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Päätoimittaja

Lastemme tulevaisuus,
he ovat meidän lapsiamme!

M

iksi näin tapahtuu? Yksinkertaisesti siksi, että pääkaupungissa on sellaisia erityisoppilaitoksia, joihin haetaan
opiskelemaan ihan koko maasta Ivaloa ja
Utsjokea myöden, kuten Kuvataidelukio
tai Sibelius-luki.
Lisäksi ympäristökunnista ja koko
maakunnasta tullaan ja päästään korkeammilla keskiarvoilla (kuin Helsingin
omilla lapsilla) niin lukioihin kuin ammatillisiin oppilaitoksiinkin. Nuoret kertovat mielellään tilanteestaan. Kuulin,
että amiksessa on linjoja, joihin ei alle
9 keskiarvolla ole edes asiaa. Tilanne on
ihan sama maakuntien suurimmissa keskuksissa.
Nuoret haluavat opiskelemaan mieluimmin suurimmille paikkakunnille,
joihin ovat virrannut jo edellisten vuosien omat kaverit. Taistelu maineeltaan
parhaimpien ja erikoisempien koulujen
paikoista on jokaisen maakunnan alueella todella kova.

Kuva: Minka Laiti

Asiat nuorten kohdalla olisivat paljon
paremmin, jos jokaisen kaupungin
ja maakunnan nuoret sopisivat
peruskoulun jälkeen toisen asteen
oppilaitoksiin. Niin vain ei ole. Kevään
yhteishaussa 2300 helsinkiläistä nuorta
jäi oppilaitosten ovien ulkopuolelle.

Erikoistyöryhmä pohtimassa
nuorten työttömyyttä
Nuorten työttömyyttä on ollut pohtimassa erikoistyöryhmä, jota on johtanut
Työ- ja Elinkeinoministeriön johtaja Tuija Oivo. TVY ry on omalta osaltaan evästänyt työryhmää sen työn alkuvaiheessa.
Ainakin jotain työryhmän työn tuloksista alkaa tulla syksyn aikana budjettilakeina ulos ministeriöistä valiokuntien
käsittelyyn ja eduskunnan päätettäväksi.
Uudistukset astuvat voimaan 1.1.2013.
Muistakaa, että Päivi Kerminen on kouluttamassa TVY ry:n järjestöväkeä perinteisessä marraskuun laivakoulutuksessa. Kesän aikana olemme olleet mukana
myös sanomassa järjestömme mielipiteet
työttömyysturvalain ja työvoimapalvelujen pykäläaihioihin Työministeriön valmistelemien pykälien osalta.

Uusista asetuksista
Olemme olleet muuttamassa tai selkeyttämässä mm. yrittäjien ja opiskelijoiden asemaa. Asiat evät ole ongelmattomia jatkossakaan, mutta ainakin aidosti
ja oikeasti ovat lakien valmistelijat yrittäneet. Perässä tulee ja kulkee ministeriöissä laaditut ja säädetyt asetukset. Niis-

tä kansanedustajat eivät sitten välttämättä tiedäkään mitään.
Yhtenä esimerkkinä voisi tuoda esille
voimaantuleva uusi asetus, joka muuttaa
oppilaitoksiin hakeutuvien peruskoululaisten pistelaskentaa. Uuden asetuksen
mukaan kevään yhteishaussa oppilaitoksiin hakevat peruskoulun ysiluokkalaiset
saavat 5 pistettä ja kymppiluokkalaiset 3.
Problematiikka tässä on se, että jälleen ne, jotka jo edellisenä vuonna jäivät
ilman toisen asteen opiskelupaikkaa, jäävät sitä ilman edelleenkin, ellei kymppiluokka ole nostanut heidän numeroitaan
aivan käsittämättömän paljon.

Kenen lapsia he ovat?
Kymppiluokkaiset ja lukion ekaluokkalaiset ovat 16–17-vuotiaita ja syntyneet
vuosina 1994–95. Lama oli silloin karmeimmillaan ja useat nuoret pariskunnat tekivät lastentekopäätöksiä, kun ei
ollut vetoa työmarkkinoille. Lapsia tehtiin ja useille kävi niin hullusti, että äitiysloman jälkeenkään ei välttämättä
työllistytty.
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Näistä lapsista osa on meidän 90-luvulla työttömäksi jääneiden ihmisten
lapsia. Kuten viimeisten 10 vuoden aikana elämänkehästä pudonneista suurin
osa ja he tarvitsevat sitten jo erityisapua.

Työharjoittelusta
Kuluneen vuoden aikana on paljon keskusteltu työmarkkinatuella nuorten suorittamasta työharjoittelusta yrityksissä.
Väittämä on yleisesti se, että yritykset
käyttävät hyväkseen työharjoittelijoita ilmaisena työvoimana. Siitäkin asiasta on istunut kolmikantainen työryhmä
ministeriössä. Asiasta on ollut myös televisiossa ihan oma ohjelmansa.
Meitä tvyläisiä puhuttaa kuitenkin
se, että pidämme työharjoittelua tärkeänä ja nuorillemme työelämään tutustumisen vuoksi ihan välttämättömänä.
Mikä siinä mättää? Työ- ja elinkeinotoimisto on kuitenkin se, joka tekee päätökset nuorten ihmisten ohjaamisesta työharjoitteluun.Kyllä siellä pitäisi olla rekisterit, joihin kirjataan jokaisen yrittäjän osalta työharjoittelut ja pitäisihän jokaisella TE-toimistolla olla joko hyvä tai
edes riittävä tieto siitä, mitä työharjoittelu tarkoittaa missäkin yrityksessä.
Käsityksemme mukaan TE-viranomaiset ovat velvollisia myös tarkastuskäynteihin. Miten asiat etenevät asiakkaiden näkökulmasta sitten, kun palvelujärjestelmä on ajettu alas ja ELY-alueet
suurenevat nykyisestään ja jokaiselle vie-
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lä suuremmalle alueelle jää vain yksi täyden palvelun TE-toimisto eli ELY.
Tulevaisuudessa meillä varmaan on
yksi työvoimavirasto, jonka rekisterissä
on koko maan työttömät työnhakijat ja
palveluohjaus toimii keskitetysti sieltä
koko maahan.
Mielestäni tässä asiassa on jopa turhaan syyllistetty työnantajia, yrittäjiä.
Olisi todella mielenkiintoista tietää mitä
tästä asiasta ajattelee ihan tavallinen
yrittäjä. Asikaisen Jukka kirjoittaa tässä lehdessä rakennusalan asioista ja tässä
on vähän samanlainen asia. Valvonnan
puuttuessa aina löytyy niitä, jotka menevät sieltä missä aita on matalin.

Kaivostyötoiminta
Työttömyys ja työllisyys ovat keskusteluttaneet allekirjoittanutta myös kesäloman aikana ja sen jälkeen liikkuessani
kotomaassa. Pohjoisessa Lapissa ja Kainuussa puhututtaa erityisesti kaivosteollisuudesta sekä hyvässä että pahassa.
Molempiin maakuntiin avautuu työpaikkoja lisää, joihin työllistyisi satoja,
jopa tuhansia työttömiä, jos ulkomaisille
kaivosyhtiöille kelpaisi maakuntien työttömät työnhakijat.
Olen käsittänyt, että pidettäville
kursseille hakijoita on paljon. Joko pohjoiset amikset ovat aloittaneet koulutuslinjan uusille, nuorille kaivostyöntekijöille? Työpaikkojen määriin vaikuttaa
myös se, että kaivospaikkakunnille tar-

vitaan nopeasti lisää päivähoitopaikkoja, kouluja, kampaamoja eli kaikkia palveluita, mitä ihmiset yleensäkin tarvitsevat. Suuri pula tuntuu olevan ainakin Sodankylän korkeuksilla asunnoista.
Kaivosalan työllisyyskurssit pyörii ja
yllättäen osa Lapin ihmisistä muuttaa takaisin kotiseudulleen. Mutta ihan samalla tavalla alihankkijat pyörii kuvioissa ja
kaivoksissakaan ei kaikki kestä päivänvaloa. Merkittävä keskustelunaihe pohjoisissa maakunnissa kaivosten ympärillä on ympäristökysymykset.
Kaikki varmaan tuntevat keskustelut, mitä pyörii Talvivaaran jätteiden ja
saasteiden ympärillä. Onko ympäristölupapäätösten myöntämisten aikana voinut käydä niin, että myöntäjäviranomaisilla silmät ovat ummistuneet yleisen
hyödyn nimissä? Eihän meillä Suomessa
voi olla ”hyväveli systeemiä”, eikä ainakaan lahjontaa? Eihän toki! Uhraavatko
maakuntien päättäjät luontoarvonsa, jos
saadaan uusia työpaikkoja ja kunhan verotulot tulevat maakuntiin.
Lapin kaivosten osalta paikallinen
keskustelu on vasta ihan alkutekijöissään. Minkälaisen maan me jätämme
omille lapsillemme ja lastenlapsillemme.
Uhkia on todella niin paljon, ettei edes
uskalla lukea lehtien taloussivuja tai television talousuutisia.

Talvea odotellessa
Lea Karjalainen
elokuun 27. päivänä 2012

Kesäloma-ajatuksia 2012

Kaunis, kaunis ja karu maa!
Lähdin Helsingistä kohti Lappia 1.7.2012.
Rinkan käyttö puntarilla pysäytti
viisaria 13,2 kiloon ja rinnan puolen
repun 4,3 kiloon. Menen Ruotsiin
aina Kemin kautta junalla, linja-autolla
Haaparantaan, auton vaihdon jälkeen
kohti Luuleåta ja sen jälkeen suuntana
onkin jo Jokkmokk. Linja-autolla
kulkeminen on Ruotsissa edullista ja
hinnat ovat noin 45 % halvempia kuin
meillä. Autoissa onkin joka matkan
aikana paljon eri ikäisiä ja eri värisiä
matkustajia, jotka kulkevat lyhyitä
matkoja kylien välillä. Ja sitten on meitä
turisteja, jotka menemme pidempiä
etappeja.

Kuva: Carl-Johan Utsi

J

okkmokk on pieni, noin 3000
asukkaan kaupunki hieman napapiirin pohjoispuolella, Luuleojoen
vesistön varrella. Se tarkoittaa suomennettuna saamesta Jokimutkaa tai Joenmutkaa. Kaupunki on laajan ympäristöalueen kappakeskus ja on ollut historiallisesti huomattava saamelaiskeskus.
Saamenkansan suurimmat markkinat ovat edelleenkin Jokkmokkissa helmikuun pakkasilla. Pysähdyn sinne perheemme kanssa ennen matkan jatkamista, kuten Sarekin kansallispuiston alueelle, Akkajärven rannalle, Vaisaluoktaan. Automatka Jokkmokkista Ritsemiin kestää kohtuuajolla kolme tuntia ja
tie on paikoitellen hyvinkin huono. Talven jälkeen lohkareita on sinkoillut alas
vuoren rinteitä ja aina jossakin on menossa sillan tai tien korjaus.
Suoraan Vaisasta Norjan rajalle on 28
kilometriä ja kylän ohi kulkee retkeilypolku rajalle ja edelleen Norjaan, josta lähin suuri kaupunki on Narvik. Vaisa on
Utsin suvun kesäkylä ja siellä asuu ratapöheikössä saman tokkakunnan perheitä useita kymmeniä. Perheitä on ehkä
kaikkiaan 40–50 kpl, sillä seudulla perinteisesti asuneiden kirosana on Vattenfall.
Luuleojoki on padottu Bodenista
ylöspäin koko matkalta ja siellä on kaikkiaan yhdeksän voimalaitosta. Luuleojoen patoaminen yläjuoksulla on aloitettu
vuonna 1902 ja veden pintaa on nostettu
patoa korottamalla aina muutaman vuo-

sikymmenen välein. Tällä hetkellä Akkajärven suurin selkä, jossa vesi myrskyää
useimmiten, on yli 60 kilometriä pitkä
ja noin 10 kilometriä leveä. Niin syvä on
kuin pitkäkin sanotaan Inarista, mutta
Akkajärvellä olet tuulten armoilla. Akkajärven säännöstelyrajat ovat uskomattomat, sillä järveä säännöstellään yli 40
metrin korkeuserolla. Talvella järvi putoaa joen uomaksi ja kesällä vuorten lumien valuttua alas vuorten seinämiä, se
muuttuu mereksi.
Kylä sijaitsee Akkajärven eteläpuolella ja sinne kuljetaan järven yli. Voimayhtiö on järjestänyt valtion kanssa ihmisten viemiseksi lautan, joka kuljettaa järven yli mahdollisten retkeilijöiden lisäksi
kaiken asukkaiden tarvitseman tavaran,
jopa rakennustarvikkeista lähtien. Paikallisille lauta on ilmainen, mutta turisteille se maksaa noin 25 euroa. Ritsemiin
kulkee kesäisin myös vuorobussi, tosin
toisinaan talvella tie suljetaan puomilla
ja autoliikenne tapahtuu ajamalla auraauton perässä. Akkajärvi on kalaisa järvi, joka ei jättänyt lomani aikana yhtenäkään aamuna kenttämme väkeä nälkään.
Rautua, siikaa ja taimenta syötiin savustaen, keittäen, paistaen ja suolaten.

Vuorten ja tuntureiden maat
Norjan rajan pinnassa maat (kuten Sarek, Sjaunja tai Stora Söjfallets) ovat kokonaan suojeltuja. Kansallispuistoissa
on laajat retkeilyreitit ja turisteja ympäri maailmaa. Heitä pistäytyy myös kesäkodissamme kysymässä kalaa ja paikallisten neuvoja. Retkeilyreitit kulkevat yli jäätiköiden, yli kuohuvien purojen ja jokien. Joissakin joissa on sillat ja
ennen kaikkea polku nousee välillä vuorien ja tunturien rinteitä palaten välillä
taas jokilaaksoihin. Talvireitit on merkitty moottorikelkkoja varten ja taukotupia
löytyy pitkin reittejä. Retkeilymajat ovat
vielä alkuperäisen ajatuksen mukaisia
”keskellä jotakin ei mitään.” Näin myös
ihmeekseni vaeltajia varten pystytettyjä
puhelinkoppeja korkeilla paikoilla. Vuorilla tuntee olevansa kuin ”Heidi Sveitsin
Alpeilla.”
Itse olen jokunen vuosi sitten vaeltanut Vaisasta Kutsjärvelle ja takaisin, josta tulee noin neljäkymmentä kilometriä
ja oli elämys kulkea ohuessa ilmanalas-

sa. Luonto on ihan erilainen kuin meidän Kevon kansallispuistossa tai Ivalojoen ylämailla tai Paistunturin palkisilla.
Eräissä mainoksissa houkutellaan
hiihtäjiä ja laskettelijoita Sarekin maisemiin sanomalla, että siellä on Ruotsin
pisimmät laskettelumäet. Vauhti ei ole
päätä huimaava, mutta rinteet ovat pisimmät. Siellä eivät moottorit hinaa ketään vuorten rinteille; siellä sinä käytät
omaa voimaasi.
Norrbottenin lääni on Ruotsin merkittävin kaivosalue ja tällä hetkellä Kiirunan kaupunki tekee varmaan maailmanlaajuisestikin merkittävää työtä
malmion hyväksi ja sen käytön laajentamiseksi. Koko kaupunki aina Kiirunan kaupungintaloa ja useita kerrostaloja myöten siirretään vallan toiseen paikkaan kaivoksen ja malmi on tieltä. Kiirunaan etsitään parhaillaankin tuhansia
ihmisiä työhön. Sarekin alueella on ollut myöskin kaivoksia ja malmipitoisuus
näkyy rannan kivissä sekä vuorten kivipaaseissa. Siellä sitä on vähän kaikkialla, mutta ehkä ei ihan tarpeeksi, että sitä
louhittaisiin.
Tyttäreni ja hänen miehensä kesäkodin ikkunasta näkyy Ruotsin toiseksi korkein vuori Akka, joka sijaitsee 2015
metriä merenpinnasta. Lähistöllä kylän
takana on useita yli 1000 metriä korkeita
vuoria ja lumipeitto näin heinäkuussakin alkoi muutaman sadan metrin päästä
talojen nurkalta. Vuorien vesien kosket
putoavat rinteitä alas muodostaen vuorijokien nauhan koko järven ympäristössä.
Olen viettänyt jo usean kesän näissä
kivisen karuissa ja jylhissä lastenlasteni
isänmaan maisemissa.
Omat kasvonsa alueelle antaa porotalous: vasojen kesämerkitykset tapahtuvat ylänköalueen tunturilaaksoissa.
On hupaisaa joskin kallista, että vaikeakulkuisten maastojen vuoksi poromiehet menevät kesämerkitykseen helikoptereilla. Talvisin porot kaivavat lähellä
Bodenia ja kesäksi ne siirretään lähelle
lakipäitä, missä ei ole sääskiä ja räkkää.
Erilaista verrattuna suomalaiseen poronhoitoon on se, että miehistä osa on aina
porojen luona, vaikka poroja laidunnetaan periaatteessa vapaasti.

Terveisiä saamenmaasta kesälomalta,
puheenjohtajanne Lea
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Puheenjohtajan tervehdys

Pintaraapaisua työttömien
edunvalvonnan saralle
”Työvoima- ja
yrityspalvelut uudistuvat”
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 770 miljoonaa
euroa. Se on lähes 44 miljoonaa euroa
enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan vuoden 2013 alusta lähtien. Tavoitteena on tukea osaavan työvoiman
saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. Näin luodaan
edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja
investoinneille sekä vastataan yritysten
työvoima- ja osaamistarpeisiin.
Julkisten työvoimapalveluiden määrärahaksi ehdotetaan 525 miljoonaa euroa, mikä on 40 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. TE-toimistojen määrärahaksi ehdotetaan reilut 168 miljoonaa euroa, mikä on yli 12 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Määrärahasta 2 miljoonaa euroa käytetään maahanmuuttajien työllistymistä edistävän
pääkaupunkiseudun aiesopimuksen jatkamiseen ja runsas 3 miljoonaa euroa
uraohjausresurssien vahvistamiseen.

Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu tukee nuorten ja vastavalmistuneiden siirtymistä
työmarkkinoille. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan
työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuuseen
on varattu 60 miljoonaa euroa.

Kuntakokeilu ja
kotouttaminen
Pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi toteutettavan kuntakokeilun toimeenpanoon on varattu 20 miljoonaa euroa.
Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työt-
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tömyyden vähentäminen. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotouttamiskoulutusta. Kokonaisuudessaan kotouttamispolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 96 miljoonaa euroa”. Suora lainaus TEM:n budjettitiedotteesta.

Toinen budjetti
Urpilaisen esikunnan toinen budjetti annettiin eduskunnalle syyskuussa.
Arvonlisävero nousee ja se on näkynyt
jo ennakkoon elintarvikkeiden hintojen
nousuna maailmanmarkkinahintojen
nousun myötä. Liha-alan tukkurit ovat
”luvanneet” nostaa jo etukäteen ainakin
lihantuotteiden myyntihintoja ja se tietysti tarkoittaa kaikkien mahdollisten
jatkojalostetuotteiden hintojen nousua.
Arvonlisäveron prosentin nousu näkyy kaikkien kukkarossa ja eniten niiden, joilla on muutoinkin vähän. Etuuksien nousu tämän vuoden alusta mitataan näin saajiltaan takaisin. Valtion
vuoden 2013 budjetti nousee kokonaisuudessaan 53,9 miljardiin euroon. Siitä
verokorotuksia on 1,3 miljardia ja menoleikkauksia 400 miljoonaa.

Leikkausten kohderyhmät
Meidän kohderyhmän osalta leikkaukset
kohdistuvat oppisopimuskoulutuksiin,
joista leikataan valtionosuuksia 21 miljoonaa euroa eli saman verran kuin on
budjetoitu kuntakokeiluun. Jo nyt asiantuntijat ovat arvioineet, ettei tällä summalla päästä edes vuoden 2010 aktivointiin.
Rahan riittämättömyys on suoraa
seurausta toimenpiteiden hinnan noususta, kuten työmarkkinatuen korotus
vuoden alusta. Työministeriön neuvotte-

levan virkamiehen Pekka Tiaisen mukaan lisäbudjetin tarve on välttämätön jo
tänä syksynä ja uutta lisäbudjettia tarvitaan jo keväällä eli työministeriön sisälläkin rahan riittävyydestä ja ensi vuoden
budjetin suuruudesta on selkeää erimielisyyttä.
Ihalainen nimesi kansanedustaja
Tarja Filatovin keväällä tekemään selvitystä välityömarkkinoiden kehittämiseksi. Järjestömme väki on ollut tosi tyytyväinen siitä, että selvitystä on tekemässä juuri Filatov. Tiedämme, että hän
on alan asiantuntija ja osaa nähdä asioita
myös pitkään työttömänä olleiden kansalaisten näkökulmasta.
Tarjan pitäisi tehdä esitykset niin
vaikeista asioista, että ihan itseänikin
tuskastuttaa. Miten pitkäaikaistyöttömät saadaan töihin ja miten edistää välityömarkkinoita työttömän matkalla
kohti työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta? Toivomme, että Tarjan johtopäätökset ja esitykset ministerille ovat meidän odotusten mukaisia.
Haastatteluissaan Tarja puhuu pehmeästi ihmisten ehjäämisestä ja siitä,
etteivät kaikki työttömät täytä avoimien
markkinoiden odotuksia tehokkuudesta ja tuottavuudesta. Tarja myöntää, että
nykyisellään järjestelmämme luo vaikeuksia myös niille, jotka yrittävät järjestää
töitä pitkään työttömänä olleille.
Mielenkiintoista tässä on se, miten
tähän uuteen esitykseen sijoittuu yhdistyksemme ja koko kolmas sektori. On ollut selvästi nähtävissä, että uusien toimijoiden tulo meidän eheyttämissaralle on
aiheuttanut sen, että useilla alueilla juuri

meidän yhdistysten toiminta kärsii työntekijöiden puutteesta.
Huomioni on kiinnittynyt varsinkin pohjoisiin maakuntiin, Lapin ja Oulun alueisiin. Siellä palkkatukipäätöksiä
meidän yhdistyksiin ei ole annettu koko
alkuvuoden aikana juuri nimeksikään.
Voidaan siis kysyä, että miksi?

Kaarinan malli
Kesäpäivillä olleet ihmiset kuulivat miniseminaarissamme perusturvajohtaja Antti Parpon alustuksen. Kaarinan
mallilla saataisiin aktivointiastetta nostettua joka kunnassa yhdessä toimien.
Kunta, kolmas sektori ja TE-väki yhdessä
samaan hiileen puhaltaen.
Kuntakokeilut ovat lähtemässä käyntiin eri puolilla maata. Hurja määrä kokeiluja hyväksyttiin mukaan eli kokeilualueita on yli 20 kpl. Hankkeissa on mukana kaikkiaan 63 kuntaa. Periaatteessa
mukaan hyväksyttiin kaikkien maakunta-alueiden isot kaupungit omien rönsyjensä kanssa. Lisäksi pääkaupunkiseudulta Vantaa hyväksyttiin jälkijunassa
hankerahasta talteen laitetulla rahalla.

Kuva: Carl-Johan Utsi

Ajatuksia kokeilusta
Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa puhutaan 10 kuntakokeilusta. Sen lisäksi alkukeväällä oli esillä keskusteluissa poliittisilla areenoilla, että hankkeita
olisi 5–7 kapplaetta. Hyvin suuri yllätys
oli itselleni, kun ministeri Ihalainen päätyi näin suureen määrään.
Johtoryhmällä on ollut nyt kaksi kokousta ja sellainen tunne on, että yrittäminen on ainakin ministeriössä ja Kuntaliitossa kohdallaan.

Ennenkuulumaton tutkimus
Tutkimus, joka nivotaan kaikkiin hankkeisiin, on maassamme jotain ennen-

kuulumatonta. Periaatteessa tutkimusaineistona on kaikki se tieto, joka ihmisistä on maassamme kerätty eri elämäntilanteissa sivuten sosiaalisia tarpeita,
ura-asioita ja jo aiemmin hänen käyttämiään palveluita.
Dataa tulee aivan valtavasti jokaisesta hankkeesta ja jokaisesta ihmisestä.
Huomionarvoista on, että hankealueet
pitävät sisällään yli puolet maamme 500
päivää työttömänä olleista.
Toivoisin, että hankkeen johtajat ottaisivat nyt ensiksi irti Paltamon hankkeesta sen, mitä sieltä on mahdollisuus
saada, hyödyntäen ainakin aluksi tuoretta tutkittua tietoa. Eihän maassamme
ole koskaan, eikä missään käytetty niin
paljon rahaa yksittäisellä paikkakunnalla työllisyyden hoitoon kuin Paltamossa
(per kunnan asukas).

ESR:n varat
Toivoisin, että ESR:n puolelta uudelleen
ohjattavat varat ohjattaisiin niihin hankkeisiin, joihin ei nyt tästä kokonaisuudesta saatu rahaa. Miltä näyttää kolmannen sektorin asema tässä hankekokonaisuudessa? Heikolta, erittäin heikolta.
Meidän yhdistysten mukanaolo on
mahdollistettu aidosti vain yhdellä paikkakunnalla ja ainakaan ensimmäisten
kokousten aikana tähän asiaan ei saatu vahvistusta. Tämän asian eteen täytyy tehdä töitä alueellisesti ja paikallisesti. Kuntakokeilujen tarkoituksena ei
ole heikentää paikallisia verkostoja, vaan
vahvistaa niitä.
Kyllä me sen tiedämme, etteivät kunnat tätä hommaa hoida ilman kolmannen sektorin toimijoita, mutta tietysti
useilla kunnilla on niissäkin toimijoissa
vara mistä valita ja virkamiehet valitsevat kumppaninsa.

Turun hanke
Yksittäisistä hankkeista eniten ihmettelin Turun hanketta. Siellä hanke keskittyy vain Varissuon alueeseen. Varissuo on hyvin monikulttuurinen lähiö ja
laajempaankin hankkeeseen Turulla olisi ollut tarvetta. Turun aktivointiastehan
on maamme alhaisimpia.

Palkkatukilaisten
kuntalisämahdollisuus
Yksi asia, joka tuli johtoryhmässä esille, oli kuntalisämahdollisuus palkkatuella oleville. Ministeriö aivan toivoo
ja odottaa, että kokeilurahaa käytettäisiin palkkatuella oleville kuntalisänä, se
on kuntakokeilussa mahdollista. Useat
paikkakunnathan maksavat jo järjestöihin palkkatuille kuntalisää, mutta eivät
kaikki. Esimerkiksi Helsinki maksaa ensimmäisenä vuonna 600 euroa ja toisena
vuonna 650 euroa.

Työttömän bonus
Toinen mielenkiintoinen on niin sanottu ”Työttömän bonus”, eli työtön saisi
ensimmäisen kuukauden aikana – työt
aloittaessaan – myös ylimääräisen kuukauden työmarkkinatukea. Bonus ei tule
kaikille automaattisesti, vaan vain kuntakokeilupaikkakunnille. Seuraamme
kiinnostuneina, miten asiat etenevät.
Vuoden alusta työvoimapalvelulakiin ja työttömyysturvalakiin tulee jälleen muutoksia. Jotain, joka koskee meidän ihmisiä, osa vahvasti yrittäjiä ja osa
vahvasti opiskelijoita. Lopulliset lakiesitykset annetaan Eduskunnalle syyskuun
alkupuolella.

Syksyn edunvalvonnan tuiskuja
odotellessa
Sörkässä 31.8.2012
puheenjohtajanne Lea
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Halveksittu
puhelinmyyjä
Urani toistuvaistyöttömänä alkoi jo
niinkin varhaisessa vaiheessa kuin
90-luvun laman loppuvaiheessa. Silloin
minusta tuli hylkiö ja toistuvaisköyhä.
Roskaksikin on ystävällisesti kutsuttu.
Siihen astisella menestyksekkäällä
uralla ei ollut enää merkitystä,
valtiotieteen opinnot vaikeuttivat
työllistymistä. Ikä painoi, kukaan ei
halunnut työllistää kolmenkympin
korkeaan ikään ehtinyttä akateemista
hömpöttelijää.

K

irjoitin muutama vuosi sitten Karenssi-Sanomiin surullisen tarinan siitä, miten viranomaiset iskivät kyntensä minuun vuosituhannen vaihteessa. Kerroin, miten minusta tehtiin diagnoosi, jonka mukaan
olen kykenemätön henkiseen työhön,
erikseen mainittuna vielä myynti- ja
markkinointityöhön.
Välittömästi työkokeilun ja lausunnon jälkeen sain määräaikaisen työn lelukaupasta ja lähdin kiitettävän työtodistuksen kera viimeisenä päivänä tältä
työrupeamalta. Sitten suoritin loppuun
kesken jääneet valtiotieteen opinnot.
Olin edelleenkin täysi nolla työmarkkinoilla ja siksi osallistuin aktiivisesti politiikkaan ja köyhien asioiden ajamiseen,
mutta huonolla menestyksellä. Paikallislehden toimittajana sain tarvitsemaani
meriittiä ja ryhdyin hakemaan toimittajan työtä, mutta en tullut valituksi.
Aika kului ja työtä ei löytynyt. Osallistuin sosiaalitoimiston järjestämään
työnhaun valmennukseen. Siellä minuun valettiin uutta rohkeutta hakea
työtä ja sain tehtyä myös työnhaussa tuiki tarpeellisen CV:n.

Kuntouttavaan työhön
Työtä ei sittenkään löytynyt ja minut
kutsuttiin sosiaalitoimistoon puhutteluun, jota kutsutaan ”kokonaistilanteen
kartoittamiseksi”. Sossun täti kertoi, että
kun työtä ei ole löytynyt, niin minut järjestetään kuntouttavaan työhön kaupungille ja tuloni nousisivat 150 euroa kuukaudessa.
Olin kauhun vallassa! Silloin muistin, että yksi tuttava oli kertonut edellisenä keväänä eräästä puhelinmyynnistä, jossa oli ollut jonkun aikaa. Otin sinne yhteyttä ja minut kutsuttiin työhaastatteluun. Ystävällinen haastattelija näki
ansioluettelostani, että olin toiminut aktiivisesti yhteiskunnallisissa harrastuksissa ja päätti palkata minut.
Soitin sossuun ja kerroin, että olin
saanut työpaikan. Sain sieltä avustuksen
matkalippua varten ja aloitin työt. Aluksi palkkani oli noin 1800 euroa kuukaudessa ja kyseessä ei ollut tosiaan lehtimyynti. Pari kuukautta työskenneltyäni
henkilökunta kutsuttiin ruokalaan ja julistettiin ”kuukauden myyjä” -kilpailun
voittaja. Ja arvatkaa kuka se oli? Kyllä, aivan oikein, minä päihitin kilpailussa yli
sata muuta myyjää. Olenko siis kuntoutuksen tarpeessa? Häh?
Olin pitempään puhelinmyyntiyrityksen palveluksessa ja sitten rupesi jo
kyllästyttämään. Siellä oli meluisaa ja
palkka oli aika pieni. Ryhdyin hakemaan
uutta paremmin palkattua työtehtävää
ja yllättäin huomasin saaneeni kaksi uutta työtä samanaikaisesti. Valitsin tietysti paremmin palkatun ja sellaisen, jota
saa tehdä pienemmässä porukassa. Aloitin uuden myyntityön omassa huoneessa. Tehtävä on haastavampi ja palkka pa-

Työllisyys
Koulutus
Terveydenhoito

181

Syrjäytyneisyys

Lauri Niiranen
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rempi. Olen tyytyväinen. Tämän parempaa tuskin koskaan saan.
Olen tavannut muita akateemisia
työttömiä ja kehoittanut heitä hakemaan
siihen puhelinmyyntiin, jossa itse aloitin. Kukaan ei kuitenkaan halua, vaan
kaikki haluavat koulutusta vastaavaa
työtä. Oman kokemukseni mukaan työtä ei kuitenkaan saa, jos on työtön. Puhelinmyynteihin on työttömänkin helppo päästä.

Työkokemusta ja rahaa
Tapasin huippukoulutetun Irmelin. Hänellä on muutama tutkinto ja puhuu monia kieliä, mutta ei saa työtä mistään.
Ehdotin hänelle puhelinmyyntiä, mutta
hän ei halunnut. Seuraavan kerran, kun
kuulin hänestä, niin työvoimatoimisto oli siirtämässä häntä kuntouttavaan
työhön. Olisiko kuitenkin kannattanut
tulla ennemmin halveksittuun puhelinmyyjän ammattiin, kuin sitten ihmetellä, että miksi minua tervettä ihmistä
kuntoutetaan? Veljeni Harald taas toimi
myös useamman vuoden puhelinmyyjänä ja ylennettiin lopulta myynti- ja markkinointipäälliköksi.
Kokemukseni mukaan siis puhelinmyyjänä toimiminen kannattaa ennemmin kuin työttömänä olo. Siitä saa työkokemusta ja RRRRR AHA A A A! Jonkin ajan kuluttua voi jo alkaa suunnitella ”parempaan” työhön siirtymistä ja
voi jättää hyvästit työttömyyskierteelle.
Pennin venyttäminen ei enää ole elämän
pääsisältö, kun palkkapäivänä tilille kilahtaa 1500 euroa. Suosittelen.

Tuula Kuusisto

Työttömille ja vähävaraisillekin
on taattava ihmisarvoinen elämä
hyvinvointi-Suomessa.
Äänestysalue Ylöjärvi

Juhani Heino

TVY ry:n varapuheenjohtaja,
Ylöjärven Työttömien yhdistys ry:n
puheenjohtaja

Antti Vuorio uusi talousja järjestösihteeri

Kuva: Juha Keränen

A

ntti Vuorio aloitti TVY ry:ssä
talous- ja järjestösihteerinä 10.
syyskuuta. Hänen tehtäviinsä
kuuluu taloushallinto ja jäsenyhdistysten palvelut. Hän toimii myös
työntekijöiden lähiesimiehenä, hoitaa
avustusasioita ja raportointia, valmistelee kokouksia ja tilaisuuksia yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa, viestintää yhdessä puheenjohtajan kanssa ja
Karenssisanomien toimitusta ja taittoa.
Aikaisempi työkokemus nelikymppisellä Antti Vuoriolla on pitkälti järjestökentältä sekä viestinnästä. Hän on toiminut useita vuosia sekä toimittajana että
viestintäpäällikkönä ja monen järjestön
toiminnanjohtajana. Järjestökokemus
yhdistysten hallitustyöskentelystä alkoi
jo 1980-luvun lopulla. Vuorio on järjes-

tänyt toimissaan paljon erilaisia kulttuuritapahtumia: taidenäyttelyitä, elokuvafestivaaleja, konsertteja, seminaareja ja
koulutuksia.
Yritysyhteistyöstä, markkinoinnista ja varainhankinnasta Vuoriolla on kokemusta ja hän näkeekin nämä työn osaalueet erittäin mielekkäinä. Yhteistyö
järjestöjen kesken on asia, jota kannattaa harjoittaa ja vaalia. Yhteistyömuotoja
tulee myös kehittää muiden toimijoiden,
kuten oppilaitosten, kuntien, yritysten ja
valtion kanssa. Näitä osa-alueita Vuoriolla on tarkoitus kehittää myös TVY ry:ssä.

Kaipaamme ihmisarvoa!

L

aki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 2002 syyskuun alussa. Lakien pykälissä
on usein juuri meidän ihmisiä
kohtaan suoranaisia ihmisarvon loukkauksia ja tässä nyt tiedoksenne yksi
oikaisu.
Toinen suuri vääryys on edelleen
palkkatuessa se, että työssäoloehto
ei kerry kuin puolet ajasta. Palkkatukijaksot ovat usein lyhyempiä kuin 1
vuosi ja aina pitkään ilman työtä olleet
ihmiset jäävät ilman ansioturvaa palkkatukityösuhteen päätymisen jälkeen.
On totta, ettei ansioturva ole paljon
suurempi kuin työmarkkinatuki, mutta on se kuitenkin muutaman euron,
vaikka se lasketaankin palkkatukipalkasta.
Muilta osin oikeudenmukaisuutta
ja ihmisarvoa kaivataan ainakin työttömyysturvan omavastuupäivien poistamisessa. Miksi työttömyyden alkaessa pitää olla päivät, joilta ei makseta työttömyysturvaa tai miksi työttömyysturvan päälle ei saa leikkaamat-

tomana tienata edes 300–500 euroa,
jonka voisi ihan hyvin sitten huomioida muissa etuuksissa. Ihmiset kaipaavat vielä vuoden 1988 työllisyyslakia ja
perustuslakiin lauselmaa. Työvoima
on valtiovallan erityissuojeluksessa.

14 § (8.6.2012/288)
Toistuva
työvoimapoliittisesti
moitittava menettely
Jos työnhakija kuuden kuukauden tarkastelujakson kuluessa toistuvasti menettelee 1 tai 4 §:ssä taikka 9–12 §:ssä
tarkoitetulla tavalla työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, hänelle
asetetaan työssäolovelvoite toistuvasta menettelystä lukien.
Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun henkilö on yhteensä vähintään 12 kalenteriviikkoa:
1) ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä;
2) ollut julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain 6 luvussa tarkoitetus-

3)

4)
5)
6)

sa työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa;
ollut julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain 6 luvussa tarkoitetussa työ- ja koulutuskokeilussa taikka
mainitun lain 8 luvussa tarkoitetussa
työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa;
ollut kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa tarkoitetussa kuntouttavassa työtoiminnassa;
opiskellut omaehtoisesti 2 luvun 6
§:n 2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opintoja; tai
työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä.

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu
myös, kun 1 momentin mukaisen työssäolovelvoitteen asettamiseen johtaneesta menettelystä on kulunut vähintään viisi vuotta.
Mitä 1–13 §:ssä säädetään, ei sovelleta 1 momentin mukaisen työssäolovelvoitteen aikana.
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Nuorten syrjäytyminen
voidaan ehkäistä
Nuoren syrjäytyminen on periaatteessa
ehkäistävissä, kun eri tahot kantavat
riittävää huolta lasten ja nuorten
elämästä ja kukin ammattilainen
kantaa vastuunsa lapsen, nuoren ja
hänen vanhempiensa tarvitseman
tuen tarjoamisesta yhteistoiminnassa
muiden kanssa.

Kuvat: Juha Keränen

N

äin todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen tänään Helsingissä
järjestämässä Nuorten syrjäytymisen ehkäisy – tilannekartoituksesta toimintaan -seminaarissa. Seminaarin
avasi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Presidentti Niinistö sanoi puheenvuorossaan, että lapsi ja nuori tarvitsee
vierelleen luotettavia aikuisia kanssakulkijoita. ”Tarvitsemme yhteisen vastuun ottamista ja kantamista. Jokainen
meistä on näkijä, jokainen meistä on tekijä. Syrjäytyminen ei ole mikään luonnonilmiö, jolle emme mitään mahtaisi.
Yksin meistä kukaan ei voi sitä poistaa,
yhdessä se on mahdollista.”
Suurin osa suomalaisista lapsista ja
nuorista voi hyvin. Kuitenkin monien
lasten ja nuorten syrjäytyminen on tosiasia. Syrjäytyminen on prosessi, josta tunnetaan monia tärkeitä altistavia
ja suojaavia tekijöitä. Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi maahanmuuton tai
köyhyyden tuoma erillisyyden kokemus,
vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmat tai poikkeuksellisen ankara
kasvatus. Suojaavia tekijöitä ovat muun

muassa läheiset lämpimät ihmissuhteet
kasvuympäristöissä tai onnistuminen
koulunkäynnissä. Näihin prosesseihin
voidaan vaikuttaa.
THL, OPH ja eri valtionhallinnon toimijat aikovat lisätä merkittävästi yhteistyötään lasten ja nuorten auttamiseksi heidän omissa kasvuympäristöissään.
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan lasten, nuorten ja perheiden asioiden yhteistyötä parannetaan
lisäämällä eri ministeriöiden yhteistyötä ja hyödyntämällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijuutta.

Laaja-alainen ehkäisy tärkeää
THL:n pääjohtaja Pekka Puska korosti,
että pohjimmiltaan on kysymys suomalaisen yhteiskunnan yleisistä asenteista,
mutta myös julkinen palvelujärjestelmä
voi tehdä paljon.
”On tärkeää jakaa julkiset voimavarat optimaalisesti. Jos satsataan tehokkaaseen ennalta ehkäisyyn, esimerkiksi
alkoholipolitiikan, neuvolatyön tai koulusuoriutumisen tukeen, voidaan vastaavasti säästää ainakin kalliin päihdehuollon tai nykyisin kovin laajan ja kalliin

Lisätietoja:
Pekka Puska
pääjohtaja, THL
puh. 029 524 6001
pekka.puska@thl.fi
Aulis Pitkälä
pääjohtaja, OPH
puh. 029 533 1298
aulis.pitkala@oph.fi
Marina Erhola
ylijohtaja, THL
puh. 029 524 6007
marina.erhola@thl.fi
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Tilaisuudessa kuultiin myös klassista musiikkia, THL:n erityisasiantuntijaa Jukka Mäkelää, Tuomas Kurttilaa Vanhempainliitosta sekä
lastensuojelusta selvinnyttä Sami Isoniemeä, Selviytyjät-ryhmästä (nyk. poliisi).

huostaanoton kustannuksista”, Puska
totesi. ”Vaikuttava alkoholipolitiikka ei
vaadi rahaa, mutta tuo suuria säästöjä.”
Nuoret itse korostavat ystävien ja sosiaalisen tuen merkitystä. Tämä ei ole
niinkään lainsäädäntö- tai raha-asia,
vaan keskeistä on pikemminkin järjestötoiminta.
”Moni syrjäytymässä oleva, kuten
maahanmuuttaja, on urheilun kautta
päässyt kiinni yhteiskuntaan. Samoin
monet järjestöt tekevät fantastista työtä syrjäytymisriskissä olevien nuorten
tavoittamisessa ja tukemisessa”, Puska
huomautti.

Viidennes altistuu
perheväkivallalle
Perheväkivalta on syrjäytymisen merkittävä riskitekijä, jolle altistuu noin 20
prosenttia lapsistamme. Siihen kuuluu

myös lapsen emotionaalinen laiminlyönti ja lapsen kokema vanhempien välinen väkivalta. Myös masennus heikentää
nuorten hyvinvointia. Vaikeista tai keskivaikeista masennusoireita kärsii noin
15 prosenttia nuorista. Heistä kuitenkin
vain pieni osa on palveluiden piirissä.
”Väitän, että yhteiskuntamme ja sen
palvelujen tuottamisesta vastaavat instituutiot eivät ole vielä virittäytyneet kohtaamaan tätä todellisuutta. Erityisenä
huolenamme tulisi olla perheväkivalta
ja siihen usein liittyvä alkoholi altistavana tekijänä. Lisäksi sillä on kiistaton vaikutus nuoruusiän päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä sitä kautta syrjäytymiseen”, THL:n ylijohtaja Marina Erhola totesi.
Erhola peräänkuulutti nuorten kuuntelemista ja kohtaamista sekä aikuisten
vastuuta ja rohkeutta kohdata ja tunnistaa vaikeitakin asioita. Varsinkin

13–16-vuotiaille nuorille ratkaisevinta on
pysyvyys ja turvallisuus. ”Ongelmana
on, että muun muassa kouluterveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät vaihtuvat
usein tilanteessa, jossa nuori kohtaa todella isoja muutoksia esimerkiksi perusopetuksen yläluokille siirtyessään”, Erhola korosti.

Yhteistyö ja paikalliset
koulutuksen kehittämissuunnitelmat avainsanoja
Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä korosti sekä kansallisen että paikallisen tason opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteistyön
lisäämistä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tukemiseksi. Paikallisen tason yhteistyön lisääjänä Pitkälä
toi esille paikallisen koulutuksen kehittämissuunnitelman laatimisen valtuustokaudelle. Se sisältäisi keskeiset lähtökohdat koulutuksen kehittämiseen ja resursointiin. Oppilashuoltoon, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvä osio tulisi
laatia yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden viranomaisten kanssa.
Pitkälä totesi myös, että meneillään
oleva koulutuksen kehittäminen sekä jo
tehdyt suositukset mahdollistavat syrjäytymisvaarassa olevien lapsien ja nuorten tukemisen. Suomessa toteutettava
koulutustakuu, jossa jokaiselle peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka, on merkittävä kouluttautumista tukeva ja syrjäytymistä ehkäisevä toimenpide. Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteet uudistetaan
vuosina 2012-2016. Tavoitteena on turvata oppimisessa ja yhteiskunnassa tarvittavia perustaitoja, elämisen taitoja,
jokaiselle. Ammatillisen koulutuksen
osalta tulisi joustavoittaa opintopolkuja nuorten erilaisiin koulutustarpeisiin
vastaamiseksi.
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Työllisyystavoitteisiin
riittävästi määrärahoja
Vuonna 2013 alkaa nuorten
yhteiskuntatakuu siten, että budjetin
mukaan ”kaikille alle 25-vuotiaille
työttömille ja alle 30-vuotiaille
vastavalmistuneille työttömille
tarjotaan työ- tai koulutuspaikka ja
aktiivitoimenpide viimeistään kolmen
työttömyyskuukauden jälkeen”.

K

okonaisrahoitus on 60 miljoonaa
vuodelle 2013 siten, että suurin
osa maksetaan työhallinnon aktiivitoimien rahoista (momentti 32.30.51). Budjetin mukaan ”vuosina
2012-2015 toteutetaan pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi kuntakokeilu, jossa päävastuu siirtyy kunnille ja kuntien
vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllistymisen palveluun lisätään”. Tähän varataan 20 milj. euroa. Kokeilun yhteydessä 62 kunnassa on käynnistetty kokeilu, jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää bonuksena yhden
kuukauden ajan työmarkkinatuen”, mikä
helpottaa työn vastaanottamista, josta tulee matka- ja muita kuluja. Työttömyysturvan aktiiviajan korotukset säädetään etuoikeutetuksi tuloksi siten, että
ne eivät pienennä toimeentulotukea.
On erityisen tärkeää edetä tavoitteissa nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden
alentamisessa. Vaikeus on siinä, että riittävätkö kokonaismitoitetut määrärahat.

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori
kansantaloustieteessä sekä
neuvotteleva virkamies Työ- ja
elinkeinoministeriössä.
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Työhallinnon ja muiden
toimien mitoitus
Työhallinnon toimien mitoitus oli ennen 1990-luvun lamaa 50 000 henkilötyövuotta. Lamavuosina ja sen jälkeen
vuoteen 1997 mennessä määrä nostettiin 110 000:een. Vuodesta 1998 toimia
alettiin vähentää. Vanhasen ykköshallituksen aloittaessa on vuonna 2004 tehty
korjausta ylöspäin. Sitten aleneva suunta jatkui ja taso oli vuosina 2008–2009
alimmillaan 60 000. Finanssikriisin puhjettua tehtiin muita toimia mutta tähän
ei saatu korjausta. Kuitenkin pitkäaikaisja nuorisotyöttömyyden noususta varoitettiin ja oli tiedossa, että näin tapahtuu.
Vuosille 2010-2011 saatiin korjausta niin,
että taso oli vuonna 2010 67 000 henkilötyövuotta ja vuonna 2011 66 000. [1]
Vuodesta 2012 tuli erityinen ongelma. Huhtikuun 2011 lopun budjettikehyksessä oli roima lasku. Tavoite oli lisätä
toimia, mutta määrahalisäyksiä ei lisätty
vuoden 2011 tasoon vaan alennettuun kehykseen. Toinen tekijä oli työmarkkinatuen korotus, sillä toimenpiteissä tukien
määrä on sidottu siihen ja siksi samalla
rahalla saatiin vähemmän toimia. Vuoden 2011 alkusyksyllä tilannetta saatiin
osaksi pelastettua lisäyksillä hallituksen
budjettiriihen edellä ja budjettiriihessä.
Silti määrärahat jäivät 15 % vuotta 2011
pienemmiksi ja työmarkkinatuen korotuksen takia toimet tulivat keskimäärin
15 % kalliimmiksi. Nämä kaksi tekijää
yhteenlaskien aiheuttivat, että rahat riittivät vuonna 2012 30 % pienempään määrään toimia kuin vuonna 2011.
Vuoden 2012 kahdessa kevään lisäbudjetissa lisätyt määrärahat nostavat
toimien määrän henkilötyövuositasolla
50 000:een eli samaan kuin vuonna 1989.
Vuoden 2013 budjettiesityksessä on
määrärahoihin kohennusta siten, että
työhallinnon työvoimatoimien kokonaismäärä saadaan nykyisellä rakenteella
toimien nostettua 54 400 henkilöön keskimäärin vuoden aikana. Se on edelleen
vähemmän kuin vuonna 2011 ja puolet
siitä, mitä vuonna 2007. Näihin varoihin
sisältyy suuri osa pitkäaikaistyöttömien
aktiivitoimien kuntakokeilun ja nuorten
yhteiskuntatakuun varoista.
Toimien määrä ei ratkaise tulosta,
sillä jos ne pidetään entisellä tasollaan,

tilanne pysyy ennallaan. Niitä pitäisi lisätä, että saadaan aikaan suurempi vaikutus. Kun niitä alennetaan, saadaan aikaan pienempi vaikutus.
Tämä on kuva työhallinnon aktiivisen työvoimapolitiikan toimista. Sen lisäksi työllistämiseen investoinnein on
vähemmän määrärahoja.
Toimien kokonaisuudessa on näiden
toimien rinnalla tapahtunut sellainen
kehitys, että on lisätty toimia muualla
kuin työhallinnon piirissä. Kolme keskeistä toimenpidettä, jotka lasketaan nykyisellään mukaan työvoimapolitiikan
aktivointiasteeseen [2], ovat työharjoittelu työmarkkinatuella (vuodesta 1994),
vuorotteluvapaalla olevien tilalle työllistettävät (vuodesta 1996), kuntouttava
työtoiminta (vuodesta 2006) sekä vuodesta 2010 omaehtoinen koulutus työttömyyspäivärahalla. Näiden kokonaismitoitus on noussut vuonna 2011 43 000:een
ja on nousemassa vuonna 2012 tätä muutaman tuhannen suuremmaksi.
Kun nämä toimet lasketaan mukaan,
toimien kokonaismäärä oli vuonna 1997
123 000 henkilöä vuoden aikana keskimäärin ja vuosina 2008-2009 83 000 ja
84 000. Tästä taso nostettiin vuonna 2010
100 000:een ja vuonna 2011 109 000:een,
mistä se on laskemassa vuonna 2012 noin
10 000:lla. Kokonaislasku nämä toimet
huomioon ottaen jää siten alle puoleen,
mitä työhallinnon toimissa. Muiden toimien lisäyksestä 70 % johtuu omaehtoisesta koulutuksesta työttömyyspäivärahalla, mikä on auttanut ilman ammatillista koulutusta jääneitä.
Näistä muista toimista muut paitsi kuntouttava työtoiminta painottuvat
nuoriin. Kuntouttavan työtoiminnan lisäys on vuodesta 2 008 noin 5 500 henkilöä. Toiselta puolen työhallinnon toimissa on vuonna 2012 neljänneksen, noin
15 000 henkilön pudotus ja nuorten osuuden painotus. Lopputulos on, että etenkin pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimet vähenevät.
Kokonaiskuvassa nuorten toimet lisääntyvät, kuten on perusteltua, mutta
tavoitteiden kannalta tarvittaisiin lisää
tehostamista. Pitkäaikaistyöttömyyden
osalta toimet ovat vähentyneet samaan
aikaan kun työttömyys pitkittyy ja pitkäaikaistyöttömyys on pahenemassa.
Vuoden 2013 toimien lisäys työhallinnon
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puolella on noin 5 000 ja osa siitä kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin. Suhteessa ongelman suuruuteen se on erittäin vähän.
Tässä käsitellyistä toimista kaikki
olivat 1990-luvun alussa työhallinnoin
toimia. Vuonna 2012 työhallinnon toimet ovat tässä käsitellyistä aktivointiasteeseen lasketuista toimista hieman yli
puolet. On tarpeen keskustella siitä, voitaisiinko suurempaa tehokkuutta saada
aikaan keskittämällä toimia enemmän
työhallinnon kautta hoidettaviksi ja työmarkkinatukia käytettäväksi enemmän
työhallinnon toimien osana maksettaviksi.
Toimia voidaan suunnitella paremmiksi ja sitä kautta saadaan parempaa
aikaa. Kuitenkin esimerkiksi viimeisten
30 vuoden aikana on tehty hyvin monenlaisia asioita ja kokeiltu monia asioita. Siten, vaikka parannusmahdollisuuksia on
paljonkin, kokonaismitoituksen liiallista
pienuutta ja riittämättömyyttä ei saada
sitä kautta korjattua. Lisäksi vaikea työllisyys on pahenemassa.

Kunnat aktiivisiksi
Kuntien osallisuus työllistämiseen vaikeasta rahatilanteesta huolimatta on
erittäin tärkeää. Kunnat voivat edesauttaa työttömien työllistymistä varaamalla erilliset lisämäärärahat työllistämiseen, jossa valtio maksaa työllistämistuen, ja kunnat voivat maksaa lisän oppisopimuksiin. Kunnissa on tarpeen nähdä hyödyt myös kunnalle, kun työttömät
työllistyvät. Maksuton joukkoliikenne
työttömille ja budjettimääräraha tätä
varten voisi olla myönteinen pään avaus myös joukkoliikenteen edistämiseen.
Tärkeää on, että kunnat edesauttavat tiloja järjestämällä ja muilla tavoin työttömien toimintaa.

Pitkäaikaistyöttömyyden
ja nuorisotyöttömyyden
ratkaisuun on keinoja
Olennaista on, ettei aseteta vastakkain
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitamista ja määrärahoja. Kokonaismitoituksen merkittävä lisääminen on mahdollista valtion taloudenkin kannalta,
sillä käytetyistä varoista valtaosa palautuu saman vuoden aikana valtiolle kasvaneina verotuloina ja säästöinä työttömyyden kustannuksissa. Lisää hyötyä
syntyy pidemmällä aikavälillä. Korkealla työllisyydellä ja nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden työllistymisellä sekä pitkäaikaisen työttömyyden synnyn ennaltaehkäisyllä turvataan samalla työvoiman saatavuutta 15–64-vuotiaan väestön
vähetessä sodan jälkeisten ja 1950-luvun
ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle tällä ja
ensi vuosikymmenellä.
Muutaman vuoden kuluessa paljon
pitkäaikaistyöttömiä siirtyy vanhuuseläkkeelle ja se alentaa lukuja tältä osin.
Jos toimia tehostettaisiin ja yhtä aikaa
otettaisiin tämä huomioon, pitkäaikaistyöttömyys saataisiin Suomesta ratkaistua.
Valtion talouden kannalta toimia
ei tule pelätä, sillä käytetyistä varoista
suurin osa palaa suoraan takaisin, koska
työssä olevat maksavat enemmän veroja ja työttömyyden ollessa alempi on vähemmän työttömyyden kustannuksia.
Pidemmällä aikavälillä vältetään monenlaisia kustannuksia työttömyydestä
yhteiskunnalle. Siten työttömien toiveeseen saada työtä ja vaihtoehtoja on vastaaminen samalla koko yhteiskunnankin etu sekä yleisemmältä kannalta että
puhtaasti valtion ja kuntien taloudenkin
kannalta.
Työttömien toiminta kansanliikkeenä on sillä tavoin erityisen arvokasta, että työttömillä ja toiminnan vetäjillä on arvokasta kokemusta toimien ra-

kentamiseen. Samalla tärkeää on, että
työttömät eivät ole vain toimien kohteena, vaan toimivat ja tekevät asioita itse.
Tämä on voimavara yhteiskunnan kannalta, jolle on tarpeen antaa erityisen
suuri arvo.

Pekka Tiainen

[1] Työhallinnon aktiivisen työvoimapolitiikan rahat
ovat niin sanotulla pitkällä momentilla, joka on
TEM:n aikana nykyisin 32.30.51. Määrärahat olivat
vuonna 2011 563 milj. euroa ja vuoden 2012 budjetissa 485 milj. euroa. Kevään 2012 lisäbudjettien
jälkeen summa on 513 milj. euroa ja vuodelle 2013
esitetään 525 milj. euroa hallituksen talousarvioesityksessä. Työmarkkinatuen nosto 120 eurolla
vuonna 2012 keskimäärin 554 eurosta kuukaudessa keskimäärin 674 euroon kuukaudessa (verot vähentämättä) 22 %:lla nosti toimien keskimääräistä
hintaa 15 %:lla. Tämä johtuu siitä, että työvoimatuet
ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuet on sidottu työmarkkinatukeen. Tämän johdosta toimien määrä vähenee 15 % enemmän kuin mitä määrärahan muutos kertoo. Tämä on keskustelussa
jäänyt tyypillisesti ymmärtämättä. Työmarkkinatukea nostettiin sen jälkeenjääneisyyden osittaiseksi
korvaamiseksi ja on tällä tavoin perusteltua. Se vaikeuttaa kuitenkin tavoitteiden toteuttamista ellei
määrärahalisäyksillä kateta tätä tukien tason nousua.
[2] Aktivointiastetta käytetään kuvaamaan toimien mitoitusta. Se lasketaan jakamalla toimenpiteet työttömien työnhakijoiden ja toimenpiteiden summalla. Muita yleisesti käytettyjä mittareita ovat työttömyysaste ja työllisyysaste. Työttömyysaste lasketaan jakamalla työttömien määrä
työvoimalla. Työvoima sisältää työlliset ja työttömät. Työllisyysaste saadaan jakamalla työlliset työikäisillä. Perinteisesti se on laskettu 15–64-vuotiaiden osalta. Esimerkiksi puhuttaessa 75 %:n työllisyysastetavoitteesta, kyse on juuri tästä. Vuonna
1989 se oli 74,1 % ja nykyisellään liikutaan suunnilleen 69 %:ssa. EU 2020-tavoitteissa työllisyysaste
lasketaan 20–64-vuotiaista, jolloin Suomen osalta
tavoitteeksi on kirjattu 78 %. Se kuitenkin merkitsee 15–64-vuotiaiden kohdalla 73,5 %:n työllisyysastetta. 15–64-vuotiaiden kohdalla 75 % vuonna 2020
edellyttäisi runsasta 79 % 20–64-vuotiaiden kohdalla. Maissa joissa työllisyysaste on paljon korkeampi
kuin Suomessa, osa-aikatyöllisten osuus on tyypillisesti suurempi – ei aina.
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Suomessa 1990-luvun taloudellista
lamaa edeltävänä aikana
pitkäaikaistyöttömyys oli käsitteenä
lähes tuntematon. Niinpä on tärkeää
tarkastella, mitä tapahtui ennen ja
jälkeen tuon tapahtuman.

K

yseistä lamaa edeltävänä aikana
Suomessa oli voimakas noususuhdanne, joka alkoi ylikuumentua vuoden 1985 jälkeen. Varallisuusarvot kaksin- tai kolminkertaistuivat hyvin lyhyessä ajassa ja ihmiset velkaantuivat samaa tahtia lähinnä asuntoja kulutusluotoistaan. Keinottelu asunnoilla ja osakkeilla oli voimakasta, rahamarkkinat vapautettiin ja ulkomainen
raha päästettiin Suomen markkinoille
valuuttaluottojen muodossa. Samanaikaisesti pankkien luottokanta kasvoi 100
prosenttia vuodessa [1].
Tämä johti kansantaloudessa olevan
rahamäärän voimakkaaseen kasvuun.
Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, jonka
aikana luotiin suuria omaisuuksia.
Ti la n ne pu rk aut u i voi ma k k a a na
talouslamana, jota voimisti entisen
Neuvostoliiton roma hta m inen.
Marraskuussa tehty suuri devalvaatio
nosti ulkomailta otettujen valuuttalainojen arvoa johtaen monet niitä ottaneet
yritykset talousahdinkoon. Työttömyys
kohosi nopeasti korkeisiin lukemiin ollen vuonna 1993 jopa 535 000 työtöntä
[2/s. 13]. Pitkäaikaistyöttömyys saavutti
korkeimman tasonsa vuosina 1995–1998,
jolloin se oli noin 30 prosentin tasoa kaikista työttömistä [2/s. 17].

Pitkäaikaistyöttömyys
leimaa

Tietolähteet:
1) http://fi.wikipedia.org/wiki/
Suomen_1990-luvun_alun_lama
2) http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/k292.pdf
3) http://www.vtv.fi/files/2650/2292011_
Pitkaaikaistyottomien_tyollistyminen_netti.PDF
4) http://www.kela.fi/in/internet/suomi.
nsf/NET/280302083352EH
5) http://www.kuntoutussaatio.fi/files/731/ar.pdf
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Pitkäaikaistyöttömyyden muuttuessa
pysyväksi ilmiöksi yhteiskunnassa, siitä
eniten kärsivät sosiaalisesti syrjäytyneet
yksinäiset henkilöt. Näiden ihmisten
työttömyyteen liittyy hyvin usein myös
asunnottomuutta, yksinäisyyttä ja alkoholismia asuntolakierteineen. Tämä tietenkin leimaa pitkäaikaistyöttömiä edellä mainitun kaltaisiksi asosiaalisiksi yksilöiksi, joiden työttömyys katsotaan heidän itsensä aiheuttamakseen.
Sama mielikuva pitkäaikaistyöttömistä on säilynyt leimaavana kautta aikojen, vaikka pitkäaikaistyöttömyyden
syyt ovat kokonaan muuttuneet.
Pitkäaikaistyöttömyys voi tulla kenen tahansa kohtaloksi riippumatta yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Työttömyys merkitsee usein taloudellisten resurssien vähenemistä, mikä kurjistaa koko perheen elämää. Erityisesti se

korostuu sellaisten perheiden kohdalla,
joilla on asuntovelkaa maksettavanaan.
Työttömyyden pitkittyessä sosiaaliset
seuraukset alkavat kasaantua perheen
joutuessa tinkimään jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
Työttömyys vakiintui korkealle tasolle 2000-luvulla ja on pysynyt suhteellisen stabiilina ilmiönä. Pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisen hyvästä kehityksestä huolimatta se ei ole kertaakaan laskenut 1980-luvun tasolle. Vuonna 2010
pitkäaikaistyöttömiä oli vielä 57 000
henkeä [3/s. 19].
Pitkäaikaistyöttömyys voi vaikuttaa
ihmisten elämään monin tavoin. He jäävät helposti tärkeiden sosiaalisten työyhteisöjen sekä taloudellisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. Tilanteen pitkittyessä ihmisten henkinen tasapaino voi
muuttua ja lopulta jopa kroonistua. Tätä
kehitystä voi synkentää merkittävästi
pitkään jatkunut taloudellisen tilanteen
ahdinko, joka leventää kuilua heidän ja
työssäkäyvien välillä.
Lopulta erilaisissa elämäntilanteissa
olevien ihmisten on enää vaikea ymmärtää toisiaan. Tämän seurauksena työssäkäyvät sekä päättävissä asemissa olevat
henkilöt kohdistavat pitkäaikaistyöttömiin voimakkaita negatiivisia toimenpiteitä, jotka pahentavat pitkäaikaistyöttömien tilannetta.
Pitkäaikaistyöttömät tuntevat usein
voimattomuutta oman tilanteensa muuttamiseksi ja he voivat joutua pattitilanteeseen, josta eivät omin avuin kykene
pääsemään pois. Voimakkaiksi toimenpiteiksi voidaan laskea säästösyistä tehdyt työttömyyskorvausten leikkaukset,
pienimmistäkin syistä langetetut karenssit, syrjintä työmarkkinoilla sekä
vuokra-asuntojen kustannusten jyrkkä
nousu.
Edellä mainitut toimenpiteet vähentävät työttömän mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä. He voivat menettää
asuntonsa, voivat joutua hallitsemattomaan sairauksien, alkoholin ja syrjäytymisen kierteeseen, josta pahimmillaan ei
ole ulospääsyä muutoin kuin yhteiskunnan tuella ja pitkäaikaisen kuntoutuksen
kautta.

Kuvat: Juha Keränen

Pitkäaikaistyöttömyyden ja
kuolleisuuden yhteys

Pitkäaikaistyöttömien
sairastavuus ja kuolleisuus
Perheellisen työttömän asema on alkuun hieman parempi puolison tukemana kuin yksityistaloudessa elävän. Perheellisellä työttömällä on paljon tukea
ja seuraa kumppanistaan sekä heidän taloudellinen tilanteensakaan ei usein ole
niin heikko kuin yksin elävällä.
Tilanne kuitenkin muuttuu työttömyyden jatkuttua yli 500 päivää, tällöin
työmarkkinatuki muuttuu tarveharkintaiseksi ja puolison tulojen ollessa yli
3022 € kuukaudessa työmarkkinatuki
lakkaa kokonaan [4].
Ilman mitään tuloja elävän työttömän puolison tilanne tietenkin vaikeutuu aivan kohtuuttomasti ja voi johtaa
nopeasti mielenterveyden häiriöihin ja
hallitsemattomiin tekoihin. Pitää muistaa myös puolison hyvin raskaaksi käyvä
tilanne, sillä hän joutuu kantamaan puolisostaan ja perheestään täyden vastuun.
Puolison on tehtävä henkisesti raskaaksi
käyvää työtään yksin ja maksettava koko
perheen menot.
Mikäli työttömällä on pitkäaikaissairauksia, jotka vaativat kalliita hoitoja tai
lääkkeitä, voi tilanne kärjistyä henkises-

tä rasituksesta johtaen hyvinkin traagisiin tapahtumiin. Erittäin suuressa vaarassa ovat henkilöt, joilla on alkoholiongelmia tai etenevä masennus.
Ensimmäisiä oireita mielen järkkymisestä on naurun ja ilon katoaminen
elämästä pitkiksi ajoiksi. Mielialan vähittäinen synkkeneminen on olennainen
juuri yksinäisillä työttömillä. Perheellisillä elämäntilanteen synkkeneminen ilmenee riitoina, jotka syttyvät joskus aivan pienimmästäkin syystä.
Lisääntyvä alkoholin käyttö voi ensin poistaa näitä haittoja ja lisätä sosiaalista iloa elämään. Tilanne kuitenkin
pahenee alkoholin käytön kroonistuessa ja varsinkin perheongelmat kärjistyvät nopeasti.
S uu r i m m a s s a v a a r a s s a o v at
30 –35-v uotiaat t yöttömät miehet,
joiden kuolleisuus on kuusinkertainen
verrattuna työssäkäyviin miehiin. Naisilla vaara piilee 35–44-vuotiailla työttömillä naisilla, joiden kuolleisuus on kolminkertainen verrattuna työssäkäyviin
naisiin [5/s. 111].
Alkoholi liittyy joka toisen työttömän miehen kuolemaan ja naisillakin
tämä luku on 37 prosenttia [5/s. 114]. Alkoholin aiheuttamat myrkytykset, tapa-

turmat ja väkivallanteot ovat ylivoimaisesti suurin pitkäaikaistyöttömien kuolemaan liittyvä tekijä.
Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen – kuolleisuus lisääntyy työttömyyden pitkittyessä. Surullista on, että työttömillä olisi ollut 40 prosenttia vähemmän kuolemaan johtavia
tapauksia, jos heidän kuolleisuutensa ei
olisi noussut pitkittyneen työttömyyden
johdosta.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden
kuolemantapaukset olisivat vähentyneet 60 prosenttia [5/s.115], jos alkoholin
osuus pitkäaikaistyöttömien kuolemiin
poistettaisiin, niin työttömien ylikuolleisuus puoliintuisi [5/s.115].
Kaikesta huolimatta yhteiskunnan säästöjä kohdentuu edelleen alkoholikuntoutukseen ja katkaisuhoitoon. Kuolleisuusluvut osoittavat kuinka tärkeää olisi lisätä alkoholin katkaisuhoitojaksoja ja alkoholiriippuvaisten
kuntoutushoitoja. Alkoholiriippuvaisilla
tulisi aina olla mahdollisuus katkaista
päihteiden käyttö, saada kuntoutusta
alkoholin aiheuttamiin henkisiin että
fyysisiin vammoihin sekä mahdollisuus
kuntouttavaan työtoimintaan, joka
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johtaisi tukityöllistymisen kautta itsenäiseen asumiseen. Kuntoutuksen epääminen alkoholiriippuvaisilta synkistää jo
entisestään synkkiä kuoleman tilastoja.
Kuolleisuus on yhteydessä myös työttömien vähäisiin tuloihin. Kuolleisuus lisääntyy sen mukaan, mitä alhaisempaan
tuloryhmään työtön kuuluu. Yli kaksi
vuotta työttömänä olleiden pienet tulot
selittävät näiden ylikuolleisuudesta naisilla 40 prosenttia ja miehillä 70 prosenttia, poislukien itsemurhat [5/s.199].
Nämä luvut ovat korutonta kertomaa siitä, miten alinta perusturvaa saavat työttömät alkavat synkentää koruttomasti kuolemantilastoja perusturvan
riittämättömyydestä johtuen. Kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien työttömien taloudellisen aseman kurjistaminen ainaisilla säästöillä ei lisää yhteiskunnassa tehtävää työtä, jota vailla he
ovat, vaan synkistää näiden ihmisten
kuolemantilastoja, mikä ei voi olla kenenkään lainsäätäjän tarkoitus.

Korkeakoulutus vähentää
kuoleman riskiä
Korkeakoulutus näyttäisi vähentävän
työttömäksi joutuvien kuoleman riskiä,
verrattuna alemman koulutustason työttömiin. Tähän liittyy kuitenkin merkillisenä poikkeuksena korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten itsemurhat.
Työttömyyden kestäessä yli vuoden, korkeakoulutetut naiset tekevät enemmän
itsemurhia kuin muut työttömien ryhmät. Tämä suurentunut riski itsemurhiin
liittyy korkeakoulun suorittaneisiin naimattomiin naisiin, jotka tekevät itsemurhia neljä kertaa enemmän kuin parisuhteessa elävät naiset ja kaksi kertaa enemmän kuin alemmissa koulutusryhmissä
olevat [5/s.123].
Yksinelävät korkeakoulutetut naiset
olisi mahdollista seuloa työvoimahallinnossa ja tarjota heille työllistymisen
mahdollisuutta julkisen hallinnon piirissä. Heidän tilanteensa tulisi kartoittaa
itsemurhariskin vähentämiseksi heidän
hakiessaan apua terveydenhuollosta.
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Itsemurhat ovat ikävä työttömyyden
sivutuote. On suuri vahinko, jos lahjakkaita tekijöitä menetetään sen vuoksi.

Työttömyys aiheuttaa
stressireaktioita
Työttömyyden alkuun liittyy joillakin ihmisillä stressireaktioita, jotka aiheutuvat työn menettämisestä, taloudellisen
tilanteen muuttumisesta epävarmaksi ja
uuden työn löytämisen epävarmuudesta
[5/s.126]. Stressireaktiot ovat hyvin yksilöllisiä vaikutuksiltaan mutta joillakin
ihmisillä ne voivat laukaista sisäisiä aggressioita, jotka ikävissä tapahtumaketjuissa saattavat laukaista hyvin traagisia
väkivaltaisia tapahtumaketjuja tai väkivallan suuntaamisen omaa itseään vastaan.
Stressireaktioita on mahdollista torjua työttömyyden alkaessa järjestämällä kahden- tai kolmen viikon kestoinen
työnhakua tukeva kurssi. Kurssin aikana
tehtäisiin työhakemuksia ja ansioluetteloita ohjatusti tallentaen ne työvoimahallinnon sivuille sekä etsien työpaikkoja yhdessä. Tämä sopisi parhaiten niille
henkilöille, jotka ovat tulleet irtisanotuksi pitkistä työsuhteista ja ovat ensimmäistä kertaa työttöminä.
Yhdessäolo kohtalotoverien kanssa
auttaa torjumaan työttömyyden alkuun
liittyvää stressiä ja työn loppumisesta
johtuvaa tyhjyyden tunnetta. Ensimmäinen työhaastattelu on tärkeä, sillä se antaa uskoa, että tästä selvitään ja parhaat
päivät ovat edessäpäin. Toimettomuus
muuttuu toiminnaksi oman tulevaisuuden eteen, jos ihminen uskoo pystyvänsä
vaikuttamaan omalla toiminnallaan tulevaisuuteensa.

Lopuksi
On vaikea nähdä, että ovatko sairaudet
aiheutuneet pitkittyneestä työttömyydestä vai ovatko sairaudet aiheuttaneet
työttömyyttä. On kuitenkin selvää, että
työttömillä ja varsinkin pitkäaikaistyöttömillä on paljon hoitamattomia sairauksia. Pitkän työuran aikana työnteki-

jä on voinut sairastua työtapaturman tai
kroonisen sairauden iskettyä ja jatkanut
työtään työpaikallaan jonkin järjestelyn turvin. Työnantaja on myöhemmin
saattanut joutua johonkin taloudelliseen
kriisiin ja irtisanomisten myötä työntekijä on jäänyt työttömäksi.
Vajaakuntoisena työntekijä ei enää
työllisty uudelleen ja sairaudesta on tullut työttömyyttä ylläpitävä tekijä. Pitkään työttömänä ollut ja useita työttömyysjaksoja kokenut pitkäaikaistyötön
saattaa sairastua lopulta kroonisiin sairauksiin, jotka estävät työllistymästä ja
ylläpitävät näin työttömyyttä.
Sadastatuhannesta työttömästä nai
sesta kuoli 341 ja työssäkäyvistä 142 ja
työttömistä miehistä 1 110 ja työssäkäyvistä miehistä 305. Yli kaksi vuotta
työttömänä olleiden kuolleisuus oli
kaksinkertaista muihin työttömiin
verrattuna. [5/s.135] Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamat sairastavuus- ja
kuolleisuusluvut hätkähdyttävät voimakkaasti sekä aiheuttavat voimattomuutta ongelman edessä. Lopulta voimme nähdä, että työttömyys ja varsinkin
pitkäaikaistyöttömyys on monisyinen
sekä moni-ilmeinen ilmiö yhteiskunnassa.
Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan
Suomessa oli vuonna 2012 noin 257 000
työtöntä työnhakijaa, joista pitkäaikaistyöttömiä oli noin 61 000 henkeä. Näyttää siltä, että työttömyyden jämähtäminen näinkin korkealle tasolle johtuu taloudellisten rakenteiden muutoksesta.
Suljetun talouden Suomi, muuttui
avoimen talouden EU:ksi ja hieman myöhemmin Euroopan rahaunioniksi. Tämän jälkeen rahaunioni ajautui kriisiin
järjestelmässä olleiden puutteiden johdosta. Rahaunionin ongelmienratkaisu vie tietenkin päättäjiltä paljon aikaa
ja joskus tuntuu, etteivät he ehdi muuta
tekemään kuin jakamaan rahaa lainaksi aina vain uusissa kriiseissä. Tästäkin
huolimatta tulisi harkita, miten voisimme turvata ihmisten mahdollisuuden
ratkaista ongelmiaan yhdessä toisten
kanssa.

Heikki Backman

Yhden ihmisen tarina

Kuva: Juha Keränen

Olen joutunut miettimään elämää,
sen kulkua ja sitä, mihin se johtaa. Olisi
varmaan hyödyllistä monen muunkin
istahtaa miettimään omaa elämäänsä.
Elämä on valunut kuin kaunis tiimalasin
hiekka ja pienet paakut ovat jääneet
sitä koristamaan. Elettiin vuotta 1962,
kun syntyi tyttö Lapin pienessä Inarinimisessä kunnassa. Hän tuli maailmaan
kauniissa vanhassa sairaalassa, joka
on jäänyt kuvina muistoihin. Marilyn
Monroe kuoli, Ivalo-joki tulvi ja muutkin
maailman myllerrykset kävivät ylitse.
Köyhä lapsuus oli onnellinen ja ruoka
oli niin tavallista ettei nykynuoriso
siihen koskisi. Siihen aikaan oli
perunasilakkalaatikot, puolukkapuurot
ja makaroni velleineen eikä ollut kovin
monia leikkikaluja tai muitakaan
vempaimia.

K

ävin kansakoulua vuodesta 1969
neljä vuotta ja loput peruskouluna. Pääsin läpi rimaa hipoen samalla, kun maailman myllerrykset toivat TV:n ja kahvikeittimen.
Olen saanut 34 vuodessa kaksi lasta, kolme taloa ja samalla pienen kesämökinkin. Työttöminä hetkinä kävin seitsemän työllisyyskurssia ja sain ensimmäisen työn vuonna 1978. Vuosina 1978–2012
olen ollut 21:llä eri työnantajalla ja saanut
niistä 30 työtodistusta. Vakinainen työ
on jäänyt vain haaveeksi. 21 työnantajasta on yhdeksän hävinnyt kokonaan. Olen
käynyt töissä jopa Rovaniemellä saakka,
jonne kertyi kotoa 300 kilometriä. Lapset
olivat viikot kotona isänsä kanssa, eikä
ollut helppoa.
Olen ollut työttömänä pitempiä pätkiä (kuudesta kuukaudesta lähes kah-

teen vuoteen). Työelämävalmennuksessa
olen ollut kahdesti kuukauden ja kerran
kolmen kuukauden pätkissä. Sairaslomaa on kertynyt kaksi kertaa puoli vuotta ja yksi kahden kuukauden mittainen
pätkä. Jouduin työrajoitteiseksi käden ja
selän kanssa, kun putosin muuton yhteydessä kellariin vuonna 2003.
Olen ollut Kelan kuntoutuksessa vuonna 2007 kolme viikkoa ja vuosina 2010–2011 kolme lisää, että pysyisin
työelämässä. TE-toimisto sen sijaan halusi minusta työttömän. Sain palkkatukia pätkätöinä vuosina 2007–2011, ensin
puolitoista vuotta ja myöhemmin kaksi
ja puoli vuotta. Pätkä palkkatuki, pätkä sairasloma ja mitä vielä pitää pätkiä...
”puitako?” Onneksi avioliitto ihanan
miehen ja perheen kanssa on kestänyt
kaikki nämä 31 vuotta. Asuinseutuni on
mukava asua ja olla, vaikka kaikki palvelut ovat kaukana.
Terveyttäni on hoidettu pätkissä,
ei kokonaisuutena. Erikoislääkärit ovat
kaukana Ivalosta, Ivalo-Rovaniemen välin kuopat nelostiellä ovat tulleet tutuiksi, kuin myös linja-auton kuskit ja autojen aikataulut. Eräskin yö on vietetty
hotellissa, missä olen siivonnut huoneita aiemmin. Laskin, että olen käynyt Rovaniemen sairaalassa kahdeksassa vuodessa neljäkymmentä kertaa, kun matka
on 650 kilometriä niin se tekee yhteensä
26 000 kilometriä. Mitä tekisivät helsinkiläiset, jos heidät laitettaisiin samanlaiseen rumbaan?
Olen syönyt tabletteja usein kipeän
selän tuskaan ja ollut siten pillerihöperössä.
Voitte kuvitella myös, mikä määrä lekurinpapereitakin siinä on kertynyt. Olen vasta neljää kuukautta vaille 50-vuotias, voiko seuraavat yhdeksän
vuotta työelämässä olla samanlaista helvettiä? Kaikenlaista olen joutunut tekemään B-lausuntoni takia ja suurin syy
siihen on ollut TE-toimisto, joka ei ole
osannut minua oikein neuvoa. Toivon,
että elämääni tulee jokin selvyys, jos haluan olla vielä normaali ihminen ja nauttia vanhuuden tulemisesta mummokuumetta odotellessa.

Eliisa Ruotsalainen
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Minun Afrikkani!
Viisi vuotta sitten kun täytin 60 vuotta, löysin uuden
ulottuvuuden maailmaani. Halusin isot juhlat, mutta en
halunnut tavaraa, ja siitä heräsi ajatus kerätä lahjarahat
eniten tarvitseville. Olin tutustunut ystävien kautta
malawilaissyntyiseen Suomessa asuvaan John Nandilimbeen,
minkä myötä lahjarahoille löytyi kohdemaa.

M

alawi sijaitsee eteläisessä Afrikassa ja se on yksi
maailman alikehittyneimmistä maista. Maan pinta-ala on kolmasosa Suomesta ja siellä asuu 15 miljoonainen köyhä kansa. Maassa on yli miljoona
AIDS-orpoa ja vuositulo on keskimäärin 170 USA:n dollaria.
Matkustin Johnin kanssa Malawiin. Ensimmäinen tehtävä oli löytää kaikista tärkein kohde, mitä lahjarahoilla voitaisiin tehdä. Nanchirin kylässä tiettömän taipaleen takana kylän
naiset kokoontuivat ja pian oli tärkein kohde löytynyt. Rakennettiin maissimylly ja naiset pääsivät kantamasta maissisäkkiä
päänsä päällä 33 km matkan.
Olin aikonut aloittaa ja lopettaa tämän työn maissimyllyyn.
Kun näin kaiken sen puutteen, oli se kuin härälle olisi näytetty
punaista vaatetta. Mielikuvitus lähti laukkaan, eikä työtä voinut myllyyn pysäyttää.
Viiden vuoden ja kuuden Malawissa viettämäni vuosiloman
jälkeen on ystävillä ja sukulaisillani runsaat 130 kummilasta,
joiden koulunkäynti taataan. Kylään on rakennettu kaksiluokkainen koulurakennus ja 500 kyläkoulun oppilasta on saanut
nauttia koulussa maissipuuroa jo kahden vuoden ajan. Tämän
hetkinen keräyskohde on kylän opettaja-asunto, minkä jälkeen
on tarve saada vielä yksi kaksiluokkainen koulurakennus puun
alla opiskelevalle kahdelle luokalle. Puute on loputon, eikä yhden naisen projektilla paljon saa aikaan. Kunhan yritän oman
osuuteni tehdä.
Kirjoitan kummeille matkakertomuksia netin kautta. Aina
jostain löytyy sähköposti ja joskus on sähköäkin. Lainausmerkkien sisällä olevat ovat poimintoja näistä kummikirjeistä.

Polttoainetta vain mustasta pörssistä
kolme euroa litra, mutta kylään piti päästä
” Seuraavaksi aamuksi sovittiin 5.30 lähtö kuorma-autolla
kylään (lähtö onnistui klo 7.30) Se loppumatkahan on 33 km
ilman tietä. Meno sujui kohtalaisesti ja mamaa istuu hytissä
eikä lavalla. Paluumatka ei sitten sujunutkaan odotetusti. Siellä
on ylitettävä muutama joenuoma. Jotkut on niin kapeita solia,
että kuorma-auton noin 7 metriä pitkä lava ei yhden kerran
onnistunutkaan vauhdilla tulemaan perässä, vaan takapyörät
jäi roikkumaan ilmaan ja auto sammui etupyörät ylämäessä.
Auto oli muulloinkin työnnettävä käyntiin. Nyt ymmärsin miksi
lavalle lähtiessä lastattiin kuokkia ja lapioita ja muutama mies.
Ensin miehet kantoi takapyörien alle kiviä ja sen jälkeen alkoivat
lapioida takarinnettä niin, että saivat pyörät koskettamaan
kiviä. Onneksi lähimajoista tuli miehiä lisää paikalle, koska
kuorma-auto oli työnnettävä takaisin perä edellä ylämäkeen
jotta saataisiin taas työnnettyä käyntiin. Niin sekin vain onnistui,
mutta sillä aikaa ehti pimeä tulla. Perille pääsimme illalla
Bangulaan telttahotelliin yöksi”.

Anja Luoma, Porvoon seudun työnhakijat ry, toiminnanohjaaja
Malawin Kummit ry:
www.malawinkummit.org

Uusi koulurakennus
”Koulurakennus oli myöhässä. Johtunee monesta syystä.
Viimeksi veimme kuorma-autolla 60 säkkiä maissia
jaettavaksi vapaaehtoisille jotka auttavat rakennusmestaria.
Vapaaehtoisia apulaisia olikin nälkä ajanut paikalle 400
kolmen viikon aikana. Tiiliä ja hiekkaa oli kylläkin kannettu
rakennukselle enemmän kuin siihen rakennukseen menee.
Seurauksena tietenkin oli että maissit oli loppu. Olin laskenut
että 12 hlöä on päivässä paikalla ja maissit riittää lähes 60
päivää ja rakennus on valmis. Nuhdeltuani koulukomiteaa he
lupasivat saattaa rakennuksen valmiiksi. Olin ostanut Hamarin
alakoululaisten keräämillä varoilla jo 160 teräslautasta ja ison
kattilan. Ruoka olisi ollut tositarpeeseen, mutta on pakko
jarruttaa ja saada heidät itse auttamaan itseään”
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Kummi Minnan kanssa ostoksilla
”Runsas viisi viikkoa on kulunut täällä eteläisellä
pallonpuoliskolla. Pienen viileämmän kauden jälkeen alkoivat
taas helteet. Olen tehnyt toreilla suuria ostoksia ainakin
määrällisesti. 160 T-paitaa tytöille ja pojille, tytöille hameita
muutama kymmen ja pojille shortseja tai muita housuja.
Me pohjoismaalaiset (mistä vaatteet usein tulevat) olemme
pitkiä ja hoikkia (nuoret). Nämä täkäläiset nuoret ovat hoikkia
ja lyhyitä. Siitä seurasi, että olen lyhentänyt 20–30 senttiä
tyttöjen kello- ynnä kapeampia hameita 17 kpl. Siis sakset,
neula ja lanka ovat tarpeen. Tekin varmaan ajattelette kuten
minä ensin – miksi minä niitä lyhentelen, voisivathan he sen
itse tehdä. Millä? Ei ole neulaa, ei lankaa ja jos ne saisi, niin vielä
taito puuttuu. Hinnalla ostokset ei ole pilattu, max 1 €/kpl.
Ostan toreilta missä yleensä valkolaisia (mzungu) ei näy. Täällä
luullaan, että kaikki valkoiset on rikkaita. Joutuu hätistelemään
myyjiä kimpusta kun hyökkäävät heti parkkipaikalla madamen
kimppuun. Nämä on näitä vähän käytettyjä hyviä vaatteita,
mitä UFF Suomestakin kerää. Kuten muuallakin etelässä
ihmiset pitävät kovaa meteliä. Jos Suomessa kulkisi kadulla
laulaen ja huudellen, vois pian joutua hoitoon. Täällä se kuuluu
asiaan”.

Nzima on saatu lautaseen koulun ruokajonossa.

Kaislamatolla 65 v. juhlat
Koulun keittäjä ja keittola
”Kaikki alkaa ja päättyy rukoukseen. Sen jälkeen meille
esiteltiin arvojärjestyksessä aluepäällikkö, kyläpäälliköt,
koulukomitea, opettaja ja apuopettajat. Uusi tärkeä esiteltävä
oli koulun keittäjä. Hän toimii vapaaehtoisena keittäjänä ja
palkakseen hän sai viltin ja kassillisen tulitikkuja. Keittokatoskin
oli tehty, mutta se oli surkea, seinät oli risuja ja maa-ainesta ja
kaislakatto, mistä oli jo puolet lentänyt pois. Siinä maalattialla
kivien välissä nuotio palaa ja maissipuuro valmistuu
viidellesadalle. Kyläläiset olivat kovin kiitollisia
kouluruoasta, kun heillä itsellään ei ole juuri muuta
lapsille antaa kun sato on tuhoutunut. Tietenkin
heti tuli lisävaatimuksia, että puuroon pitäisi saada
sokeria ja suolaa. Suolan lupasin, mutta en sokeria.
Antaa lasten pitää hyvät hampaansa.

Sanotaan, että matkailu avartaa ja sitä se on tehnyt. Tässä
vietetään Bangulan kylässä 65-vuotissyntymäpäiviäni. Tarjoilu
oli parasta mitä löytyi. Teen kanssa nautittiin paikallisia pullia,
missä oli vettä ja vehnäjauhoja, ei mitään turhaa voita tai
sokeria.
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Bryssel on Belgian pääkaupunki.
Se sijaitsee keskeisellä paikalla
Euroopassa ja onkin Euroopan
Unionin pääkaupunki. Bryssel on ollut
kansainvälisesti merkittävä kaupunki
toisesta maailmansodasta lähtien,
sillä myös Naton päämaja löytyy
sieltä. Brysselin metropolialueella on
lähes 2,7 miljoonaa asukasta ja se on
EU:n kolmanneksi kallein kaupunki.
Historiallisesti Brysselin juuret juontuvat
580-luvulle saakka, vaikka virallisesti
se onkin perustettu vasta vuonna 979.
[wikipedia]

V

uosi 2012 on ollut lomautusten ja
vyönkiristysten aikaa. Epävarma tulevaisuus on luonut varjojaan myös niiden ihmisten elämään, joilla on ollut turvallinen työelämä edessään. Suomen suurimman lippulaivan, Nokian, nousujohdanteinen käyrä on ollut pitkään laskussa ja valitettavasti myös siellä on alettu puhua lomautuksista. Finnair ja VR vähentävät tiskityöntekijöitä.

Bryssel kaupunkina
Bryssel on iso metropoli EU-virkamieskeskeisyydestään johtuen. Myös Brysselin lentokenttä on ison kylän kokoinen
ja jo pelkästään lentokentältä poistumiseen saa varata runsaasti aikaa. Kentän
ulostulon edusta vilisee takseja, mutta
paikallisbussin pysäkin sijainti oli viitoitettu huonosti. ”Paikalliset eivät tule
kentälle bussilla. He käyttävät junaa”,
oli erään vastaantulijan kommentti, kun
tiedustelin pysäkin sijaintia.
Harhaillessani kompleksissa sain samalla jonkinlaisen käsityksen lentokentän ympärille rakennettujen parkkihallien struktuureista. Brysselin lentokenttä
on risteysasema Euroopan ja muun maailman välillä. Vastaavia lentokenttiä toki
on muuallakin, mutta EU-keskeisenä
paikkana Bryssel on poliittisesti erittäin
tärkeä silta ulos Euroopasta.
Brysselin paikallislinjoja oli hellitty
suurella rahalla. Laitteet olivat viimeisen
päälle uusia ja sähköiset aikatauluruudut
muistuttivat suuresti Helsingin lähiliikenteen uusimpien junien näyttöjä.

EU:n ruoka-apuseminaari
EU:n ruoka-apu oli vastatuulessa vuoden
vaihteessa, mutta onneksi saimme sille
jatkoa. Ruoka-apu keräsi jäsenjärjestönsä
Brysseliin 5.7.2012 pohtimaan avun tulevaisuutta.
EU:n ruoka-avun seminaaripaikka sijaitsee aivan ydinalueella EU:n pääkallopaikan vieressä, vain silta ja joki olivat
erottamassa rakennuksia toisistaan. Keskusaukio oli revitty auki ja sen reunoille oli nousemassa uusia, toinen toistaan
isompia virastorakennuksia.
Seminaarisali oli täysi ja kahden lasiseinän takana olleet kielenkääntäjät pi-

tivät huolen siitä, että kaikki osallistujat
ymmärsivät, mistä puheissa oli kyse. Puheenvuoronsa sai pitää sen johdosta millä tahansa Euroopan pääkielistä. Pääosin
seminaarissa puhuttiin englantia, mutta myös ranska oli suuresti käytössä. Itse
puheenvuorot rajoittuivat muutamiin
henkilöihin ja heidän kieli varioi englannin, ranskan ja italian kautta muutamiin pienempiin kieliryhmiin. Saksan
kieltä seminaarissa ei kuultu ja itse asiassa puolen välin jälkeen saksalaiset tulkit
saivat luvan poistua paikalta kokonaan.
Juuri ennen seminaaria julkaistiin
suomalaisessa lehdessä eurooppalainen
hintavertailuartikkeli otsikolla ”Suomi
kallein euromaa.” Yksityisen kulutuksen
kokonaishintatasovertailussa vuodelta
2011 EU-keskitaso jää meistä kauas taakse. Suomen ohi kalleimmaksi kiilasi vain
Sveitsi ja muut Pohjoismaat, joista mitkään eivät käytä virallisena päävaluuttana euroa.
Olin varautunut esittämään suomalaisten järjestöjen kannan ruoka-avun
hyvistä ja etenkin korjattavista puolista. Kuinka ruoka-apua haluttaisiin jakaa useampina erinä eli pitkin vuotta,
sillä apua tarvitaan koko ajan. Mitä vaikeuksia syntyy, kun jakajina ovat vapaaehtoiset työntekijät? Kuinka Euroopan
talouskriisi on kiristänyt rahahanoja ja
lisännyt työttömyyttä? Millaisia muutoksia jakajat (ja erityisesti ruoka-avun
vastaanottajat) olisivat halunneet tehdä
jaettavien tuotteiden suhteen?

Palautetta jäsenjärjestöiltä
Loppujen lopuksi Caritas Europan pitämä esitys kiteytti kaiken sen, mitä itse
olisin halunnut ottaa puheeksi. He puhuivat kuin yhdestä suusta koko EU-alueen ruokajakajien puolesta. Caritas oli
haastatellut tsekkiläisiä, eestiläisiä, romanialaisia, maltalaisia, puolalaisia, espanjalaisia, belgialaisia, liettualaisia,
portugalilaisia ja slovenialaisia ruokajakajia ja antoi seminaarissa haastattelusta
loppulauselman.
Siitä kävi ilmi, että kaikkialla Euroopassa painitaan täsmälleen samojen ongelmien kanssa. Jaettavien tuotteiden
kirjoa pidettiin liian suppeana ja ruoat
ovat etupäässä kuivamuonaa. Ihmiset
haluaisivat enemmän vihanneksia, päi-
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EU:n ruoka-apuseminaari
Brysselissä 2012

vittäisruokatuotteita, lihaa, keksejä, ruokaöljyä, lasten ruokia jne. Jos ruokaa jaetaan vain kaksi tai kolme kertaa vuodessa, muu vuosi ollaan ilman ruoka-apua.
Varastointiongelma oli myös kaikkien
maiden ongelmalistalla, sillä isoihin tiloihin on vain harvalla varaa. Tämä myös
johtaa siihen, että kun ruoka-apua tulee,
apua ei voida ottaa vastaan suuria määriä kerralla. Varasto-ongelma korreloituu myös suoraan tuotteiden hukkamäärien suuruuteen.
Suomen oloissa tulee tietenkin ottaa
huomioon, että meillä varastointiongelma on todella suuri. Esimerkiksi päivittäis- ja maitotuotteiden kohdalla jo pelkästään ilmasto-olosuhteiden johdosta,
mutta yleisesti ongelmat ovat globaaleja
ja yhteneväisiä myös meillä.
Caritas ehdottikin, että jäsenmaiden tulisi ottaa huomioon koulutus. Ihmisiä tulisi ohjata hyviin ruokailutottumuksiin, talouden budjetointiin, kotiruoan valmistukseen, hyvään ruokavarastointiin, kotipuutarhahoitoon jne. kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Kaupungeissa omien tuotteiden viljely on
toki rajoittuneenpaa kuin pienemmissä
taajamissa, mutta pääsääntoisesti oman
ruokatalouden seuraaminen ei olisi pahitteeksi kenellekään. Caritaksen koulutushuomautus koski yksittäisten asiakkaiden lisäksi myöskin ruoka-avun jakajien varastointitaitojen ylläpitoa.

Ei ole kyse siitä, etteivätkö jäsenjärjestöt osaisi varastointia, vaan enemmänkin siitä, että vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtuvuus voi olla joissain paikoissa suurtakin. Tällöin on tärkeää, että
varastoinnista vastaavat sellaiset henkilöt, jotka osaavat ohjastaa myös uusia vapaaehtoistyöntekijöitä varastoinnin onnistumisen maksimointiin.

Päättäjien terveiset
EU:n ruoka-avun päättäjien uudet tuulet
sen sijaan eivät olleet kovin lupaavia. On
esitetty, että tulevan seitsemän vuoden
aikavälillä ruoka-apu rajattaisiin 2,5 miljardiin euroon. Summa kuulostaa isolta,
mutta kun se jaetaan seitsemään osaan,
ei kokonaissumma vuotta kohden ole kovin suuri. Samalla päättäjät herättivät
keskustelun siitä, pitäisikö ruoka-avun
lisäksi aloittaa myös muiden tuotteiden,
kuten vaatteiden jakoa.
Budjetin pilkkominen muihin aputuotteisiin aiheutti salissa suurta vastustusta. Eräs jäsenmaa ilmaisi asian kärjistäen, että ilman vaatteita pärjää, mutta ei ilman ruokaa. Ruoka-apu on kaikkein tärkeintä ja samalla se on suhteellisen halpa toteuttaa. Jos EU alkaisi jakaa
myöskin vaatteita ja muita tuotteita, siihen tarvittaisiin myyjiä ja näin budjetti
pienenisi itse avun kohteeseen entisestään. Ainakin Suomessa kierrätysvaat-

teiden verkosto on niin laaja, että ruoka-avun budjetista ei olisi tarvetta kohdentaa varoja yhtään. Ottaen huomioon
tulevan budjettiehdotuksen rajoitteet, –
vaateapu huomioiden ovat puheet säästämisestä hieman outoja.
Budjettiehdotus, joka alkaisi vuoden
2013 alusta, oli vasta ehdotus. Päättäjät
toivat ehdotuksen pöydälle seminaarissa kuullakseen jäsenjärjestöjensä mielipiteen asiasta. Onneksi ehdotus sai suuresti vastustusta koko jäsenkunnassa.
Seminaarikokous ruoka-avun tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta oli onnistunut ja kiintoisa kokonaisuus. Punaisen Ristin esittelijä ilmoitti, että he aloittavat vuodesta 2014 lähtien ei-ruokatuotteiden jaon. Tämä tarkoittaa vaatteita,
hygieniatuotteita, sosiaalista opastusta,
koulutusta ja apua sekä huonekalujen jakoa. Nähtäväksemme jää mitä Euroopan
taloudellinen tilanne tuo tullessaan Suomeen ruoka-apuasiaan. EU:n ruoka-avun
tärkeys niin Euroopassa kuin Suomessa
on kuitenkin päättäjille tuotu julki. Vähäosaisista on pidettävä huolta varsinkin
aikana, jolloin tuloerot kasvavat ja työttömien määrä lisääntyy.

Juha Keränen
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Roottori-projektin tutkija

Yhteisövalmennuksilla
kansalaisaktivismia
Yhteisövalmennuksen ympärillä esiintyy
monenlaisia termejä. On puhuttu
CABLE-metodiikasta, Kaapelista
ja Roottorista. Mitä ihmettä nämä
käsitteet pitävät sisällään? Entä mitä
tarkoittaa yhteisövalmennus?

Kaapelista Roottoriin
– yhteisövalmennusta
kehittämässä
Helsingin diakonissalaitos on panostanut viime vuosina yhteisöllisen metodin
kehittelyyn, jonka tarkoituksena on yhteisölähtöinen voimaannuttava oppimisprosessi. Ensin valmennettiin omaa henkilökuntaa niin kutsutulla kansainvälisellä CABLE-metodiikalla (Community Action Based Learning for Empowerment), joka on vääntynyt myös muotoon
Kaapeli.

Kiinnostuitko menetelmästä?
Lisätietoja https://
www.hdl.fi/fi/palvelut/
kehittamishankkeet/343-roottori
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Oman henkilökunnan yhteisötyövalmennuksesta siirryttiin valmentamaan
muiden sosiaalialan toimijoiden työntekijöitä. Sittemmin valmennukset laajenivat koskemaan asukkaiden ja asiakkaiden kanssa tehtävää työtä, jolloin valmennukseen osallistuivat niin toimintayksikön työntekijät kuin siellä asioivatkin. Uusin avaus on työttömien yhdistyksissä tehtävä valmennus. Valmennuksista alettiin asukas- ja asiakasryhmien
mukaan tulon kautta käyttää nimitystä
yhteisövalmennus.
Kaikki valmennukset ovat samaa
juurta, josta tilanteen mukaan tehdään
oma sovellus. CABLE-metodiikka koostuu neljästä perusosiosta, joiden toteuttamiseen käytetään erilaisia menetelmiä. Ensimmäinen osio liittyy oman
elämäkerran työstämiseen. Toinen osio
liittyy ympäristön havainnointiin, jossa tietoa kerätään eri aistien avulla. Tämän jälkeen seuraa sosiaalisen analyysin osuus, jossa osallistujat hahmottavat
omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Metodiikan viimeinen vaihe liittyy oman kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
CABLE-prosesseista saadut rohkaisevat kokemukset innostivat Helsingin
diakonissalaitosta hakemaan Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta lähiöissä tehtävälle asukasvalmennukselle. Tavoitteita asetettiin kahteen suuntaan. Yhtäältä haluttiin vahvistaa ihmisten kykyä huolehtia itsestään ja toisaalta
käynnistää asukaslähtöistä kansalaistoimintaa. Samalla haluttiin kehittää CABLE-metodiikkaa edelleen kansalaistoiminnan vahvistamisen välineeksi vastaavissa hankkeissa.
Projekti sai nimekseen Roottori. Se
alkoi keväällä 2010 ja päättyy maaliskuun lopussa 2013. Roottori-projekti toteutuu Itä-Helsingissä Kivikon ja Vesalan alueilla sekä Itä-Vantaalla Länsimäen
alueella neljän palkatun (1.8.2012 alkaen
kolmen) työntekijän voimin.

Roottorissa valmennetaan
asukasaktivismiin
Roottori-projektissa on CABLE-metodiikkaa kehitelty edelleen yhteisöllisen
asukastoiminnan tarpeisiin. Roottorissa on järjestetty pitkiä 60 tunnin valmennuksia, jotka kestävät yhteensä kuusi viikkoa kokoontuen kahdesti viikossa.
Niihin osallistuneet ovat olleet pitkäaikaistyöttömiä, eri syistä eläköityneitä
tai muusta syystä päivisin kotona olevia.
Toisenlaisiin tarpeisiin on kehitetty lyhytvalmennus, jota on sovellettu yhteistyökumppaneiden ja maahanmuuttajien
kanssa sekä sellaisten ryhmien kanssa,
joissa on sekä työntekijöitä että asiakkaita. Tänä syksynä sovellusta kokeillaan
yhteistyökumppaneiden kanssa vapaaehtoisten valmentamiseen.
Erilaiset ryhmät asettavat haasteita metodiikan käytölle. Niinpä sitä on
muokkailtu sopivaksi erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi omaa elämäkertaa tarkasteltaessa on mahdollista liittää siihen
painotuksia vaikkapa omasta työhistoriasta taikka vapaaehtoistyön kokemuksista. Myös havainnoitavat alueet saattavat vaihdella. Siinä missä CABLE-valmennetut työntekijät havainnoivat asiakkaittensa ympäristöjä, lähiöasukkaat
ovat havainnoineet toisia lähiöitä, itselle hankalia ympäristöjä tai omaa lähiympäristöä uusin silmin. Vaikein osa-alue
asukasvalmennuksissa on ollut kehittämishankkeen tai oman projektin suunnittelu. Vaikka asukkaat ovatkin synnyttäneet omia asukaskahviloita alueille, näyttäisi tämä kohta metodiikassa
tarvitsevan lisäkehittelyä, mihin toivottavasti saadaan mahdollisuus projektin
kakkosvaiheessa. Jatkorahoitus selviää
joulukuussa.
Kaiken kaikkiaan 41 asukasta on
osallistunut pitkään valmennukseen,
joita yhteensä on järjestetty viisi kappaletta. Lyhytvalmennuksia on järjestetty
neljä kappaletta ja niihin on osallistunut
30 henkilöä. Luvut kertovat todistuksen
saaneiden määrän. Tänä syksynä järjestettävissä valmennuksissa on jälleen uudenlainen muoto. Ne ovat jostakin pitkän ja lyhyen valmennuksen välimaastosta. Erityistä niissä on, että valmenta-

Kokemuksia valmennuksesta
Niin roottorivalmennuksen käyneet
asukkaat kuin muihinkin CABLE-metodiikkaan perustuvien yhteisövalmennusten osallistujat ovat viestittäneet voimavaraistumisen kokemuksista, omanarvontunteen noususta, omasta terveydentilasta huolehtimisen kasvusta sekä
itsensä hyödylliseksi tuntemisen kokemuksista. Valmennukset ovat antaneet sisältöä elämään ja luoneet järjestystä päivään. Toisaalta kaikki eivät ole
olleet valmiita käsittelemään omaan it-

seen liittyviä asioita, kuten elämäkertaa,
vaikka siitä on saattanutkin kertoa vain
sen, minkä itse halusi. Vetäjien osallistujia kunnioittava ja arvostava asenne on
koettu hyvin voimaannuttavana. Yhdessä erilaisten asioiden kokeileminen, kuten savityöt tai vierailut vaikkapa taidenäyttelyssä, ovat mahdollistaneet uusia
asioita joidenkin elämässä. Vertaisuuden kokeminen ja kotoa lähteminen ovat
antaneet monille voimaa jaksaa arjessa.
Arkeen on löytynyt myös uutta sisältöä.
Joillekin on herännyt halu toimia myös
itse. Eräs osallistuja kuvaa tuntojaan:
”jatkan mahdollisesti vapaaehtoistyössä
jossakin. Sain hyvät eväät jatkoa ajatellen. Tunsin itseni tärkeäksi”.

Alueelle juurruttaminen
Lähiössä tai työttömien yhdistyksissä tapahtuvan yhteisövalmennuksen tärkeä
osa on tietotaidon siirtäminen alueen
muille toimijoille. Esimerkiksi Roottoriprojektissa yhteisövalmennusta on pyritty juurruttamaan koko projektin olemassaolon ajan alueelle tekemällä yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Monet
alueen työntekijät niin seurakunnista,
sosiaalivirastosta kuin muistakin toimipisteistä ovat käyneet lyhytvalmennuksen. Menetelmä siirtyy sitä mukaa yhteistyökumppaneiden ja asukkaiden työvälineeksi, kun he rohkaistuvat aloittamaan yhteisövalmentamisen.

Ulla Jokela
Roottori-projektin tutkija
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jina on mukana jo aiemmin valmennuksen käyneitä henkilöitä. Näin idea laajenee ja yhä useammat saavat eväitä asukasaktivismin rakentamiseen yhteisövalmennusten kautta.

Kuva: Tuija Öystilä

Kaikki kuvat Jyväskylän Kaapeli-ryhmästä.
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Kesäpäivät
Turussa 2012

Kesäpäivät on Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö ry:n
järjestämä vuosittainen tapahtuma.
Tapahtumaa olivat suunnittelemassa
Varsinais-Suomen alueen työttömät
yhdistykset ja päiviä isännöi Kaarinan
Työttömät ry.

L

omakeskuksessa on ravintolan ja
huoneistokokonaisuuden lisäksisähkösisäsauna sekä puulämmitteinen rantasauna. Alueen ympäristössä on paljon ranta- ja peltomökkejä, joita vuokrataan jopa vuodeksi kerrallaan.
Päärakennuksessa on runsaasti makuuhuoneita, joihin kuhunkin saadaan
mahtumaan tarvittaessa kolme vuodetta. Kalustus muutoin on niukkaa käsittäen lähinnä vaatekomeron ja peilin. Suihku- ja WC-tarpeet toimitetaan käytävässä olevissa yhteistiloissa. Rakennuksessa on hiljattain tehty kunnon remontti ja
mm. liikuntarajoitteisten asuminen on
otettu hyvin huomioon.
Keskuksessa on useita grillipaikkoja. Etupihalla ja sisätiloissa on kaksi isoa
grillitilaa ja takapihalta löytyy lisää pienempiä liikuteltavia grillejä. Keskuksesta löytyy erilaisia sisäpelimahdollisuuksia sekä ulkona voi pelata esim. mölkkyä,
krokettia tai pienoisgolfia. Uintimahdollisuuksien lisäksi rannassa on myös kanootteja.

Antti Parpo ja Pekka Tiainen
Lounaan jälkeen päivät avasi keskiviikkona Kaarinan Työttömät ry:n puheenjohtaja Merja Hakanen ja TVY ry:n pu-

➚
➚

➚
➚

➚
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Tämän vuoden kesäpäivät pidettiin
Turussa, Kaarinan Munkkeenrannassa.
Lomakeskus Munkkeenranta on
viihtyisä, meren rannalla sijaitseva
Turun Seudun Invalidit ry:n omistama
lomailualue. Keskus sijaitsee Kaarinan
Kuusistossa, parinkymmenen
minuutin päässä Turusta ja vain
kymmenisen minuuttia Turku–Helsinkimoottoritieltä.
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heenjohtaja Lea Karjalainen. Keskiviikon ohjelma keskittyi asiantuntijavieraiden Antti Parpon ja Pekka Tiaisen
alustuksiin ja paneeliin työllisyystilanteesta Suomessa.
Ennen Kaarinan Työttömät ry:n toiminnanjohtajan Pentti Kallion vetämää paneelia työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen
piti esitelmän aiheesta.
Antti Parpon alustus käsitteli kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
Päivällisen jälkeen saunottiin ja uitiin merivedessä. Halukkaat pääsivät illalla viihtymään Kaarina-Teatterin teatteriesitykseen Kunnankoukkuja (Reviisi). Ilta jatkui Lomataloilla myös teatteriesityksen aikana mm. hauskalla mölkkykisalla. Päivä päätettiin perinteisesti
tansseilla ja karaokella.

Anna Duuni
Torstain aamiaisen jälkeen Turun Seudun Työttömät ry oli varannut leiriläisten käyttöön Anna Duuni -veneen. Alus
ankkuroitui rantasaunan laituriin ja
kaksikymmenpäinen ihmisjoukko pääsi
nauttimaan Kaarinan vesistön kauniista
luonnosta. Piikkiönlahteen suuntautuneen reitin varrelta näki mm. Kuusiston
linnan raunioille saakka.

Koko päivä oli kevyttä harrastetta
Päivi Salmisen akvarellipajan, Merja
Hakasen ja Jyvässeudun Työttömät ry:n
Sirpa Pietikäisen kädentaitojen merkeissä. Oli huokeiden kaulakorujen, helmisormusten ja -huivipidikkeiden tekoa.
Lea Karjalainen esitteli pirtanauhan tekoa ja olipa mahdollisuus osallistua ”valehtelijoiden klubiin.” Klubissa oli omituisia esineitä, joiden oikeaa käyttötarkoitusta sai arvailla tiedolla tai puhtaalla
supliikkitaidollaan.
Lomakeskuksen pihalla pääsi huuhtomaan oikeaa kultaa. Turun Seudun
Työttömät ry:n kullanhuuhtojat esittelivät vaskoolejaan, kultavaltauksiaan Lapissa sekä kullanhuuhdonnan taitoja.
Kukin halukas sai vaskooliinsa annoksen
Lapin hiekkaa ja vähintään yhden kultahipun. Oli enää omista taidoistaan kiinni, löysikö kultahipun hiekan joukosta
vai ei.

Olympialaiset
Torstain aurinkoinen päivä omistettiin Kesäpäivien kohokohtaan: mystisiin olympilaisiin, joiden kaikki viisi lajia olivat osaanottajilta suuren hämärän
peitossa. Kisat aloitettiin yhteistyö- ja
avunantohenkisellä pallon kuljetuksella. Kullakin jäsenellä oli cocktail-tikun

varassa pallo, joka tuli kuljettaa ja antaa
seuraavalle jäsenelle. Missään vaiheessa
ei saanut käyttää käsiään apuna. Kisassa oli kolmen minuutin aikaraja, mikä toi
tikku-pallo-otteluun sievoisen hien pintaan.
Seuraavassa kisassa heitettiin tuopinalusia kolmeen erilaiseen koriin.
Vaikka tuuli oli lähes olematon, vaikutti
kiekon lentorataan moni seikka ja etappia pidettiin varsin vaikeana. Mutta tärkeintä ei ollut voitto vaan osallistuminen, sillä kaikilla oli todella hauskaa.
Vaikean lajin jälkeen heitettiin ketjuja hymyilevään pupuun, joka antoi auliisti pisteitä. Itse heittäminen oli helppoa;
vaikeus oli saada enemmän pisteitä kuin
muut, mutta onneksi kaikki joukkueet
pääsivät viiden parhaan joukkoon.
Neljännessä lajissa oli tarkoituksena saada haarojen välissä langan varassa
roikkuva kynä osumaan pullonreikään.
Ja se vasta hauska leikki olikin! Kikattelulla kynä olisi vain hetkunut pullon
suulla.
Viisiottelu päättyi fyysisten lajien jälkeen aivonystyröitä vaativaan tietokilpailuun, vaikka kilpailukysymykset eivät sinänsä olleet vaikeita. Olihan jokaisessa kysymyksessä kerrottu oikea vastaus, se vain oli piilotettu kahden väärän
vastauksen joukkoon. Pisteidenlasken-

nan ajaksi halukkaat siirtyivät suositun
mölkkykisan pariin. Kesken mölkynheiton kävi ilmi, että kisoissa oli kaksi joukkuetta samoilla pisteluvuilla ja heidän
keskenäistä sijoitustaan testattiin kiekonheitolla. Suurimman pisteluvun saanut joukkue oli järjestyksessään parempi.
Torstaipäivään mahtui kaksikin musiikiesitystä. Turun Työttömien laulukuoro Aina Duuri esitti settinsä päiväsaikaan ja Nallen ja Rapin duo illalla. Duon
saksofoni- ja syntikkamusiikki veti porukkaa lavalle ja musiikkiesityksen jälkeen jatkuivat jälleen karaoke-esitykset.
Perjantaina aamiaisen jälkeen jaettiin olympialaisten palkinnot ja tapahtuma päättyi lounaaseen. Kaiken kaikkiaan kesätapahtuma oli vaihderikas ja
antoisa. Paikallaolijat viihtyivät täysin
rinnoin ja toivottavasti lähtivät arkisiin
askareihinsa levänneinä ja uutta intoa
puhkuen.
Lopuksi haluamme esittää erikoiskiitokset Turun Seudun Työttömät ry:n
Markku Teräsvaaralle, Kaarinan Työttömät ry:n puheenjohtaja Merja Hakaselle sekä toiminnanjohtaja Pentti Kalliolle.

Juha Keränen
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TVY ry:n tervehdys

tasavallan presidentille

R

yhmä tvyläisiä kävi viemässä
työttömien tervehdyksen presidenti Sauli Niinistölle. Siinä
portilla odotellessamme alkoi
sellainen pieni jännitys nousta ryhmäläisiin. Tilaisuus oli kuitenkin lämminhenkinen ja rento, alkaen presidentin kättelemisellä ja TVY ry:n varapuheenjohtaja
Juhani Heinon puheella.
Puheessa tuotiin esille huoli ELY-keskusten rahojen riittämisestä yhdistyksille, sillä nämä rahat ovat elintärkeitä yhdistyksien toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Puheessa korostettiin kolmannen sektorin työllistävää vaikutusta.

Työttömien yhdistykset työllistävät vuositasolla yli 4000 henkilöä palkkatuella
ja erilaisissa toimenpiteissä olevia pitkäaikaistyöttömiä.
Puheen jälkeen Jyvässeudun Työttömien toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa
luovutti presidentille kurdi-maahanmuuttajan käsintekemän perinneryijyn.
Lisäksi presidentin puoliso Jenni Haukiolle luovutettiin kierrätysmateriaalista eli videonauhoista tehty laukku. Puoliso itse ei ollut vastaanottamassa lahjaansa.
Presidentin tarjoaman Kultarannan
omista omenoista puristetun mehun

myötä Jyväskylän Kievarin kööri piti lauluesityksen. Soitanta näytti olevan presidentille mieleinen.
Puheessaan presidentti toivotti yhdistyksissä toimiville jaksamista ja suhdanteiden muuttumista myötämielisemmäksi kolmatta sektoria kohtaan.Itse
hän pitää työttömien yhdistyksiä tärkeinä toimijoina työttömyyden ehkäisemiseksi.
Tilaisuuden päätteeksi presidentti
kätteli ryhmän kotimatkalle. Poistuessamme keskustelimme tapaamisesta ja
olimme hyvillä mielin siitä, että tilaisuus
onnistui hyvin ja presidentti oli aidosti
kiinnostunut meidän asioistamme.

Juhani Heino
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TVY ry:n vierailut presidentinlinnassa

Mara, Tarja ja Sale

kalle hyvin tuttu ihminen. Muistimme
Halosen valintaa lahjoilla vuonna 2000
koko järjestön puolesta.
Halosen aikana olimme vierailulla
presidentinlinnassa. Tapaamisessa olivat mukana silloiset työvaliokuntamme jäsenet. Halonen huomioi TVY ry:n
muutoinkin virka-aikaan. Puheenjohtaja
oli kutsuttuna useisiin ”pressanlinnassa”
järjestettyihin tilaisuuksiin.

Oli siis hyvin luontevaa lähestyä
kansliaa kevättalvella, kun järjestön oli
vuoro onnitella uutta valittua presidenttiämme Sauli Niinistöä. Kansliasta tuli
aika tapaamiseen elokuuksi. Itse olin estynyt, mutta porukka kuulemma edusti
asiallisesti ja Heinon Jussi veti tapaamisen kohdalleen.

Lea

Kuvat: Juha Keränen

J

ärjestömme on kahdenkymmenen
vuoden aikana ollut tekemisissä tasavallan presidentin kanssa hyvinkin eri tavoilla. Vuosikymmenen
vaihtuessa 80-luvusta 90-luvuksi presidenttinä oli Mauno Koivisto. Käsitykseni mukaan Koivisto ei ollut ainakaan
enää presidenttinä tekemisissä työttömien kanssa.
Presidentti Martti Ahtisaaren aika
oli tiivistä yhteydenpitoa molemmin
puolin. Toimikautenaan hän antoi oman
kuukausipalkkansa silloisen korotuksen
joka kuukausi jollekin työttömien yhdistykselle. Useat yhdistykset saivat sen häneltä moneenkin kertaan. Yhdistykset
lähettivät ideoitaan tarpeistaan presidentin kansliaan ja käsitykseni mukaan
hyvin pitkälle presidentti itse suoritti valinnan.
Ahtisaari kävi maakuntamatkoillaan
hyvin usein myös paikallisissa työttömien yhdistyksissä. Monet puhuvat niistä
tapaamisista vieläkin. Ahtisaari kutsui
myös yhdistysten edustajia itsenäisyyspäivänä presidentinlinnaan. Muistan,
että vieraina olivat ainakin Kuhmon, Sodankylän ja Oulun yhdistysten edustajia
TVY ry:n edustajan lisäksi.
Tämä kohteliaisuus jatkui Tarja Halosen kanssa uudella vuosituhannella. Halonen oli vieraillut jo ennen valintaansa presidentiksi TVY ry:n tapahtumissa ulkoministerinä ja kansanedustajana. Hän oli meidän vanhalle AY-poru-
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Kataisen SIX PAK:

Hallituksen plussat ja miinukset
Vasemmiston näkökulmasta
Yli kaksikymmentä vuotta jatkunut
ihmisten eriarvoistuminen on seurausta
lukuisista poliittisista päätöksistä.
Vasemmisto haluaa kääntää suunnan ja
palata hyvinvointivaltion rakentamiseen
toisenlaisilla valinnoilla.

S

uomessa on poikkeuksellinen
hallitus, jossa puolueet vasemmalta oikealle tekevät yhdessä
päätöksiä. Hallituksessa kukaan
ei pysty sanelemaan, vaan päätökset ovat
osa isompaa hallitusohjelmassa sovittua
kokonaisuutta.

Hyvinvointivaltion rahoitusta on lisätty keskittämällä
veronkorotukset niille, joilla on varaa maksaa
suurempia veroja:
✚ Pienituloisten tuloverotusta on kevennetty perus- ja
työtulovähennyksillä, jolloin kunnallisvero on aiempaa
progressiivisempaa.
✚ Pääomatuloveroa on nostettu kaksi (2) prosenttiyksikköä.
✚ Yli 50 000 euron pääomatulojen veroa on nostettu neljä
(4) prosenttiyksikköä.
✚ Yli 100 000 euron tuloveroihin säädettiin ns. solidaarisuusvero.
✚ Listaamattomien yritysten verottomien osinkojen määrää on leikattu kolmanneksella 60 000 euroon.
✚ Tuloveroja nostetaan jäädyttämällä ansiotasotarkistukset.
✚ Suurten perintöjen ja lahjojen verotusta on nostettu.
✚ Suurten eläkkeiden verotusta nostetaan.
✚ Suurituloisille keskittyviä verovähennyksiä on leikattu.
✚ Tasamaksuna kaikilta kerättäväksi päätetty mediamaksu korvattiin progressiivisemmalla Yle-verolla.
✚ Pankeille säädetään riskipainotettu pankkivero.
Arvonlisäveroa nostetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä.

Kokonaisuuden jatkuva arviointi on
tärkeää, koska Vasemmistolle hallitukseen osallistuminen ei ole itseisarvo.
Koska Vasemmisto toimii hyvinvoinnin
puolesta eriarvoisuutta vastaan, voimme
olla mukana vain sellaisessa hallituksessa, joka esimerkiksi pienentää tuloeroja
aiempaa oikeudenmukaisemmalla verotuksella.

Turvaverkkoja ja perusturvaa on vahvistettu:
✚ Työttömän perusturvaa korotettiin 120 eurolla kuukaudessa heti ensimmäisessä budjetissa.
✚ Asumistukirajoja on nostettu 120 eurolla kuukaudessa.
+ Toimeentulotukea on nostettu 25 eurolla kuukaudessa.
✚ Toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaa korotettiin
65 eurolla kuukaudessa.
✚ Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tuloista poistetaan 2013 alkaen.
✚ Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ansaintaraja laskettiin kuuteen kuukauteen.
✚ Lääkkeiden maksukattoa alennettiin 50 eurolla.
Lapsilisään ei tehdä indeksikorotuksia, vaikutus ensimmäisen lapsen osalta noin 3 euroa kuukaudessa vuonna
2013.
Lääkkeiden alempaa erityiskorvausta ja peruskorvausta
alennettiin 7 prosenttiyksiköllä.
Matkakulujen sairausvakuutuskorvausten omavastuu
nostettiin 14 euroon.
■

■

■

■

Suomen Eurooppa-politiikan suuntaa muutettiin:
Yrityksille annetaan verohelpotuksia, joiden
työllistävää hyötysuhdetta Vasemmisto on epäillyt:
●
●
●
●
●

Yhteisöveroa on alennettu puolitoista (1,5) prosenttiyksikköä.
Yrityksille annetaan verovähennys tutkimus- ja kehitysmenoista.
Yritysten hankintameno-olettamaa nostetaan määräaikaisesti.
Pääomasijoittamiseen tulee kasvukannustin pienten yritysten osalta.
Teollisuudelle tulee väliaikainen kaksinkertainen poistomahdollisuus.
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✚ Suomi vaatii aina yksityisten velkojen leikkaamista osana
tukijärjestelyjä. Kunnollinen sijoittajavastuu antaisi velkaantuneille maille mahdollisuuden selviytyä.
✚ Vakuudet parantavat Suomen omaa asemaa.
✚ Pankkien saadessa tukea Suomi vaatii vastineeksi pankkien omistusta, vastikkeetonta rahaa ei enää anneta.
Leikkaukset kohdistuvat yhä haitallisesti kriisimaissa sosiaalisesti ja kasvun kannalta.
Kuripolitiikalle ei löydy vielä riittävää vastusta, kaikki toivovat ”jonkun muun” elvyttävän.
■

■

Demokratian tärkeydestä
Demokratiassa on tärkeää, että puolueiden omat linjat näkyvät kirkkaasti ulospäin. Ei ole tervettä esittää, että kaikki
päätökset olisivat aina itsessään välttämättömiä ja hyviä. Vasemmisto kertoo
avoimesti, minkä asioiden eteen se itse
on taistellut ja toisaalta huomioi nekin
asiat, jotka ovat olleet tärkeitä jollekin
muulle hallituspuolueelle.
Listan on laatinut Vasemmiston Jussi Saramo. Saramo on Vantaan kaupunginvaltuutettu sekä Kulttuuriministeri
Paavo Arhinmäen erityisavustaja.
Kuten tiedämme, paljon muutakin
on jo tapahtunut työttömän näkökulmasta, jotka eivät ole päässeet Saramon
listalle. Muiden muassa:
Kuntakokeilu, työttömän bonus, asumistuen suoja-ajan nostaminen 3 kuukaudesta 6 kuukauteen, puolison tulojen
vaikutus työmarkkinatukeen lakkaa…

Jussi Saramo
(huomiot Lea Karjalainen)
Vasemmisto on ollut toteuttamassa monia muitakin
uudistuksia, esimerkiksi:

Vasemmisto jatkaa työtä mm. seuraavien asioiden
eteen:

✚ Nuorten yhteiskuntatakuun panostuksia, etenkin etsivään nuorisotyöhän ja työpajoille on saatu lisää resursseja.
✚ Valtionyhtiöiden palkitsemiskäytäntöjä kiristetään, jotta
valtionyhtiöt eivät ole osaltaan ruokkimassa johtoportaan kasvavaa ahneutta.
✚ Historiallisen suuri panostus raideliikenteen osuuteen
investoinneista.
✚ Suhteellisesti suurimmat leikkaukset toteutetaan tehostamalla armeijaa.
✚ Peruskoulun ryhmäkokoja pienennetään.
✚ Merituulivoimahankkeelle toteutettiin erillistuki.

●
●
●

●
●

●

Osana sopeutusta on tehty myös Vasemmiston
vastustamia toimenpiteitä:
■

■

■

Windfall-vero energiateollisuuden ansiottomille voitoille
on tarkoitus saada voimaan 2014.
Harmaan talouden vastainen toiminta on siirtynyt puheista tekojen asteelle ja tuloksia on saatava.
Suomi ajaa vihdoin tosissaan rahoitusmarkkinaveroa. Se
on saatava läpi mahdollisimman suurella joukolla Euroopan maita.
Suomen roolia veroparatiisien vastaisessa taistelussa on
vahvistettava hallitusohjelman mukaisesti.
Tuottavuusohjelman korvaaminen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla on tehtävä muutenkin kuin paperilla.
Kuntauudistuksen on johdettava julkisten palveluiden
parantamiseen ja todellisen lähidemokratian lisäämiseen.

Kuntien valtionosuuksia on leikattu.
Yliopistoindeksi jäädytetään.
Kehitysyhteistyömäärärahat jäädytetään.

Karenssisanomat 3/2012 29

Työmarkkinoiden syöpä nimeltä

Harmaa talous
Harmaa talous lieveilmiöineen
on toimivien työmarkkinoiden
pahin uhkatekijä. Tämä ei koske
pelkästään rakennusalaa, vaikka se
harmaasta taloudesta puhuttaessa
nouseekin korostuneesti esille.
Lakeja ja sopimuksia noudattavat
yritykset ja niiden työvoima joutuvat
epäedulliseen kilpailutilanteeseen
suhteessa vastuunsa ja velvoitteensa
laiminlyöviin hämäräfirmoihin. Vastuu
työn jäljestä hämärtyy, yhteiskunnan
verotulot jäävät pääsääntöisesti
saamatta, varsinainen työn suorittaja
on ”työsuhteessa” heikossa asemassa
ja varsin usein se sovittu alipalkkakin jää
saamatta.

Kuva: Juha Keränen

S

ekä laki tilaajan vastuusta että
käännetty arvonlisäverojärjestelmä ovat olleet yrityksiä rajata hämäräyritysten käyttöä rakennusalan urakointiketjuissa. Tulokset ovat
jääneet rajallisiksi valvonnan ontuessa
ja kunnollisten sanktioiden puuttuessa.
Jopa järjestäytynyt rikollisuus on nähnyt
työmarkkinat ja siellä käytävän ”orjakaupan” tuottoisammaksi ja ennen kaikkea
riskittömämmäksi bisnekseksi kuin perinteiset huumeet ja prostituution.

Rakennusliitto on omalla toiminnallaan pyrkinyt valvomaan jäsenistönsä ja samalla lainsäädäntöä ja työehtosopimusta noudattavien yritysten etua
saartamalla hervottomimpia yrityksiä
pois työkohteista. Harmaan talouden
selvitysyksikkö tekee hyvää työtä omalta osaltaan rajalliset resurssit huomioon
ottaen.
Nyt syyskuun alusta astuu voimaan
merkittävä rakennusalan työvoiman
valvontaa tiukentava lainsäädännöllinen normi. Jokaisella rakennustyömailla työsuoritteita tekevällä työntekijällä on oltava henkilökohtainen veronumero kuvallisessa tunnistekortissaan.
Työntekijän on myös aktivoitava henkilökohtainen veronumeronsa verottajan rekisteriin. Veronumerojärjestelmän
käyttöönottoon liittyy puolen vuoden
siirtymäsäädös. Kaikissa syyskuun alun
jälkeen käynnistyvissä kohteissa veronumerolla varustettu kuvallinen henkilötunnistekortti on kuitenkin löydyttävä
kaikilta työnsuorittajilta.

Työllisyystilanteesta
Rakennusalan työllisyydessä on perinteisesti ollut voimakasta kausivaihtelua. Vaikka rakennustekniset ratkaisut
ovat mahdollistaneet ympärivuotisen rakentamisen, painottuvat joidenkin ammattiryhmien työt edelleen lämpimään
ja roudattomaan vuodenaikaan. Monet
näissä ammateissa toimivista ovat tottuneetkin keskitalven työttömyyteen,
tai vaihtoehtoisesti tehneet aivan muun
alan töitä talvikaudella.
Kausityöttömyyden ohella rakennusalalla on tälläkin hetkellä nähtävissä rakenteellista työttömyyttä. Tähän keskeinen syy löytyy harmaan talouden ja suoranaisen talousrikollisuuden vääristämistä työmarkkinoista. Toki syitä löytyy
muitakin; työ ja työvoima eivät kohtaa,
pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttama
syrjäytyminen ja siihen liittyvät seurannaisvaikutukset...
Arvion mukaan ulkomainen työvoima tekee rakennusalalla työsuoritteita
vuodessa 30 000 miestyövuoden verran.
Helsingissä on tälläkin hetkellä useita
rakennuskohteita. Oheinen kuva ei liity
juttuun.

Mikäli tätä työvoimareserviä ei olisi käytössä, olisi alalla ilmeinen työvoimapula. Oleellista on, että kaikki alan toimijat saadaan noudattamaan samoja pelisääntöjä.

Nuorten sijoittumisesta
rakennusalalle
Ammattioppilaitosten rakennus-, pinta- ja lvi-linjoilta valmistuu vuosittain
noin kolmetuhatta nuorta rakennusalan
ammatteihin. Hakusuhde näille linjoille
on ollut koko vuosituhannen alun varsin
hyvä, joten pohja alan koulutusammatin hankkimiselle näin ollen mitä otollisin. Aloituspaikkojen määrä on varsin
sopiva, mikäli nuoret koulutusammatin
saatuaan työllistyisivät alan yrityksiin.
Valitettavan moni kuitenkin kokee pettymyksekseen työllistymisen vaikeaksi. Mikäli ei ole hyviä suhteita, tarjolla
on pääsääntöisesti töitä urakointiketjun
alapäässä toimivissa usein varsin epämääräisissä yrityksissä tai työvoimaa välittävissä vuokrafirmoissa. Tällaisessa tilanteessa päätös hakeutumisesta jatkokoulutukseen tai kokonaan muulle alalle
on varsin ymmärrettävää.
Mikäli riittävää määrää ikäluokasta
ei saada sitoutettua alan työvoimaan, uhkaa alaa lähitulevaisuudessa vakava ammattitaitopula. Paras tapa sitouttamiselle on ammattioppilaitosten ja työelämän
tiivis yhteistyö jo opiskeluaikana. Vakiintuneet yritykset ottavat omasta henkilöstöstä koulutettujen työpaikkaohjaajien ”valmennukseen” nuoria työpaikkakoulutukseen. Kolmannen opiskeluvuoden muuttaminen oppisopimukseksi tuttuun yritykseen olisi mielestäni järkevä uudistus nykyiseen koulutusmalliin
nähden.
Kolmivuotisen ammatillisen koulutuksen tulisi kattaa ”oppipoikavaihe.”
Koulusta valmistuvien ”kisällien” tulisi
saada työuransa alkuvaiheen ajan oppia
alan mestareilta. Tällä tavalla on turvattu ja turvataan jatkossakin ammattitaidon siirto ikäpolvelta toiselle.

Jukka Asikainen
järjestösihteeri
Rakennusliitto ry

Suomalaisen työn päivä

Vappu – suomalaisen työn päivä oli ja
meni. Vappupuheiden pääteema oli
herrojen ahneus. Ahneita ovat – raja on
ylittynyt ja muistutukset ovat aiheellisia,
jopa sanktiot. On myös toinen asia johon
pitäisi puuttua. Palkkojen nostamisen
ja hintojen nousun kilpajuoksu, jonka
lopputulos on plus miinus nolla.
Miinusmerkin puolelle joutuvat tässä
ravissa pienituloiset ja työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat.

T

oivottavaa olisi, että ammattiyhdistysliikkeet ja ihmiset lopettaisivat jatkuvan ”lisää palkkaa”
mantransa niiden alojen osalta,
joissa palkkaus on jo tarpeeksi hyvä. Tarpeeksi hyvä on tilanne, jossa normaaliin
elämään kuuluvat menot pystytään kevyesti rahoittamaan ja rahaa jää vielä ylikin, kun talous suunnitellaan ja kulutus

pidetään kohtuullisena. Säästämisen olisi hyvä tulla takaisin muotiin.
Taloudessa puhutaan hyötysuhteesta. Sillä tarkoitetaan työssäkäyvien suhdetta työssäkäymättömiin. Työssäkäymättömiin lasketaan työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, lapset, omaa kotitaloutta
hoitavat sekä varusmiespalvelusta suorittavat.
Huoltosuhteen kasvaessa kasvaa
myös työssäkäyvien osuus rahoitettaessa työssäkäymättömien talouden tukemista. Työttömien ja muiden työssäkäymättömien syyllistäminen yleisesti on
kuitenkin turhaa. Syyllinen on järjestelmämme, joka ruokkii ahneutta: niille lisää, joilla jo on.
Työttömyys ja korkea sairastavuus
ovat tämän päivän ongelmia. Ne heikentävät myös hyötysuhdetta, mutta eivät korjaannu palkkoja nostamalla, vaan
jakamalla työtaakkaa ja luomalla uusia
työpaikkoja.
Palkkatukijärjestelmän laajentaminen ja kolmannen sektorin hyväksyminen varteenotettavana työnantajana auttavat myös hyötysuhteen parantamisessa. Kolmannelle sektorille on annettava

mahdollisuudet toimia vaikeasti työllistyvien työnantajana. ”Jokaiselle kykyjensä mukaan ja jokaiselle tarpeittensa mukaan” on ajatus, jota voitaisiin myös käytännössä soveltaa.
Hyötysuhdetta voidaan myös parantaa lisäämällä työn ohessa koulutusta.
Näin työmarkkinoille siirtyminen nopeutuu. Avustavat tehtävät ovat työtehtäviä, joiden tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Kotiavustajat ja henkilökohtaiset avustajat voivat täyttää palvelutarvetta, joka on jo nyt havaittavissa.
Kotiavustajien työtehtävien alasajo vuosia sitten näkyy tänä päivänä vanhusten
ja perheiden yksinäisyydessä. Tukea ja
apua tarvitaan.
Lopuksi vielä ote Suomen perustuslaista: ”Julkisen vallan on edistettävä
työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön”.

Paula Mehto, Kuopio
TVY ry:n hallituksen jäsen
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Pohjois-Karjala

Sammuvatko valot
Pohjois-Karjalassa?
Yhdennettätoista Ihmisarvopäivää
vietettiin Kontiolahdella 28.8.2012
teemalla ”Viimeinen sammuttaa valot”.
Paikalla oli eduskunnan, Kontiolahden
kunnan, luterilaisen ja ortodoksisen
kirkon, TE-toimiston, Kelan, yrittäjien,
työttömien, sosiaalitoimen ja
kansalaisjärjestöjen edustajien lisäksi
noin 60 osallistujaa.
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P

äivä aloitettiin Veikko Lav i n lau lu n sa noin ”Jok a inen ihminen on laulun arvoinen”. Kysyttäessä Kontiolahden kunnanjohtaja Jari Wilmannin tuntemuksia rakennemuutoksen
kourissa pyristelevänä kunnanjohtajana,
hän vastasi että nykyään kunnanjohtaja on valmentaja tahi kärkihyökkääjä ja
tarvitsee lähes kymmenottelijan taitoja
yrittäessään saada kunnan tulot ja menot tasapainoon.
Julkisen talouden liikkumavara on
pieni ja elinkeinojen kehittäminen, ympäristöasiat ja mm. varuskunnan uuskäytön suunnittelu tuottavat kunnan
isälle ajoittain suoranaista tuskaa. Lisäksi rahan puute ja byrokratia ovat esteenä
uusien hankkeiden toteuttamisessa.
Mukana olleet kirkon edustajat totesivat, että osa ihmisistä on syrjäytymässä. He kokevat ahdistusta ja pelkoakin,
miten selviytyä yhä kovenevassa kilpailuyhteiskunnassa. Pientä lohtua kirkon
piirissä nähtiin asenteiden muutoksessa.
Tulevaisuudessa bruttokansantuote ei
enää välttämättä ole ainoa onnistumisen
mitta. Ympäristöarvot, perhe, ystävät,
luonto ja hengelliset asiat ovat jatkossa
entistä tärkeämpi osa onnellista elämää.
Päivän aikana pidetyssä asiantuntijapaneelissa esitettiin huolta mm. pätkätöistä, yksi ihminen voi olla jopa kolmessa työpaikassa päivän aikana. Tällöin lomia ei kerry ja tulevaisuus vanhana huolettaa. Ikäihmisen halu olla omassa kodissa mahdollisimman pitkään on monen toive. Elämän iloksi toivottiin syrjä-

seuduille mm. kimppakyytejä virkistysreissuille.
Työttömyys on edelleen suuri huoli monelle. Työtä voisi olla hoiva-alallakin, mutta hoiva-alalla yrittäjänä ollut
työtön muistutti miten vaativaa on hoitaa vieraitten ihmisten henkilökohtaisia asioita. Siksi tämä työ ei sovi kaikille. Omaishoitajat eivät saa palkkaa, eikä
heillä ole tarpeeksi lepotaukoja tai lomia.
Helposti kotona onkin sitten kaksi tai
useampia avun tarvitsijoita.
Varuskunnan ja palvelukeskuksen
lakkauttaminen aiheuttavat Kontiolahdella poismuuttoa. Vastaanottokeskuksen hallituksen puheenjohtaja Eira
Vänttinen-Liinakari totesi, että pelkästään vastaanottokeskuksen asiakkaiden myötä katosi kunnasta 300 palvelujen tarvitsijaa. Tämä vaikuttaa yrityksiin aina ruokakaupoista kampaamoihin. Tällainen kato lisää katastrofin tuntua tulevaisuuden suhteen.

Vapaaehtoistyöstäkö
hallituksen käsikassara?
Eduskunnan terveiset tilaisuuteen toi
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Hän totesi, että kuntauudistuksen osalta eri ministeriöiden välinen integraatio ei toiminut – jokainen ministeri teki tahollaan mieleisiään päätöksiä.
Tämänhän me täällä Pohjois-Karjalassa
olemme karvaasti saaneet kokea.
Mäkisalo-Ropposen mukaan kunnat ovat laiminlyöneet asetusten täytäntöönpanoa. Kansanedustajan mukaan
on kiireen vilkkaa selvitettävä äkillisen
rakennemuutoksen alue, tutkittava palvelujen vaihtoehtoiskustannukset, yhtenäistettävä omaishoidon kriteerit ja aloitettava uusi asennoituminen lähipalvelujen järjestämiseen.
Kansalaiset tuntevat myös huolta tietoyhteiskuntaan siirtymisestä. Kaikilla
ei ole tietokonetta eikä tarvittavia taitoja sen avulla asioimiseen. Kuten tietoyhteiskuntaan sopeutuminen niin myös
palvelujen keskittyminen suuriin asutuskeskuksiin vaatii avointa pohtimista ja
tiedottamista uusista mahdollisuuksista
tuottaa palveluja syrjäalueillekin.
Onhan puhuttu muun muassa eri tavoin varustetuista palveluautoista, jolloin monia erilaisia palveluja voidaan

tuoda ihmisten lähelle. Tällainen tieto ei
lisää tuskaa vaan aivan päinvastoin.
Työttömyys on yhteiskunnan syöpä.
Nuoriso on saatava opiskelemaan ja työelämään. Pitkäaikaistyöttömiäkin voitaisiin osin pikakouluttaa vaikkapa vanhushuollon apukäsiksi.
Mäkisalo-Ropponen julisti, etteivät
valot Pohjois-Karjalassa sammu. Hän kehotti jokaista osaltaan ryhtymään toi-

meen asioiden tilan parantamiseksi. On
muistettava, että muutoksista kärsivät
aina kaikkein raskaimmin työttömät,
sairaat ja vähävaraiset.
Vapaaehtoistyö on yksi silta yli synkän virran, mutta kansalaisilla on oikeus vaatia, että sivistysyhteiskunta Suomi pystyy huolehtimaan kansalaisistaan
joka tilanteessa.

Kansalaisjärjestöjen rooli yhteiskunnan sopeutuessa muutoksiin kasvaa aina
erityisesti kriisiaikoina. Julkisuudessa on
esitetty vapaaehtoistyötä yhtenä ratkaisuna vanhushuollon nykytilan kohentamiseen; on kuitenkin muistettava että
toimiakseen vapaaehtoistyökin tarvitsee
järjestäytymistä.
Vapaaehtoistyö on arvokasta mutta
päättäjät eivät saa käyttää sitä valtiovarainministerin ilmaisena käsikassarana vaikeina aikoina.

Elämä Pohjois-Karjalassa
vuonna 2020?
Tutkija Pertti Rannikko hahmotti yhteiskuntamme olemusta tulevaisuudessa. Hänen mukaansa kuntien keskittyminen isoiksi hallintoalueiksi yhä
kasvaa reuna-alueiden jäädessä pieniksi. Pohjois-Karjala elää tulevaisuudessa
metsistään, soistaan ja pelloistaan.
Aivan varmasti karjalainen kansa
osoittaa jälleen kerran elinvoimaansa
ja sitkeyttään ongelmien ratkaisemiseksi ja ikioman olomme turvaamiseksi.

Ritva Mikkilä
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Tampereen seudun työllistymisyhdistys Etappi

Etappi aktivoi Tampereella

E

tapin ytimessä toimii seitsemän
työpajaa: mediapaja, autopaja,
puu- ja entisöintipaja, polkupyöräpaja, leirivälinepaja, ruokala ja
siivousosasto.
Pajoille otetaan harjoitteluihin, oppisopimuksella ja palkkatuella työttömiä tarkoituksena vahvistaa heidän ammattitaitoa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Pajoilla tehdään pääasiassa
asiakastöitä työvalmentajien ohjauksessa. Pajojen lisäksi yhdistys tarjoaa työttömille matalan kynnyksen perusterveydenhuoltopalveluja ja mielenterveys-,
päihde- ja elämänhallintaongelmiin erikoistunutta yksilöohjausta, liikuntapalveluja sekä kohtuuhintaista lounasta.
Suurin osa pajoille tulevista työttömistä tulee TE-toimiston kautta. Tulijoita on kuitenkin myös oppilaitoksista,
Työvoiman palvelukeskuksista, kuntoutuslaitoksista ja sosiaalitoimesta. Asiakkaita Etapilla on vuosittain reilut sata.
Asiakkaista noin 53 % aktivoituu eli
suuntaa työpajajaksonsa jälkeen joko töihin tai kouluttautumaan tai edelleen sijoittuu.
Etapin toiminnanjohtajan Kauko
Salmivirran mukaan syy korkeaan akti-

voitumisprosenttiin on toiminnan kokonaisvaltaisuudessa.
”Tarjoamme työnhakijalle toimivan
kokonaispaketin, joka ottaa huomioon
ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen lisäksi myös asiakkaan psyykkiset ja
fyysiset voimavarat.”
Salmivirran mukaan tavoite on pystyä tulevaisuudessakin aktivoinnin suhteen yhtä hyvään tai jopa parempaan tulokseen. Kuluvana vuonna työnhakijoiksi palanneiden määrä onkin puolittunut
edellisvuoden ensimmäiseen puoliskoon
verrattuna.
”Tietenkin jos ennakoitu taantuma
on syvä, näkyy se myös Etapilla. Olemme paljon tekemisissä talouden rattaiden kanssa ja silloin ei huomisesta voi
koskaan sanoa.”
Tällä hetkellä suurimpana huolena
on Etapin terveyspisteen tulevaisuus.
Salmivirta kertoo, että terveyspalvelujen jatkuminen vuoden alusta on epävarmaa.
”Paljon on tullut voittopuolista palautetta. Tällaista palvelua selkeästi tarvitaan pysyvänä.”
Työpajajakson aikana työnhakijalle pyritään tarjoamaan konkreettisia
työtehtäviä, jotka helpottaisivat hakeutumista koulutukseen ja tukisivat työmarkkinoille siirtymistä. Tästä esimerkkinä mediapajan asiakastyöt, jotka laajentavat työnhakijan portfoliota, joka on
tärkeä tekijä media-alan töitä hakiessa.

tavasti hankalampaa”, Salmivirta kertoo.
”Uskon, että talon ilmapiiri ja työympäristö ovat johtaneet aktiiviseen sitoutumiseen. Valmentajat ovat oman alansa
ammatti-ihmisiä. Heillä on mahdollisuus käyttää työssään omaa luovuuttaan
ja viedä pajaa eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa.”
Etapin järjestämien kyselyiden perusteella myös asiakastyytyväisyys työnhakijoiden keskuudessa on hyvä.
”On tärkeää että työnhakijoilla on
mahdollisuus hakeutua Etapin kaltaiseen paikkaan. Pitkäaikaistyöttömyys
tuo mukanaan työn puuttumisen lisäksi myös arjen ja elämänhallinnan haasteita.”

Työvalmentajien panos
”Useat tämänhetkiset työvalmentajat
ovat olleet talossa jo pitkään ja ilman heitä tuloksien saavuttaminen olisi huomat-

Laura Myllykoski

Lea Vallius

Helvi pitää huolta.
Jatkossakin.

* Peruspalvelut turvattava.
* Työttömyyden hoito on kunnan yhteinen asia.
* Nuorisotakuu on toteutettava, mutta
ei varttuneempien pitkäaikaistyöttömien
kustannuksella.
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n työhön.

lekkääsee

eus mie
kaisella oik

Helvi Järvenpää
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Etapin toiminnanjohtaja Kauko Salmivirta.

Työttömien neuvoja
p. 050 571 9643
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Maksaja: Team -liitto

Tampereen seudun työllistymisyhdistys
Etappi perustettiin vuonna 1992
eli yhdistyksellä on meneillään
juhlavuosi. Etappi tarjoaa asiakkailleen
pajatoimintaa, koulutusta, terveys- ja
liikuntapalveluja sekä kohtuuhintaisen
ruokailun.

Jäsenyhdistysten historiaa : Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry 20-v.				
Mikkelin työttömien yhdistys
ry perustettiin Työväentalolla
15.12.1992. Perustavassa kokouksessa
puheenjohtajana toimi Martti Virnes
ja paikalla oli 8 henkilöä. Yhdistyksen
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Martti Virnes, sihteeriksi Pentti
Issakainen, taloudenhoitajaksi Markku
Vallenius ja johtokuntaan Seppo
Bastman, Martti Liukkonen, Pentti
Liukkonen, Perttu Laukkanen, Jari
Hämäläinen ja Jari Valjakka.

K

irkon diakoniatyön järjestämät
leirit ja yksityinen tuki ovat olleet monelle työttömälle tuttua jo 60-luvulta saakka. Työttömien yhdistyksen pitkäaikainen yhteistyökumppani diakoni Tuomo Haikarainen muistaa, kuinka Juvan Maivalassakin peltoja ympäröiviä kiviaitoja purettiin ja kivet haudattiin maahan.
2000-luvulla puolestaan perinnemaisemia luodaan kiviaitoja kunnostamalla.
Kun työttömyyden historiassa mennään
30-luvun lamavuosiin, oltiin tilanteessa, jossa kaupunkien katukuvassa olivat
ruokaa ja työtä kerjäävät kulkurit. Ruokaa jaettiin soppakanuunoista. Työtön
tuli välittömästi ”lainsuojattomaksi” ja
tuo ilmiö näkyi katukuvassa. Työttömyyden varalle ei ollut minkäänlaista sosiaalista suojaverkkoa.

Heikki Pyrhönen on sekä Mikkelin
Työttömät ry:n puheenjohtaja että
toiminnanjohtaja.

Yhdistys tarjosi työttömille päivittäisen edullisen lounaan omakustannushintaan. Tähän tarjoutui mahdollisuus, kun Työväentalolla oli keittiötilat
ja yhdistys sai työvoimatuella palkatun
emännän. Hyvä ruoka, parempi mieli
sekä mahdollisuus turista kuulumisia ja
tietää missä mennään yleisissä ja yksityisissä asioissa.
Puheenjohtaja Martti Virnes raportoi: ”Valiokopio on lahjoittanut jäsenkortteja 800 kpl, yleisötilaisuuden alkurysäys 5.2.1993 järjestelyissä ovat SAK:n
piiritoimisto, TVK, Akava, TSL, Tuomiokirkkoseurakunta, työvoimatoimisto ja kaupungin nuorisotoimisto, yhteistilaisuus lähiseudun työttömien kanssa
3.3.1993, toimistoon palkattu ensimmäiseksi työntekijäksi Perttu Laukkanen
15.4.1993 alkaen, työttömien kesäleiri 5 .–12.7.1993 Suomen nuoriso-opiston
kanssa, naistenklubi perustettu 18.8.1993
jne.” Kun yhdistyksen perustamisvuonna 1992 jäseniä oli 15, niin keväällä 1994
kirjattiin jäsenmääräksi 520 henkilöä.
Aluksi järjestettiin luentotilaisuuksia
työttömyyden vaikutuksista eläkkeisiin
ja sosiaaliturvaan sekä englannin kielen opintokerho. Ahväärin ja teknillisen
oppilaitoksen kanssa aloitettiin tietokonekurssit syksyllä 1993. Opintotoiminta
eteni jatkossa yhteistyötoiminnaksi Työväen Sivistysliiton kanssa. Perustettiin
TyöMikkeli-koulutusprojekti, jolle koulutuksen järjestämisvastuu siirtyi. Sisällöiksi linjattiin atk- ja kielikoulutus, kädentaidot ja urapolkujen rakentaminen.
Koska koulutus oli omaehtoista ja kestoltaan 6–9 tuntia viikossa, ei ollut pelkoa
päivärahojen menettämisestä.

anen
eija Lips
(2009)/S
iikkoset
Kuva: V

Edunvalvontaa unohtamatta
Sosiaalisen toiminnan järjestämisen
ohessa oltiin aktiivisia työttömien edunvalvonnan suhteen. Yhdistys oli jäsenenä valtakunnallisessa työttömien järjestössä, jonka näkyvin ponnistus oli ns.
murrostorstai eduskuntatalon edustalla
4. marraskuuta 1993, johon myös mikkeliläiset osallistuivat. Vuonna 1993 työttömien määrä oli noussut jo yli 400 tuhanteen. Protesti suunnattiin Esko Ahon
hallitukselle, jolta toivottiin ripeämpiä
otteita työttömyyden hoitamiseksi. Samalla esitettiin vetoomus, ettei työttö-

myyspäivärahoihin kosketa. Helsingissä
Suurtorilla mieltään osoitti noin 10 000
työtöntä, jotka saapuivat erikoisjunilla
Helsinkiin.

Uudet tilat – toiminta
vakiintuu
Keväällä v. 1995 Seppo Parkkonen
hankki yhdistykselle omat vuokratoimitilat entisestä Hankkijan talosta Porrassalmenkatu 1:stä. Tilat vapautuivat Pitopalvelu Airalta. Uusien tilojen, Ykkösen, myötä järjestyi tilat myös toimistolle, koulutustilaisuuksille sekä myöhemmin käsityötupa Kässärille. Tilojen käyttöönotolle antoi ratkaisevan sysäyksen
työministeriön projektiraha ”työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen”.
Tällä omatoimisuusavustuksella hankittiin tarvittava kalusto ja kunnostettiin
tilat. Keittiön tarvitsemat padat ja kattilat ostettiin toimintansa lopettaneen
Hotelli Varsavuoren konkurssipesästä.
Nyt oli mahdollisuus pitää ruokalaa
avoinna joka päivä klo 10:00–13:00. Aterian hinta oli 7 mk ja tarvikekustannukset
12 mk. Erotus saatiin katettua avustuksilla, joista Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan panos ei ollut vähäisin. Kokonaiskävijämääräksi elokuussa 1995 kirjattiin 1539 henkilöä, n. 80–100 ruokailijaa päivässä. Palkattu ruokalahenkilökunta on rekrytoitu ravintola-alan työttömistä.
Vuosina 1995–2005 yhdistyksen jäsenmäärä oli korkeimmillaan v. 1997,
jolloin kirjattiin 998 maksanutta jäsentä. Seppo Parkkosen mukaan ”ne kaksi jäsentäkin olisi saatu, jotta olisi päästy tasalukuun, mutta erityistä vedätystä
jäsenhankinnassa ei tehty missään olosuhteissa”.
Toiminnanjohtaja Riitta Hirnin
äkillinen poismeno 27.12.2004 oli takaisku, josta toivuttiin pikkuhiljaa. Puheenjohtajan tehtävät siirtyivät Pertti Wetterstrandille, hänen jälkeensä v. 2006
Kaija Kilpeläiselle ja uudelleen Wetterstrandille v. 2007. Pentti joutui ikään
kuin kahteen otteeseen varapaikalta eturiviin, kunnes v. 2008 tehtävään valittiin
Heikki Pyrhönen. Yhdistyksen toiminta oli hänelle tuttua toimistosihteerin ja
hallituksen jäsenen paikalta.
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Yhdistyksen toiminnassa on nähtävissä ikään kuin kolme vaihetta. Vetäjistä päin tarkasteltuna perustamisvaiheessa v. 1992–1994 avainhenkilöt oli
Martti Virnes ja Kirsi Hämäläinen. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 1995–2007 ja
se henkilöityi Riitta Hirniin, Seppo Parkkoseen ja Anneli Moilaseen. Vuodesta
2008 jäsenistö alkoi vaihtua ja keskiöön
on noussut nuorisotyöttömyys. Uusiutunut hallitus on pyörittänyt toimintaa
Heikki Pyrhösen johdolla.

Työllistäminen
Pro-Suomi – suomalaisen työn puolesta
-kampanjatilaisuus järjestettiin yhdessä
SAK:n kanssa 29.5.2006 Mikkelin torilla. Suosi suomalaista. ”Jokaisen suomalaisen kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin kuukausittain lisäämä 20 euron panostus toisi työtä 20 000 suomalaiselle”,
valisti tapahtuman puuhamiehenä toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Wetterstrandt selvitti paikallisessa lehdessä kampanjan viestiä. Samalla kerättiin rukkasia Helsinkiin vietäväksi suomalaisen työn ja toimeentulon turvaamiseksi. Työttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön mikkeliläinen

Kahtamoinen kertoi seurakunnan roolista
työttömien toiminnassa v. 2009.

puheenjohtaja Lea Karjalainen oli kampanjassa keskeinen toimija.
Yhdistyksen oma työllistämistoiminta oli ensi alkuun pienimuotoista.
Työvoimatoimiston tuella voitiin palkata toiminnanjohtaja, liikunnanohjaaja,
emäntä ja toimistotyöntekijä, myöhemmin käsityöryhmien ohjaaja. Nykyisin
yhdistys työllistää eri projektien kautta
sekä sosiaalilain mukaisen työtoiminnan myötä vuosittain n. 30–40 henkilöä.
Merkitystä on myös sillä, että yhdistyksen toimitiloissa on kävijöillä mahdollisuus verkkopäätteiden kautta olla yhteydessä työnhaku- ja koulutuspalveluihin.
Henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan on myös mahdollisuus.

Presidentin vierailu 3.1.2010
Valtakunnallista kuuluisuutta yhdistyksen toiminta sai v. 2008 kun presidentti
Tarja Halonen oli yhdistyksen vieraana.
”Kun maavoimien ylin johto, Mikkelin vaikuttajat ja muu juhlayleisö vielä lopettelivat viinitarjoilun täydentämää lounasta, Halonen kiirehti Mikkelin työttömät ry:n vieraaksi. Vierailu tapahtui presidentin omasta aloitteesta”,
uutisoi Helsingin Sanomat tapauksen
4.1.2008.

Yhteistyöverkostot

Heikki Pyrhönen ja Anneli Moilanen
esittelivät Presidentti Tarja Haloselle
yhdistyksen toimintaa ja tiloja.
Iltapäiväkahvien jälkeen Halonen piti
pienen puheen kansalaisten tasaarvoisten mahdollisuuksien merkitystä.
Muistoksi käynnistään presidentti sai
viemisiksi Kässärin käsityötuotteita.
Vierailun isäntänä toiminut yhdistyksen
puheenjohtaja Heikki Pyrhönen sai kutsun
itsenäisyyspäivän Linnanjuhliin.
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Yhdistyksen perustamisessa ja toiminnassa verkottuminen on ollut avainasia. Perustamisvaiheesta alkaen mukana ovat olleet Mikkelin kaupunki, työja elinkeinokeskus, seurakunta, TV Y,
SAK:n paikallisyhdistykset, TSL ja muut
Mikkelin seudun työttömien yhdistykset.
Mikkelin kaupunki ja työ- ja elinkeinokeskus ovat mahdollistaneet toiminnan pyörittämistä osallistumalla toiminnanjohtajan, keittiöhenkilökunnan,
askartelu- ja liikuntaohjaajan palkkaukseen. Seurakunta on ollut merkittäväl-

lä tavalla mukana ruokalan toiminnassa. Kaupungin puolelta tärkeässä roolissa alkuvaiheessa olivat henkilöstöjohtaja Risto Kaarre, myöhemmin henkilöstösihteeri Ilpo Toivonen ja kehitysjohtaja Soile Kuitunen. Työ- ja elinkeinokeskus on kokenut tärkeäksi työttömien
omatoimisen aloitteellisuuden ja ollut
tässä ajatuksessa toimintaa tukemassa. Tärkeä linkki TE-toimiston puolelta, Seppo Hietamies, on yhdistyksen
kunniajäsen, mutta kovin kauas arvonimestä eivät jääne Risto Toivanen, Irma
Valtonen ja Ismo Vaittinen, muitakaan
unohtamatta.

Seurakunta ja työttömät
Seurakunta on ollut aina aktiivisesti mukana tukemassa työttömien toimintaa.
Tuki on toteutunut paitsi henkilökohtaisten asiakaskontaktien, myös erilaisen ryhmätoiminnan kautta. Diakoniatyön järjestämät leirit ja retket ovat tarjonneet työttömille mahdollisuuden virkistymiseen ja vertaistukeen. Tällaista
ryhmätoimintaa seurakunta on tarjonnut jo 1970-luvulta lähtien.
Mikkelin seurakuntayhtymän ja
työttömien yhdistyksen yhteistyö alkoi
heti yhdistyksen perustamisvaiheessa.
Seurakunta on alusta asti tukenut vuosittain annettavalla huomattavalla avustuksella ruokalatoimintaa. Ilman seurakunnan mukaantuloa ruokalan ylläpitäminen ei olisi ollut mahdollista.
Samoin seurakunta on tukenut työttömien yhdistystä myöntämällä koulutusavustusta, jonka avulla pari työttömien yhdistyksen jäsentä on voinut osallistua hiippakunnallisille tai valtakunnallisille työttömien koulutuspäiville.
Yhteistyö on rakentunut seurakunnan diakoniatyön kautta. Tuomo Haikarainen ja Anita Teittinen ovat olleet avaintoimijoita yhteisen asian eteenpäinviemisessä. Tuomo käynnisti syksyllä v. 1996 työttömien aamupalatoimin-

Hokk
anen
Kuva
: Läns
i-Savo
/Taru

nan Tuppuralassa kaupungin nuorisotoimen tiloissa Tupis-klubilla.
Seuraavana syksynä siirryttiin isompiin tiloihin aamupalatoimintana Lähemäen seurakuntatalossa. Kumppaniksi
tuli yhdistyksen koulutusprojekti TyöMikkeli.
Seurakunta oli mukana myös vuosina 1998–99 toteutetussa Spektri-projektissa, joka oli tarkoitettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Tässäkin hankkeessa Tuomo Haikarainen antoi ison
työpanoksen. Vuoden 2012 alussa koko
aamupalatoiminta siirrettiin Työttömien
yhdistyksen tiloihin.
Mikkelin Työttömät ry on ollut mukana käynnistämässä työttömien ruokailussa Haukivuorella sekä Ristiinassa,
jossa toiminta alkaa vuoden 2013 alusta.

Työttömien jouluruokailu
Seurakuntakeskuksessa toimiva työttömien ruokailu järjestää myös työttömien
jouluruokailun. Seurakunnan papit on
kutsuttu jouluhartauden pitäjiksi, kuten
tuomiorovasti Simo S. Salo 23.12.1997.
Seurakunta on vakiinnuttanut budjetissaan avustuksen työttömien ruokailu- ja virkistystoiminnan tukemiseen, ja
yhden diakoniatyöntekijän erityisvastuualueeseen kuuluu työttömien parissa
tehtävä työ.

Käsityötupa Kässäri –
”paikka mihin mennä!”
Työttömyysjaksolla voi kehittää osaamistaan myös kädentaitojen puolella.
Seppo Parkkosen aloitteesta perustettiin
v. 1995 työtupa Kässäri käsityötaitojen ylläpitämiseksi.

EU:n ruokakassien
jako aloitettiin v.
1996 ja silloin jaettiin
375 ruokakassia.
Vuonna 2011 määrä
oli yhteensä 15 000
kg. Ruokakassien
noutajia ovat olleet sekä
perheellisiä että yksinasuvat ja
2000-luvun loppupuolella yhä nuoremmat ovat
tulleet hakijoiden joukkoon.

Tarvittavat tilat löytyivät Tenholankatu 4:stä, kerrostalon alakerrasta. Huoneet remontoitiin omatoimisesti. Jukka
Hiltunen ja Marjatta Hänninen ahkeroivat apulaistensa kanssa tilat kuntoon.
Työtuvalle hankittiin neljät kangaspuut, kaksi saumuria ja kaksi ompelukonetta. Kangaspuut alkoivat paukkua
11.5.1995 innokkaiden kutojien toimesta.
Liinoja, kankaita, pannunalusia, upeita
laiskanryijyjä ja kauniita kuultokudoksia on syntynyt. On kudottu jopa ilman
kangaspuita pirtanauhaa ja lautanauhaa.
Matonkuteiden leikkuutalkoot olivat virkistävä sosiaalinen tapahtuma, johon
osallistuivat kädentaidoiltaan kaikentasoiset harrastajat. Yhdistyksen ruokalaan valmistettiin pannulappuja, esiliinoja ja toimistoon verhoja. Kankaanpainanta oli suosittua, samoin askartelu eri
materiaaleista, pesuaineiden esittely ja
tupperware kutsut.
Toiminnan vakiintuessa kerättiin
palautetta sen tarpeellisuudesta. Kommentteja saatiinkin: ”paikka mihin mennä, syy nousta aamulla, tuetaan toisiamme, ei tarvitse nyhjätä yksin, hyvinvoinnin lähde, jne.”

Työtuvalla ei ollut vakinaista ohjaajaa, mutta asiat hoituivat. Kässärin alkuaikojen puuhanaisiin kuuluneet Raili Ahonen ja Toini Möttö toimivat tukihenkilöinä kaikessa toiminnassa. Mervi
Gynther ohjasi kudontakerhoa ja Krista
Suhonen piti ompelukurssia. Muita alkuvuosien ohjaajia olivat puuartesaani
Niina Nikulainen, ompelija Silja-Helinä Kontkanen ja verhoilija Aune Inkiläinen. Kaunista kangaspuilla -kerhon
vetäjänä toimi tekstiilisuunnittelija Riitta Vesterinen.
Kässärin toiminta siirtyi Tenholankadulta Ykköseen v. 1997. Toiminta tuli
lähemmäksi jäseniä ja tilaa saatiin kahdelle saumurille ja neljälle kangaspuulle. Joulun aikaan ja keväällä järjestetään
käsityö- ja harrasteryhmien aikaansaannoksista ja ahkeroinnista kertova näyttelyitä.

Liikunta ja virkistys
Kaupungilta varattiin liikuntatiloja sählyn, lentopallon ja jalkapallon harrastamiseksi. Toiminnan organisointi ja ryhmien vetovastuu on palkallisella liikunnan ohjaajalla. Omien liikuntaryhmien
lisäksi yhdistys on neuvotellut jäsenetuuteen kuuluvia sopimuksia kuntosalien,
uimahallin ja seurojen kanssa. Työttömille suunnatuissa terveyteen liittyvissä
neuvonta- ja testipalvelujen järjestämisessä toimitaan yhteistyössä terveyskeskuksen ja liikuntajärjestöjen kanssa.

					
Antti Lehkonen ja
Heikki Pyrhönen, 2012
Yhdistys järjestää kesäisin virkistäviä teemapäiviä Lomakoti Mäntyniemessä ja seurakunnan
leirikeskuksessa Susiniemessä.

Karenssisanomat 3/2012 37

Kajaani

”Oulun ELY:n menettely
on uskomatonta”
TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
oli Kajaanissa vierailulla kaksi päivää.
Kajaanin työttömien yhdistyksen, jonka
nimi muuttuu pian Työvoimayhdistykseksi.
Toiminnanjohtajana on Sari Huovinen
(oikealla).
alusta voimaan tuleva työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto. Sen ohella,
että monessa perheessä tulee lisää tuloa,
myös perheen sisäinen tasa-arvo kohentuu.
Vaikka parannuksia tulee, niin Lea
Karjalaisen mukaan korjattavia epäkohtia riittää. Yksi niistä on työttömän soviteltu päiväraha. Siinä työttömyyskorvauksesta vähennetään puolet palkan
määrästä ja samalla korvausten saanti
viivästyy erikoistoimenpiteen johdosta.
– Pitäisi saada takasin suojaosuus,
jolloin myös ihan lyhyt työkeikka kannattaisi ottaa vastaan, hän pohtii.

– Työllisyysmäärärahoja on edellisen
hallituksen työministerin jäljiltä korjattu
parempaan suuntaan, mutta ensi viikon
kehysriiheen menevä esitys ei riitä.
Lisäbudjettien kautta tarvitaan 140
miljoonaa euroa, summaa Työttömien
Valtakunnallisen Yhteistyöjärjestö – TVY
ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.

M

inisteriön kehysriiheen viemä 541 miljoonan euron esitys on suurempi kuin tälle
vuodelle varattu, mutta pienempi kuin sitä edeltävänä vuonna.
Kajaanissa vierailleen Karjalaisen
mukaan virkamiehet ovat jo aikoja sitten laskeneet, että määrärahat eivät tule
riittämään vaan korjausta on tehtävä lisäbudjeteissa.
– On hyvä ja tärkeää, että nuoriin panostetaan ja heidän työttömyytensä on
saatu kääntymään laskuun. Samalla on
kuitenkin uhka, että ikääntyneet työttömät – oma ikäryhmäni – jää jalkoihin,
puheenjohtaja huomauttaa.
Esimerkiksi Kainuussa nuorisotyöttömyys on helpottanut, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut varsinkin yli 60-vuotiaiden osalta. He jäävät
roikkumaan, kun työttömyyseläkeputki
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on pantu poikki, eikä uudelleenkoulutus
ole kovin mielekästä.
– Aika moni heistä on jo luovuttanut
eikä työkyvylle sopivia, pehmeämpiä töitä ole kuin kolmannella sektorilla. Ja sen
merkitystä työllistäjänä ei oikein ymmärretä, Lea Karjalainen miettii.
– Jos joku katsoo tuota työllisyysrahojen määrää, niin Suomi ei käytä mitenkään hirveän suurta summaa. Esimerkiksi Ruotsi suhteessa monikertaisesti enemmän, TVY ry:n puheenjohtaja
näpäyttää.

Suoja-osa agendalle
Vaikka työllisyysrahoja tarvitaan lisää,
niin Lea Karjalaisen mukaan nykyisen
hallituksen ohjelmassa on useita työttömien asemaa korjaavia parannuksia.
– Vähimmäisetuuksia on nostettu
ja vaikka osa korotuksista leikkaantuu
pois, on laskettu, että käteen jää jopa 90
euroa enemmän kuukaudessa. Sillä on
pienituloiselle iso merkitys, TVY:n puheenjohtajana 16 vuotta toiminut Lea
Karjalainen sanoo.
Korotukset aiheuttavat lisätarvetta työllisyysmäärärahoihin, koska myös
palkkatuki nousee.
Erittäin iso asia myös periaatteellisesti on hänen mukaansa ensi vuoden

Kuntakokeilu alkaa,
Oulu ”uskomaton”
Yksi uudistuksia on työllisyydenhoidon
kuntakokeilu, jota TVY oli Kuntaliiton
kera ajamassa. Lea Karjalainen vaikuttaa
kokeilun johtoryhmässä.
– Kuntakokeilu alkaa nyt syyskuun
alusta ja täydellä teholla 61 kunnassa ensi
vuoden alusta. Sekin aiheuttaa kuluja ja
epäilen, että monessa kunnassa ei vielä
tiedetä mitä käytännössä tapahtuu, hän
arvelee.
Työvoimapoliittinen rahoitus avautuu periaatteessa kaikille hakijoille ensi
vuoden alusta, mutta tuleva muutos on
jo nyt aiheuttanut sen, että osa ELY-keskuksista on lyönyt hanat kiinni. Yhdistysten hankehakemukset ja tukityöllistämiset eivät etene.
– Esimerkiksi Oulussa ELY-keskus
on pannut homman jäihin ja on annettu ymmärtää, että pitää odottaa maaliskuulle asti. Tämä on aivan uskomatonta,
TVY:n puheenjohtaja tuiskahtaa.
– Kainuussa asiat on hoidettu paremmin hallintokeilun myötä ja täällä on
saatu pyörimään työttömien terveystarkastukset, jotka monesta paikasta Suomessa puuttuvat, Lea Karjalainen korostaa.

Aki Räisänen

Kajaanissa alkaa
palkkatukilaisten valmennus
Kajaanissa on palkkatukityöntekijöitä
noin 40 yhdistyksessä. He jäävät usein
tyhjän päälle kun pesti loppuu. Nyt
käynnistyy hanke, jossa palkkatukilaiset
pääsevät ensimmäisenä Suomessa
työvalmennukseen.

E

simerkiksi Kajaanin työttömien
yhdistyksellä on 30 eri tukimuodoilla palkattua työntekijää, joista
puolet palkkatuella.
– Lähtökahveja juodaan viikottain,
kun vaihtuvuus on niin suurta pestien
erilaisten pituuksien vuoksi, sanoo toiminnanjohtaja Sari Huovinen.
Yhdistys, jonka puheenjohtajana on
Lauri Niiranen, hallinnoi uutta Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin rahoittamaa hanketta, jossa pyritään vapaaehtoisella työhönvalmennuksella estämään tyhjän päälle putoaminen.
– Kun tällaista ei muualla ole, niin
yritämme aluksi luoda toimintamallin,
jota voitaisiin soveltaa sitten muuallakin
Suomessa, sanoo hankekoordinaattori
Helena Karppinen.
Karppisen työparina on työhönvalmentaja Mari Jääskeläinen ja heidät
löytää Lönnrotinkadulta työvoiman palvelukeskuksen yläkerrasta.
– Emme vaihtuvuuden takia edes
tarkkaan tiedä, montako palkkatukilaista kaupungissa on. Ajatus on auttaa varsinkin pieniin yhdistyksiin työllistettyjä.
Verkostotapaamisessa oli jo väkeä 10 yhdistyksestä, Helena Karppinen lisää.
Mari Jääskeläinen korosti asiakaslähtöisyyttä. Palkkatuella työllistetyn asiat
käydään yhdessä läpi, apua tulee koulutuspaikan ja uuden työn etsinnässä.
– Voimme auttaa myös sähköisesti.
Esimerkiksi CV:nsä voi lähettää meille

Lauri Niiranen toimii Kajaanin Työttömien
yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistys on
vaihtamassa nimeään.

Helena
Karppinen
(vasemmalla)
ja Mari
Jääskeläinen
pyörittävät
uutta hanketta,
jolla pyritään
estämään
yhdistyksiin
palkkatuella
työllistettyjen
putoaminen
tyhjän
päälle pestin
loppuessa.
sähköpostilla ja me neuvomme. Tärkeintä on löytää jokaiselle etenemispolku, oli
se työtä tai vaikka vapaaehtoistoimintaa,
Mari Jääskeläinen korostaa.
Hankkeen rahoitus on varmistettu
ensi vuoden loppuun asti.

Työttömistä voimaksi,
nuorille kahvila
Vuonna 1993 perustettu Kajaanin työttömien yhdistys, jonka toimisto ja korjaus
ompelimo ovat Kansanpirtillä ja työttömille edullista lounasruokaa tarjoava Eines Sammonkadulla, on vaihtamassa nimeään.
– Paperit ovat vielä käsittelyssä, mutta voimme alkaa jo käyttää Kajaanin Työvoimayhdistyksen nimeä, informoi Sari
Huovinen.
Hänen mukaansa nimenmuutoksen syynä on se, että työttömät halutaan
kielteisyyden sijaan tuoda esiin voimaksi.
– Meillä on reilut 200 jäsentä ja vuosittain tulee lisää noin 50, mutta samaan
aikaan vanhemmasta päästää jää eläkkeelle, hän selvittää.
Yhdistys tarjoaa Eineksen ohella jäsenilleen harrastustoimintaa ja etuuksia
kuten edullisia lippuja uimahalliin.
Uutta kehitellään ja seuraavana on
nuorisokahvilan perustaminen.
– Eineksen tilat ovat iltapäivällä tyhjinä ja nämä sopisivat hyvin nuorille paikaksi, jossa voivat kokoontua, ja langattomat nettiyhteydetkin löytyvät. Mikään
kaupallinen kilpailu ei ole mielessä, Sari
Huovinen kertoo.

Aki Räisänen
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Turun Seudun Työttömät TST ry

TÄLT JA TUAL PUOLT JOKKEE:

”RUUSUI, RISUI, LEIPPÄ JA
SIRKUSHUVEI”
Epätietoisuus Turun Seudun Työttömät
TST ry:n tilojen suhteen on ollut pitkään
jäsenten huulilla. Jo vuonna 2007
korviimme kantautui huhuja, joiden
mukaan Turun kaupunki olisi myymässä
Sepänkadun tiloja yksityisille. Leikillisesti
sanottuna olemme olleet löysässä
hirressä siitä lähtien. Ei nyt sentään. TST
ry:n toiminta on jatkunut ja kehittynyt
järjestelmällisesti siitä huolimatta. Kiitos
kuuluu toimintaamme rahoittaville
tahoille sekä aktiivisille ja idearikkaille
jäsenillemme, joita on tänä vuonna
toista tuhatta.

V

uoden alusta lähtien olemme
haarukoineet eri tilavaihtoehtoja ympäri Turkua. Apua tilojen löytämiseksi olemme saaneet muun muassa Turun kaupungin Tilaliikelaitokselta. Helmikuussa saimme
vainun Kanslerintie 19:n vapautumisesta. Kaupungin työkeskus oli muuttamassa sieltä uusiin tiloihin Pansioon. Viestitimme heti kiinnostuksemme tiloja kohtaan. Tästä alkoivat neuvottelut ja pääsimme nopeasti ratkaisuun. Suuri kiitos
kuuluu Turun kaupungin ja Tilaliikelaitoksen johdolle. Nyt kaikki on paremmin. Muutto Kanslerintielle alkaa syyskuun lopussa ja TST ry saa portaittain
vuoden loppuun mennessä uuden ja toimivan kotipesän.

Toimivat tilat
toiminnan perusta

TST:llä ei ole sukupolvien välistä kuilua.
Puheenjohtaja Joe Majanen (oik.),
risteilyemäntä Anu Hinkkuri sekä
risteilyisäntä Markku Teräsvaara.
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Uudet tilat antavat mahdollisuuden
nousta taas uudelle portaalle – joskaan
Kanslerintiellä ei portaita ole. VarsinaisSuomessa tulevaisuuden työllisyysnäkymät ovat hieman heikot ja Suomen suurinta työttömien yhdistystä tarvitaan
edelleen. Myös TST – Kestävän kehityksen yhdistyksen hallinnoima Turun
Ekotori on muuttamassa naapurirakennukseen. Hienoa, koska toimija polveutuu Turun Seudun Työttömät TST ry:n
1990-luvulla hallinnoimasta työllisyyspoliittisesta projektista. Yhteistyö Turun Ekotorin kanssa voi poikia välillemme yhteiskuntaa hyödyttävää positiivista synergiaa.
Uusien tilojen käyttöä suunnitellessamme huomasimme nopeasti, että toimintamme laajuuden huomioiden tuleva 1 251 m²:n tila ei olekaan niin iso.
Joudumme hajauttamaan laajaa toimintaamme myös Rieskalähteentien sivutoimintakeskukseen. Onneksi Turun
Seudun Työttömät TST ry on ketterä toimija ja pystyy vastaamaan nopeastikin
ajan haasteisiin. Yhdistyksen toiminta
on elävää ja monimuotoista. Jäsenistöstä
kumpuaa vahvasti painetta ja uusia ideoita, jotka hyödyttäisivät yhteiskuntaa
ja Turun seutua. Valitettavasti resurssit tulevat vastaan täälläkin, esimerkiksi kymmenen hankkeen toteuttamisessa
samanaikaisesti.

Muuton aikana yhdistyksen toiminnot jatkuvat syyskauden supistetusti, koska tulevat toimitilat vapautuvat portaittain. Onneksi laajan yhteistyöverkostomme ansiosta saamme väliaikaista apua tilapulaan. Ruokalatoimintaan ei ole onneksi tulossa katkoja,
mikä on hyvä asia sadoille vähävaraisille ruokailijoillemme. Myös EU:n rahoittamaa TVY:n kautta tulevaa ruoka-apua
pystymme jakamaan avun tarvitsijoille.
Vuonna 2011 Turun seudun vähävaraisille
jaettiin noin 10 000 kassia eli 74 000 kiloa ruokaa.

Leipää ja sirkushuveja
TST ry:n 20-vuotisjuhlavuoden tapahtumat ovat olleet menestyksellisiä. Välityömarkkinoiden selvitysmies, kansanedustaja Tarja Filatov vieraili yhdistyksessämme elokuun puolivälissä. Esittelimme hänelle Turun työllisyyspoliittisten hankkeiden hyviä käytäntöjä ja ainutlaatuista paikallista verkostoyhteistyötä. Kuun lopulla TST ry tempaisi taas
Aurajokirannassa järjestämällä ”leipää
ja sirkushuveja” paikallisille työttömille.
Työttömien toinen Föri-risteily oli jälleen
huikea menestys.
Syyskauden tapahtumia toteutetaan
jo täyttä häkää. Odotamme innolla kutsua Turun pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun ohjausryhmään. Turussa on
päätetty toteuttaa kuntakokeilu pelkästään ”ääriolosuhteissa” Varissuolla, suurlähiössä, jossa on ylikorostuneesti maahanmuuttajia. Syyskauden vaikuttamistoiminnan päätempaus on Turun suomenkielisellä työväenopistolla järjestettävä kunnallisvaalipaneeli. Paneeliin
olemme kutsuneet yhdistyksen sääntöjäkin kunnioittaen tasapuolisesti edustajan kaikista puolueryhmistä. Työttömän
Karibia -risteily purjehditaan lokakuussa
teemalla ”Yhteiskuntavastuustandardi
TST ry:n toiminnan arvioinnin työkaluna”. Joulukuussa olemme yhdessä Turun
Yrittäjien kanssa välittämässä joulumieltä kaikille Turun Kauppatorilla. Myös perinteiset jäsenten joulujuhlat järjestetään
joulukuussa hulppeassa Kanslerintien
toimintakeskuksen ruokalassa.
Näin se homma etenee vauhdilla
kohti tulevaa vuotta ja uusia haasteita.

On mahtavaa olla mukana yhdistyksessä, jossa on imua. Jäsenmäärämme on jo
yli tuhat, josta onneksi vaihtuu vuosittain noin puolet. On ihan hyvä pysyä sopivan kokoisena.
TST ry:n toiminta on muutenkin herättänyt paikallisesti yhteistyöhalukkuutta ja suurta kiinnostusta. Toivottavasti mielenkiinto ei johdu pelkästään
tulevista kunnallisvaaleista ja jäsenistömme äänistä. Toivomme tulevien kuntapäättäjien jakavan resursseja oikeudenmukaisemmin kaikille ihmisille. Paikallisesti esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaisiin kohdistetut vuoden rahat on käytetty ennätysajassa. Ei

ole myöskään toivottavaa, että kohderyhmän asiaa hoitavien tahojen lomautuksiin joudutaan tässäkin kunnassa.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
tuskin saavat normaalia tukea nousujohteisille urilleen. Pitkän kokemuksen perusteella tiedän, mitä turvaverkon puuttumisesta hauraalle kuntoutujalle aiheutuu. Pahalta tuntuu ja kalliiksi tulee
kunnalle. Olisiko valtion tai jopa EU:n
mahdollista tarjota apua ahdingossa oleville kunnille? Näin ei voi jatkua, mikäli halutaan pitää mahdollisimman moni
potentiaalinen lähelläkään työmarkkinoiden portteja. Pitää saada lisää valtion
osuuksia tai korvamerkittyä rahaa kun-

nille, jotka eivät anna mahdollisuutta
käyttää varoja väärään tarkoitukseen.
Pari muutakin asiaa tulevaisuudessa jännittää. Ensinnäkin, mitkä kunnat
pärjäävät parhaiten pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa? Kenellä on varaa maksaa ”parkkisakkomaksua” pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen alhaisuudesta?
Toiseksi, voittaakohan TPS jääkiekossa taas kultaa?

Tual puol jokkee,
Joe Majanen, hallituksen puheenjohtaja,
Turun Seudun Työttömät TST ry

Eräs föriristeily matkalla
länsirannalle. Kolmen ja puolen
tunnin aikana föri kuljetti
risteilyvieraita n. 70 kertaa rannalta
rannalle.
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TST ry:n perinteinen 		
Työttömien Föriristeily 2012
Turun Seudun Työttömät TST ry järjesti
jo toisen kerran suuren suosion ja
näkyvyyden saavuttaneen ”Työttömien
Föriristeilyn” 30.8. tois pual ja täl pual
(ja keskelläkki) jokke. Tapahtuma keräsi
jälleen aurinkoisille Aurajoen rannoille
runsaasti kansalaisia monipuolisen
ohjelman ja lohikeiton pariin.

Avuntarvitsijoita riitti taas jonoiksi asti
molemmilla rannoilla.
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T

ST:n puheenjohtajan Joe Majasen avajaispuheen jälkeen ohjelmasta vastasi risteilyemäntä
Anu Hinkkurin ja risteilyisäntä Markku Teräsvaaran rennossa huolenpidossa TST:n kyvykäs jäsenistö. Työhakijan oravanpyörässä sai kokea työttömän arkielämän haasteita: nälkää, paperisotaa, työvoimapoliittisia toimenpiteitä ts. karenssia sekä päävoittoina ilmaisia lounaita TST:n ruokalassa. Tilaisuudessa jaettiin myös totuttuun tapaan
EU:n tukemia ruoka-avustuksia, joita
valppaat TST:n Föritullivirkailijat pistokokein tarkastivat lisäten pientä ylimääräistä, lahjoituksena saatua, tax free
-purtavaa. Kaiken kaikkiaan EU:n ruokakasseja jaettiin 571 kpl ja lohikeitto ravitsi lähes tuhannen nälkäistä suuta.
Turun Seudun Työttömien työntekijät ja vapaaehtoistalkoolaiset saivat taas

aikaan näyttävän ja hyvää mieltä tuovan
tapahtuman väistyvään kesään ja samalla TST toimintoineen tuli tutuksi monelle kansalaiselle sekä sai varsin huomattavaa näkyvyyttä ja kuuluvuutta paikallisissa tiedotusvälineissä.

Föri
Föri on Turussa Aurajoen poikki kulkeva kevyen liikenteen lautta, joka on rakennettu vuonna 1903. Förille mahtuu 75
matkustajaa, ja se kulkee ilman aikataulua Tervahovinkadun ja Wechterinkujan välillä, noin puoli kilometriä Martinsillalta joen suulle päin, millä osuudella
Aurajoen yli ei ole yhtään siltaa. Föri ylittää Aurajoen noin puolessatoista minuutissa. Föri on Suomen ainoa kunnallinen
jokilautta. (Wikipedia)

EU-elintarvikkeiden
kysyntä kasvaa
Tulonjakotilaston mukaan
kotitalouksien käytettävissä olevat
tulot ylittivät vuonna 2010 ensimmäistä
kertaa 100 miljardin euron rajan.
Käytettävissä olevat tulot kotitaloutta
kohti olivat keskimäärin noin 40 090 €
kuukaudessa. Näyttäisi siis siltä, että
Suomi on erittäin rikas maa, eikä täällä
pitäisi olla köyhyyttä kuin tilapäisesti
joissakin marginaaliryhmissä [1].

K

uitenkin työttömiä oli TEM:n
mukaan heinäkuussa 2012 noin
274 000 henkeä, joista 62 800
henkeä oli vähintään vuoden
työttömänä olleita. Alle 25-vuotiaita oli
40 100 henkeä ja yli 50-vuotiaita 96 000
henkeä. Niitä kotitalouksia, joiden käytettävissä olevista tuloista yli puolet
koostuu perusturvaetuuksista, oli 272
000 henkeä (vuonna 2009). [2]
Köyhyyden määritelmä jakautuu absoluuttiseen ja suhteelliseen köyhyyteen. Absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa ravinnon, vaatetuksen
ja asumisen fysiologisia vähimmäisvaatimuksia ei kyetä täyttämään. Suhteelli-

sella köyhyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa
yksilön tai ryhmän jyrkkää huono-osaisuutta verrataan muuhun kansanosaan.
[3]
Suomessa köyhyysrajaksi määritetään 60 % yhteenlaskettujen käytettävissä olevien tulojen yhteenlasketusta
mediaanista, joka tällä hetkellä on noin
1150 € nettotuloina kuukaudessa. Suomessa oli suhteellisen köyhyysrajan alapuolella eläviä henkilöitä vuonna 2009
noin 692 000 eli 13,1 % väestöstä. [3]
EU:n köyhyydenvastaisen ohjelman
mukaan, Suomessa eläisi 28 % kansalaisista köyhyysriskin alaisena, jos mitään
tulonsiirtoja ei tehtäisi. [4] Vuoden 2010
suurimpia pienituloisten ryhmiä olivat palkansaajat, eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät ja yrittäjät. [5] Alle köyhyysrajan tuloilla elää pienipalkkaiset palkansaajat sekä yrittäjät, jotka yrittäjän riskistä huolimatta saavat tuloja alle köyhyysrajan. Köyhyysriskin torjumiseksi
tarvitaankin tulonsiirtoja, työllistämisohjelmia, syrjäytymisen ehkäisytoimia
ja viime kädessä myös yhteisön vähävaraisille suunnattua EU:n elintarvikeapua.

TVY ry:n jäsenjärjestöt jakavat kuluvana vuonna maanlaajuisesti noin
400 000 kiloa EU-elintarvikkeita. Elintarvikejakelun kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät, mutta viime kädessä
kaikki vähävaraiset ovat saaneet elintarvikkeita tarpeensa mukaan.
Suurimpia elintarvikkeiden jakelijoita TVY ry:ssä ovat Porin Seudun Työttömät ry, Työ- ja Toiminta ry, Kuopion
Työttömät ry, Suolahden Työttömät ry ja
Turun Seudun Työttömät TST ry. Näyttäisi siltä, että nykyinen elintarvikkeiden
määrä ei ole aivan riittävä ottaen huomioon alati kasvavan vähävaraisten ihmisten joukkon. Tärkeää olisi palata viime
vuosien käytäntöön, jolloin elintarvikkeita voitiin jakaa kaksi kertaa vuodessa. Tällöin elintarvikkeet jakautuisivat
tasaisemmin ja varastoille tulisi käyttöä
ympäri vuoden. Elintarvikkeiden jakelun tapahtuessa näin tasaisesti varastot
olisivat aktiivisessa käytössä, eikä niiden
tarvitsisi olla ylisuuria.
Viime vuonna EU-elintarvikkeita
jaettiin TVY ry:n kautta yli kaksinkertainen määrä tämän vuoden jakeluun verrattuna ja silloinkin joillakin paikkakunnilla olisi tarve ollut suurempi kuin voitiin jakaa. Tämä on hyvä huomata, kun
köyhyysriskin alaisena elää niinkin suuri
osuus kansasta.

Heikki Backman

Liitetiedot:
1) http://www.stat.fi/til/tjt/2010/
tjt_2010_2012-05-23_kat_002_fi.html
2) http://www.tem.fi/?89506_
m=107423&s=2467
3) fi.wikipedia.org/wiki/köyhyys
4) www.suomenkuvalehti.fi
5) www.stat.fi/til/tjt/2010/02/
tjt_2010_02_2012-01-25_kat_004_
fi.html
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Tiedotteet

SOSTE budjettiehdotuksesta: Tiukkenevassa
taloustilanteessa etusijalle ihmisten hyvinvointi
Valtiovarainministeriö laski
talouskasvuennustettaan merkittävästi.
SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys
ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas on
erittäin huolestunut talousnäkymien
heikkenemisestä, sillä mahdollinen
taantuma kasvattaa entisestään jo
nyt mittavaa eriarvoisuutta ja asettaa
kasvavia paineita ylikuormittuneille
sosiaali- ja terveyspalveluille. SOSTE
vaatii, että järjestötyölle tärkeiden
RAY:n tuottojen siirtäminen valtion
kassaan perutaan eikä leikkauksia
kuntien valtionosuuksiin tehdä.
Myönteistä on sosiaaliturvan
indeksikorotusten aikaistaminen.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Pääsihteeri Vertti Kiukas
Puh. 040 558 6901,
vertti.kiukas@soste.fi

K

untien lakisääteiset palvelut
muodostavat hyvinvoinnin perustan, jota täydentävät sosiaali- ja terveysa lan järjestöjen erityisosaaminen sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta. Valtionosuuksien leikkaaminen ja tiukka taloustilanne kasvattavat Kiukkaan mukaan järjestöjen roolia
hyvinvointi- ja terveysalan osaajina. Silti
samaan aikaan RAY:n vuosittaisista tuotoista on määritelty siirrettäväksi kehyskauden loppuun 30 miljoonaa euroa pysyvästi muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen auttamistyöhön.
– Kokonaisuus vetää nyt kummallisesti ristiin. Järjestöille pedataan samalla
suurempaa roolia hyvinvointi- ja terveysasiantuntijoina, mutta niiden auttamistyön määrärahoista eli RAY:n tuotoista
kaapataan valtion kassaan iso summa.
Ei voi olla oikea suunta, että vuonna 2016
jopa 40 % RAY:n tuotoista suunnattaisiin muuhun kuin kansalaisjärjestöläh-

töiseen auttamistyöhön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa Kiukas.
SOSTEn sosiaalibarometrin mukaan
sosiaali- ja terveyssektoriin budjetoidaan
joka viidennessä kunnassa liian vähän
eli merkittävällä osalla kunnista on jo
nyt suuria vaikeuksia hoitaa kasvavia lakisääteisiä palveluvelvoitteitaan. Nyt supistukset kurjistavat kuntien peruspalveluita edelleen jopa yli miljardilla eurolla. Tätä ei Kiukas hyväksy.
– Tiukkoina aikoina on pystyttävä
hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja sekä vahvistamaan ennaltaehkäisevää toimintaa, vertaistukea ja osallisuutta sekä uusia kumppanuuksia esimerkiksi kuntatoimijoiden kanssa. Kuntien toimintakyky pitää säilyttää, eikä järjestöjen ennaltaehkäisevästä työstä pidä tehdä sijaiskärsijää valtiontalouden paikkaustalkoissa. Hyvinvoivat ihmiset ja
kestävä talous kulkevat käsi kädessä hyvinvointitaloudessa, toteaa Kiukas.

TEM: Puolet pitkäaikaistyöttömistä laajan
kuntakokeilun piiriin
– Hallitus linjasi uuden työpolitiikan
periaatteet kesäkuussa. Tavoitteena
on korkea työllisyysaste, joka on koko
pohjoismaisen hyvinvointivaltion
ytimessä. Jotta tavoite toteutuu,
meidän on kannettava huolta siitä, että
kaikki työmarkkinakuntoiset ovat töissä.
Erityisesti olemme halunneet kiinnittää
huomiota kahteen ryhmään: nuoriin
ja vaikeasti työllistyviin. Alkava laaja
kuntakokeilu pureutuu pitkittyvään
työttömyyteen, joka on ollut
hienoisessa kasvussa. Kuntakokeiluun
valituissa kunnissa asuu puolet kaikista
Suomen pitkäaikaistyöttömistä,
joten kokeilulta on lupa odottaa
vaikuttavuutta.
Lisätiedot:
Hallitusneuvos Päivi Kerminen,
TEM, puh. 029 50 49011
Erityisavustaja Pilvi Torsti, TEM,
puh. 029 50 48005
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N

äin linjasi työministeri Lauri Ihalainen hallitusohjelman
mukaisen kuntakokeilun käynnistämistilaisuudessa maanantaina. Rakennetyöttömyyteen pureutuvan kuntakokeilun tarkoituksena on
löytää uusia paikallisten toimijoiden yhteistyössä pohtimia malleja, joilla työmarkkinoille kiinnitytään. Kokeilu alkaa
syyskuun alussa ja jatkuu vuoden 2015
loppuun.
– Toimenpiteet nyt ovat tärkeitä, jotta ei tulisi repsahdusta. Tässä maassa tiedämme kokemuksesta, miten vaikea ongelma pitkäaikaistyöttömyys on ja kuinka laajalle sen inhimilliset seuraukset
ulottuvat, sanoo Ihalainen.
Kokeilu tarjoaa kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millä tavoin pitkään työttömänä
olleiden palvelut järjestetään. Keskeistä kokeilussa on uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Kokeiluun on varattu 20 miljoonaa
euroa vuosittain.

– Kuntakokeilussa olennaista ei ole
vain se, että työllisyyden hoitoon ohjataan lisää resursseja, vaan myös se, että
nyt eri alueilla etsitään uudenlaisia keinoja ja toimintatapoja, joilla toimia. Tavoitteena on, että asiakkaiden kannalta kaikki palvelut pelaavat yhteen. Siksi
olen todella iloinen yhteistyöstä, jota jo
kokeilun valmistelussa on tehty kuntien,
valtion, kolmannen sektorin ja Kelan välillä, Ihalainen jatkaa.
Kokeilussa on mukana 62 kuntaa, jotka on valittu hakemuksien perusteella.
Kaikkiaan 127 kuntaa haki mukaan kokeiluun.
– Kokeilua varten on tehty paljon hyvää valmistelua kaikissa 127:ssä kunnassa. Siksi on syytä uskoa, että kokeilu poikii monia hyviä toimintamalleja myös
varsinaisen kokeilun ulkopuolella olevissa kunnissa. Koko kokeilun ajan keräämme palautetta ja arvioimme toimintaa,
toteaa Ihalainen.

KELA: Lainmuutoksilla lisätään työttömyysturvan
kannustavuutta
Työttömyysturvalakiin on valmisteilla muutoksia, joiden on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2013 alusta. Muutoksilla pyritään yksinkertaistamaan työttömyysturvajärjestelmää sekä lisäämään
työttömyysturvan kannustavuutta.
Esitetyt uudistukset voivat vielä
muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.

Puolison tulojen vaikutus
Työmarkkinatuen tarveharkintaa on tarkoitus lieventää. Vuodenvaihteen jälkeen
avio- tai avopuolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.
Sen sijaan henkilön omat pääomatulot huomioidaan työmarkkinatuen tarveharkinnassa vuodenvaihteen jälkeenkin. Myös vanhempien tulot vaikuttavat
työmarkkinatuen määrään, jos henkilö
asuu vanhempiensa taloudessa eikä ole
täyttänyt työssäoloehtoa.
Kela tarkistaa työmarkkinatuen
määrän automaattisesti ennen vuodenvaihdetta niille henkilöille, jotka saavat
puolison tulojen perusteella vähennettyä työmarkkinatukea. Kela ei lähetä asiakkaalle työmarkkinatuen korotuksesta
erillistä päätöstä, vaan tieto etuuden uu-

desta määrästä kerrotaan maksuilmoituksessa.
Uusi työmarkkinatukihakemus tarvitaan niiltä työttömiltä, joilta työmarkkinatuki on evätty puolison tulojen perusteella tai jotka eivät ole edes tukea
hakeneet. Työmarkkinatuessa on kolmen kuukauden takautuva hakuaika. Jos
henkilö haluaa hakea työmarkkinatukea
1.1.2013 alkaen, hänen on jätettävä hakemus 1.4.2013 mennessä.
Työttömy ysturvahakemuksen voi
tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/
asiointi.

Lomakorvaukset
Nykyisin pitämättömien lomien perusteella maksettu lomakorvaus estää etuuden maksamisen siltä ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmän
päiväpalkan perusteella.
Jatkossa työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus ei estä työttömyysetuuden maksamista, vaan työttömyysetuutta voidaan maksaa työttömyyden
alusta omavastuuajan jälkeen.

Työllistymisraha
Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tuetaan määräaikaisella työllistymisrahakokeilulla. Kokeilu toteutetaan vuosina
2013–2015. Työmarkkinatuki maksetaan
työllistymisrahana henkilölle, joka ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn. Henkilö saa työllistymisrahana ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta täyden työmarkkinatuen, jonka määrää palkkatulot eivät vähennä.
Työllistymisrahan edellytyksenä on, että
henkilö on saanut työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella vähintään 500
päivältä tai työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.
Työllistymisrahakokeilu on tarkoitus
toteuttaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävän kuntakokeilun
yhteydessä. Kokeiluun osallistuu yhteensä 63 kuntaa. Työllistymisrahan maksamisen edellytyksenä onkin, että henkilö
asuu jossain kokeilukunnista.
Työllistymisrahaa haetaan työ- ja
elinkeinotoimistosta ja sen maksaa Kela.
Kelan työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210 vastaa kysymyksiin arkisin klo 8–18.

STM: Osa-aikaeläkkeen ikärajaan ja varhennettuun
vanhuuseläkkeeseen muutoksia
Hallitus esittää muutoksia osa-aikaeläkkeeseen ja varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Vuonna 1954 tai sen jälkeen
syntyneiden olisi jatkossa mahdollista
jäädä työeläkelakin mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana.
Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta.
Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus
jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä
esitetään poistettavaksi kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nostettaisiin 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskisivat vuonna
1952 ja sen jälkeen syntyneitä.

Työeläkelakeja muutettaisiin myös
siten, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä olisi enää mahdollisuutta jäädä 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle. Kansaneläkejärjestelmässä työttömyysturvan
lisäpäivärahaa saava pitkäaikaistyötön
voisi jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan
63-vuotiaana eli samasta ajankohdasta
kuin oikeus työeläkelakien mukaiseen
vanhuuseläkkeeseen alkaa. Nämä muutokset koskisivat vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneitä.
Edellä mainittujen muutosehdotusten vuoksi myös takuueläkkeestä annettua lakia muutettaisiin niin, että

vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saavalla olisi oikeus takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana.
Muutosten pitkän aikavälin tavoitteena on työurien pidentäminen. Esitettyjen muutosten seurauksena eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvioidaan nousevan 0,1 vuodella. Ehdotukset perustuvat
hallitusohjelmaan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen keväällä tekemään työurasopimukseen, jonka toimenpiteet hyväksyttiin hallituksen kehysriihessä.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.
tammikuuta 2013. Muutokset eivät vaikuttaisi jo myönnettyihin osa-aika- ja
varhennettuihin eläkkeisiin.
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 JOENSUU
Puh. (013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi

Hyvinvoinnin Hyväksi ry
Kuninkaankatu 5 as. 3, 21200 RAISIO
info@hvhry.net
Puh. 044 922 8052
www.hvhry.net

Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 KAAVI
Puh. (017) 662 833 ja 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com

Korpilahden Työllistämisyhdistys ry
Joensuuntie 2, 41800 KORPILAHTI
Puh. (014) 821 062
posti@klahtity.net
www.klahtity.net

Alajärven seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 24, 62900 ALAJÄRVI
Puh. (06) 557 1167
asta@japo.fi

Hämeenlinnan Työsilta – HäTy ry
Raatihuoneenkatu 7 A 13,
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 040-844 0707
haty-tyosilta@luukku.com
www.hmltyottomattyosilta.fi

Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 KAJAANI
Puh. (08) 6140 098
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/

Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 VANTAA
Puh. 050 375 4915
korsontyottomat(at)rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com/

Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 KANGASALA
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.
tyottomat.ry/

Kouvolan seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 45100 KOUVOLA
Puh. (05) 371 1741, 040 173 6422
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.
yhdistysavain.fi

Kangasniemen Työttömät ry
Teollisuustie 4, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 040 096 1125
kangasniementyottomat@gmail.com
www.kangasniementyottomat.fi

Kouvolan Työnhakijat ry
Elimäentie 43, 46910 ANJALA
Puh. 044 911 9625, 050 465 646
anjalankirppis@gmail.com

Alavuden seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 ALAVUS
Puh. 040 573 2053
astry@pp.inet.fi
Anjalankosken Työttömät ry
Kenraalintie 6, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. (05) 363 5113, 044 322 1678
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 KOKKOLA
elainhoitolakotipesa@gmail.com
Puh. 044 309 6464
elainhoitolakotipesa.fi/kotipesa/
Etelä-Kymen Työttömät – EKyT ry
Sibeliuskatu 26, 49400 HAMINA
Puh. (05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Hakakuja 4, 86600 HAAPAVESI
Puh. (08) 450 224, fax (08) 450 230
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
Hakunila–Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 VANTAA
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
fax (09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
Hankasalmen Työvoimapakki ry
Kuuhankavedentie 25,
41500 HANKASALMI AS.
hankasalmen_tyovoimapakki@co.inet.fi
Puh. (014) 841 164, 040 726 5618
koti.mbnet.fi/tyovoima/index.html
Harjavallan seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 A 4, 29200
HARJAVALTA
Puh. (02) 674 0881
Hauhon Työttömät ry
Vihniöntie 6, 14700 HAUHO
Puh. (03) 654 9029
Haukiputaan Työnhakijat ry
Herralantie 1, 90830 HAUKIPUDAS
040-5287 419
ulla.heino3@luukku.com
www.haukiputaantyonhakijat.com
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Nokiantie 2–4, 00510 HELSINKI
Puh. 045 874 8467
hety@hety.fi, koulutuskeskus@hety.fi
www.hety.fi
Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 LAHTI
Puh. 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
Horisontti Team ry
Vellikellontie 4, 00410 HELSINKI
Puh. 0440 999 504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Hyrynsalmen Työttömien Yhdistys ry
Kenttätie 11 C 10, 89400 HYRYNSALMI
ulla.ijas@luukku.com
Puh. 040 755 4151

Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 IISALMI
Puh. (017) 817 344 (toimisto)
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi
Ilmajoen Työttömät ry
Varikontie 5 B, 60800 ILMAJOKI
Puh. (06) 424 7120
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 IMATRA
Puh. 050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat/
index.html
Ivalon seudun Työttömät ry
Vasatie 3, 99800 IVALO
Puh. 046 613 7055
ihanaelisa@hotmail.com
Jalasjärven Työnhakijat ry
Koskitie 4 E, 61600 JALASJÄRVI
Puh. (06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.
tyonhakijat.ry
Joroisten Seudun Työttömät ry
Koskentie 9, 79600 JOROINEN
jor.tyo@hotmail.com
Puh. 041 789 2501
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 JUANKOSKI
Puh. 040 553 4691
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/Yhdistys/
juankoskentyottomat/
Juuan Työttömät ry
Vanhatie 5, 83900 JUUKA
Puh. (013) 471 106
juutyo@oyk.fi
www.oyk.fi/~juutyo/
Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 JUVA
Puh. 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 547 6053
pekka.arposuo@jklkl.fi
Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 JYVÄSKYLÄ
www.uusiotuote.fi
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 821 1987
toimisto2@jstry.fi
www.jstry.fi
Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 KAARINA
Puh. 020 764 9890, 0400 980 805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
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Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11,
38700 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@
dnainternet.net
Kauhavan Työttömät ry
Kauppatie 129 A, 62200 KAUHAVA
Puh. 040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 KEMIJÄRVI
Puh. 045 264 2683
kemijarventyonhakijat@gmail.com
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 KIHNIÖ
Puh. (03) 448 4933
Kirkkonummen Työnhakijat ry
Masalanportti, Eteläinen
salmitie 1, 02430 Masala
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 85, 02401
Kirkkonummi, Puh. 050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/tyonhakijat/index.html
Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 KIURUVESI
Puh. 046 661 9403
kiuruveden.tyottomat@gmail.com
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta
Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 HELSINKI
Puh. 347 1577 ja 050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 KOKKOLA
Puh. (06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 SIEPPIJÄRVI
Puh. 046 902 7171, 046 546 2771
kolarintyottomat@gmail.com
www.kolarintyottomat.com
Konneveden Työttömät ry
Orimäentie 5 B 8, 44300 KONNEVESI
Puh. 040 594 2109
fiorenza.mussu@gmail.com
Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 41, 81100 KONTIOLAHTI
Puh. 045 888 1255
kontiolahden.tyottomat@telemail.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi

Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 KUHMOINEN
Puh. 050 300 3909, 040 7181 266
tyovoimareservi@gmail.com
www.tyovoimareservi.kotisivukone.com
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 KUHMO
Puh. (08) 652 0320, 050 328 0339
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/Yhdistys/
kuhmon.tyottomat/
Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 KUOPIO
Puh. 050 440 0900
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 KURIKKA
Puh. (06) 450 1866
kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kth
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 KYRÖSKOSKI
Puh. 040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Kärkölän Työttömät ry
Asemantie 1–3, 16600 JÄRVELÄ
Puh. 040 308 6210,
040 308 6209, 044 092 8844
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Lahden seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 LAHTI
Puh. (03) 782 2830
lahty@phnet.fi
www.lahty.fi
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2 krs., 15210 Lahti
Puh. 041 464 3846
latypa92@phnet.fi
Laitlan Tyättömä ry
Sairaalantie 6, 23800 LAITILA
Puh. (02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 as. 8, 3100 LAPINLAHTI
Puh. 040 447 3552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Lappeenrannan seudun Työnhakijat ry
Meijerikatu 1, 53500 LAPPEENRANTA
Puh. 0400 269 262, 0400 330 272
toimisto@lprsth.fi
www.lprsth.fi

Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 LAPUA
Puh. 050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry
Sotavallantie 17, 37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. 040-3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
www.lemvetyottomat.suntuubi.com
Lohjan seudun Työttömät ry
Sairaalatie 4, 08200 LOHJA
Puh. (019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Loimaan seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 LOIMAA
Puh. 046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Liesitori 1, 01600 VANTAA
Puh. (09) 8393 5440
lvt.tyottomat@gmail.com
Merikarvian seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 MERIKARVIA Läh.
Puh. 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.fi
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 00960 HELSINKI
Puh. (09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 MIKKELI
Puh. (015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Mynämäen seudun Työttömät
Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. (02) 437 6729
mstt@mynamaki.fi
Mäntyharjun Työttömät ry
Kauppatie 1–3, 52700 MÄNTYHARJU
Puh. 044 055 7233
mantyharjuntyottomatry@pp.inet.fi
www.potkuri.net
Nastolan Työttömät ry
Kukkastie 33, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 762 5100
nastolan@phnet.fi
Nokian Työttömät ry
Nokian valtatie 25 C, 37100 NOKIA
Puh. (03) 341 1301
valiasema@gmail.fi
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/
Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Koulukatu 5, 75500 NURMES
Puh. (013) 480 110, 040 715 1963
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/
Orimattilan Työnhakijat ry
Lahdentie 65 D, 2. krs
16300 ORIMATTILA
Puh. (03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@
dnainternet.net
Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 PARIKKALA
Puh. 050 528 8318
parikkalantyonhakijat@gmail.com

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 PELLO
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Petäjäveden Työttömät ry
Siltatie 3 LT 3, 41900 PETÄJÄVESI
Puh. 050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 PIHTIPUDAS
Puh. 040 7370 656
tapio.saastamoinen@pihtipudas.fi
Porin seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 PORI
Puh. 02 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Porvoon seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37 (WSOY-talo),
06100 PORVOO
Puh. 019 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 PUOLANKA
Puh. (08) 6155 4531
pty@pty1993@gmail.com
Raision seudun Työttömät ry
Särkilahdenkatu 11, 21200 RAISIO
Puh. 044 7005 310
toimisto.ruokala@rstry.fi
www.raisionekotori.fi
Rajaseudun Työttömät ry
Hopeakalliontie 107, 82655 VÄRTSILÄ
Puh. 050 337 2705
Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 RANTASALMI
Puh. (015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/Yhdistys/
rantasalmentyottomat
Rautavaaran Työraitti ry
Kirkkotie 2, 73900 RAUTAVAARA
Puh. 040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
Rovaniemen Kohtauspaikka ry
Rakkatie 4, 96100 ROVANIEMI
Puh. (016) 345 250
kohtauspaikka@roitry.fi
www.roitry.fi
Saarijärven Työttömät ry
Paavontie 17, 43100 SAARIJÄRVI
Puh. 040 198 0884
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
Sallan Menokkaat ry
Kuusamontie 45, 98900 SALLA
Puh. 040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
menokkaat.wordpress.com/
Salon Alueen Työttömät ry
Länsiranta 4 A 1, 24100 SALO
Puh. (02) 733 3375, 0400 631 426
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi
Siilinjärven Työnhakijat ry
Honkarannantie 5, 71800 SIILINJÄRVI
Puh. (017) 462 4851
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit

Sipoon Työttömät ry
Pilvilinnantie 4, 04130 SIPOO
Puh. (09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
www.sity.mine.nu

Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B (Hiekkaharju),
01350 VANTAA
Puh./fax (09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
Lauhantie 10 C (Tikkurila), 1300 VANTAA
Puh. (09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
www.van-tyo.fi

Suolahden Työttömät ry
Kisakatu 7, 44200 SUOLAHTI
Puh. (014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 SUONENJOKI
Puh. 040 811 0366
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys
Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30, 33540 TAMPERE
Puh. 010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info
Tohmajärven Aktiivit ry
Maiju Lassilan Tie 2, 82600 TOHMAJÄRVI
tohmajarven.aktiivit@kolumbus.fi
Puh. 050 331 2655
www.tohmajarvenaktiivit.fi
Toijalan seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 TOIJALA
Puh. 040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 HELSINKI
Puh. (09) 340 4684
alasampola@gmail.com
kaupunginosat.net/myllypuro/index.
php/muut-yhdistykset-mainmenu-248/
toimintakeskus-sampola-mainmenu-259
Turun seudun Työttömät TST ry
Kanslerintie 19, 20200 TURKU
Puh. 044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com

Varissuon Työttömät VT ry
Hintsankuja 4, 20610 TURKU
Puh. 040 755 4036, fax (02) 236 5202
eva-maria.fagerstrom@vtry.fi
seppo.blomqvist@vtry.fi
www.vtry.net
Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 485 132
arja.mykkanen@virrat.fi
Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 VIIALA
Puh. 040 704 7054
wiialansentteri.ry@gmail.com
Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 YLITORNIO
Puh./fax (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
personal.inet.fi/Yhdistys/
ylitorniontyottomat/
Ylivieskan Työttömät ry
Kuusitie 4, 84100 YLIVIESKA
Puh. 040 725 6108
Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
Puh. 050 371 3023, 050 524 2645
Fax (08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/
Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 YLÖJÄRVI
Puh. 0440-484 234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/
ylojarven.tyottomat.ry/

Työ ja Toiminta ry
Asentajankatu 1, 00880 HELSINKI
Puh. 041 511 0523
kierratys@kierratys.net
www.kierratys.net

Ytyä – Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 OULU
Puh. 040 773 3235 ja tsto (08) 540 9254
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net

Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajanti 10, 57230 SAVONLINNA
Puh. (015) 555 0179
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net
Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 822 138
pty@dnainternet.net
Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 KIVIJÄRVI
Puh. 040 837 3541
Työttömien liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4 krs. 3
00510 HELSINKI
Puh. 050 639 89, 045 874 8467
p.kyckling@suomi24.fi
Uraputki ry
Työmiehenkatu 3 as. 6,
83500 OUTOKUMPU
Puh. 050 551 5598
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 24, 31760 URJALA
Puh. 040 162 1961
urjalanty.ry@gmail.com
Uudenkaupungin seudun Työttömät ry
Aittaranta 2, 23500 UUSIKAUPUNKI
Puh. (02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
Toimisto 044 544 3613
toimisto@tvy.fi
www.tvy.fi
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Jäsenkyselyn tulokset, v. 2011
Työllistämistilanne (henkilöä)
2 v. vaikeasti-työllistettäviä (663)
Vapaaehtoistyöntekijänä (572)
1 v. pitkäaikaistyöttömiä (458)
Työelämävalmennuksessa (383)
Kuntouttavassa työtoiminnassa (358)
Maahanmuuttajataustaisia (325)
Työharjoittelussa työmarkkinatuella (177)
Työllistämistuella (165,5)
Kuntien ja kaupunkien työllistämänä (139)
2 v. vaikeastityöllistettäviä 2 vuodella töissä (100)
Opiskelu-, työharjoittelu- tai työssäoppimisjaksolla (91)
ELY-keskuksen hanketuella (82,5)
Työkokeilussa (65)
Yhdistyksen omalla varainhankinnalla (64,5)
Yhdyskuntapalvelussa (58)
Edelleensijoitettuna (57)
Vajaakuntoisia (53)
Perustuella (41)
Jollain muulla tavalla (38)
RAY:n tuella (14)
Sanssikortilla (11)
Oppisopimuksella (8)
ESR-tuella (5)

52,3% jäsenyhdistyksistä
0Vastausprosentti:
100
200

Kysely on laadittu avoimen lähdekoodin Lime
Survey -kyselysovelluksella ja se on toteutettu
TVY ry:n toimesta.
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