 86,6 prosenttia palkkatuen ja työvoimakoulutuksen määrärahoista. Viime vuonna vastaavana aikana sitomisaste oli koko
maassa 79 prosenttia.
Työ- ja elinkeinoministeriö teki TE-keskuksille kyselyn määrärahatarpeesta. Vastausten mukaan TE-keskusten tarve koko
loppuvuodelle on noin 60 miljoonaa euroa. Lisätarpeen muodostavat lähinnä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinta, palkkatuki työnantajalle ja
aloittavan yrittäjän starttiraha,
joiden kysynnän kasvu ei ole ollut riittävän hyvin ennakoitavissa. Tiedon saatuaan ryhtyi hallitus välittömästi etsimään keinoja tarpeen kattamiseksi.
Välikysymys tulee tältäkin

osin jälkijunassa. Hallitus on tähän mennessä jo tehnyt tarvittavat päätökset TE-keskusten lisämäärärahatarpeen kattamisesta. Loppuvuodelle tarvittava rahoitus on turvattu ESR-ohjelmarahoituksella. Hankkeiden hallinnointiin TE-keskuksiin palkataan
50 uutta työntekijää.
Tarvetta uusien esitysten antamiseen ei siis tällä hetkellä ole,
mutta tilannetta seurataan jatkuvasti. Toisen lisätalousarvio annetaan sovitusti elokuussa.
Arvoisa puhemies,
Olemme väistämättä sen tosiasian edessä, että teollisuustuotantomme romahdus on ollut jyrkempi ja siitä ennustetaan pitkäkestoisempaa kuin 1990-luvun
alussa. Tämä merkitsee sitä, että kotimaisella kysynnällä tai kotimaisin toimin emme pysty kokonaan estämään työttömyyden
kasvua. Hallitus on kuitenkin luvannut tehdä ja myös tekee sen,
mitä vain tehtävissä on tämän
maailmanlaajuisen taantumasta Suomeen ja suomalaisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.
Samalla kun hoidamme tätä
poikkeuksellista taantumaa, katsomme jo tulevaisuuteen. Tehtävämme on varmistaa, että Suomi nousee tästäkin taantumasta
mahdollisimman ehyenä, vahvana ja kilpailukykyisenä.
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Työllistymisen
sosiaalipoliittinen merkitys
S

osiaalipolitiikan tehtävänä
on edistää yhteiskunnan
kiinteyttä. Jotta yhteiskunta pystyy toimimaan tehokkaasti,
on sen pyrittävä pitämään tasapainohäiriöt ja ristiriidat mahdollisimman vähäisinä. Sosiaalisten
rakenteiden tehtävänä on myös
tukea taloudellista tuotantoa ja
siten parantaa yhteiskunnan taloudellista kilpailukykyä. Työllisyystilanteen pahentuessa on
yhteiskunnallisessa keskustelussa tapana korostaa verotulomenetyksiä, kilpailukyvyn heikentymistä ja mm. eläketurvan rahoituspohjan murentumista. Tosiasioita kaikki, mutta tällä kertaa
nostan esille työllistymisen sosiaalipoliittisen ulottuvuuden.
Määrätietoisella sosiaalipolitiikalla on saatu paljon aikaan:
yhtäältä nälkäongelmat eivät
ole akuutteja, kulkutauteja on
varsin vähän, väestöllä on hyvä
koulutustaso ja sosiaaliturvajärjestelmien avulla monet sosiaaliset uhat on saatu kohtuullisesti
hallintaan. Toisaalta yhteiskuntia
ravistelevat, taloudellisesta kehityksestä huolimatta, mm. korkea
työttömyys ja ihmisten syrjäytyminen.
Osatyökykyinen työvoima
joutuu toimimaan suhdannepuskurina. Huonon taloudellisen kehityksen aikana vammaiset, osatyökykyiset ja muutoin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat
joutuvat muita herkemmin työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kun
työmarkkinat eivät vedä, on erityisenä vaarana erityisryhmien
työttömyyden kasvu ja pitkittyminen entisestään. Pahimmillaan tämä johtaa suuren väestöryhmän syrjäyttämiseen työmarkkinoille pääsystä ja pysyväisluonteisista työsuhteista. Tämä on äärimmäisen kriittinen tekijä sosiaalisten näkökulmien lisäksi maan elinvoimaisuuden ja
kilpailukyvyn kannalta.
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Uskon, että työmarkkinoilla tapahtuvan räjähdysmäisten
tuottavuuserojen ja yksilöllistymisen vastapainona tarvitaan
vakaita turvaverkkoja ja aktiivista työllisyyspolitiikkaan osatyökykyisten työelämässä kiinnipitämiseksi. Hyvinvointiyhteiskunnan solidaarisuuden arvot vahvistavat yhteiskunnallisen legitimiteetin kokemusta. On siis tärkeää huomioida, että kuka heikossa taloustilanteessa joustaa
ja mihin suuntaan. Useasti joustoista puhuminen tarkoittaa yksilön kannalta enemmän keppiä
kuin porkkanaa. Heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet joustamaan akselilla työttömyys-pätkätyöt ja hyväosaiset
akselilla veronalennukset -palkankorotukset.
Yksilön vastuuta korostavien teoreetikkojen mukaan nykyyhteiskunnan sosiaaliturva heijastelee enenevässä määrin yksilön omia ansioita ja tulisi perustua jokaisen omaan tuottavuuteen. Yhteiskunnan rooliksi
jäisi vain työntekoon kannustaminen tai pakottaminen. Pysyvissä työsuhteissa olevilla ja hyvätuloisilla on luonnollisesti paremmat mahdollisuudet saada
perusteettomilla verotuetuilla säästömalleilla etuustasonsa
perusturvaa korkeammaksi. Tämän kehityksen vastapainoksi olisi ehdottoman tärkeää luoda heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvan mallia, jonka
ydin on työelämässä kiinnipysymisessä ja osaamisen kehittämisessä. Nykyinen malli enemmänkin syrjäyttää tai pakottaa, mutta
harvemmin joustaa työelämän ja
elämän välillä.
Heikoimmassa asemassa olevien työelämän edunvalvonta vaatii parantamista. Heikoimmassa asemassa olevien edunvalvonnan tulisi kuulua luonnollisesti työmarkkinajärjestöil-

le, jotka neuvottelevat työelämän pelisäännöistä. Jos suurimmat työmarkkinajärjestöt ajaisivat heikoimmassa työmarkkinaasemassa olevien työ- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita samanlaisella voimalla kuin taannoin eläkeiän noston vastustamista, niin
työelämän rakenne näyttäisi kovin toisenlaiselta. Edunvalvontaa
tarvitsevat eniten ne, jotka eivät
tahdo päästä edes työelämän
minimikriteereihin kiinni.
Tulevaisuuden yhteiskunnasta, tietoa-osaamista-yksilöllisyyttä korostavasta yhteiskunnasta,
on tulossa epätasa-arvoisempi
kuin koskaan aiemmin. Tuloerot
kasvavat, syrjäytymisen pelätään
lisääntyvän, työmarkkinat pilkottuvat ja pätkittyvät, arvot kovenevat ja yksilöllistymistä korostetaan. Ainakin aiemmissa yh-

teiskunnallisen kehityksen vaiheissa yleinen sosiaalipolitiikka
ja hyvinvointivaltion tuki on vaatinut lähes yksimielisen arvoperustan. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa se on tarkoittanut sitä,
ettei oikeus hyvinvointiin ei riipu
yksilön markkina-arvosta.
Uudessa yhteiskunnallisessa
kehitysvaiheessa myös yhteiskunnalliset ongelmat ovat erilaisia kuin aiemmin. Turvajärjestelmämme on kuitenkin rakennettu vastaamaan teollisen yhteiskunnan haasteisiin. Kuinka sosiaaliturvamme pysyy kehityksen
perässä? Vai onko sittenkin niin,
että nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan mallimme on mahdollistanut harppauksen kohti tietoyhteiskuntaa. Uskon, että työmarkkinoilla tapahtuvan
räjähdysmäisten tuottavuuse-

rojen ja yksilöllistymisen vastapainona tarvitaan vakaita turvaverkkoja. Hyvinvointiyhteiskunnan solidaarisuuden arvot vahvistavat yhteiskunnallisen legitimiteetin kokemusta. Suomen
korkean koulutustason, tulonjaon tasaisuuden, vähäisen vankimäärän ja korkean lukutaidon
voidaan katsoa olevan menestyvän tietoyhteiskunnan taustalla.
Työllistymisen merkitys näyttäytyy muutoinkin kuin rahana.
Usein käy niin, että mitä epävarmemmalta yhteiskunnan tulevaisuus näyttää, niin sitä merkityksellisemmäksi muodostuu yhteisöllisyys ja ihmissuhteet. Tulee muistaa, että ihmissuhteiden
puute on yksi sosiaalisen syrjäytymisen muoto. Sosiaalinen verkosto ystävineen, naapureineen
ja työkavereineen edistää jokapäiväistä selviytymistä, kun taas
sosiaalinen eristyneisyys ja irrallisuus ihmissuhteista edistävät ja
ilmentävät syrjäytymistä. Modernisoitumiskehitys on merkinnyt
länsimaisten yhteiskuntien sosiaalisissa rakenteissa voimakkaita
muutoksia, jotka ilmenevät epävakautena eri elämänalueilla.
Työelämä on hyvin merkityksellinen elämänalue mones-

sa suhteessa. Työpaikka edistää suoraan hyvinvointia. Työttömyys ja vajaatyöllisyys merkitsevät syrjäytymistä tuotantoelämästä ja aiheuttaa turvattomuutta. Samalla niistä seuraa
vaikeuksia taloudelliseen toimeentuloon. Yhä suurempi osa
väestöstä joutuu kohtaamaan
työttömyyttä jossakin elämänsä vaiheessa. Tulevaisuuden näkökulmasta sosiaalisen syrjäytymisen ja sosiaalisen integraation
kannalta keskeisiä ongelmia ovat
pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten
korkea työttömyysaste.
Myös yhteiskuntaan ja sen toimintaan osallistuminen on keskeinen hyvinvointia koskeva elämänalue. Osallistumattomuus
merkitsee mm. syrjäytymistä
legitiimistä päätöksenteosta ja
vallankäytöstä. Osallistumisen
kannalta sosiaalinen syrjäytyminen tarkoittaa vaikutusmahdollisuuksien puutetta. Järjestöt ilmentävät kansalaisyhteiskuntaa.
Järjestötoimintaan voi usein olla
helpompi osallistua kuin poliittiseen toimintaan. Järjestöelämä
voi koskea kaikkia elämänalueita
työelämästä vapaa-aikaan.
Järjestöjen roolin on arvioitu
kasvavan erityisesti sosiaalipal-

velujen tuottajina ja hyvinvoinnin turvaajina. Järjestöjen rooli myös jäsenistönsä etujen valvojana korostuu, varsinkin kapenevien taloudellisten resurssien
yhteiskunnassa. Suora osallistuminen voi olla keskusteluja päätöksentekijöiden kanssa, osallistumista palvelun tuottamiseen
tai palveluja koskevaan päätöksentekoon, osallistumista käyttäjien edustajana suunnitteluun
sekä osallistumista ehdotuksia
tai suosituksia tekeviin kokouksiin tai yleisötilaisuuksiin.
Yhteisyyssuhteet, perhe, työelämä, asuminen ja osallistuminen yhteiskuntaan tuovat vakautta ja antavat pohjaa turvalliselle ikääntymiselle. Nämä tekijät
nousevat erityisen tärkeään asemaan, jos yhteiskunnan modernisoitumiskehitys johtaa yksilöiden väliseen tuottavuuskamppailuun ja arvomaailma korostaa yksilöiden välisiä eroja.
Määrätietoisella sosiaali- ja
työllisyyspolitiikalla vaikutetaan
sairastavuuteen ja sosiaalisiin
terveyseroihin.
Yhteiskuntaan integroivat
työllisyys- ja sosiaalipoliittiset
aktiiviset toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti kansakunnan

suotuisaan taloudelliseen kehitykseen sekä kilpailukykyyn ja
vahvan sosiaalipolitiikan merkitys taloudellisen kehityksen tukena ja kilpailukykyä edistävänä
tekijänä on tunnustettava. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan ja yhteiskunnan tukiverkon merkitys
korostuu turbulenttina aikakautena, kuten parhaillaan maailmantalouden kehityksestä nähdään. Sosiaalipolitiikan joustavuuden vaatimuksissa täytyy ottaa huomioon sosiaalipolitiikan
yhteiskuntaa vakauttava merkitys. Vammaisten ja vajaakuntoisten (osatyökykyisten) työllisyysmahdollisuuksien tarjoaminen
tulisi olla osa normaalia työvoimapolitiikkaa. Osatyökykyisten
integroiminen tulisi olla sosiaalija työllisyyspoliittisten toimenpiteiden keskiössä.
Marko Korhonen
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajana. Aiemmin kirjoittaja on
työskennellyt Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiön toimitusjohtajana ja tutkijana Kuopion yliopistossa.

Saarijärven työttömät ry
uudisti Nettikahvilatoimintaansa

U

usi Nettikahvila-ruokala on 32-paikkainen lounasruokala, jossa on
mahdollista lounastaa joka arkipäivä klo 11-14 ja myöhemminkin, jos valmistettua ruokaa on
jäljellä. Uusi Nettikahvila-ruokala sijaitsee melkein Saarijärven
keskustassa Paavontie 17:ssa, ns.
järjestöjen talossa Valolan kiinteistössä. Nettikahvila on yhdistyksen pääasiallinen toimipiste, josta johdetaan yhdistyksen
toimintaa, yhdistys hoitaa myös
torivalvonnan ja työllistää näin
yhteensä yhdeksän henkilöä tänä päivänä. Yhdistyksen sihteeri/rahastonhoitaja on Tapio Liimatainen, joka toimii tällä hetkellä myös palkattomana toiminnanohjaajana.

Elina Heikkilä ja Anssi
Herttuala
työssä vappuna 2009.

TVY:n hallituksen varsinainen
jäsen Pirjo-Liisa Junttila

SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMIEN NETTIKAHVILA AVATTU
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY:N TOIMESTA ON NYK. WATTENFALLIN TALOON,
NS. JÄRJESTÖJEN TALOON, OSOITE, PAAVONTIE 17, AVATTU NETTIKAHVILA.
RUOKALA-KAHVILA ON AUKI MA-PE KLO 8.00-20.00, LOUNASAIKA ON KLO 11.00-14.00.
TILOIHIN OVAT KAIKKI JÄRJESTÖT TERVETULLEITA PITÄMÄÄN KOKOUKSIAAN.
KOKOUSTILAVARAUKSET: PUH. 014-423783, 040-5478894 (saty@saarijarvi.fi)
POIKKEA LOUNAALLE, KAHVILLE TAI TUTUSTUMAAN MUUTEN VAIN TOIMINTAAMME.
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY		

http://saarijarven.tyottomat.googlepages.com
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EAPN-seminaari

(Reflecting Meeting on Participation in National Networks and EAPN 3-4 April, Brussels, Belgium)

T

apaamisen tavoitteena oli koota EAPN verkoston kokemuksia, yhdessä köyhyyttä kokeneiden kanssa, kahden kysymyksen kautta:
1. Kuinka edelleen lisätään köyhyyttä kokeneiden välitöntä osallistumista kansallisiin verkostoihin (NN)?
2. Kuinka varmistaa suuremman köyhyyttä kovien joukon osallistumista EAPN:n toimintaan?

Tämän hetkinen tilanne, plussat ja miinukset
+ köyhyyttä kokevat osallistuvat jo työryhmiin
+ EAPN vaatii köyhyyttä kokevien mukaanottoa köyhyydenvastaisessa politiikassa
+ EAPN tapaamiset ovat edistäneet joissakin verkostoissa
osallistumista
+ osallistumisesta on tullut näkyvämpää yleiskokouksissa ja
muissa kokouksissa
+ EAPN jatkaa satsaamista osallistumiseen
- harvat kansalliset verkostot (NN) ottavat köyhyyttä kokevia
valtuuskuntiinsa (GA) yleiskokouksiin tai muihin tapaamisiin
- kaikilla kansallisilla verkostoilla ei ole tarpeeksi resursseja
kehittää osallistumista
- kieliongelma luo esteitä osallistumiselle
- ilman vahvaa kansallisten verkostojen osallistumista on
vaikea saada tuloksia EU tasolla
- EAPN:lä ei vielä ole selkeää strategiaa saadakseen aikaan
osallistumista EU työssä

Tapaamisen tuotosta (ryhmätyöt, yleiskeskustelut)
- EAPN haluaa muutosta suoran osallistumisen kautta
- osallistumistapoja jaetaan osallistujien kesken ja
oppimista tapahtuu
- osallisuuden tunnetta syntyy ja osallistujat kokevat
solidaarisuutta – ei olla yksin asiassa
- EU-kansalaisten aktiivisuutta ei mitata sillä, onko jollain
työpaikka vai ei – aktiivisia voivat olla kaikki
- osallisuudentunne ja osallistumisen eväät saadaan jo perheissä,
sosiaalisissa suhteissa ja lähiyhteisöissä. Myös asuinalueilla,
paikallisesti pitäisi pystyä tavoittamaan ja innostamaan ihmisiä
olemaan aktiivisia ja tulemaan osallistumaan
- osallistumiskynnystä pitää alentaa opettamalla taitoja (ajaa etujaan, formuloida kannanottoja, saada äänensä kuuluville)
- osallistuminen tulisi olla jokaisen oikeus, taitoja saada
äänensä kuuluville on meidän opetettava
- ihmisten tulee pystyä osallistumaan sellaisina kuin ovat, omista
lähtökohdistaan, annettava tilaa ja vuoro esittää asiansa…
köyhyys on meidän asia, kaikkien asia, myös hyväosaisten.

Kuinka rakennetaan osallistumista?
- ei ihmisten puolesta, vaan ihmisten kanssa
- hyväntekeväisyys on ihmisarvoa alentavaa,
tungettelevaa, passiivista
- osallistumisprosessien tulisi olla läpinäkyviä ja aitoja kohtaamisia,
niin että osallistumisen tuloksia tulisi pystyä seuraamaan
- ketään ei kuitenkaan voida pakottaa osallistumaan.

EU-tasolla
- asiat tapahtuvat hitaasti, siitä kun osallistumisen kautta tehdään
ehdotuksia päätöksentekohetkeen, menee paljon aikaa
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- tuloksia on vaikea seurata, mutta silti prosessin kulkuun olisi
saatava jokin keino, miten siis aikaansaannokset huomataan ja
missä näkyvät konkreettisesti?
- EU-päätöksentekoa tiedetään huonosti, ihmiset tuntevat
koko rakennetta ja prosessia vaihtelevasti
- esim. EAPN-työssä mukana olevat ovat lukeneet dokumentteja, 		
mutta muukin perehdytys olisi paikallaan
- erikoisammattikielen (jargon) käyttö vaikeuttaa asioiden
seuraamista ja tajuamista (dokumentit, käytetty kieli keskusteluissa, kirjat), miten päästä sanomalehtijuttujen kielen tasolle?
- käännöstyötä useammille puhutuille kielille kuin ranska ja
englanti tulisi lisätä

Tapaamisia ja tapaamisten
osallistujia kohtaan ja on myös osoituksia
- osallistujien on pystyttävä edustamaan asiaansa, vaikkakaan
vaatimus ei saa kaventaa osallistumista
- osallistujia on rohkaistava, jotta itseluottamus lisääntyy
(asiantuntijoita asiassaan)
- EAPN:llä voisi olla vielä suurempi rooli lobbauksessa
(virkamiehille, poliitikoille…eri tasoilla)
- EAPN on siitä ainutlaatuinen, että se on ainoa foorumi,
jossa niin hyvin, korkealla tasolla päästään kosketuksiin,
kasvokkain päättäjien kanssa.

Osallistujat ja osallistuminen; merkityksiä
- oman tilanteen parantamista, tilaisuutta tulla kuulluksi,
muutostyötä
- EAPN köyhyyttä kokevien tapaamisten tärkeyttä on
tähdennettävä kansallisissa verkostoissa
- paikallisesti saatava osallistumisen foorumeja
(lähellä ihmistä, matalalla kynnyksellä)

- tapaamisten menetelmiä tullaan kehittelemään
osallistumisen parantamiseksi
- ovat asiassaan tosissaan
- luovat keskinäistä solidaarisuutta
- löydetään uusia tapoja osallisuudelle ja
köyhyydestä pääsemiselle
- antaa köyhyyttä kokeneille luottamusta asiaansa
- vaikuttaa myönteisesti osallistujien elämään,
antaa uusia ja hyviä kokemuksia
- nostaa asioita esille, keskusteluun
- nostaa EAPN työn tärkeyttä esille
- synnyttää uutta toimintaa
- osallistumista eri tasoille (lokaali, EU)
- osallistujat, jotka itse ovat toimenpiteiden ja palvelujen kohteita
ovat asiantuntijoina mukana tapaamisissa, keskustelemassa,
arvioimassa, tekemässä parannusehdotuksia…

Tulevaisuuden haasteita
- miten saada tähän mennessä olleet tavoitteet ja
ehdotukset toteutumaan ja näkyviksi

- paikallisen, kansallisen ja EU tasojen mukana pitämien ja
keskinäisymmärtäminen tuottaa vaikeuksia
- miten osallistujat valitaan, voiko joku edustaa toista,
miten etujärjestöjen edustus toteutuu?

Muita ongelmia ja haasteita
- onko osallistuminen todellista vai leikkiä, otetaanko mukaan
kuuntelemaan, mitä puolesta jo päätetty (nyökkääjän rooli),
jota EU politiikka usein on – otetaan muka pyöreän pöydän
ääreen, jotta kirjain täyttyy
- onko EAPN toiminta kuitenkaan riittävän näkyvää ja
aikaansaavaa? Miten vielä parantaa?
- EAPN työ ja EU päätöksenteko kuitenkin kaukana
toisistaan – päätöksiä tosistaan tietämättäkö?
- osa EAPN verkostoista on entisistä kommunistimaista, ei
demokraattisista ja opettelevat demokraattista päätöksentekoa,
lisäksi näiden kansalaisjärjestöjen toiminta on aika uutta, ainakin
eri pohjalta kuin puolueen kyljessä ollut…
- uusi taloudellinen kriisi menossa – uusia syrjäytyneitä ja entisiä,
miten pääsevät uudet mukaan?

EAPN-seminaari ”2010 - and beyond”
Bryssel 29. – 30.5.2009

S

eminaariin osallistui noin
75 EAPN:n jäsenien edustajaa. ”Ulkopuolisia” puhujia
oli noin kymmenen samoin kuin
EAPN:n henkilökuntaakin.
Seminaarin aluksi kaksi Euroopan komission edustajaa kertoi komission näkökantoja köyhyydestä ja syrjäytymisestä sekä
siitä, miten EAPN:n johdon kannattaa olla aktiivinen komission
johdon suuntaan. Halua ja sympatiaa yhteistyön kehittämiseksi
EAPN:n kanssa ainakin esityksissä oli reilusti.
Myöhemmissä alustuksissa
pyrittiin saamaan aikaan väittelyä osanottajien kesken siitä, että
miten EAPN:n kontakteja komissioon tulisi kehittää. Kovin selkeitä ehdotuksia ei tullut vaan keskustelua käytiin melko yleisellä
tasolla.
Workshop- toimintaan osallistuin ryhmässä ”Working toward
on social standards”, missä minulle oli annettu aihe puhua SATA-komitean tämänhetkisestä
tilanteesta. Työryhmän puheenjohtaja sanoi esitykseni jälkeen,
että aihe oli jonkin verran jotain
muuta, mitä hän oli odottanut.
Häneltä kuin muiltakin osanottajilta sain kuitenkin hyvät arvo-

EAPN:n puheenjohtaja Ludo Horemans, Markku Martinmäki ja EAPN:n johtaja sekä seminaarin
vetäjä Fintan Farell.
sanat itse esityksestäni.
Työryhmissä ”EU-instrumentteja” pohdittiin iltapäivällä vielä runsaasti ja erityisesti sitä, miten EU:n organisaatioon voitaisiin parhaiten vaikuttaa. Lopuksi
keskusteltiin monipuolisesti päivän annista, mistä sihteeristö kerää yhteenvedon, mikä valmis-

tuu 11.6. mennessä.
Lauantaina aamupäivällä
osallistuin työryhmään ”Developing better EU-instrumentsto
guarantee social standards” ja
iltapäivällä ryhmään”Using EUinstruments to make progress on
inclusive employment”. Molemmat työryhmät olivat vilkkaita

ja hyviä. Niistä keskusteltiin päivän lopuksi laajalti ja sihteeristö
tekee myös niistä yhteenvedon
jaettavaksi EAPN –jäsenistölle
(käsittääkseni materiaali on valmis myös 11.6. mennessä).

M. Martinmäki
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EUROOPAN KÖYHÄT
KOKOONTUIVAT BRYSSELISSÄ

T

oukokuun puolessa välissä
kokoontui Brysselissä 150
köyhää eri Euroopan maista. Konferenssi oli EAPN:n, Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaisen verkoston järjestämä
ja EU:n rahoittama. Suomen valtuuskuntaan kuului koordinaattori Veikko Väisänen, köyhyyttä kokeneet Hannele Kuronen,
Mirja Heinonen, Ari Pekka
Korkalainen ja minä. Paikalla oli
suomalaisia toimittajia ja tietysti EAPN:n Euroopan johtaja Fintan Farrell, EU:n päätöksentekijöitä ja EU-maiden hallitusten
ja kansalaisjärjestöjenedustajia.
Vuoropuhelu päättäjien ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten välillä käynnistyi.
Saavuimme Brysseliin illan
suussa ja asetuimme EU-komission lähellä olevaan Silken Ber-
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laymont-hotelliin, johon myös
muiden maiden delegaatiot saapuivat yksi toisensa jälkeen. Illallisella samaan pöytään istui Britti-delegaation jäseniä ja käynnistyi vilkas ajatuksenvaihto.
Näin saimme ensimmäiset köyhyyttä koskevat uutiset toisesta
EU-maasta. Seuraavana aamuna
konferenssiväki kuljetettiin busseilla kongressikeskus Egmont
Palaceen ja tilaisuus käynnistettiin avauspuheilla simultaanitulkkien välityksellä, minkä jälkeen meidät jaettiin työryhmiin
kansallisuuden perusteella. Ryhmäämme kuului Tanska, Ranska, Kypros, Kreikka, Portugal, Luxemburg ja Belgia.
Käsittelimme ensin kunkin
maan asuntotilanteeseen liittyviä ongelmia ja paljon parantamisen varaa löytyi joka maas-

ta. Monet totesivat, että asuminen on liian kallista köyhille ja
halvemmat asunnot ovat varustetasoltaan puutteellisia. Joissain maissa asukkailla ei ole varaa sähköön, veteen ja lämmitykseen. Unionin alueella tarvitaankin tasokkaampia ja kohtuuhintaisia asuntoja. VVA:lla, Vailla Vakinaista Asuntoa, työskentelevä
Ari Pekka Korkalainen korosti puheenvuorossaan, että Suomeen
pitäisi saada nimenomaan pieniä
vuokra-asuntoja.
Egmont Palacen juhlasalissa
meille tarjottiin mahtava lounas
ja samalla solmimme kontakteja muiden maiden edustajiin. Illansuussa osallistujat kuljetettiin busseilla Brysselin ulkopuolelle Villa Patrice Alardiin, jossa
orkesterin säestyksellä nautimme maittavan kani-illallisen. Jäl-

kiruuaksi kukin sai kolme leivosta ja iloinen illanvietto johti tuttavuuteen Romanian delegaation kanssa. Saimme kuulla hurjan tarinan siitä, miten suuri osa
romanialaisista yrittää tulla toimeen 110 euron kuukausipalkalla. En voi mitenkään jättää mainitsematta, että maassa hinnat

eivät kuitenkaan ole alhaisella tasolla, joten minimipalkaksi määritellyllä summalla ei kukaan voi
tulla toimeen.
Seuraavana päivänä kokoonnuimme täysistuntoon tekemään
yhteenvetoa. Tämän vuoden kokouksen sisältö oli suunniteltu
myös ensi vuonna vietettävää
Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta silmällä pitäen.
Köyhien asuminen koettiin
suureksi ongelmaksi ja useissa
maissa köyhiltä evätään lainat.
Myös ylivelkaantuminen aiheuttaa suuria ongelmia. Monet taas
eivät pääse osallisiksi peruspalveluista. Lisäksi ehdotettiin minimipalkan korottamista. Suomi vaati puheenvuorossaan yksinkertaisempaa sosiaaliturvaa,
jonka tasoa pitäisi nostaa. Myös
jokaisen suomalaisen olisi saatava mahdollisimman nopeasti
asunto.
Kokouksen lopuksi kukin
maa ripusti ”toivepuuhun” omat
aloitteensa. Suomi teki aloitteen
vaihtojärjestelmän käynnistämisestä Euroopan köyhyysjärjestöjen välille, mikä tarkoittaa sitä, että järjestötason toimijat voisivat

mennä vapaaehtoistyöhön muiden maiden köyhyysjärjestöihin
ja näin tutustumaan kohdemaan
sosiaaliturvajärjestelmään sekä
köyhyysjärjestöjen toimintaan.
Näin tieto liikkuisi maasta toiseen, mikä käytännössä helpottaisi eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien saamista paremmaksi ja lähemmäksi toisiaan. Toisena aloitteena oli ehdotus siitä, että koulutuksen avulla saataisiin
asiakaspalvelutehtävissä olevien
viranomaisten asenteet köyhiä
kohtaan muuttumaan myönteisemmiksi, sillä liian moni meistä
köyhistä kokee tulleensa kaltoin
kohdelluksi. Ihmisiä pitäisi myös
informoida sosiaali- ja potilasasiamiehen olemassaolosta.
Suomen aloitteet sisälsivät
hyvin konkreettisia ehdotuksia
toimenpiteistä, joihin pitäisi ryhtyä jo lähitulevaisuudessa. Toivepuun jälkeen kokous päättyi.
Päättäjät ja köyhät kohtasivat.
Johtaako päätöksenteko muutoksiin? Pohdimme sitä ja lähdimme tutustumaan kaupunkiin.
Tuula Kuusisto
Köyhyydestään kuuluisa

Euroopan komission päärakennus Berlaymont Brysselissä, Belgian ja Euroopan unionin pääkaupungissa. Suomen delegaation edustajat Tuula Kuusisto, Mirja Heinonen, Ari-Pekka Korkalainen ja Hannele Kuronen de Fernandez Robert Schumanin patsaan edessä. Schuman on yksi Euroopan yhdentymisen keskeisiä alulle panijoita. Kuva Veikko Väisänen.
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Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon
kehittämishanke 2007 – 2010

T

yöttömien terveyspalveluita kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa
Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuus-hankkeessa (PTT-hanke).
Hankkeessa on mukana seitsemäntoista paikallista ja alueellista osahanketta*, joissa kehitetään toimintaympäristöstä ja
alueen olosuhteista lähteviä toimintamalleja vaikeasti työllistyvien työttömien terveyspalvelujen järjestämiseksi.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2007 - 2009 painopiste on
ollut paikallisten ja alueellisen
toimintakäytäntöjen luomisessa
ja kokeilemisessa. Toisessa vaiheessa 2009 - 2010 painopisteenä on kehiteltyjen toimintamallien juurruttaminen paikallisesti
ja alueellisesti sekä toimiviksi arvioitujen työtapojen ja toimintamallien valtakunnallinen levittäminen.

Työttömien terveystarkastusten ja -palveluiden tarve
Työttömien terveyskysymys liittyy väestöryhmien välisiin terveyseroihin, jotka ovat maassamme viime vuosina kasvaneet. Tehokkaimpia tapoja nostaa väestön terveyden tasoa on kaventaa
väestöryhmien välisiä terveyseroja parantamalla heikommassa
asemassa olevien terveyttä. Terveyspalvelujen kohdentaminen
työttömille työnhakijoille hankkeen avulla on yksi konkreettinen toimenpide terveyserojen
kaventamisessa.
Työttömät työnhakijat ovat

työterveyshuoltoon liittyvien
asiakkaalle maksuttomien terveystarkastusten ja muiden työterveyshuollon kautta tarjottavien palvelujen ulkopuolella.
Työttömien taloudelliset mahdollisuudet käyttää yksityisiä
palveluja ovat useimmiten heikot ja julkisten palveluiden asiakasmaksutkin voivat rajoittaa
palvelujen käyttöä. Työttömyyden pitkittyessä kynnys hakeutua hoitoon voi nousta ja rajoittuu usein akuutteihin päivystyskäynteihin. Työttömien työnhakijoiden terveydentilan ongelmat ja työkyvyssä olevat puutteet ovat monissa tapauksissa
myös esteenä työllistymiselle ja
uhkana syrjäytymiselle työmarkkinoilta. Tämän vuoksi tarvitaan
erityisjärjestelyjä ja positiivista
diskriminaatiota.
PTT-hankkeen lisäksi pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia ja terveydenhuollon tehostamista varten kunnille on
suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmän kautta 2 M€ vuodesta 2007
lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuosittain erillisen ohjeen kunnille ja asianomaisille kuntayhtymille pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja terveydenhuollon sekä
niihin liittyvän hallinnollisen yhteistyön tehostamisesta.

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushanke
Hankekokonaisuuden tavoitteena on yhdistää terveyspalvelut
osaksi työttömien aktivointi-,

kuntoutus- ja työllistämispalveluja. Hankkeissa tehostetaan työ- ja
elinkeinohallinnon ja kuntien viranomaisten yhteistyötä työttömien kuntoutus- ja aktivointitoimenpiteiden osalta ja hyödynnetään olemassa olevia monialaisia
yhteistyörakenteita (esim. TYP ja
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä) työttömien työllistymisedellytysten parantamiseksi.
Osahankkeiden avulla tuetaan ja edistetään pitkäaikaistyöttömien terveydentilaa sekä
toiminta- ja työkykyä ja ennaltaehkäistään kansansairauksia. Toiminnan ytimenä ovat olleet terveystarkastukset, terveysneuvonta ja asiakkaiden elämänhallinnan vahvistaminen sekä tarvittaessa asiakkaiden toimintakyvyn kartoitus ja tukeminen
moniammatillisena yhteistyönä.
Terveystarkastusten sisältöä on
suunniteltu työttömän työnhakijan tilanne huomioiden. Terveydenhoitajille on luotu oma terveystarkastusmalli ja työtapa, joka huomioi työttömyyden ja siitä
johtuvat terveysriskit sekä tukee
työttömän työnhakijan voimavaroja, kannustaa aktiivisuuteen ja
itsehoitoon.
Osahankkeiden terveystarkastukset ovat olleet myös osa
työttömän henkilön palvelutarvekartoitusta; tavoitteena on
kohdentaa työllistämis- ja aktivointisuunnitelmat ja niihin liittyvät interventiot tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti.
Hankkeissa on hyödynnetty asiakkaan suostumukseen perustuvaa tietojen vaihtoa eri viranomaisten välillä silloin, kun työn-

hakijan terveydentilassa on ilmennyt työkykyyn vaikuttavia
seikkoja.
Osahankkeet muodostavat
yhdessä kehittämiskumppanuusverkoston, jota THL koordinoi vuorovaikutteisesti avoimessa yhteistyössä ja yhdessä oppimalla. Laajempi valtakunnallinen
verkosto saa säännöllistä informaatiota hankkeen etenemisestä. Hankekokonaisuuteen sisältyy lisäksi arviointitutkimus, jonka tavoitteena on arvioida kehiteltyjä pitkäaikaistyöttömien terveystarkastus- ja terveyspalvelumalleja. Arviointiaineistoa kerätään hanketoimijoilta, paikallisista verkostoista ja asiakkailta.
Kehittämishankkeen ja arviointitutkimuksen ensimmäisen vaiheen loppuraportit ilmestyvät
elokuussa 2009.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Leini Sinervo,
puh. 020 610 7608
etunimi.sukunimi@thl.fi
www.thl.fi/ptt

*Osahankkeita toteutetaan Helsingissä, Vantaalla, Hyvinkäällä,
Salon seudulla, Liedon seudulla,
Forssan seudulla, Vammalan seudulla, Harjavallassa, Hämeenkyrössä, Itä-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Kotkassa, Savonlinnan seudulla, Joensuussa, Lieksassa, Oulussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa.

TVYläiset tutustumassa Someron Työpankki-malliin

T

VYläiset kävivät toukokuun
alussa tutustumassa Someron Työpankki-malliin.
Somerolla kehitetään niitä palveluja, joita kunta voi ostaa pitkäaikaistyöttömien työpajalta.
Pajan on perustanut kunta ja se
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on tiiviissä yhteistyössä kunnan
sosiaalitoimen kanssa. Toimintaa pyritään laajentamaan myös
naapurikuntiin, joissa vastaavaa
toimintaa katsotaan jo kadehtien. Hyvää menoa vaan Somerolle, kannattaa käydä katsomas-

sa mallia. Pienissä kunnissa tämä
on mahdollista, kun kaikkia ostopalveluja ei tarvitse kilpailuttaa.
Someron mallista löytyy diat TVY
ry:n sivuilta. Olemme vierailleet
myös Kotkassa ja Kotkan työstä
me vedätetään kaikille esimerkit

järjestömme laivakoulutuksessa
marraskuussa, jonne tulee paikallisen kaupungin työllistymisyksikön ja pitkäaikaistyöttömien
terveydenhuollon väkeä meille
luennoimaan.

Edunvalvonnan kevät
T
VY ry:llä on ollut todella vilkas edunvalvonnan kevät.
Huhtikuussa vappuviikolla
tempaisimme Pro Suomi -tapahtumalla 28.–29.4. Mauno Koiviston aukiolla Helsingissä. Tapahtumaan osallistui yhdistyksiä
Kaakkois-Suomesta, VarsinaisSuomesta, sekä Uudeltamaalta Helsingin Työttömät HeTy ry.
Mukana olivat Imatran Työttömät ry, Anjalankosken Työttömät ry, Kaarinan Työttömät ry,
Kouvolan Työttömät ry, Lappeenrannan Työnhakijat ry, Raision Työttömät ry, Salon Työttömät ry, Turun seudun Työttömät
ry, Turun Taitotiimin Monitaitoprojekti ja Varissuon Työttömät
ry. Taitotiimi toi mukaan kuvataidetta ja musiikkia. Muilla yhdistyksillä oli näyttävästi mukana
kädentaidon tuotteita, ja Raision
yhdistys huolehti koko porukan
syöttämisestä keittiövaunun turvin. Toisena päivänä myös HeTy
ry toi syötävää tarjolle. Todennäköisesti tapahtuma järjestetään
ensi vuonna yksipäiväisenä samaan aikaan ja samassa paikassa. Saamamme palautteen pohjalta valmistelussa tullaan huomioimaan jäsenyhdistysten esittämät muutosideat.
TVY järjesti edunvalvontaseminaarin teemalla ”Köyhyysloukkuja purkamaan” yhdessä Edus-

kunnan köyhyysryhmän kanssa
27.5. Tilaisuuteen osallistui noin
140 henkilöä. Tilaisuudessa toimivat puheenjohtajina Esko-Juhani Tennilä, Marjaana Koskinen ja Johanna Karimäki sekä
TVY ry:stä Lea Karjalainen. Keskustelun alustajista tohtori Pentti Arajärvi kävi läpi Suomen perustuslain kohtia, jotka koskevat
kansalaisten perusoikeuksia ja
syyperusteisia etuuksia. Tohtori
Liisa Björklund Helsingin Alppikadun diakonia-ammattikorkeakoulusta käsitteli kannustavuuskäsitteitä Aristoteleen ajoista
lähtien. Ilpo Eerola Vuokralaisten Keskusliitosta valotti Ara-rahaston ongelmia ja esitteli vaihtoehtoja, miten rahaston rahoja
tulisi käyttää ja näin purkaa paineita kysynnän ja tarjonnan mukaisesti asuntomarkkinoille. Toiminnanjohtaja Heikki Hursti,
Veikko ja Lahja Hurstin avustusjärjestöstä kertoi yhdistyksensä avustustoiminnasta ja
avustustoiminnassa kohtaamastaan köyhyydestä. Kelan tutkimusosaston tutkija tohtori Pertti Honkanen valotti perusetuuksien tasoja ja syyperusteisten
etuuksien monimutkaisuutta ja
sirpaleisuutta. Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan kassanjohtaja Hannu Saimanen puheenvuorossaan toi esille ansioturvan

alhaisuuden ja sen, että vaikka
peruspäiväraha ja työmarkkinatuki korotettaisiinkin sille tasolle,
joka on niiden jälkeenjääneisyys
vuoden 1994 tasoon verrattuna,
niin ansioturva ei olisi vieläkään
eurooppalaista keskiarvoa. Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta puuttui puheenvuorossaan suomalaisten
hyvinvoinnin kysymyksiin. Hän
puhui keskusliiton työstä köyhyyden esille tuomiseksi yleisessä keskustelussa sekä keskusliiton vaatimuksista köyhyyden poistamiseksi ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Keskusliitto on julkaissut vuonna 2007 kirjan ”Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot” toimittaneet Särkelä ja Eronen sekä vuonna 2008 ”Leipää ja
lämpöä”, jonka ovat toimittaneet
Pentti Arajärvi ja STKL:n toiminnanjohtaja Riitta Särkelä. (Kirjoista ja muistakin keskusliiton
julkaisuista löytyy tietoa STKL:n
sivuilta, josta ne ovat edelleen
tilattavissa). Tilaisuuden loppuosassa eduskuntaryhmät käyttivät omat kommenttipuheenvuorot ja vastasivat alustajien
tekemiin köyhyyden poistamista koskeviin aloitteisiin. Yleisenä
yhteenvetona voisin sanoa, että
lääkkeitä köyhyyden poistamiseen tuli useammalta alustajal-

ta. Esimerkkeinä voidaan mainita syyperusteisten etuuksien kuten työmarkkinatuen, peruspäivärahan, vähimmäiseläkkeiden
ja sairaspäivärahan tasojen yhtenäistäminen sekä opintorahan
nostaminen. Pahoittelen sitä, että tilaisuudessa ei jäänyt yleisökysymyksille aikaa. Toivon, että seuraavassa edunvalvontaseminaarissamme pystymme noudattamaan aiottuja kelloaikoja
paremmin. Kiitos vielä näin lehden välityksellä kaikille mukana
olleille.
Kevään viimeinen seminaari
oli otsikolla ”Millä Suomi elää tulevaisuudessa?” Puhujina olivat
valtakunnan guruinakin mainitut emeritus professori Eero Paloheimo ja tiedetoimittaja Risto
Isomäki. Tilaisuuteen osallistui
noin 40 henkilöä TVY ry:n jäsenyhdistyksistä ja ay-väen piiristä.
Luennoitsijoina toimivat myös
Neste Oilin johtaja Harri Turpeinen, professori Lauri Hetemäki Metlasta sekä Rakennusteollisuus ry:stä johtaja Tapio Kari.
Julkaisemme toisaalla seminaarista yhteenvedon Risto Isomäen
toimittamana pamflettina ensi
syksyn kuluessa. Molemmille seminaareille on luvassa jatkoa yhteistyökumppaneiden kanssa.
pj. Lea

Täystyöllismallin kehittäminen
käynnistynyt Paltamossa

T

äystyöllismallin kehittäminen on käynnistynyt vuoden vaihteessa Paltamossa. Ohjelmassa ja tavoitteissa on
edetty ihan suunnitelmien mukaan. Asiakasvirrat ovat suuntautuneet työvoimatalolle ja ihmisiä on saatu eteenpäin kohti
oikeata työelämää. Mukaan on
saatu monipuolinen ammatillinen osaaminen ja olen saanut
tietää, että kaikilla viranomaisilla
kunnassa on mukana oikea tah-

totila. Jälleen kerran pohdiskelin
tätä ikuista ongelmaa, miksi korkein korotettu palkkatuki kerryttää työssäoloehtoa vain puolesta työajasta? Kun tätä asiaa on aikoinaan perätty ja kysytty ministeriössä, niin meille on vastattu,
että kun toisena rahoitusmuotona siinä on mukana työmarkkinatuki, niin toinen sosiaalietuus
ei voi kerryttää toista sosiaalietuutta. Mutta kun muut työllistämistuet kerryttävät sitä toista

sosiaalietuutta koko tuen ajalta.
Otetaanpa vaikka matalin palkkatuen muoto, niin se ihan sama
työmarkkinatuki ja juuri samansuuruinen ja työssäoloehto kertyy myös siltä ajalta kokonaan
mihin työhön tuki kohdistuu.
Asiaa on joskus selitetty sillä, että palkkatuella tuetaan työnantajaa siksi, kun tuettujen työteho ja osaamisen taso eivät täytä
ihan täysin ns. kokonaan työnantajan rahalla palkatun työtehoa.

Mutta kun sekään ei mene näin
muiden tukien osalta. Esimerkiksi vajaakuntoisen työllistämistuki kerryttää koko ajalta työssäoloehtoa, (vaikka henkilö on vajaakuntoinen). Vieläpä siinäkin
on se sama työmarkkinatuki, ja
vielä kaiken lisäksi, sitä korkeinta korotettua ei makseta työntekijälle vaan työnantajalle. Eihän
pitkäaikaistyöttömyys saisi olla
työntekijän rangaistus enää siinä vaiheessa.
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Työttömien vahva
osaaminen esillä Helsingissä

T

yöttömien yhdistykset kokosivat osaamisensa huhtikuun lopulla vuoden suurimpaan yhteisesittäytymiseen;
Pro Suomi -taitava työtön, Helsingissä. Tänä vuonna Eduskunnan portaat vaihtuivat vielä näkyvämpään paikkaan Mauno
Koiviston aukiolla aivan entisen
linja-autoaseman vieressä. Paikan valinta osoittautui täysosumaksi. Työttömien teltat ja kojut vetivät ohikulkijoita ihmettelemään työttömien yhdistysten monipuolista toimintaa ympäri Suomea ja musiikkiesitykset houkuttelivat paikalle muitakin kuin satunnaisia työmatkailijoita.

Karolina Suominen

Mari Metsämäen reikätaide Helsingin keskustassa todella pysäytti.
Karolina Suominen

Pro Suomi
– suomalaista osaamista
Suosi suomalaista – vanhasta iskulauseesta on tullut vapautuvan markkinatalouden kirosana.
Entisajan hyveestä tuli kilpailua
vääristävä pahe. Kun yhtiöiden
oikeudet katsotaan tärkeämmiksi kuin kansallisvaltioiden,
kuten tämän päivän globaaleista direktiiveistä päätettäessä on
osoittautunut, paikallisella tuotannolla ei enää katsota olevan
arvoa. Talonpoikaisjärjellä ajateltuna mikään tuote, joka tuodaan
toiselta puolelta maapalloa, ei
voi olla edullisempi kuin lähellä
tuotettu. Jos näin kuitenkin on,
edullisemman tuotteen kustannukset maksaa joku muu. Joulupukki, ikiliikkuja ja ilmainen lounas ovat yhä satua.
Reilu kauppa nousi juuri tästä tietoisuudesta Suomessakin jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Jo silloin tarkkasilmäisimmät näkivät, että suomalainen pienviljelijä ja suomalainen
työntekijä ovat samassa globaalissa veneessä kolmannen maailman tuottajien kanssa, mutta
vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana alkoi tapahtua todella; työpaikat marssivat ulos Suomesta rytinällä. Raha, jolla ei ole
kotimaata, ei myöskään huoleh20

Kolahdus-ryhmän soittimiin kuuluvat myös haravat. Kierrätysinstrumentteja kolahduksessa soittavat: Minna Leka, Karolina
Suominen, Antonio Cantero, Abdoulaye Diop, Lula Ribeiro, Suvi
Karikko, Arto Kaunisto ja Mercia Manfrinato.
di paikallisen tuottavuuden ylläpitämisestä. Suomessa ilmaisen
lounaan maksajiksi joutuivat siis
myös kotimaan työttömät. Ikävä
kyllä liian moni luulee yhä, että
työttömät itse olisivat vastuussa
työttömyydestään, mitä todellisuudessa säätelee ainoastaan
maailmantalous.
Pro Suomi kampanjoi suomalaisen työn puolesta. Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden
suosiminen on yhä tänäkin päivänä tärkein tae suomalaisen
hyvinvointivaltion säilymiseksi –
niin työssä käyville kuin työttömillekin. Lisäksi lähituotannon
kannattaminen on ympäristöteko ja paikallisen tuotannon voi
myös katsoa suuremmalla syyllä
huolehtivan myös omasta elinympäristöstään. Paikallinen tuotanto on siis myös ensisijainen

keino työllisyystilanteen parantamiseksi, siksipä suomalaisen
työn kannattaminen – Pro Suomi
– on TVY:n ja kaikkien Suomen
työttömien yhdistysten asialistalla ensimmäisten joukossa.

Pro Suomi – taitava työtön
Työttömien yhdistyksistä on viime laman jälkeen tullut myös
merkittävä kolmannen sektorin
toimija ja hyvinvoinnin ylläpitäjä Suomessa. Toiminta on järjestäytynyt melko matalalla profiililla paikalliselle tasolle, joten se
on valtakunnallisesti ollut melko
näkymätöntä, mutta täysin syyttä. Työttömien yhdistykset olivat
ensimmäisinä hoitamassa eräitä
yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden järjestämisessä lainsäädännön - ja sen hengen - edellyttä-

mällä tavalla olisi muuten tullut
huomattavia vaikeuksia. Tällainen tehtävä on ennen muuta ollut jätehuollossa; työttömien yhdistykset Ekotoreineen ja -pajoineen ovat huolehtineet kierrätyksestä, erityisesti uudelleenkäyttöä tehostamalla. Sähkö- ja
elektroniikkaromustakin (SER)
yhdistykset ovat huolehtineet
jo ainakin kymmenen vuotta ennen SER-lainsäädäntöä.
Tästä tärkeästä yhteiskunnallisesta tehtävästä huolehtiminen oli ”Kolahdus”-ryhmän mielessä, kun MONITAITO-projektissa työskentelevä ryhmä alun perin Juuso Suomen ideasta ryhtyi
etsimään kierrätystavaroita; tynnyreitä, kanistereja, haravoita sekä muita muovi- ja metalliesineitä lyömäsoittimina käytettäväksi. Kolahdus kouli monesta muun
alan taitajasta kohtuullisia lyömäsoittajia, vaikka ammattimaisia
perkussionistejakin porukkaan
mahtui. Tuloksena oli valtavaa
uteliaisuutta ja ihailuakin Helsingin keskustassa aiheuttanut esitys – eräänlainen vetonaula, joka
liimasi useat ohikulkijat koko setin ajaksi estradin edustalle. Saman tekivät myös muut musiikkiesitykset; MONITAIDON etno- ja
rokkiryhmä sekä kampiliiran soittaja Siili. Myös Raision työttömien hanuristi Pekka Koskinen veti paikalle omat kuulijansa.
Työttömien henkilökohtaiset
tarinat tulivat käsin kosketeltavan lähelle nukkehahmojen avulla Anjalankosken työttömien teltalla. Jokaisella nukella on oma
tosielämän esikuvansa ja jokaisen nukkehahmon tarina on luettavissa myös Internetistä. Perinteisten taitojen osaamisen lisäksi työttömien yhdistyksiin
kätketty luovuus puhkesi tapahtumassa kukkaansa hämmästyttämään pääkaupunkiseudun ihmisiä. Monipuolinen tapahtuma
houkutteli paikalle myös mukavasti kansanedustajia.
MINNA LEKA

Osaava, taitava työtön
H

aastava otsikko kaksipäiväiselle tapahtumalle,
jossa esitellään työttömien osaamista ja kädentaitoja. Tätä oli päästävä katsomaan. Pirkanmaan yhteistoimintajärjestö tilasi ja kustansi kuljetuksen.
Mukaan lähti yli neljäkymmentä henkilöä seitsemästä pirkanmaalaisesta yhdistyksestä. Kävimme keskustelua siitä olisimmeko varanneet myyntipöydän.
Koska kyseessä oli ensimmäinen
kerta ja olisi ollut varauduttava
kahteen myyntipäivään, päätettiin katsoa ensin mitä muut olivat tehneet. Olemmehan vähän

hitaasti syttyviä hämäläisiä.
Olihan se kiva näky kun tutut
tunnusmerkit olivat vastassa tulessamme Mauno Koiviston aukiolle. Aukiohan on aika pieni. Hyvin sinne kuitenkin sopivat eri
yhdistysten myynti ja esittelypöydät, tärkeät kahvi, makkara
ja lettupisteet.
Ilmeisesti länsisuomalaiset yhdistykset olivat ottaneet vastuun
tapahtuman onnistumisesta. Toki löysimme myös itäsuomalaiset kädentaitajat omista pisteistään. Taitavat ja ahkerat kädet
olivat tehneet uskomattoman
kauniita käsitöitä, tauluja, puu-

töitä ym. Kierrätys, uusiokäyttö
ja niin muodikas tuunaus olivat
hyvin esillä. Kotiin viemisiksi tulikin monta uutta ideaa.
On ilahduttavaa, että työttömien yhdistysten kautta mm.
maahanmuuttajat voivat tuoda omaa osaamistaan kaikkien
iloksi. Mutta miksi musiikin pitää soida niin kovaa? Sitäkö varten TVY:n lahjana saadut korvatulpat? Liian kova äänentoisto vie
esityksistä nautittavuuden.
Pienenä puutteena oli se ettei
päättäjiä erityisemmin kiinnostanut tulla katsomaan meidän
osaamista. Muutama kansan-

edustaja kuitenkin puhui, mutta
niin myöhäisessä vaiheessa, että meillä oli jo kotiinlähtö edessä. Kaunis kevätpäivä, keväinen
Helsinki ja mukavien ihmisten tapaaminen tekivät päivästä nautittavan.
Ensi vuonna otsikko voisi olla:

OSAAVA, TAITAVA,
		 AHKERA TYÖTÖN.
Sirkka-Liisa Sallinen-Väntti
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Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:

vuosikokous
K

Kokous pidettiin 26.–
27.3.2009 Lautsian lomakeskuksessa Hämeenlinnassa. Puheenjohtajina toimivat
kokouksessa toiminnanjohtaja
Kari Hanka Raision Seudun Työttömät ry:stä ja toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola Helsingin
Työttömät HeTy ry:stä. Paikalla
vuosikokouksessa oli 58 yhdistyksestä 151 varsinaista edustajaa 26.3. ja 59 yhdistyksestä 157
varsinaista edustajaa 27.3. Sihteereinä toimivat Ritva Vaure
TVY ry:n toimistosta ja Seija Kulmalahti-Paukku Nastolan Työttömät ry:stä sekä avustavina sihteereinä Pirjo Kauranen TVY ry:n toimistosta ja Kirsi Laaksonen Lahden Seudun Työttömät ry:stä.
Ylimääräisinä sihteereinä toimivat Kirsi Makkonen Lahden Seudun Työttömät ry:stä ja Eila Vainio Nastolan Työttömät ry:stä.
Vuosikokouksen avajaiset
26.3. klo 18.30 juonsi Kirsi Laaksonen Lahden Seudun Työttömät ry:stä. TVY ry:n tervehdyksen esitti puheenjohtaja Lea
Karjalainen ja Hämeen tervehdyksen TVY ry:n hallituksen jäsen Inga-Maija Hyppölä. Yhteistyökumppaneista tervehdyksen
esittivät SAK:n aluejohtaja Jari
Rantala ja kansanedustaja Tarja
Filatov. Hämeenlinnan kaupungin edustajina kansanedustajat
Tuija Nurmi, Juha Rehula, Jouko
Skinnari ja Mikko Kuoppa toivat
terveiset Hämeen alueelta. Avajaisissa katsottiin Murrostorstaidokumentin elokuva ”Tämä päivä muutti Suomen”. Murrostorstai on toimittaja Seppo Heikkisen toimittama dokumentti. Sitä kommentoi Seppo Vainio. Yhteisten musiikkihetkien, joita veti Kaarinan Työttömät ry, lomaan
mahtui myös yksittäisiä esityksiä.
Suolahden Työttömät ry:n Sirpa
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Martins esitti ”Siirtotyöläisen”.
Lisäksi Heinolan Työttömien Toimintajärjestö ry:llä oli oma esityksensä. Iltaa jatkettiin illallisen
ja illanvieton merkeissä lomakeskuksessa. Tilaisuudessa muistettiin myös merkkipäiviä viettäneitä yhdistyksiä.

Perjantai 27.3.2009
Vuosikokous
TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen avasi vuosikokouksen
klo 9.00. Kokouksessa pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Makkonen, Lahden Seudun
Työttömät ry (Häme), Sirkka-Liisa Paukku, Raision Seudun Työttömät ry (Varsinais-Suomi), Esa
Pötry, Kangasalan Työttömät ry
(Pirkanmaa), Sirkka-Liisa Sallinen-Vänni, Hervannan Seudun
Työttömät ry (Pirkanmaa). Ääntenlaskijoina toimivat: Puheenjohtaja Matti Nygrén, TVY ry:n
hallitus ja jäseninä: Svetlana Fomitseva, Tohmajärven Aktiivit ry
(Pohjois-Karjala), Eija-Liisa Hämäläinen, Lahden Työpaja 92 ry (Häme), Aarre Mahkonen, Lappeenrannan Työttömät ry (KaakkoisSuomi), Jorma Turunen, Kajaanin Työttömien yhdistys ry (Kainuu), Ansa Tähtönen, Lahden
Työpaja 92 (Häme) Vuosikokouksen valiokunnat olivat seuraavat. Vaali- ja menettelytapavaliokunta: Puheenjohtajina Jari Vuorinen ja Inga-Maija Hyppölä, TVY
ry:n hallitus ja jäseninä: Maru Holopainen, Suolahden Työttömät
ry (Keski-Suomi), Kyösti Jaatinen,
Tohmajärven Aktiivit ry (PohjoisKarjala), Veli-Matti Kähäri, Nastolan Työttömät ry (Häme), Harri
Laaksonen, Turun Seudun Työttömät ry (Varsinais-Suomi), Jukka Lähteenmäki, Varissuon Työttömät ry (Varsinais-Suomi), Seija
Porttila, Kouvolan Seudun Työt-

tömät ry (Kaakkois-Suomi), Jouko Rauhala, Ylöjärven Työttömät
ry (Pirkanmaa). Edunvalvontavaliokunta: Puheenjohtajina Tauno Hakkarainen ja Juhani Heino,
TVY ry:n hallitus ja jäseninä: Tiina Aalto-Toivola, Heinolan Seudun Työttömien Toimintajärjestö (Häme), Seppo Blomqvist, Turun Seudun Työttömät TST ry
(Varsinais-Suomi), Seija Kyllönen
Kuhmon Työttömien yhdistys ry
(Kainuu), Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry (Keski-Suomi),
Sirpa Pajarinen, Aktiiviset Työtähakevat ry (Pohjois-Karjala), Liisa Piispa, Kangasalan Työttömät
ry (Pirkanmaa), Tuomo Rusanen,
Lapinlahden Työttömät ry (Pohjois-Savo), Sirpa Uusimäki, Kurikan Työnhakijat ry (Etelä-Pohjanmaa), Tuija Öystilä, Jyvässeudun Työttömät ry (Keski-Suomi).
Strategiavaliokunta: Puheenjohtajina: Pirjo Lehtonen ja Juhani Tanski, TVY ry:n hallitus ja jäseninä: Ritva Aromaa, Jyvässeudun Työttömät ry (Keski-Suomi),
Eva-Maria Fagerström, Varissuon
Työttömät ry (Varsinais-Suomi),
Ahti Heinonen, Ylöjärven Työttömät ry (Pirkanmaa), Sami Hongisto, Lappeenrannan Työttömät
ry (Kaakkois-Suomi), Merja Kärkkäinen, Juuan Työttömät ry (Pohjois-Karjala), Raili Myllylä, Kajaanin Työttömien yhdistys ry (Kainuu), Lauri Nissinen, Iisalmen
Työttömät ry (Pohjois-Savo), Marja Pakarinen, Jyvässeudun Työttömät ry (Keski-Suomi).
Kokouksen työjärjestyksen
mukaisesti hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2008,
vahvistettiin tilinpäätös 2008 sekä hyväksyttiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen valmistelun pohjalta hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009. Alueiden esi-

tykset puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi olivat: Lea
Karjalainen ja Lea Vallius. Vaalin
tulos: Äänioikeutettuja oli 157.
Näistä 3 äänesti tyhjää. Karjalainen sai 88 ääntä ja Vallius 66
ääntä, joten seuraavan kaksivuotiskauden puheenjohtaja on Lea
Karjalainen. Vuosikokous päätti
pitää jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun entisen suuruisina eli
jäsenmaksun suuruus on € 2,00/
jäsenyhdistyksen jäsen ja kannatusjäsenmaksun suuruus on €
150,00. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Harri Leino, HTM, Salon Leinotilit Oy ja kentän edustajaksi Markku Martinmäki, PJ,
Vantaan Työttömät ry. Varatilintarkastajiksi Kari Kulmala, HTM,
Salo ja kentän edustajaksi Pentti
Kallio, TJ, Kaarinan Työttömät ry.
Strategiavaliokunnan esitys
TVY ry:n strategiaksi sekä edunvalvontavaliokunnan esitys julkilausumaksi hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Alueista oli vuonna
2009 erovuoroissa 8 aluetta: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme,
Kaakkois-Suomi, Kainuu, PohjoisKarjala, Pohjois-Savo, ja Satakunta. Lisäksi 3 aluetta, Lappi, Pohjanmaa ja Uusimaa täydensivät
omaa kolmen henkilön tiimiään.
Uuden hallituksen luottamustehtäviin valituista 10 henkilöä on jäsenyhdistysten palkkalistoilla TEkeskuksen tai kaupungin tuella.
Kahden henkilön osapalkkaukseen osallistuu oma yhdistys ja
puhtaasti ilman ansiotuloja on 3
henkilöä. Hallituksen kokoonpano yhteystietoineen löytyy toisaalta tässä lehdessä.
Vuosikokouksen pöytäkirjasta
asioita kokosi Lea Karjalainen.

TVY:n
strategia vuoteen 2015
Vuosikokous 2009 Lautsia, Hämeenlinna
			

Tulevaisuutta ei voi ennustaa – mutta siihen voi varautua

Toimintaympäristöstä sanottua:
Globalisoitumiskehitys jatkuu, mutta sen vaikutukset voivat olla yllättäviäkin. Puhdas ympäristö saattaa houkutella esimerkiksi elintarviketeollisuutta Suomeen. Taloutta ohjaava ajattelu on vaikeasti ennustettavaa, mutta työelämässä jatkuu muutos. Luovuus ja innovointi
korostuu ja niiden myötä huippuosaaminen ja jatkuva oppiminen ja
koulutuksen tarve. Työ muuttuu, työllä ei välttämättä tule toimeen,
työn ja työttömyyden välillä laajenee harmaa alue, perinteisen työttömyyden ulkopuolella olevien ihmisten määrä kasvaa. Muuttuvat
työmarkkinat muokkaavat käsitystä työttömästä. Lainsäädäntö tiukkenee, työttömyysturva vastikkeellistuu ja köyhien tilanne pahenee
entisestään. Suurten ikäluokkien työttömät siirtyvät eläkkeelle, nuoret ovat vähemmän kiinnostuneita järjestötoiminnasta. Julkisen rahoituksen supistuminen niukentaa siitä riippuvaisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia.

TVY:n missio
Yhteistoimintajärjestön tarkoituksena on toimia työttömien etujärjestönä työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi Suomesta ja
työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin kohottamiseksi.
TVY tekee yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka kokevat TVY:n
arvot ja periaatteet omikseen. Toiminnassaan TVY on läpinäkyvä,
avoin ja aloitteellinen.

TVY:n visio 2015
TVY on aidosti demokraattinen
ja toimiva työttömien etujärjestö,
l jäsendemokratia toimii kaikilla tasoilla, sitoudutaan vastuun
		 kantamiseen kaikilla tasoilla ja noudatetaan yhdistystoimin		 nan hyviä käytäntöjä.
l TVY vaikuttaa aktiivisesti siihen, että järjestön talous
		 turvataan valtion tulo- ja menoarviossa.
l Toiminta suunnitellaan pitkällä aikavälillä.
Jäsenyhdistykset toimivat työttömien ehdoilla
ja TVY tukee niiden omaehtoista toimintaa
l Työttömät ovat tämän organisaation aktiivisia toimijoita
l Työttömyys on moni-ilmeistä (perinteinen työttömyys,
		 epätyypilliset työsuhteet, silpputyöläiset).
TVY on työttömien etujärjestö työttömyyden vähentämiseksi
ja poistamiseksi Suomesta ja työttömien toimeentulon parantamiseksi
l TVY vaikuttaa lainsäädäntöön.
l TVY verkostoituu muiden yhteiskunnallisten
		 toimijoiden kanssa.
l TVY on näkyvä ja kuuluva yhteiskunnallinen vaikuttaja
		 - Tuo esiin työttömän todellisuuden
		 päättäjille ja yleiseen keskusteluun.
		 - Osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen
		 keskusteluun työn säilyttämiseksi Suomessa.
l TVY:n jäsenistö edustaa kattavasti Suomen työttömiä.
TVY on työttömien järjestö työttömien
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
l TVY tukee jäsenyhdistyksiä, jotka edistävät
		 työttömien henkistä, fyysistä ja kulttuurista osallisuutta.
l TVY tukee mm. koulutuksella ja neuvonnalla jäsenyhdistyksiä,
		 jotka työllistämällä mahdollistavat työttömän osallisuuden
		 yhteiskunnassa.

l TVY järjestää koulutusta ja tukee
		 jäsenyhdistyksiä niiden koulutustoiminnassa.
l TVY etsii aktiivisesti uusia yhteisöllisyyden ja osallisuuden
		 mahdollisuuksia yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Strategia visioon pääsemiseksi
Aidosti demokraattinen ja toimiva työttömien järjestö,
l Säilytetään järjestökoulutus ja kehitetään sitä.
l Noudatetaan sääntöjen 3 §:n määräystä:
		 Yhteistoimintajärjestön jäseneksi voi liittyä rekisteröity
		 työttömien paikallisyhdistys.
l TVY huolehtii rahoituksen pitkäjänteisyydestä
		 esim. viiden vuoden ajalle.
l Toimintaa rakennetaan sellaiseksi, että se on
		 vähemmän riippuvaista taloudellisesta avustuksesta.
Jäsenyhdistykset toimivat työttömien ehdoilla
ja TVY tukee niiden omaehtoista toimintaa.
l Asetetaan korkeatasoinen luovan ja kriittisen ajattelun
		 työryhmä hallituksen ulkopuolelta pohtimaan uutta
		 työttömyyttä ja työttömien uusia ryhmiä, ideoimaan
		 toimintatapoja ja välittämään tietoa yhdistyksille.
Kommentti:
Työ ja samalla työttömyys ovat muuttuneet ja jotkut yhteiskuntateoreetikot näkevät muutoksen laadullisena. Työttömien yhdistykset voivat olla vaikuttamisen kanavina uusille ihmisryhmille ja niiden toiminnassa on mukana myös eläkkeelle siirtyneitä. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen edellyttää uudenlaisia valmiuksia myös paikallisilta yhdistyksiltä.
TVY on työttömien etujärjestö työttömyyden vähentämiseksi
ja poistamiseksi Suomesta ja työttömien toimeentulon parantamiseksi.
l TVY:lle oma lainsäädännön asiantuntija.
l TVY:n hallitus käynnistää erillisen
		 tiedotusstrategian laatimisen.
l TVY kannustaa paikallisia yhdistyksiä lähestymään työttömiä
		 ja työttömyysuhan alla olevia, jotka eivät ole jäseniä.
l TVY etsii ja kehittää keinoja, joilla paikallisyhdistykset voivat
		 lähestyä uusia työttömien ryhmiä, jotka eivät ole tottuneet
		 organisoitumaan perinteisillä tavoilla.
l TVY etsii uusia toimintamalleja alueellisen kattavuuden
		 saavuttamiseksi ja on avoin myös ulkoa tuleville ehdotuksille.
l TVY rakentaa alueellisen asiamiesten verkoston
		 työttömien yhdistysten toiminnan edistämiseksi.
TVY on työttömien järjestö työttömien
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
l TVY tiedottaa voimallisesti, että työttömien yhdistystoiminta
		 ehkäisee ennalta monia yhteiskunnallisia ongelmia.
l TVY päivittää ja tiedottaa yhdistyksille paikallisessa
		 koulutuksessa käytettävissä olevien asiantuntijoiden listaa.
l Säilytetään ja kehitetään olemassa olevia valtakunnallisia
		 tapahtumia, joissa voi kohdata työttömiä eri puolilta maata.
l TVY avaa toiminnan idea- ja virikepankin kotisivuille.
Kommentti:
Käytännöt vaihtelevat kunnittain. Julkiseen keskusteluun tulisi saattaa
kuntien väliset erot mm. työllisyyden hoidossa, työttömien terveydenhuollon järjestämisessä jne.
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Yhteenveto

Vuodelle 2008 haetut työllisyyspoliittiset avustukset

Palkkatuki

Muut tuet yht.

Työharjoittelu
työmarkkinatuella

Työelämävalmennus

Työkokeilu

Kuntouttava
työtoiminta

2. vuoden
palkkatuki

Yhdyskuntapalvelu

Siviilipalvelus

Oma
varainhankinta

TE-keskuksen
projektituki

Työllistämistuki

Opiskelun
työharjoittelu

Vammaistuki

Alle 25v palkkatuki

RAY:n tuki

Muu

Kaikki tuet yht.

Vastanneita
yhdistyksiä

Avustusta
hakeneita
yhdistyksiä

Avustusta
saaneita
yhdistyksiä

Avustusta
saaneita %
hakeneista

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo

59
115

70
193

5
14

19
64

8
9

19
22

10
48

0
7

0
0

3
4

2
4

0
0

1
15

0
0

0
3

0
0

3
3

129
308

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo

10
8

3
5

1
5

33,3
100,0

Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi

154
127
127
231

176
121
107
238

22
9
8
63

43
43
37
22

7
5
2
9

5
26
10
16

28
8
17
77

3
4
4
7

0
0
0
0

3
2
2
6

15
11
6
16

39
0
0
8

5
6
8
8

1
1
0
1

0
0
0
0

0
0
3
0

5
6
10
5

330
248
234
469

Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi

9
6
6
14

3
4
2
6

3
3
2
6

100,0
75,0
100,0
100,0

Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa

80
118
8

145
329
28

50
38
13

32
74
0

2
25
0

1
89
8

21
23
1

6
14
4

0
0
0

2
2
0

9
25
2

0
0
0

10
26
0

0
0
0

4
0
0

0
2
0

8
12
0

225
447
36

Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa

9
15
2

5
12
1

4
11
0

80,0
91,7
0,0

Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo

305
50
223

169
72
253

40
7
15

63
12
127

7
1
7

9
2
37

6
14
11

9
4
3

0
0
0

11
4
8

2
6
6

0
1
4

20
3
28

0
0
1

0
0
2

1
0
0

1
18
4

474
122
476

Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo

14
9
9

3
4
4

2
4
2

66,7
100,0
50,0

Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

56
407
341

85
653
459

11
26
33

16
257
127

9
19
27

18
140
165

11
25
16

9
8
19

0
1
0

2
48
23

1
22
14

0
35
0

5
29
19

0
39
0

0
0
2

0
2
8

3
2
6

141
1060
800

Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

6
20
10

4
10
6

1
9
6

25,0
90,0
100,0

Yhteensä

2401

3098

354

936

137

567

316

101

1

119

141

87

183

43

11

16

86

5499

Yhteensä

147

72

59

81,9

Yhdistyksiä
Vastanneita
Vastausprosentti

147
140
95,2

Alue

Työllistettyjen määrien muutokset tukimuodoittain
Toimenpide
Palkkatuki / Yhdistelmätuki
Työharjoittelu työmarkkinatuella
Työelämävalmennus
Työkokeilu

Alue

Työllistettyjen määrien muutokset TE-keskusalueittain

2008
2401
354

2007
2057
409

2006
2545
493

2005
2561
337

2004
2383
408

2003
2462
422

MUUTOS 06-07
344
-55

936
137

553
150

639
227

613
291

407
175

359
142

383
-13

Alue

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo

129
308

128
249

136
149

120
560

124
117

122
83

MUUTOS 06-07
1
59

Häme
Kaakkois-Suomi

330
248

287
236

258
206

340
180

418
190

309
121

43
12

Kuntouttava työtoiminta
2. vuoden palkkatuki / yhdistelmätuki

567
316

496
237

361
203

303
160

155
98

154
118

71
79

Kainuu
Keski-Suomi

234
469

212
386

159
341

211
339

184
336

186
331

22
83

Yhdyskuntapalvelu
Siviilipalvelus

101
1

110
2

102

132

101

97

-9
-1

Lappi
Pirkanmaa

225
447

221
479

257
457

151
583

144
479

117
555

4
-32

Yhdistyksen oma varainhankinta
TE-keskuksen projektituki

119
141

78
94

141
57

102
73

94
58

84
47

41
47

Pohjanmaa
Pohjois-Karjala

36
474

17
181

24
433

20
438

14
532

66
520

19
293

Työllistämistuki
Opiskelun työharjoittelu

87
183

46
161

0
214

90
228

118
144

36
40

41
22

Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo

122
476

125
387

157
577

137
457

112
341

152
381

-3
89

Vammaislain mukainen tuki
Alle 25-v. palkkatuki / yhdistelmätuki

43
11

41
11

14
16

31
10

29
13

37
24

2
0

RAY:n tuki
Muut

16
86

12
109

18
90

36
174

17
22

19
77

5
-23

Yhteensä

5499

4650

5120

5141

4222

4118

849

Vapaaehtoistyöntekijät

804

889

907

793

773

1282

-85

Maahanmuuttajat

411

433

1388

2007

2006

2005

2004

141
1060

159
719

378
578

141
625

124
534

125
457

-18
341

800
5499

864
4650

1104
5214

944
5246

669
4318

710
4235

-64
849

-22

Työllistettyjen määrien muutokset TE-keskusalueittain

Työllistettyjen määrien muutokset tukimuodoittain
2008

Satakunta
Uusimaa
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Turku vetää rahoituksensa työvoimanpalvelukeskuksesta

T

urun kaupunki vetää omien
talousvaikeuksiensa vuoksi
rahoituksensa paikallisesta
työvoimanpalvelukeskuksesta.
Tämä näyttää taas osviittaa siitä, että yli sektorirajojen päätöksenteko pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa on vaikeaa ja jopa
mahdotonta. Tämän me olemme
tienneet, mutta nyt se tuli jopa
viranomaistahojen osalta todennettua. Yksi alkukesän keskustelun aihe on ollut ”Työmarkkinatuki uudistuksen seuranta”. Työ24

ministeriö on päättänyt lopettaa
seurannan julkaisun. Asiasta on
ministeriön taholta annettu toisistaan poikkeavaa tietoa. Ensin
kerrottiin, että tilastojen valmistus ja julkaisunteko on siirretty
Varsinais-Suomen TE-keskuksesta Pohjois-Savoon tai Etelä-Savoon. Kummassakaan paikassa
viranomaiset eivät tästä tienneet
mitään. Nyt asia on Työelämävaliokunnan selvitettävänä. Jonkinlaista tilastoa kuulemma tehdään, mutta tässä lain ylimeno-

kautena julkaistua tilastoa ei sellaisenaan kuulemma jatketa. Se
on suoranainen vahinko lain tavoitteen ja tarkoituksen kannalta. Tämä tilasto oli jo niin seurattu, että sitä käytettiin hankkeita
rakennettaessa kolmannella sektorilla. Myös kuntien valtuutetuille ja virkamiehille se oli seurantaväline, joka ilmaisee, että missä
tässä pitkäaikaistyöttömyydessä
ja sen hoidossa omassa kunnassa oikein mennään. Vahinko, että meiltä vietiin tämä työväline.

Työttömyystyön osalta on kerrottava, että Mikkelin hiippakunta on ainakin vähäksi aikaan hiljentynyt työttömyystyön osalta
Esa-Matti Peuran äkillisen kuoleman johdosta. Odottelemme
uutta hiippakuntasihteeriä syksyn aikana. Pohjois-Karjala pitää
omat Ihmisarvo-päivät elokuussa ja olen tuolloin Kesälahden
yhdistyksen toimesta kutsuttuna paikalla.
Lea Karjalainen

EI OLE AINA KAUNISTA

T

VY ry:n puheenjohtaja Lea
Karjalaisen vieraillessa Suolahden Työttömien yhdistyksessä esille nousi Työ- ja elinkeinotoimistojen myöntämien
palkkatukirahojen kiintiövaraus
työvoimapoliittisille hankkeille.
Äänekosken työ- ja elinkeinotoimisto varaa vuosittain alueen yhdistysten hallinnoimien hankkeiden käyttöön hankkeiden tavoitteiden mukaisen määrän palkkatukea. Näin hankkeet voivat edetä, ja niille asetetut työllistämistavoitteet ovat sen suhteen helpommin saavutettavissa.

Toisin on uudessa
suuressa Jyväskylässä
Tiedustelin asiaa Jyväskylän työja elinkeinotoimiston johtavalta
työvoimavirkailijalta Tapani Pietiläiseltä. Hän kertoi, että työvoimahallinto voi varata palkkatukikiintiön hankkeille vain paikkakunnilla, joissa on vähäinen
määrä, vain muutamia työntekijöitä työllistäviä hankkeita. Jyväskylän te-toimiston palkkatukioikeuden piirissä on lukuisia
hankkeita, joiden parissa työskentelee suuri määrä palkkatukioikeutettuja. Lisäksi palkkatukityösuhteet alkavat ja päätty-

vät pitkin vuotta, eri aikaan, eivätkä kaikki projektit toteudu
tai ne voivat päättyä ennenaikaisesti. Näin ollen etenkään nykyisessä tilanteessa kun valtion
tuottavuusohjelman mukaan tetoimiston henkilöstöresurssia on
karsittu, Jyväskylässä ei ole mahdollisuuksia ottaa käyttöön palkkatuen kiintiövarauksia alueen
hankkeille.
Lisäksi Tapani Pietiläinen kertoi, että mikäli Jyväskylän te-toimistossa varattaisiin heti vuoden alusta yksityisen sektorin
työllisyysmäärärahoista koko
vuodeksi kiintiöt työllisyyspoliittisella avustuksella tuettavien
hankkeiden palkkatukiin, sitoisi
se karkeasti arvioiden n. 2 milj.
euroa. Käytännössä silloin ei jäisi pelivaraa muun yksityisen sektorin työllistämiseen. Kun Jyväskylän te-toimiston saama määräraha tälle vuodelle on ollut jo
alkujaan riittämätön, olisi tuollainen kiintiöinti aiheuttanut jo
alkuvuodesta sen, että tärkeään
yrityksiin työllistämiseen, rekrytointi- ja oppisopimustukena, ei
olisi normaalissa laajuudessaan
mahdollista. Menettely vaikeuttaisi myös vajaakuntoisten ja erityisesti nuorten työhönsijoittumista eikä sellaisiin järjestelyihin

Jyväskylän te-toimistossa haluta
mennä.

Palkkatukimäärärahat
loppuvat kesken
Palkkatukimäärärahojen riittämättömyyden uhka aiheuttaa
jatkuvaa epävarmuutta hankkeiden hallinnoijille. Vuosittain
palkkatukimäärärahat ovat loppuneet kesken ja uusien henkilöiden tukityöllistäminen on
keskeytynyt joksikin aikaa. Ongelma on nimenomaan hankkeiden työllistämistavoitteiden
määrällisessä saavuttamisessa
ja sen jatkoseuraamuksissa. Jos
työllistämistavoitteita ei saavuteta, on hankkeen jatkorahoitus vaakalaudalla. Tämä tuo mukanaan jatkuvaa epävarmuutta
toimintojen jatkuvuuden suhteen. Mm. Jyvässeudun Työttömät ry:n kaksi esimiestä on palkattu hankerahoituksella ja ensi
vuonna kolmaskin esimies siirtynee jo toteutuneen kuntaliitoksen myötä työvoimapoliittisen
hankerahoituksen piiriin.
Kun tarkastellaan Jyväskylän työttömyystilannetta, jossa meillä alueena on kyseenalainen ”kunnia” olla maamme huippuluokkaa, olisi erittäin tärkeää,
että työllisyyspoliittisten avus-

tusten turvin toteuttavien hankkeiden myötä tukityötä pystyttäisiin tarjoamaan katkeamatta
ympäri vuoden ja jo vakiintunut
yhdistyksen toiminta olisi tältä
osin turvattua. Myös Sosiaalibarometrin (STKL) mukaan te-toimistojen resurssit ovat riittämättömät ja siitä myös tässä asiassa
on osittain kysymys. Samalla tämä käytäntö lisää alueellista eriarvoisuutta.
Vaikka Jyväskylä alueena sai
tälle vuodelle 1,6 Milj. € lisämäärärahan tukityöllistämiseen, on
sekin loppumassa jo kuluvan
kesän aikana, joten syksyllä on
edessä todellinen pattitilanne,
jos poliittista tahtoa asian korjaamiseksi ei löydy ennen eduskunnan kesälaitumille lähtöä.
Ja tähän tarvitaan pikaisesti lisäbudjetti!
Perustuslain 18§sanoo oikeudesta työhön mm. näin:
”Julkisen vallan on edistettävä
työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön”.
Olisiko nyt tekojen aika?
Toiminnanohjaaja
Eija Tuohimaa
Jyvässeudun Työttömät ry
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Ehdotus lopullisiksi
kanaviksi palaveriin 26.5.2009
Kanavat
Diakista kaksi opiskelijaa sihteeriksi jokaiseen kanavaan.

KANAVAEHDOTUKSET:
KANAVA I
Nuoret koulutuksen ja työelämän ulkopuolella,
– Asiantuntijat Jouko Kajanoja,
ja Seppo Luukkonen, Raision
työ- ja elinkeinotoimiston
johtaja
– Harri Laaksonen, Turun
Seudun Työttömät ry, ja
Ossi Ojanen, Laukaan srk
– Tanja Vornanen, JHL:n
järjestötoimitsija, Tatsi ry
kansanedustajat avoin

KANAVA II
Vaikeasti työllistyvien palvelut osana sosiaalipolitiikkaa
– maanantain asiantuntijaksi
ylitarkastaja Aini Kimpimäki,
STM ja Hannu Roslakka, Kaarinan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja
– vetäjinä: Jaana Löppönen,
Horisontti Team ry, ja
Ismo Kunnas, Tampereen srk
yhtymä, Tauno Hakkarainen,
TVY ry:n hallituksen jäsen,
Rovaniemen Seudun
Työttömät ry
– keskiviikko aamuna, STM:n
kansliapäällikkö Kari Välimäki,
ei vahvistunut
ja kansanedustajat: avoin
– varatoimitusjohtaja Timo
Kietäväinen, Kuntaliitto

KANAVA III
Työvoimapalvelujen rooli työttömyyden
hoidossa asiantuntija Antti Parpo, Kari
Kettunen, Salon työ-ja elinkeinotoimiston
johtaja, kanavan vetäjinä Inga-Maija Hyppölä, TVY ry:n hallituksen jäsen ja Lahden
Seudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja,
ja Jouni Gustafsson, Työttömien Ay-jäsententuki- Tatsi ry.
Keskiviikko aamuna; TM:n hallitusneuvos
Päivi Kerminen
ja kansanedustajat avoin
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KANAVA IV

SATA-komitea: Työttömyysturva
– Asiantuntija Sinikka Näätsaari,
SAK:n ohjelmapäällikkö,
ansiolinjan vastaava
– Sata-komitean puheenjohtaja
Markku Lehto
– Raili Myllylä, Kajaanin työttömät ry ja Raija Korhonen, Helsingin srk yhtymä, Juhani Heino, TVY ry:n hallituksen
varapuheenjohtaja, Ylöjärvi.
Keskiviikko aamuna toimitusjohtaja Jussi Järventaus,
Suomen Yrittäjät ja kansanedustajat avoin

KANAVA V
Minulla on unelma/Osallisuus ja palvelut/
DIAKin opiskelijat toteuttajina, ohjaajana
Esa Konttinen ja Juhani Louhela.
– Sinikka Leppihalme, Järvenpään srk ja Arja Kuparinen,
TVY ry:n hallituksen jäsen,
Kangasniemen Työttömät ry.
Kansanedustajat avoin

KANAVA VI
Taiteen kautta osallisuutta.
– Anneli Timonen, Iira-Liina ja
Jukka Kangas, Anjalankosken
Työttömät ry
– Nina Klemmtt ja Kati Helin
keskiviikkoaamuna
kansanedustajat avoin

1. Alustava ohjelma
Maanantai 19.10.
10-12 Avaus
Musiikkia, yhteislaulu Kaarinan Työttömät ry vetäjinä Pentti Kallio ja Arto Leppänen.
Tervehdykset:
puheenjohtaja Lea Karjalainen, TVY ry, seurakuntaopiston johtaja, arkkipiispa Jukka
Paarma.
Musiikkia, yhteislaulua Kaarinan Työttömät ry ja vetäjänä Pentti Kallio ja Arto Leppänen
Alustukset: Pirkko Lahti, Mielenterveysseuran emeritus toiminnanjohtaja, vahvistunut
Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies

Musiikkia, yhteislaulua Kaarinan Työttömät ry vetäjinä Pentti Kallio ja Arto Leppänen
12.15 Lounas
13.15 Kanavat
			
Kahvit kanavissa
17.00 Päivällinen
19.00 Illanvietto/TVY
			
Filmi: Murrostorstai
			
Laulukaraoke
			
Kaarinan Työttömät ry,
			
ehdolla myös Reino
			
Bäckström ja haitari
Tiistai 20.10.
8.00
Aamupala
9-9.30 Virsihetki
			
Tuula Saarensola?
9.30
Kannustaminen ja
			
ihmisoikeudet
			
TT Liisa Björklund			
		 varmistunut
			
OTL Maija Sakslin			
		 Ilkka kysyy
10.45 Lounas
12.30 Kanavat
			
Päiväkahvi kanavissa
13.15 Hyvinvointikanavat
			
Vetäjinä seurakuntien
			
työntekijät?? keitä,
			
kuka maksaa, montako
			
kanavaa?
17.00 Päivällinen
19.00 Illanvietto/srk.opisto		
		 millainen/mitä?
Keskiviikko 21.10.
8.00
Aamupala
9-9.30 Aamunavaus
			
khra Seppo Tirkkonen,
			
Vuosaaren srk
9.30
Kanavapaneelit
			
vieraana kansanedus			
tajat ja päättäjät
			
Kahvi
11.00 Päätösistunto
			
työministeri ja sosiaali		
ja terveysministeri
			
Lea kysyy
12.30 Päätöslounas

TVY ry:n järjestämä laivakoulutus
25.–27.11.2009 Viking Line

Varattu Viking m/s Mariellalta koulutusristeily. Helsinki, Katajanokan terminaali.
Paketti sama kuin viime vuonna. Varaus 100:lle henkilölle. Hyttejä 60 kpl.

Hinnat/henkilö, Helsinki-Tukholma (ajat paikallisia)
A-hyttiluokassa 1 henkilö hytissä 195,00 €
A-hyttiluokassa 2 henkilöä hytissä 150,00 €
A-hyttiluokassa 3 henkilöä hytissä 135,00 €
A-hyttiluokassa 4 henkilöä hytissä 127,50 €
Vierailijakortti/kulkulupa 5 euroa/henkilö,
aika laivassa klo.12.00- 17.00.
Pakettihintaan sisältyy:
- henkilölippu ja hyttipaikka
- kaksi meriaamiaista
- kaksi Viking buffet -illallista ruokajuomineen
- kokouskahvit ja hedelmät meno-paluu

Ohjelma keskiviikkona 25.11.
I aihe: Sosiaalipolitiikka
klo
12.00
Työttömien terveydenhuolto -hanke.
Tutkija Vappu Karjalainen, THL, Työttömien terveydenhuolto -hanke ja kuntouttava työtoiminta.
12.30
STM:n ylitarkastaja Aini Kimpimäki, Työttömien terveydenhuolto hanke ja kuntouttava työtoiminta,
STM:n linjaukset kuntouttavan työtoiminnan
kehittämiseksi.
13.00
Terveydenhoitaja Kaisi Alastalo, Pitkäaikaistyöttömien
terveydenhuollon hanketoimet, Kotka.
13.30
Mitä kuuluu SATA-komitean työhön? Kaija Kallinen,
SAK/ ei varmistunut.
14.00
TAUKO, laukut hyttiin.
II aihe: Työvoimapolitiikka
klo
14.30
Työministeriö, Välityömarkkinat osaston ryhmäpäällikkö, hallitusneuvos Päivi Kerminen; Vuoden alusta
muuttuvat lait, otsikko varmentuu myöhemmin ja
Päivi lähtee laivalle mukaan.

15.30

Työllisyksikön päällikkö Eija Grönholm, Kotkan
kaupunki työllisyyden edistäjänä.
16.00-17.00 Työpaja-hanke, vetäjänä Inga-Maija Hyppölä,
Lahden Seudun Työttömät ry.
17.30
Laiva lähtee.
III aihe: TVY ry tiedottaa
klo
17.00–18.00 Pirjo Lehtonen,
tiedotusstrategiatyöryhmän puheenjohtaja.
20.30
Buffet-illallinen.

Ohjelma torstaina 26.11. (ajat paikallisia)
klo
07.00

Meriaamiainen.
Työpajat.
09.40
Laiva saapuu Tukholmaan.
08.00–10.00 Ryhmätyötilassa, TVY ry tiedottaa, Pirjo Lehtonen.
Auditoriossa, TVY ry:n jäsenyhdistysten hankkeiden
kehittäminen, alustajat mukana,
vetäjinä Lea ja Juhani.
10.00–12.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu auditoriossa.
12.00–16.45 Mahdollisuus tutustua Tukholmaan.
16.45
Laiva lähtee Tukholmasta.
17.00
Ruokailu, kellonaika voi muuttua.

Ohjelma perjantaina 27.11.
klo
08.00
09.55

Meriaamiainen.
Laiva Helsingissä.

TVY ry:n hallituksen kokous
klo 10.30
TVY ry:n hallituksen kokous/varataan
Pääpostin ravintolan kokoustila.
Ilmoittautuminen TVY ry:n lomakkeelta kotisivuilla
viimeistään 20.10.2009.

Huom.
Mikäli osallistutte vain ensimmäisen päivän luentoihin tarvitsette kulkuluvan ja vierailijamaksu on 5 euroa/henkilö. Vierailijalista on toimitettava kulkulupia varten viimeistään 1 viikkoa ennen koulutusta.
Muistakaa ilmoittautumisen yhteydessä sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika ja kansallisuus sekä kenen kanssa jaatte hytin. Kaikilla matkustajilla tulee olla mukana passi tai uudenmallinen voimassa oleva henkilökortti.
Ilmoittautumislomake ilmestyy TVY ry:n sivuille viimeistään elokuun aikana. Maksut oltava TVY ry:n tilillä viimeistään 10.11.09 mennessä. Tänä vuonna poikkeamme aikaisemmasta emmekä maksa jäsenyhdistysten edustajien matkoja Helsinkiin. Otamme hallituksen päätöksellä käyttöön uuden systeemin.
Tervetuloa risteilylle!
TVY ry
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Työttömien ihmisoikeuspäivät 2009
Yhteisötaidepajan pääteos ”TYÖ KIERRÄTYKSEEN” esittelee seitsemän henkilöä, joilla kaikilla on ajatuksia herättävä tarina kerrottavanaan.

ERILAISIA IHMISKOHTALOITA

SANNA, 25 vuotta

PENA, 54 vuotta

JYKE, 40 vuotta

MIRJA, 56 vuotta

Sanna työskentelee lähihoitajana Myllypuron terveyskeskuksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu
vanhusten perushoitoa, lääkkeiden jakoa yms. Istuminen työssä
ei onnistu, koska hoitajia on aivan liian vähän. Ongelmana on
ainainen kiire, työttömäksi joutumisesta ei ole pelkoa.
Sanna tekee vuorotyötä, on
2-vuotiaan pojan yksinhuoltajaäiti. Lapsenhoito on joskus hankala järjestää vuorotyön takia.
Sanna voisi jäädä vuodeksi vuorotteluvapaalle. Palkka pienenisi, mutta stressi vähenisi. Jäisi
enemmän aikaa olla lapsen kanssa ja järjestellä keskeneräisiä kotiasioita.

Pena on palomies. Työpaikkana
on Loimaan paloasema, joka nykyisin on osa Varsinais-Suomen
Pelastuslaitosta. Pena on eronnut, hänellä on neljä lastenlasta.
Nykyisin Pena jo odottaa eläkkeelle pääsyä. Työ on fyysisesti raskasta, nuoret työkaverit ja
pomo ärsyttävät ” erinomaisuudellaan”.
Palomiehen ammatti on vaarallinen, tulee uusia työmenetelmiä ja laitteita, jotka pelottavat.
Paloja on käytävä sammuttamassa pitkienkin matkojen päässä
nykyään. Penalla ei ole työssään
ylenemismahdollisuuksia, mikä
on vähentänyt työmotivaatiota.
Pena voisi eläkkeelle jäätyään
ryhtyä nuorten urheiluvalmentajaksi. Hänellä on hyvä fyysinen
kunto ja harrastustoiminta toisi uusia ystäviä ja mielekkyyttä
eläkepäiviin.

Jyke on ensimmäisen kauden
kansanedustaja. Koti on Sipoossa, iso omakotitalo maaseudulla.
Perheeseen kuuluu lääkärivaimo,
kaksi lasta ja kolme koiraa.
Työ on hyvin palkattua, mutta työsuhde on määräaikainen.
Työajat ovat joustavia ja lomat
pitkiä. Työssä on plussaa laajat
luontoisedut ja ryhmän tuki. Seuraavat vaalit pelottavat, ehtiikö ja
pystyykö täyttämään äänestäjille
antamiaan lupauksia? Ruuansulatus vaivaa, kahvittelut, lounaat,
päivälliset. Avioliittokin on oikeastaan pelkkä kulissi.
Kansanedustajan ja kunnanvaltuutetun tehtävät lohkaisevat aikaa perhe-elämältä
Ellei Jyke tule valituksi seuraavissa vaaleissa, hän palaa entiseen ammattiinsa juristiksi. Paineet vähenisivät ja perheelle jäisi
enemmän aikaa.

Mirja on siivojana huoltoyhtiön
palveluksessa. Aviomies Reiska on LVI-asentajana. Pariskunta
asuu kahdestaan omassa omakotitalossa. Lapset ovat jo maailmalla.
Ongelmana työssä on laaja toiminta-alue. Kohteesta toiseen on liikuttava päivän mittaa
monta kertaa. Myös oman työpaikan ulkoistaminen pelottaa.
Mirja voisi harkita siirtymistä osatai kokoaikaeläkkeelle. Hän voisi
nauttia oman pienen puutarhansa hoidosta nyt kun on vielä voimissaan. 40 vuotta siivojana näkyy ja tuntuu terveydentilassa.
Mirja pärjäisi myös taloudellisesti, talo on oma eikä muitakaan
velkoja ole.
Aviomies Reiska pitää työstään ja viihtyy varmasti eläkeikään asti.

T YÖ

KIERRÄTYKSEEN

KYLLIKKI, 68 vuotta
Kyllikillä on takanaan pitkä työura. Hän nauttii hyvin ansaitsemistaan eläkepäivistä. Kyllikin
työ oli hyvin palkattua, akateemisen koulutuksen vaatimaa.
Koska Kyllikki on leski, hänellä
on päivisin aikaa toimia vapaaehtoistyössä Saurion päiväkodissa. Siellä hän lukee satuja lapsille. Päiväkodin henkilökuntaa on
vähennetty, heillä ei ole aikaa lukea lapsille.
Kyllikin omat lapset ja lapsenlapset asuvat kaukana. Hän nauttii, kun saa toimia varamummona lapsille ja lukea heille satuja istuen omassa ”Satutuolissaan”.
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KIIRA, 24 vuotta

OSKU, 50 vuotta

Kiiralla on ylioppilaspohjainen
sihteeritutkinto. Hän työskentelee Varassuon konsulttiyhtiössä
varmalla paikalla. Ongelmia ei
Kiiran työhön liity, koska hän on
taivaallisen hyvä. Hän on valmis
vaihtamaan työpaikkaa, jos parempi työtarjous tulee kohdalle.
Se tietäisi Kiiralle parempia tuloja ja etenemistä uralla.

Osku on rekkakuski. Hän asuu
vuokrakaksiossa, jossa joskus
kyläilee hänen tyttärensä eroon
päättyneestä liitosta.
Osku asuu Miehikkälässä ja
työkeikat suuntautuvat Venäjälle. Transpointille hän on nuorempana ajanut myös Euroopan
keikkoja. Työn ongelmakohtia
ovat pitkät keikat, hytissä yöpyminen ja työn vaarallisuus. Ei ole

säännöllisiä ruoka- ja kahvitaukoja ja suuhunkin tulee laitettua
milloin mitäkin huikopalaa.
Oskulle tapahtui tänä vuonna sairastuminen, hän sai lievän
sydänkohtauksen ja hänelle tehtiin pallolaajennus. Mikäli kontrollikäynti lääkärillä osoittaa, ettei rekan ajo enää onnistu, on Osku uuden tilanteen edessä.
Onko markkinataloudella varaa (halua) laskea työllisiä eläkkeelle, ennenaikaisesti esim.
työn raskauden vuoksi? Uupumus uhkaa työelämässä ja se on
suuri terveysriski. Mitä tekee valtiovalta asian korjaamiseksi, niin
että työtä jaettaisiin useammalla?
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TVY ry:n jäsenyhdistykset 2009
AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY

ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY

Jakokunnantie 3
80230 JOENSUU
(013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokailu ma-pe 11-13,
kahvila ma-pe 9-15
Kierrätyskeskukset Teollisuuskatu 5-7
ma-pe 9-17, la 10-14 p. (013) 220 604
Penttilänkatu 7-9 ma-pe 9-17, la 10-14
p. (013) 314 396
Rakennustarvikemyynti ja purkupalvelu, kodinkoneiden ja sähkölaitteiden vastaanottopiste

Sibeliuskatu 26
49400 HAMINA
(05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net/
Ruokala Mannerheimintie 12
Lounas ma, ke ja to 10.30-12.30
Kanttiini Haminan terveyskeskuksessa
Reutsinkatu 1
Auki ma-to 8-15, pe 8-14

HAAPAVEDEN UHANALAISET
TYÖTTÖMÄT RY

ALAJÄRVEN SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY

Hakakuja 4
86600 HAAPAVESI
p. (08) 450 224
fax (08) 450 230
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com

Kauppatie 24
62900 ALAJÄRVI
(06) 557 1167

HAKUNILA-LÄNSIMÄKI
TYÖTTÖMÄT RY

ALAVUDEN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Torikatu 4
63300 ALAVUS
044 511 3057
astry@pp.inet.fi

ANJALANKOSKEN
TYÖTTÖMÄT RY
Kenraalintie 6
46800 ANJALANKOSKI
(05) 363 5113
yhdistys@myllytys.com
www.myllytys.com
Kahvio/ruokala ma-pe 9-16.30,
lounasaika 11.30-13
Kirpputori ma-pe 9-17
Polkupyörä- ja pienkonekorjaamo
ma-pe 9-17
Ompelimo ja kutomo

Koivumäentie 16
01230 VANTAA
p. (09) 556 659, 040 736 4255
fax (09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?
path=1;135;137;216;6265;6424;1578;6013
;23111;5718

HANKASALMEN
TYÖVOIMAPAKKI RY
Kuuhankavedentie 25
41500 HANKASALMI AS
(014) 841 164
hankasalmen_tyovoimapakki@co.inet.fi
koti.mbnet.fi/tyovoima/
Nettikahvila/lounasruokala ma-pe 7.3016.30, la 9-14; lounas ma-pe 11-14
Pitopalvelu
Kotipalvelua
Fillaritohtori
PC-Apu, Asemakatu 1 ma-to 9-16,
pe 8-14.30, la suljettu

HARJAVALLAN SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY
Harjavallankatu 6 A 4
29200 HARJAVALTA
(02) 674 0881
riitta.vessari@webinfo.fi

AURINKOKUNNAN TOIMIVAT RY
Pyhäjärventie 7 (Tuhkala)
59800 KESÄLAHTI
Kansalaisnettipalvelut
Kahvila auki ma-pe 8-14
Ruokailu työttömille, työttömyysuhan
alla oleville ja eläkeläisille
ma, ke ja pe 11-13
puu- ja kudontatyöt, kirpputori

EKOTORI RY
Oikotie 1
63700 ÄHTÄRI
044 533 7314
ekotori@pp.inet.fi
www.ahtarinekotori.info
Kierrätyskeskus, p. 040 724 5536
Kirpputori
Käsityömyymälä
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HAUHON TYÖTTÖMÄT RY
Vihniöntie 6
14700 HAUHO
(03) 654 9244

HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY
Herralantie 1
90830 HAUKIPUDAS
(08) 341 490
webmaster@haukiputaantyonhakijat.net
www.haukiputaantyonhakijat.net
Tapahtumia ja koulutusta
Kirppis (08) 341 007
Kahvio
ma-ke/pe 10-18, to 10-20, la 11-15
Martinniemenen pikkukirppiksellä
kahvia ja pullaa, internet

HEINOLAN SEUDUN TYÖTTÖMIEN TOIMINTAJÄRJESTÖ RY

HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY

Siltakatu 14 L 2
18100 HEINOLA
(03) 714 4730
toimisto@hstt.fi
www.hstt.fi
Avoinna ma-to 9-12 ja 13-16
Kahvila-ruokala Soroppi (Lampikatu 2)
ma-pe 8-14.30, lounasaika 10.30-13.30
Kierrätyskeskus (Lampikatu 27)
ma-pe 9-17, la 9-13
Löytösoppi (Kirkkokatu 9)
ma-pe 9-17, la 9-13
Maalaus- ja puutyöpaja (Aapelinkuja 1)
ma-to 9-16.30, pe 9-15.30

Kenttätie 11 C 10
89400 HYRYNSALMI
Yhteyshenkilö Ulla Ijäs
ulla.ijas@luukku.com
IDEAKESKUS ORAS RY
Tulrompsuntie 2
82140 KIIHTELYSVAARA
(013) 719 265
ideaoras@jippii.fi

HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
Nokiantie 2-4
00510 HELSINKI
(09) 774 6830
hety@hety.fi
www.hety.fi
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala/kahvila ma-pe 8-16
aamupuuro 8.30-10, lounas 11-12.30
Pito- ja tapahtumapalvelu
ATK-kursseja
Opintokerhoja

HERVANNAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Teekkarinkatu 17
33720 TAMPERE
(03) 318 1881
hervtyotto@kolumbus.fi
www.kotiposti.net/hervtyotto/
Avoinna ma-pe 9-15
Kahvitupa ma-pe 9-14; ruokailu 11-13
Ompelutupa, käsityö- ja askartelukerho
ma-pe 9-15
ATK-tuki työaikana 10-14.30
ATK-kursseja

IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Kunnankatu 6
74120 IISALMI
(017) 817 344 (toimisto)
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
personal.inet.fi/koti/iisalmen.tyottomat/
Toimisto avoinna ma-to 9-15, pe 9-13
Kirpputori
Huonekalujen entisöintipalvelu
Kodinhuoltotoimet
Puutarha-aitojen ja nurmien leikkausta

ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY
Varikontie 5 B
60800 ILMAJOKI
(06) 424 7120
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi

IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY
Koskikatu 1 D
55120 IMATRA
050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvyry.org/imatrantyonhakijat/
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
Ruokailu (Tainionkoskentie 80)
ma-pe 11-12.30
Luento- ja opintokerhotoimintaa
Kivenhiontaa

HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Terveystie 19 H 23
15880 HOLLOLA
(03) 766 5001
hoty@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/hoty
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-16
Kierrätyskeskus Holkki (Mursketie 1 B)
ma-pe 9-15, (03) 785 3000
Kuljetuspalvelu 040 517 6852
Siistimiset, muutot ja noudot
Atk-tuki 044 583 6952

HORISONTTI TEAM RY
Vellikellontie 4
00410 HELSINKI
(09) 530 2007, 0440 999 504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Avoinna ma-pe 9-15
Asukaskahvila, Puustellinpolku 14,
ma-pe 8.30-15, lounas 11-13
Kirpputori, ma-pe 9-18, la-su 10-14
Polkupyöräpaja ma-ke ja pe 9-17, to 9-18
Keramiikkapaja, tekstiilipaja (kivipaja ja
puupaja tilap. suljettu)
ATK-kursseja

IVALON SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Ruskatie 19
99800 IVALO
050 355 0918
Kirppis ma-pe 9-15
Soppakattila 1*vko
Pienempää kierrätystavaraa
vastaanotetaan (ei noudeta toistaiseksi)

JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Koskitie 4 E
61600 JALASJÄRVI
(06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.ry/
Avoinna ma-pe 9-17
Kierrätyskeskus ma-pe 9-17
Puutyö, ompelu, ATK

JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY

KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY

KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY

KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY

Koskentie 9
79600 JOROINEN
041 578 2501 (suljetaan klo 13)
postmaster@jorotyo.fi
Kirpputori ma-to 9-13 pe 9-12
Pienimuotoista asiakaspalvelutointa
Ruokailu arkisin 10-12
Seurakunnan järj. aamiainen pe 8-11 sis.
mm. puuro, kahvi, leivät, leikkeleet

Koristontie 1
20780 KAARINA
020 764 9890, 0400 980 805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kierrätysmyymälä ja kirpputori
ma-pe 9-18, la-su 10-16
Tavaran vastaanotto ma-pe 9-18
(la-su suljettu)
SER – sähkö- ja elektroniikkaromun
käsittelylaitos ma-to 8-16.30, pe 8-15.30
Rakennus- ja puutyöosasto,
datahuolto, ompelimo

Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
Avoinna ma-to 9-16, pe 9-15
Myynnissä kangas-, puu- ym. töitä
Omakustannekahvio auki toimistoaikana

Tuusulantie 40
04200 KERAVA
(09) 274 2189
kerty@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kerty/
Avoinna ma-pe 9-15
Aamupala ma-pe 9-10,
lounas ma-pe 11-13.30
Puutyö- ja tekstiilikäsityöverstas,
ATK-huone

JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Juankoskentie 17
73500 JUANKOSKI
(017) 612 020
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/juankoskentyottomat/
Silmun kahvio ja toimisto Poikkitie 7
avoinna ma-pe 9-15
Kahvio, kirpputori, työpajatiloja,
leivontatilat
ruokailu kahviossa ke 11-12

JUUAN TYÖTTÖMÄT RY
Vanhatie 5
83900 JUUKA
(013) 471 106
juutyo@oyk.fi
www.oyk.fi/~juutyo/
Avoinna ma-pe 9-17
Kahvila/ruokala, kirpputori ma-pe 9-17
Lounas ma-pe 11-12.30
Kierrätyskeskus Kieppi, Peltotie 2
ma-pe 9-17

JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY
Juvantie 24
51900 JUVA
050 558 8501
juvantyo@surffi.fi

KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY
Kaavintie 8
73600 KAAVI
(017) 662 833
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com
Vanhalla paloasemalla toimii ruokailu,
leivonta ja toimisto
Toimisto 8-14.30
Ruokailut ti ja pe 10.30-12.30
Touhulassa on kirppis, kahvio,
ompelu- ja kudontapuoli
Myynnissä kakkuja ja leivonnaisia
(pakastimesta)
Avoinna ma-pe 9-15, p. 040 770 2049
Huonekalujen kunnostusta ja
remonttiapua

KAJAANIN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Kirkkokatu 15
87100 KAJAANI
(08) 6140 098
Avoinna 9-15
ktykajaani@gmail.com
sites.google.com/site/ktykajaani/
Putiikki ma-pe 8-16
Korjausompelua, lastenvaatteiden kirppis, lahjatavaraa, 3D-kortteja
Ruokala Eines, Sammonkatu 1-3
ark. 10-12.30

KALAJOEN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Raahentie 1
85100 KALAJOKI
(08) 462 188
Kirppis avoinna ma-ke 10.30-17
to-pe 8.30-15

JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Vapaudenkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 635 230
toiminnanohjaaja@jstry.fi
www.jstry.fi
Toimisto avoinna ma-to 10-13.30,
pe 10-12
Cygnaeuksenkadun toimipisteen tsto
ark. 9-14
Kansanruokalat:
- Kellarikievari (Vapaudenkatu 4)
ma-pe 8-20, la 8-15
- Perttula (Nevakatu 1) ma-pe 9-14.30
Pitopalvelu, kutomo/ompelimo,
tuotemyymälä

JÄRVENPÄÄN TYÖTTÖMÄT RY
Valtuustonkatu 3
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 271 1139
jartyot@saunalahti.fi
www.saunalahti.fi/jartyot/

KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY
Valtatie 20
03600 KARKKILA
(09) 225 9705
karkkilan.tyottomat@netti.fi
www.saunalahti.fi/karkkil/
Toimintakeskus Paikka ma-pe 8-15
Ruokala ti-pe 11-13
Terveyskeskuksen kahvio ma-pe 8-15
Käytettävissä ompelukoneet,
kangaspuut, tietokoneet
@-ajokottikursseja

KATAPULTTI, PARAISTEN
TYÖNHAKIJAT RY
Isoniityntie 2
21600 PARAINEN
(02) 458 3004
katapultti@katapultti.fi
www.katapultti.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Kahvila 0 ‰, Pajbackantie 7, ark. 9-13
Puutyöpaja, SE-romun vastaanotto
Kotipalvelu

Rekolantie 15
36200 KANGASALA
(03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.tyottomat.ry/
Toimintakeskus Rekola ma-to 8-13,
muulloin sopimuksen mukaan
Kirpputori & kahvio ma-to 8-13,
lounas klo 11

KAUHAJOEN TYÖTTÖMÄT
TYÖNHAKIJAT RY
Museotie 16
61800 KAUHAJOKI
040 745 0861
kauhajoen.tyottomat@suomi24.fi

KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 129 A
62200 KAUHAVA
(06) 434 1964
kauhavantyottomat@netikka.fi
Kahvio ma-pa 10-15

KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY
Prunnintie 6
39280 KIHNIÖ
(03) 448 4933
ruokailu, kirpputori
puutyöt ompelupalvelu,
pienkonekorjaus

KIRKKONUMMEN
TYÖNHAKIJAT RY
Masalanportti, Eteläinen salmitie 1,
02430 Masala
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 85, 02401 Kirkkonummi
P. 050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
Seurakunnan ruokailu to 11.30-12.30

Museokatu 13
74700 KIURUVESI

KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT
KO-TY RY
Traktoritie 2
00700 HELSINKI
050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Avoinna ma-pe 9-12
Kahvila ma-pe 9-12
Maksutonta vanhuspalvelutyötä,
arkiapua ym. toimintaa

KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY

Luusuantie 2
98100 KEMIJÄRVI
044 928 2221
kemij_tyottomat@luukku.com
www.plappi.fi/yhdistykset_ja_vapaa_
aika/muut_jarjestot/kemijarven_tyottomat_ry/
Kirpputori, nettipiste, korjausompelu
Nettipiste auki ma-pe 10-17
Siivousapua, digipalvelua,
ATK-neuvontaa

KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 4
51200 KANGASNIEMI
(015) 431 091 ja 044 066 4703
info@ttjkangasniemi.com
www.ttjkangasniemi.com
Kirpputori ja myymälä ma-ti 8-16,
ke 9-18, la 9-13
Omakustannekahvipiste
ja ajanvietepaikka
Puutyöverstas, tekstiilipaja

Pitäjäntuvantie 4
42700 KEURUU
0400 643 750
keurusseudun_tyottomat@luukku.com

KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY

KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY

KEURUSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY

KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY
Rantatie 16
94450 KEMINMAA
045 652 9993
arja-leena.lokkinen@luukku.com
www.keminmaa.fi/kunta/jarjestot/tyottoma.htm
Avoinna ma-to 8-13.30
Ruokailut ti ja to 11-12

Niittykatu 1
67100 KOKKOLA
(06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.kpnet.com/kokkolan.tyottomat/
Avoinna ma-pe 8-15
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Kirpputori Symppis ma-pe 8-15
Kurssitoimintaa, ATK-paja, kudontapaja

KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY
Kurunkuja 1
95800 SIEPPIJÄRVI
(016) 547 337
kolarintyottomatry@pp1.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ktry
Ruokailu to 11-13
Kierrätyspiste ma-pe 10-16

KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Pajutie 1 B 9
44300 KONNEVESI
040 568 5150
konneveden.postilaatikko@luukku.com
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KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY

KUOPION TYÖTTÖMÄT RY

Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
(013) 731 432
kontiolahden.tyottomat@opaasi.fi
www.opaasi.fi/kontiolahden.tyottomat
Avoinna ma-pe 9-15
Töpinätori/kierrätys ma-pe 9-15, la 9-13

Suokatu 18
70100 KUOPIO
050 440 0900
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Avoinna ma-pe 8-15
Kahvio ma-pe 8-15; lounas ma-pe 11-13

KORPILAHDEN
TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY

KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY

Joensuuntie 2
41800 KORPILAHTI
(014) 821 062
korpilahden.tyottomat@luukku.com
www.klahtity.net
Ruokala Joki-Pata (Martinpolku 24 A 1)
ma-pe 11-13 (vain työttömille)
Kirpputori ma-pe 9-17, la 9-14
ATK-luokka, mediapaja, ompelu, kudonta, puutyöt, pienkonekorjaus

KORSON TYÖTTÖMÄT RY
Kotkansiipi 7
01450 VANTAA
050 375 4915, (09) 872 5035
korson.tyottomat@luukku.com
www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.
asp?path=1;220;6013;23111;7937
Toimitila auki ma-pe 8.30–14
Ruokailu ma, ti (keitto) ja pe 11-12
Kahvio ja kirpputori
Leivän jako: ti ja to (alk. klo 10)
Sopimuksen mukaisesti korjausompelua
ja pienremonttipalvelua

KOTIPESÄ RY
Hanhinevantie 115
67500 KOKKOLA
050 505 2332
Hanhinevalla kirpputori
Lemmikkien hoitoa

KOUVOLAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Hallituskatu 11
45100 KOUVOLA
(05) 371 1741, 0400 251 366
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi

KUHMOISTEN TYÖTTÖMÄT RY
Toritie 64
17800 KUHMOINEN
(03) 555 6158
kuhmoisten.tyottomat@luukku.com
Ruokala, kirpputori, siivouspalvelua,
nettipalvelua
käytettyjen tavaroiden vähittäismyyntiä
ja myyjäisiä

KUHMON TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Kainuuntie 99
88900 KUHMO
(08) 652 0320
Toimisto ma-pe 8-16
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.tyottomat/
Toimintakeskus ma-pe 8-17, la 9-14
Ruokala Neilikka ma-pe 8-17, la 9-14,
lounas ma-pe 11-12.30
Piilolankankaan lähiötupa ma-pe 9-14,
lounas 11-12, Terveysaseman kanttiini
ma-pe 8-14.30
Ekotori Pajakkakatu 26 (SER) ja itsepalvelukirpputori Nippeli Kainuuntie 99 (tekstiili, kengät) ma-pe 8-17, la 9-14
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Keskuspuistikko 22
61300 KURIKKA
(06) 450 1866
kurikan.tyonhakijat@gmail.com

KYRÖN ELOISAT RY
Valtakatu 45
39200 KYRÖSKOSKI
040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
Toimintakeskus ma-pe 8-14
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Harrastetiloissa voit kutoa kangaspuilla, ompelemista ompelukoneella ja saumurilla.
Tietokoneita käytettävissä
Kirppis

KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY
Hähkäniementie 8
16600 JÄRVELÄ
040 834 2990
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Avoinna ma-pe 10-17
Löytötori, Taukotupa

KÄRSÄMÄEN TOPAKAT
TYÖTTÖMÄT RY
Venetpalontie 119
86710 KÄRSÄMÄKI
(08) 771 455
seijakaarina@suomi24.fi

LAHDEN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Yrjönkatu 5 A 2
15100 LAHTI
(03) 782 2830
lahty@phnet.fi
mm. auto ja metallipaja Norokatu 3:ssa,
(03) 7813 002

LAHDEN TYÖPAJA 92 RY
Huovilankatu 4, 3.krs
15100 LAHTI
(03) 781 9156
latypa92@phnet.fi
www.takatasku.net/paja.html
Ompelua, kangaspuut

LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY
Sairaalantie 6
23800 LAITILA
(02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi

LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN
TUKI RY
Asematie 3 B
73100 LAPINLAHTI
(017) 763 331
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Avoinna ma-pe 8-14

LAPPEENRANNAN SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY.
Oksasenkatu 8 B 13
53100 LAPPEENRANTA
0400 269 262, 0400 330 272
postmaster@lprsth.fi
www.lprsth.fi
Toimisto Olotila jossa kahvio ja
opintotila, auki ma-pe 9-15
Ruokala (Meijerinkatu 1, 53500 LPR)
ma-pe 11-12.30

LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY
Siiriläntie 3
62100 LAPUA
050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Kahvila-ravintola Nukkeruusu kesä-elo
ma-pe 10-18, la-su 11-18
muulloin ma, ke, pe 10-14, ti ja to 10-16
Ruokailupäivät jäsenille ti ja to 11-12.30
Voit tilata leivonnaisia, kakkuja yms.

LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalatie 4
08200 LOHJA
(019) 369 1221
lohjan.tyottomat@luukku.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Avoinna ma-pe 7-13.30
Ruokala ma-pe 7-13.30, lounas 11-12.30
Puutyöverstas, kudonta ja ompelu, lehtisali

LOIMAAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Leppäkuljunkatu 2
32200 LOIMAA
046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Kylätalkkaritoiminta; aputyövoimaa
kotitöihin, siivoukseen, puutarhatöihin
Ruokailu ma-pe 11-12
Lounaskahvilasta kahvia, teetä, mehua,
pullaa ja sämpylöitä

LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Liesitori 1
01600 VANTAA
(09) 8393 5440
www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.
asp?path=1;220;6013;23111;7940
Avoinna ma, ke, pe 9.30-13
Toimintaa: jumppa-, kävely-, askartelu-,
laulu-, matkaryhmä, vesijumppaa sekä
keskustelukerho

MERI-VUOSAAREN
TYÖTTÖMÄT RY
Meri-Rastilan tie 6
00980 HELSINKI
(09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Avoinna ma-pe 9.30-16.30
Ruokala (09) 3281563

MERIKARVIAN SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY
Kauppatie 48
29900 MERIKARVIA
044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.fi

MEÄN TYTTÄRET RY
Kauppakatu 12
95400 TORNIO
0400 858 794

MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY
Porrassalmenkatu 1
50100 MIKKELI
(015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Avoinna ma-pe 9-14
Aamupala ma-pe 8-9.30
Lounas ma-pe 11-12.30
Kässärissä kudontaa ja ompelua

MUHOKSEN TYÖNHAKIJAT RY
Ojapellontie 18 B 6
91500 MUHOS
(08) 533 3076

MYNÄMÄEN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY
Keskuskatu 19
23100 MYNÄMÄKI
(02) 437 6729
mstt@mynamaki.fi
Kirppis

MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 1-3
52700 MÄNTYHARJU
0400 199 104
posti@tyottomienyhdistys.fi
www.potkuri.net
Avoinna ma-pe 9-17
Ruokala (vanha seurakuntatalo)
ti ja to 11-12
Ruokailu ti-to 11-12.30
Puuhapajassa puu- ja käsitöitä,
ompelu- ja saumauskone, kangaspuut
Toimistopalveluita (atk, kopio, faksi ja
internet)

NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY.
Kukkastie 33
15560 NASTOLA
(03) 762 5100
nastolan@phnet.fi

NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY
Nokian valtatie 25 C
37100 NOKIA
(03) 341 1301
valiasema@gmail.fi
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/
Avoinna ma-pe 8-14
Ruokala/kahvila, lounas ma-pe 11-12
Kirpputori, muutto- ja kuljetuspalvelu,
ATK-neuvontaa, kursseja
Kudonta- ja ompelupaja, puupaja,
autonkorjaushalli

NURMEKSEN AKTIIVIT
TYÖNHAKIJAT RY
Koulukatu 5
75500 NURMES
(013) 480 110
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
Ruokala-kahvio ma-pe 8-14.30;
lounas 11-13
Ompelupalvelu ma-pe 9-14.30
Puutyöpaja, kudontatilat, atk- ja
itsehoitopiste

NURMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY

PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY

RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY

SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY

Punamullantie 12 A 1
01900 NURMIJÄRVI
(09) 250 1969

Mikonkatu 21
28100 PORI
(02) 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokala (Piharivi 2.krs) ma-pe 11-13
Kirpputori ma-pe 10-14.30
Kuvataide- ja valokuvauskerho,
kivityöpaja
Ompelu- ja korjauspalvelu,
polkupyöräverstas
ATK- ym. kursseja

Sudentie 1
58900 RANTASALMI
(015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/rantasalmentyottomat/
Huilipaikka ma,ke,pe 9-15, ti,to 9-18, la
10-14
Ruokailu ma-pe 11-13
Kahvila avoinna arkisin ja lauantaisin
Kirpputori
ATK-kursseja

Länsiranta 4 A 1
24100 SALO
(02) 733 3375
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi
Ruokala ma-pe 11-12.30
Kahvio ma-pe 8-14.30
Ekotori ma-pe 8-16, la 9-14, Tehdaskatu
13, p. 040 583 6013
Kierrätyskeskus ma-pe 10-16, Salonkatu
31, p. 044 528 9001
Vaatteiden korjauspalvelu ma-pe 8-14
ATK-lyhytkursseja, kielikursseja, kädentaidon kursseja, ruokakursseja
Ilmaisia terveystarkastuksia työttömille
yhteistyössä Turun AMK:n kanssa

ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY
Lahdentie 65 D, 2. krs
16300 ORIMATTILA
(03) 777 1431
pirjo.u@phnet.fi
Startti-Centerissä metallin työstöä

OULUNSALON TYÖTTÖMIEN
TUKIYHDISTYS OTTU RY
Lunkintie 7
90460 OULUNSALO
(08) 521 1843
Auki ma-to 10-16, pe 10-15.30
oulunsalon.ottu@dnainternet.net
Ompelupalveluja, puutöitä,
polkupyörien korjausta ja huoltoa
Kotipalvelutyötä, siivousta asiakkaiden
kodeissa
Puuverstastöitä, piha- ja korjaustöitä
asiakkaiden kotona ja Otun toimitalossa

PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY
Rautatieasema
59100 PARIKKALA
050 362 4153

PELLON TYÖTTÖMÄT RY
Museotie 34
95700 PELLO
040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi

PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 7
41900 PETÄJÄVESI
Aukioloaika: ma-pe 8- 18
050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
tyottomat.suntuubi.com
Kahvila, kirpputori
Pitopalvelutoimintaa
Siivousta, leivontaa, lumitöitä, ym.

PORVOON SEUDUN
TYÖNHAKIJAT RY
Kokonniementie 6
06100 PORVOO
(019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Ruokala Treffi ma-pe 11-14
(kesä-elokuu 11-13)
Työttömien asiamiehen palveluja

PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Ritolantie 17
93100 PUDASJÄRVI
(08) 822 138
pty@dnainternet.net
www.pudasjarvi.fi/yhteisot/tyottomienyhdistys
Kahvio (Puikkari, Tuulimyllyntie 4) ma,
ke ja pe 12-19; ti ja to 7.30-19, la-su 12-17
Kirpputori ma-to 8-17, pe 8-14
Suojalinnan asukastupa (Urheilutie 2)
ma, ke, to ja pe 10-16; ti 12-18

PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Keskuskatu 3
89200 PUOLANKA
(08) 6155 4531
pty@puolankalainen.com
Virkkula auki ma-pe 9-15
Kirpputori ja loosivuokraus
Ruokala, kahvia ja kotileivonnaisia,
päivän lehdet ja nettipiste

RAISION SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY

PIEKSÄMÄEN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Torikatu 15
76100 PIEKSÄMÄKI
040 549 4930
pst.toimisto@gmail.com
www.pieksamaenseutu.fi/index.
php?id=1452
Avoinna ma ja to 10-14
ATK-koulutusta

POGOSTAN AKTIIVIT RY
Yhtiöntie 5 A 6
82900 ILOMANTSI
050 339 5609
mermy@suomi24.fi

Särkilahdenkatu 11
21200 RAISIO
(02) 432 7726
Toimistomme on auki ma-pe 9-13.30
toimisto.ruokala@rstry.fi
Raision Ekotori Purokatu 10, p. (02) 438
7728, ark. 9-18, la 9-14
kts. www.raisionekotori.fi
Edullisesti polkupyörät huonekalut ja
taloustavarat
Tiloissamme verhoomo, ompelupalvelu,
puuverstas ja pyörähuolto
Ompelupalvelu kuomuille ja markiiseille
Tuo metalli- ja sähköromut kiertoon!

RAUMAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Satamakatu 2
26100 RAUMA
(02) 834 3038
rauman.tyottomat@luukku.com
www.raumantyottomat.com
Avoinna ma-pe 9-15
10-ruokala ma-pe 12-14.30, la 12-14
Kirpputori ma-pe 9-18, la 10-15; Eurajoki
(Koivukuja 6) ma-pe 11-18, la 10-15
Ompelimo ja kutomo

RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY
Koulutie 8
73900 RAUTAVAARA
040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com

Honkarannantie 5
71800 SIILINJÄRVI
044 957 4065
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit/
Avoinna ma-to 9-14
Kopiokone, faksi, asiakastietokone,
skanneri ja tulostin
Kangaspuut, lehtienlukupiste, saumuri
ja ompelukone

SIPOON TYÖTTÖMÄT RY
ROVANIEMEN
LÄHIMMÄISET TUKI RY
Pohjolankatu 2
96100 ROVANIEMI
(016) 310 993
rlt.rovaniemi@pp.inet.fi
www.lahimmaiset.fi
Siivous-, kodinhoito- ja asiontipalveluita
Hiustenleikkausta, leipomista ja
ruoanvalmistusta
Kiinteistötöitä, ATK-tukipalveluja

Uudensillantie 65 R 16
04130 SIPOO
(09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
www.sity.mine.nu
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
Puutarhurin mökki ma-to 9-15, pe 9-14
tietokoneet, fax ja kopiokone
käytettävissä
Lounas työttömille, kirpputoritoimintaa

ROVANIEMEN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY

SODANKYLÄN
TYÖVOIMARESERVILÄISET RY

Rakkatie 4
96100 ROVANIEMI
(016) 345 250
kohtauspaikka@roitry.fi
personal.inet.fi/yhdistys/rst/
Ruokala-kahvila Kohtauspaikka
ma-la 8-16
Muutot, pienet korjaukset, pihatyöt,
lumityöt, siivouspalvelu
ATK-tukipalveluita
Ompelupalveluita

Jäämerentie 25 as. 1
99600 SODANKYLÄ
0400 980 967
ritva.kivela@pp.inet.fi

SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Paavontie 17
43100 SAARIJÄRVI
(014) 423 783
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
Nettikahvila ma-pe 8-20
Lounasaika 11-14

RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Tervavaarantie 1
82655 VÄRTSILÄ
050 337 2705
www.vartsila.net/yhdistykset/rajaseudun_tyottomat/
Ruokala ke ja pe 9-13
Kirpputori kesäisin (Kaurilantie 1)
Pienimuotoinen juhla- ja leivontapalvelu

SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY

SALLAN MENOKKAAT RY
Kuusamontie 45
98900 SALLA
040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
Ruokala/kahvila ma-pe 11-12
MenoKirppis ja Korjausompelu
ma,pe 10-17, ti,ke,to 12-17

SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Harjulankatu 1
44200 SUOLAHTI
(014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.fi

TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY
Vuolteenkatu 11
33100 TAMPERE
(03) 3122 3700
etappi@trety.org
www.trety.org
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokala ma-pe 10-14, lounas 10.30-14
ATK-koulutusta
Pajat: autoasennus, entisöinti, verhoilu,
ATK/media, tekstiili, polkupyörä, puutyö

TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tiilitie 38
64700 TEUVA
044 367 2674
teuvan.tyottomat@nic.fi
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TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY
Maiju Lassilan tie 2
82600 TOHMAJÄRVI
050 331 2655
tohmajarven.aktiivit@kolumbus.fi
www.tohmajarvenaktiivit.fi
Kahvila-ruokala Kyökin puolella ma-pe
8-17, la 8-14
Ruokailu ma-la 11-13
Tilausleivontaa, pesula, korjausompelimo, siivouspalveluita, aputöitä

TOIJALAN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Hämeentie 41
37800 TOIJALA
040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Avoinna ma-pe 10-16
Kahvio ma-pe 10-14, ruokailu to 11-13
Kierrätyskeskus ma 10-18, ti-pe 10-16, la
10-14 (talviaikana lauantaisin suljettu)
Yleismiespalvelu, muuttopalvelu, puffetti-palvelu

TOIMINTAKESKUS SAMPOLA RY
Alakiventie 4
00920 HELSINKI
(09) 340 4684
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/index.ph
p?option=content&task=view&id=107&
Itemid=259
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-13
Kahvio, biljardi, televisio, sanomalehdet
Puu-, metalli- ja tekstiilityöpaja
Leivän jako yhdistyksen jäsenille ti ja to
aamuisin

TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA;
LIIKAUTTAJAT RY
Nokiantie 2-4 krs.3
00510 HELSINKI
(09) 7746 830, (09) 7746 8332
Fax: (09) 7746 8331
p.kyckling@suomi24.fi

TYÖTTÖMIENYHDISTYS TEKO
SAVONLINNA RY
Karjalantie 9
57200 SAVONLINNA
(015) 555 0179
Fax: (015) 555 0179
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net
Kirpputori, käsityömyymälä ma-pe 9-14
TietoTupa ma-pe 11-16
Lisäksi autohuoltoa, TV-kierrätys sis.
myyntiä ja korjausta, polttopuidentekoa
ympäristönhoitotöitä, ym.

UOSSONKULMA RY
Asemakatu 9
38210 VAMMALA
040 842 9788
Fax: (03) 256 5519
uossonkulma@kopteri.net
Lounaspalvelu, puutyö, vanhusten asiointipalvelu, siivouspalvelu, rakennusapu, korjausompelu, huonekalujen entisöinti ym.

Sepänkatu 5
20700 TURKU
044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com
Aamupuuro ma-pe 8-9.30
Ruokailu ma,ti, to ja pe 11-14.30,
ke seisova pöytä
Kahvila, ompelimo, kerhoja ja kursseja
Kierrätyskeskus Turun Ekotori (Kirkkotie
10, Nuppulantie 30, Rieskalähteentie 74)

TYÖSILTA RY
Väinönkatu 42
40100 JYVÄSKYLÄ
050 360 0114
tyovalmennus@tyosilta.fi
www.tyosilta.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Siivous-, talonmies- ja
kunnostuspalveluja
Kodin tietotekniikka- ja digipalveluja
Yrityksille toimistosiivouksia, ikkunanpesuja, kiinteistön kunnostusta, työvoiman
vuokrausta

TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY
Virastotie 2
43800 KIVIJÄRVI
(014) 469 1362, 040 837 3541
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YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY

Leinikkitie 22 B (Hiekkaharju) ja
01350 VANTAA
Puh./fax(09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
Kahvia, päivän lehdet, radion kuuntelua,
kirjojen lainausta, kopiokone, pienimuotoinen kirppis
Lauhantie 10 C (Tikkurila)
01300 VANTAA
(09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
Kahvia, päivän lehdet, kirjojakirppis, kopiokone, tietokone, kursseja ja harrastustoimintaa
www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat
Kumpikin avoinna 9-15

Alkkulanraitti 97
95600 YLITORNIO
Puh./fax (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ylitorniontyottomat/
Toimiston ja kierrätyksen aukioloajat:
ma-mo 9.30-16, pe 9-15
Kierrätyskeskus, internet, päivän lehdet,
kopiot, fax
Toimintaa retkiä ym.

Hintsankuja 4
20610 TURKU
040 755 4036
Fax: (02) 236 5200
varissuon.tyottomat@gmail.com
www.varissuontyottomat.net
Ruokala ma-pe 11-13
Kahvio ma-pe 8.30-14.30
Kirpputori ma-pe 8-18, la ja su suljettu
Ompelimo 9-18
Ompelukerho ti 10-13, kalakerho,
ohjattua liikuntaa, ym.

VIITASAAREN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY

URJALAN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Urjalantie 26
31760 URJALA
(03) 546 0044, 045 128 8867
urjalanty.ry@gmail.com

UUDENKAUPUNGIN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
Aittaranta 2
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh/fax (02) 841 8648
Avoinna ma-pe 8.30-15
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Kerhotilat Välskärintie 2 B-talo
Ompelu- ja puutyötilat ma-pe 9-13
Työnhakuvälineet: tietokoneet, puhelin, päivän lehdet – sis. kopiointimahdollisuus.
Patikka- ja ulkoiluretket sekä vene-,
polkupyörä-, sieni- ja marjaretket.

Savelantie 1
84100 YLIVIESKA
040 725 6108

YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
050 371 3023, 050 524 2645
Fax: (08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala Puolinen ma-pe 11-12.30
Kierrätyskeskus ma-pe 9-17, la 9-14

YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY

Nahkatehtaantie 10
37830 VIIALA
040 704 7054
tyottomien.yhdistys@viiala.inet.fi

Työmiehenkatu 6
83500 OUTOKUMPU
050 551 5598
-Vertaistuki
-Kuntouttava työ ja toiminta
-Atk- ja webpalvelut
-Keskustelu– ja valistustilaisuudet
-Kurssi–, kerho-, julkaisu ja opintotoiminta
-Retket ja matkat

YLIVIESKAN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY

VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY

VIIALAN TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY

URAPUTKI RY
TURUN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT TST RY

VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY

Välitie 12 A 11
44500 VIITASAARI
Puh./fax (014) 572 027

VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalantie 1
34800 VIRRAT
(03) 485 1329
Fax: (03) 475 4188
arja.mykkanen@virrat.fi

VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY
Vuorimiehentie 6 B 4
88200 OTANMÄKI
Puh./fax (08) 688 6069

YLISTARON TYÖTTÖMÄT RY
Lahdentie 6
61400 YLISTARO
0400 662 985
Fax: (06) 474 1223
lasseylinen@luukku.com

Mikkolantie 11
33470 YLÖJÄRVI
puh./fax (03) 348 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.tyottomat.ry
Kahvia, tuoreet lehdet, askartela, kangaspuut
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
Lahjatavaramyymälä Vierasvara
ma-to 8-15, pe 8-14
Kierrätyskeskus Toimintatie 4,
(03) 3495 461
Avoinna: ma ja ke 10-17, ti, to ja pe 10-15

YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ
TYÖTTÖMÄT RY
Vaaskiventie 10
90500 OULU
040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net
Ruokala ma-pe 8-14.30
Aamupala ma-pe 8- 9.30 sis. puuron, leivät, kananmunan ja juomat sekä kahvit
Lounas ma-pe 10.30-13.30 sis. salaatin tai
jälkiruuan, leivät ja juomat
Tuoretta pullaa tai munkkeja joka arkipäivä.
Tilauksesta leivomme täytekakut ja voileipäkakut, kuivakakut
Kuntoilua, tapahtumia, toimintaa ym.

TVY ry

TVY ry:n hallitus 2009

Puheenjohtaja Lea Karjalainen, TVY ry
Varapuheenjohtaja Juhani Heino, Ylöjärven Työttömät ry

ETELÄ-POHJANMAA
Varsinainen
Kirsi Saunamäki, Kurikan Työnhakijat ry
I varajäsen
Raija Kormano, Ilmajoen Työttömät ry
II varajäsen
Sirpa Uusimäki, Kurikan Työnhakijat ry

POHJANMAA
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

ETELÄ-SAVO
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen
HÄME
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Jari Vuorinen, Kokkolan Työttömät ry
Pirkko Kyckling, Helsingin Työttömät HeTy ry
Olavi Vakkuri, Kokkolan Työttömät ry

Arja Kuparinen, Kangasniemen Työttömät ry
Pirkko Tyrväinen, Rantasalmen Työttömät ry
Heikki Pyrhönen, Mikkelin Työttömät ry

POHJOIS-KARJALA
Varsinainen
Lea Vallius, Kontiolahden Työttömät ry
I varajäsen
Kyösti Jaatinen, Tohmajärven Aktiivit ry
II varajäsen
Merja Kärkkäinen, Juuan Työttömät ry

Inga-Maija Hyppölä,
Lahden Seudun Työttömät ry
Tiina Aalto-Toivola,
Heinolan Työttömien Toimintajärjestö ry
Seija Kulmalahti-Paukku, Nastolan Työttömät ry

POHJOIS-POHJANMAA
Varsinainen
Monika Bulldra, Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry
I varajäsen
Helvi Järvenpää,
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
II varajäsen
Eino Parviainen,
Pudasjärven Työttömien Yhdistys ry

KAAKKOIS-SUOMI
Varsinainen
Matti Nygrén, Anjalankosken Työttömät ry
I varajäsen
Maria Karesti, Etelä-Kymen Työttömät ry
II varajäsen
Seija Porttila, Kouvolan Seudun Työttömät ry

POHJOIS-SAVO
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Lauri Nissinen, Iisalmen Työttömät ry
Tuomo Rusanen, Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Martti Savolainen, Kuopion Työttömät ry

KAINUU
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Raili Myllylä, Kajaanin Työttömien yhdistys ry
Seija Kyllönen, Kuhmon Työttömien yhdistys ry
Raili Salonen, Kajaanin Työttömien yhdistys ry

SATAKUNTA
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Kari Lehtinen, Porin Seudun Työttömät ry
Hannu Virtanen, Porin Seudun Työttömät ry
Mirja Järvenpää, Porin Seudun Työttömät ry

KESKI-SUOMI
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Pirjo-Liisa Junttila, Jyvässeudun Työttömät ry
Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Tapio Liimatainen, Saarijärven Työttömät ry

UUSIMAA
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Tuula Saastamoinen, Vantaan Työttömät ry
Jaana Löppönen, Horisontti Team ry
Martin Wickholm, Sipoon Työttömät ry

Tauno Hakkarainen,
Rovaniemen Seudun Työttömät ry
Heidi Nyman, Sallan Menokkaat ry
Markus Mustajärvi,
Rovaniemen Seudun Työttömät ry

VARSINAIS-SUOMI
Varsinainen
Pirjo Lehtonen, Turun Seudun Työttömät TST ry
I varajäsen
Kari Hanka, Raision Seudun Työttömät ry
II varajäsen
Riitta Virtanen, Salon Alueen Työttömät ry

LAPPI
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen
PIRKANMAA
Varsinainen
I varajäsen
II varajäsen

Juhani Heino, Ylöjärven Työttömät ry
Timo Valtonen, Tampereen Seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Tuulikki Koskinen, Viialan Työttömät ry

TVY ry:n tapahtumakalenteri 2009
21.-23.8.2009

Kirkkopäivät Jyväskylässä. TVY osallistuu tapahtumaan jäsenjärjestöjen kanssa.

27.-30.8.2009

TVY ry järjestää 4-päiväisen kulttuuri- ja luontoreissun Tarttoon.
Lisätietoa oheisessa dokumentissa.

3.-4.9.2009

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön neuvottelupäivät.

19.-21.10.2009 Ihmisoikeuspäivät Järvenpään Seurakuntaopistolla.
23.-28.11.2009 Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä. Hakemukset Perhelomien
hakulomakkeella viimeistään 15.9.2009 TVY ry:n toimistoon.
25.-27.11.2009 Valtakunnallinen laivakoulutus.
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Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki

Puh. (09) 7745 350
fax (09) 7287 027
www.tvy.fi
toimisto@tvy.fi

