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Pääkirjoitus

Työterveyshuolto ja
Työttömien
terveydenhuoltopalvelut
T
VY ry on ollut mukana vuosien
varrella useissa projekteissa ja työryhmissä, missä on lakien muutostavoitteiden kohteena ollut meidän
ihmiset. On ollut sosiaalista yritystä, on
ollut kuntouttavaa työtoimintaa, on ollut Askel-projektia ja Välityömarkkinoita - tässä vaan muutaman mainitakseni.
Kaikki ovat olleet todella tärkeitä ja useiden työn tuloksena on lainsäädäntöä uudistettu ja tehty uusia lakeja. Työttömien
terveyspalvelujen kehittämistä pidän
tärkeimpänä tämän hetkisistä meidän
ihmisten uusien palveluiden sisäänajoista. Vanhat yritykset eivät ole pelanneet:
ei TYP:eissä, ei TE-toimistoissa, ei kuntien terveyspalveluissa, ei siis missään.
Samaan asiaan sidon työterveyshuollon,
joka on edelleenkin yksi kipukohta yleensä yhdistyksissä ja sen saaminen ja korjaaminen lain mukaiseen kuntoon on tällä hetkellä varmaan kaikkien kolmannen
sektorin toimijoiden yksi suurimmista
haasteista.
Virkamieskoneisto ei voi enää odottaa,
että kolmas sektori tulee tässä asiassa
ruotuun. He suunnittelevat palkkatuella
olevien tämän asian järjestykseen saattamiseksi seurantajärjestelmän käyttöönottoa.
Miten asian voisi saada kuntoon? Millä
tavalla palkkatuella olevien työterveyspalvelut voitaisiin toteuttaa osana kuntien työttömien terveydenhuoltoa? Onko
se mahdoton ajatus? Vastuu loppujen
lopuksi työelämään palaavista on ollut
jo ennen henkilön siirtymistä kolmannelle sektorille juuri kunnilla. Näistä
asioista kannattaa keskustella kaikkien
niiden toimijoiden kanssa, joilla palvelua

ei työntekijöille vielä ole kuntien terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Muistutan kaikille valtion kunnille maksamista valtionosuuksista. Kuntouttavan
työtoiminnan ja työttömien terveydenhuollosta on kaikilla kunnilla laskennallinen valtionapu. Karkea arvioni on, että
kuntien valtion osuus on n. 5 euroa/ kunnan 6 - 64 vuotiaat asukas. Yritin löytää
asiasta kuntaliiton sivuilta lisäselvitystä,
mutta enpä löytänyt.

Kuntaliiton sivuilta löytyi erikoissairaanhoidon kohdalta muutamia lauseita,
jotka voisi tunnistaa tarkoittavan myös
työttömien terveydenhuoltoa: ”Tuki- ja
liikuntaelinten sairaudet ovat yleisin kipua ja työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä- ja näitä sairastavien määrä
kasvaa.” Kuntaliiton sivuilla korostetaan
erikoissairaanhoidon erikoisosaamisen
tason nousseen, mutta kysyn: entä työttömien kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon tarpeiden arviointi? Onko Taipaleen
Ilkan ja Solismaan Martin osaaminen
ja työttömyys terveyden näkökulmasta
siirtynyt lääkäreiden koulutukseen ja
sitä kautta poliklinikkatyöhön? Nähdäänkö työttömien asiakkaiden tarve
terveyskeskusten arjessa? Tarvittaisiinko Kuntaliitossakin lobbaukseen terästäytymistä työttömien terveydenhuollon
ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen vastuusta kunnille?
Kun Työvoimanpalvelukeskukset aikoinaan syntyivät uskoin, että työttömien
terveydenhuollon palvelut tulevat tätä
kautta kuntoon, ainakin niiden ihmisten osalta, jotka pääsevät TYP:ien asiakkaiksi. Edelleen on olemassa myös
TE-toimistoilla rahaa terveydenhuol-

lon palveluihin ohjaamiseen ja ennen
kaikkea sieltä voidaan edelleenkin ohjata Kelan kuntoutusselvityksiin. Kelan
kuntoutusselvityksiä tehdään Oulussa,
Joensuussa, Liperissä, Mikkelissä, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja
Helsingissä. TYP:ien yhteispalveluissa
asiakkaiden tarve erikoissairaanhoidon
palveluihin pitäisi tunnistaa ja myös ohjata asiakas ELMA-selvityksiin tai Kelan
kuntoutusselvityksiin. ELMA-selvityksien kautta eläkkeelle pääsyn piti helpottua ja raskaisiin hoitoihin pitäisi ohjata
ne työttömät, jotka niitä selvityksiä tarvitsevat: työkyvyn määrityksiä, arviointeja, kuntoutusselvityksiä jne..
Luin Martti Solismaan tekstiä netistä
hänen Etelä-Savon ELY:lle tekemästään
tutkimustyöstä ja eläkeselvityksistä.
Oleellista on, että Mikkelissä 2001- 2005
Jatkuu>
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Pääkirjoitus

on tehty eläkeselvitykset 450 ihmiselle
ja 250 heistä on saanut myönteisen eläkepäätöksen. Pieksämäellä vastaavalle
ajankohdalle on tehty 185 selvitystä ja
110 eläkepäätöstä. Solismaan mukaan
koulutustarve asiakkaiden tilanteiden
tunnistamiseksi on suuri sekä terveydenhuollossa, että työhallinnossa. Hän
suosittaa varhaisen puuttumisen kehittämistä maahamme ja on selkeästi sen
ajatuksen tukija, että saisimme aikuisväestölle terveysneuvolaverkoston koko
maahan. Solismaa on tunnistanut, että
ihmisen elämänkaareen vaikuttaa jo
varhaiskehitys, kohdussaoloaika ja koko
muukin kehitys; lapsuus, nuoruus, peruskoulu jne.. Kaikkihan meidän väki
tämän tietää, mutta harva sen tutkimuksella todeksi todentaa.
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Usein työkyvyttömyyden syistä alkoholiperäiset aivosairaudet nousevat näissä
työttömien terveystutkimuksissa mielenterveyden lisäksi kärkisijoille, mutta
Mikkelin tulokset osoittavat, että juuri
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet menevät mielenterveyden syiden edelle. Solismaan tekstiä lainatakseni: ”Suurin
osa (20-25 prosenttia) pitkäaikaistyöttömistä on sekä lääketieteellisesti, että
vakuutusoikeudellisesti työkyvyttömiä
avoimille työmarkkinoille.”

Sosiaalinen eläke
Tarvitsisimme ehdottomasti myös Suomeen sosiaalisen eläkkeen vaihtoehdon,
kuten esimerkiksi Tanskassa. Paluu työmarkkinoille voisi olla askeltaen kuten

Tanskassa kuntoutumisen edistyessä.
Ihmisten toimeentulosta osa olisi osaaikaisesta palkkatyöstä tulevaa, vaikka nykyisen palkkatuen tapaan ja osa
sosiaalisesta eläkkeestä. Sosiaaliselta
eläkkeeltä pitäisi olla ja pitää olla mahdollisuus palata takaisin työelämään. Jos
saisin valita kahdesta suuresta asiasta:
Perustulo vai sosiaalinen eläke, valitsisin
jälkimäisen.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille
tasapuolisesti
Sörkassa 26.4.2011
Lea Karjalainen
päätoimittaja

Puheenjohtajan palsta

Vuosikokous ja palvelujen
vähentämisen tavoitteet
T

VY ry:n vuosikokous pidettiin maaliskuussa Kulttuurikeskus Sofiassa
Helsingissä. Vuosikokous oli rauhallinen ja useat ihmiset sanoivat,
että siellä leijui hyvä henki ja yhteisöllisyys. Kiitän vielä saamastani luottamuksesta. Vuosikokouksessa oli upeaa valiokuntatyöskentelyä, hyvät toimihenkilöt
ja vielä kerran kaikille teille kiitoksia,
jotka annoitte panoksenne vuosikokouksemme onnistumiselle.

TE- hallinnon vähennykset,
ihmisiin ja määrärahoihin
Valtion tuottavuusohjelma on linjannut työvoimahallinnon vähennykset yli
600 henkilötyövuoteen tämän vuoden
aikana. Samalla työhallinnosta on kuulunut ääniä siitä, että tavoite onkin 1000
henkilötyövuotta. Kysyä vaan sopii mitä
pirua tästä seuraa? Selkeitä linjauksia
on tehty ja uudet linjaukset tarkoittavat
sitä, että kaikki alle 10 henkilöllä pyörivät TE- toimistot lopetetaan ja tavoitteena on edelleenkin, että jokaisen ELY:yn
alueelle jää yksi ainoa varsinainen TEtoimisto. Satelliittitoimistojen määrää
en tiedä. Tavoitteet ovat mielenkiintoisia
esimerkiksi vanhan kotikuntani, Inarin
kunnan, näkökulmasta. Pelkästään kunnan koilliskulmasta Sevettijärveltä suuntaansa on Ivaloon 170 kilometriä, joskin
Ivalon TE-toimistokin on jo Sodankylän
satelliittitoimisto. Sodankylän jälkeen
keskustoimistoksi nousee Rovaniemi ja
Lapista toisen toimiston saa Meri-Lappi.
Viranomaiset varmaankin ajattelevat
että ne, jotka ovat sinne kairoihin jääneet, eivät yksinkertaisesti kelpaa enää
etelän työmarkkinoille. Eivät ne mitään
palvelujakaan tarvitse - eikä työmarkkinatukea. Itse en ole perustulon kannattaja, mutta kotiperän ilman työtä oleville
sen voisi lainsäätäjä armostaan suoda.

Vuoden alun puolella on kuulunut lisää
viranomaisten tavoitteista, joilla pitkään
työttömänä olleet siirrettäisiin kuntien
toimeentulotukiluukuille. Tavoitteena
on vähentää TE- toimiston asiakkuuksista ihmiset, jotka eivät enää työllisty
avoimille markkinoille. Pitkäaikaistyöttömien vähentäminen väen vängällä TEtoimistoista on saanut ministeriöiden
virkamiesten ja jo ehkäpä poliittistenkin
päättäjien hiljaisen hyväksymisen. Työhallinnon segmentti 4:n etuusasiakkaat
on jo hyllytetty normaaleista työnhakijapalveluista. Asiakkaiden ei tarvitse
muuta kuin allekirjoittaa lomake ”niin
me emme enää teitä häiritse”. Siirto on
sillä selvä.
Valtion budjetin työllisyysmäärärahat
pakkatukeen on loppunut jo usean TEtoimiston alueella ja tänä vuonna ensimmäiseksi rahat loppuivat totaalisesti Jyväskylän, Savonlinnan ja Hämeenlinnan
toimistojen alueilla. Viestit ovat olleet
tukahduttavia ja vaikeuttavat jo kolmannen sektorin toimijoiden työn toteuttamista alueilla. Usein päättäjät eivät edes
ajattele pitkälle mitä kaikkea määrärahojen katkeaminen aiheuttaa. Tässä pelissä
ei ole keskeistä se, että yhdistykset menettävät mahdollisuuden palkata ihmisiä ja tuottaa heidän avullaan palveluja.
Kysymys on myös siitä porukasta, jotka
tulevat työttömien toimintakeskuksiin
vaikkapa kuntouttavaan työtoimintaan
yrittämään yhteiselämää ja yhteisiä pelisääntöjä muiden ihmisten keskelle, tai
syömään, tai hakemaan EU-elintarvikkeita. Ruuankaan jakaminen ei onnistu
ilman ihmisten käsiä, ilman palkkatuella
olevia. Ymmärsivätkö virkamiehet, jotka
päättivät asiasta, että kaikkien kuntien
Kelalle maksamat sakkomaksut nousevat huimaa vauhtia heti kun määrärahat loppuvat tai sitten toimeentulotuen

maksatukset nousevat. Ymmärsivätkö
he sitä, että lasten huostaanotot lisääntyvät, tai yleensä kaikkien erityisryhmien pahoinvointi lisääntyy. Kaikki liittyy kaikkeen, niin yksinkertaista se on.
Tässä lehdessämme on toisaalla Eduskuntavaalien jälkeen laadittu TVY ry:n,
Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n ja
Suomen Kierrätyskeskusten yhdistyksen
yhteinen vetoomus nopeasta työllisyysmäärärahojen lisäbudjetista.

Jälkipoltteet
Vaalit sitten oli ja meni. Pakka meni uusiksi. Perussuomalaisten nousu ei varmaan ollut kenellekään vaalikeskusteluja
seuranneelle yllätys, ehkä kansanedustajien lopullinen määrä vähän kohahdutti.
Meidän järjestömme kannalta tietysti
on tärkeää ketkä saavat uudessa hallituksessa sosiaali- ja terveysministerien
ja työministerin salkut. Samoin meidän
asioitamme käsittelevien valiokuntien
puheenjohtajuus ja eri puolueiden valiokuntavastaavat ovat ne edunvalvojien
tärkeimmät linkit parlamenttiin. Unohtaa ei tietysti sovi valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaoston ihmisiä ja
eduskuntaryhmien puheenjohtajistoa.
Totuus on kuitenkin se, että kansliapäälliköt ja hallitusneuvokset pysyvät,
vaikka ministerit vaihtuvat. Ihan tuttuja ihmisiä sieltä löytyy uusissakin
kansanedustajissa ja vanhojen edustajien kanssa on lobbailtu vielä vähän
ennen vaaleja. Muistaa sopii: Jokainen
kansanedustaja on myös meidän väen
kansanedustaja. Odotan mielenkiinnolla poliittisen shakkipelin etenemistä.
Sörkan kulmilla 27.4.2011
Lea Karjalainen
puheenjohtajanne
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Vaaliseminaari
Kulttuurikeskus Sofiassa
JUKKA HAAPAKOSKI kuvat HARRI AHOLA

T

VY ry:n vuosikokouksen yhteyteen
järjestettiin vaaliseminaari. Paikalla oli varsin kattava määrä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia.
Mukana väittelyssä olivat Pietari Jääskeläinen (PS), Yrjö Hakanen (SKP),
Juhani Tanski (STP), Mika Edeling
(KD), Cristel Raunio (RKP), Anni
Sinnemäki (Vihreät), Paavo Arhinmäki (Vasemmisto), Maria Guzenina
Richardson (SDP), Timo Laaninen
(Keskusta), Sampsa Kataja (Kok).
Seminaarin alussa puheenjohtajat äänestivät puolesta ja vastaan TVY ry:n
kärkiteemoista. Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamiseen puheenjohtajistosta löytyi täydellinen yksimielisyys.
Työmarkkinaten n. 120 euron suojaosaan
ja 120 euron tasokorotukseen löytyi lähes kaikkien puolueiden kannatus (SDP
ei vielä paikalla ja Kok kielteisellä kannalla). Työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen välisen kytköksen purkaminen
jakoi eniten mielipiteitä (kytköksen purkamisen kannalla: Keskusta, Kok, Vihreät, RKP ja SKP).
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Tämän jälkeen seurasi ehdokkaiden
esittelyt, jossa kysyttiin mm. miten köyhyyttä voidaan Suomessa vähentää. Järjestyksenä ensimmäisenä Sampsa Kataja
(Kok) puhui avoimilla markkinoilla tapahtuvan työn, ja sen riittävyyden takaamisen puolesta. Tämän lisäksi hän
painotti aktiivisen työvoimapolitiikan
toimenpiteiden lisäämisen tarvetta, mitä
myös hänen hallituskauden aikana on
tehtykin. Samoilla linjoilla olivat lähes
kaikki muutkin puheenjohtajat omissa puheenvuoroissaan. Yrjö Hakanen
(SKP:stä) poikkesi valtavirrasta sikäli,
että hän puhui huomattavasti vahvemmin valtiorahoitteisten työmarkkinoiden
luomisesta vaihtoehtona markkinavetoiselle taloudelle sekä sen rinnalle.
Timo Laaninen (Keskusta) omassa osuudessaan puhui perusturvan korottamisen puolesta, kuten muutkin ehdokkaat
Sampsa Katajaa (kok) lukuunottamatta. Maria Guzenina Richardson (SDP)
puhui työmarkkinatuen ja ansioturvan
välisen kytköksen säilyttämisen puolesta - köyhiä ei saisi asettaa vastakkain.

Lisäksi työn vastaanottaminen pitäisi
tehdä kannustavammaksi poistamalla työnteon esteitä. Tähän liittyen SDP
ajaa terveyspalvelujen kohentamista,
asumistuen laajentamista koskemaan
pienipalkkaisia,
karenssijärjestelmän
purkamista sekä ylipäätään korkeampaa
matalapalkkatasoa.
Paavo Arhinmäki (Vasemmisto) puhui
ammattitaitoisen palvelualan, luovan talouden sekä teollisten työpaikkojen lisäämisen puolesta. Työttömien perusturvaa
tulisi yhtenäistää ja nostaa 750 euron
tasolle purkamatta kytköstä ansiosidonnaisen ja työmarkkinatuen välillä, mutta
kuitenkin jäädyttäen ansio-osaa siten,
että ansiosidonnainen nousee perusturvan nostossa kaikille ansioturvan saajille
yhtenäisesti. Anni Sinnemäki (Vihreät)
mainitsi, että Vihreiden kärkiteemana
on matalapalkka-alan verotuksen keventäminen sekä aktiivisen työvoimapolitiikan kehittäminen ja työvoimapoliittisen
koulutuksen lisääminen myös niille,
joilla ei ole pohjakoulutusta. Cristel Raunio (RKP) puhui avointen markkinoiden

puolesta ja perusturvan kehittämisestä.
Tärkeänä hän painotti nuorisotyöttömyyden kitkemistä (nuoret ensisijaisesti
ohjattaisiin koulutukseen). Hänen mielestä työn vastaanottaminen tulee aina
olla kannattavaa, ja mm. tästä syystä nykyinen karenssiaika on kohtuuton.

mipalkan taso tulee olla 1500 euroa/kk
ja 1100 euroa/kk on alin verotettava tulo.
Työaikaa tulee radikaalisti lyhentää ilman, että ansiotasoa vähennetään. Juhani Tanski (STP) painotti omassa puheenvuorossaan huomattavasti korkeamman
perusturvan tarvetta.

Mika Ebeling (KD) puhui paljon työn
kannattavuudesta. Hänen mielestään
työmarkkinatuen suojaosuutta tulee kasvattaa ja pienyrittäjien edellytyksiä palkata työntekijöitä tulee parantaa (palkan
sivukuluja tulee vähentää ensimmäisen
työntekijän kohdalla), ja koulutuksessa
tulee ennakoida työvoiman tarpeet. Pietari Jääskeläisen (PS) mielestä edeltävät
hallitusohjelmat ovat olleet hyviä, mutta
ohjelmia ei ole toteutettu eikä nytkään
valtion kehysbudjetissa luvata lisää rahaa. Hänen mielestä harmaa talous tulee
kitkeä pois, valtion tuottavuusohjelma
tulee uudelleen arvioida ja perusturvan
tasoa tulee nostaa.

EU:n valtiontukisäännöksistä käytiin
yleistä keskustelua. Anni Sinnemäki puolusti uutta lakia kiinnittäen huomiota siihen, että on tärkeää jos kilpaillaan markkinoilla, niin kilpailun tulisi tapahtua
reilusti riippumatta toimijasta (oli yritys
tai yhdistys). Hän painotti sitä, että yhdistyskentän omavarainhankintaa tulee
kehittää, jotta voidaan maksaa korkeampaa palkkaa työntekijöille, ja sitä että
polku avoimille työmarkkinoille vakituisiin työpaikkoihin tulee olla nykyistä
paremmin huomioitu ja kehitetty yhdistyksissä. Maria Guzenina Richardson oli
eri mieltä siitä voidaanko yhdistyksessä
tehdä tuottavaa työtä markkinaehdoin.
Hän olisi valmis tutkimaan EU:n SGEIlainsäädännön hyödyntämistä Suomessa. Paavo Arhinmäki oli samoilla linjoilla
Maria Guzenina Richardsonin kanssa,
mutta kiinnitti huomiota myös siihen,
että ihmiset ovat turhautuneita 9 euron
työpaikkoihin. Tukitoimenpiteillä ei saa

Yrjö Hakanen (SKP) puhui siitä, että Suomessa tulot ovat nousseet valtavasti, mutta työllisyyteen ei ole panostettu. Hänen
sanoin: ”Pitää tehdä radikaali tulojen ja
vallan uudelleenjako”. Perusturvaa tulee
nostaa 900 euroa/kk verottomana, mini-

korvata avoimilla markkinoilla tapahtuvaa työtä. Yrjö Hakanen tuki erillisen
lain tekemistä (esim SGEI-palvelut), jolla
turvataan yhdistysten yleishyödyllinen
asema ilman selkeää rajavetoa kilpailutoiminnan vääristymisestä. Hänen
mielestään oli ennenkuulumatonta, että
kilpailija (yrittäjä) voi päättää vääristääkö joku toiminta kilpailua ja näin kävellä
viranomaisten ylitse. Onko mitään järkeä lopettaa yleishyödyllistä toimintaa
kuvitteellisen 5 % kilpailumarginaalin
menettämisestä?
Seminaarissa käsiteltiin myös työttömien
edustajien kysymyksiä. Tässä yhteydessä
keskusteltiin perustulosta, jota pidettiin
periaatteessa hyvänä ideana yli puoluerajojen, mutta mahdottomana arvioida
ilman konkreettista mallia. Tämän lisäksi työttömien yleishyödyllisyydestä ja
työttömien yhdistysten tulevaisuudesta
esitettiin muutamia kysymyksiä. Kiperistä puheenaiheista huolimatta tunnelma
pysyi keskustelevana ja kaikilla ehdokkailla oli mahdollisuus kommentointiin.
Kreikkalainen maahanmuuttaja Georgios Lostarakos hämmästeli jälkeenpäin,
että oliko tämä todella vaaliseminaari?
Kreikassa vastaavassa tilaisuudessa olisi
mesottu ja huudettu naamat punaisina.

Vaaliseminaarin jälkeen Maria Guzenina-Richardsson tarjosi henkilöautollaan kyydin kansanedustajatovereilleen yli puoluerajojen.
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Vuosikokous 2011
LEA KARJALAINEN

V

uosikokous pidettiin 24. –
25.3.2011 ja paikkana oli Kulttuurikeskus Sofia, Helsingin Vuosaaressa. Kokouksen puheenjohtajina
toimivat HETY ry:n toiminnanjohtaja
Anna-Maria Kantola ja Vantaan Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Tuula Saastamoinen. Vuosikokouksen sihteereinä toimivat Lahden seudun Työttömät
ry:stä Kirsi Laaksonen ja Kangasniemen
Työttömät ry:stä Arja Kuparinen. Arja on
myös TVY ry:n hallituksen jäsen. Lisäksi avustavana sihteerinä oli HakunilaLänsimäki Työttömät ry:stä Maj-Birgitta
Karlsson. Valtakirjoilla vuosikokouksessa oli paikalla 41 yhdistyksestä 95 varsinaista kokousedustajaa.

Vuosikokouksen avajaiset
Vuosikokouksen
avauspuheenvuoron
esitti puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Uudenmaan tervehdyksestä vastasi Martin Wickholm. Tilaisuudessa muistettiin
Kansalaistoiminnan tunnustuspalkinnolla Helvi Järvenpäätä luovuttamalla
hänelle keraamikko Erkki Auermaan
pienoispatsas.
Ilta jatkui illallisen ja yhdistysten järjestämän ohjelman parissa. Avajaisten musiikillisen osuuden esitti Georgios Lostarakos TST ry:stä. Teatteriryhmä Joutavat
Delux Vantaan työttömät ry:stä esitti oh-
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jelman Tarinoita meistä suomalaisista.
Saimme seurata myös TST ry:stä Juditin
esitystä ”Going black to Aneto”. HETY
ry:n tanssiryhmä Bastet, Sami ja Samira,
esittivät Itämaisia tansseja.
Vuosikokoukselle esiteltiin Yhteistoimintajärjestön hallituksen valmistelemina
vuosikokouksen sääntömääräiset asiat
sekä lisäksi alueiden esitysten pohjalta
puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta. Puheenjohtajana jatkaa Lea Karjalainen. Erovuoroisina
olivat Etelä-Pohjanmaa, Häme, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo ja Satakunta. Satakunta ei
esittänyt alueeltaan edustajia hallitukseen ja vuosikokous valitsi heidän tilalleen edustajat Helsingistä. Hallituksen
jäsen vaihtui 3 ELY- alueelta. Sekä TVY
ry:n hallituksen jäsenten että yhdistysten tiedot ovat tämän lehden lopussa.
Vuosikokous käsitteli edellisten vuosikokousten tehtäväksiantoja ja hyväksyi
hallituksen valmisteleman Tiedotusstrategian ja antoi valtuudet hallitukselle
TVY ry:n hallinnonuudistuksen jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelu tarkoittaa
käytännössä sitä, että TVY ry:n hallitus
pyrkii ennakkotarkistuttamaan hallinnonuudistuksessa muokatut säännöt ennen niiden tuomista vuoden 2012 vuosikokouksen käsittelyyn.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti
Edunvalvontavaliokunnan
kirjaamat
tavoitteet TVY ry:n edunvalvonnalle
vuodelle 2011. Tulevaisuusvaliokunnan
valmistelemista kannanotoista toisen
hyväksyi vuosikokous ja toisen jatkojalostus annettiin hallituksen tehtäväksi.
Vuosikokouksessa edustajat käyttivät
puheenvuoroja kiitettävästi ja tunnelma
oli ropsakka ja ihmiset viihtyivät hyvin.
TVY ry:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen Lahteen huhtikuun
puolivälissä. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Juhani Heinon, Pirkanmaan
edustaja Ylöjärven Työttömät ry:stä.
Sääntöjen mukaisesti hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokuntaan Pohjoisen
Suomen edustajana Tauno Hakkaraisen Rovaniemen Kohtauspaikka ry:stä,
Itä-Suomen edustajana Lea Valliuksen
Kontiolahden Työttömät ry:stä, LänsiSuomen edustajana Juhani Heinon Ylöjärven Työttömät ry:stä ja Etelä-Suomen
edustajana Inga-Maija Hyppölän Lahden
Seudun Työttömät ry:stä. Tositetarkistajina jatkaa Inga-Maija Hyppölä ja Juhani
Heino. Sääntöjen mukaisena TVY ry:n
nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja ja hallituksen erikseen valitsema henkilö. Hallitus valitsi
varapuheenjohtajan kanssa nimenkirjoittajaksi Pirkko Kycklingin, Helsingin
alueen edustaja TVY ry:n hallituksessa.
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TVY ry vaatii tuntuvia tasokoro
tuksia
toimeentulotuen perusosaan,
työttömyystur van peruspäivärahaan
ja työmarkkinatukeen sekä esittää työttöm
yysetuuden ja toimeentulotuen yhdistä
mistä
yhdeksi Kelan maksamaksi etuu
deksi.
Työmarkkinatuen tarveharkinta on
poistettava ja työttömyysturvan suoj
aosuus
on palautettava. Asumismenot on
kohtuullistettava. Lapsilisät eivät saa
vaikuttaa toimeentulotukea alentavasti.
Näillä
toimenpiteillä parannetaan merkittä
västi pienituloisten elämänlaatua.
Järjestö on pettyny t SATA -kom
itean
tekemään sosiaaliturvan kehittäm
istyöhön, joka ei antanut heikoimmas
sa työmarkkina-asemassa olev ille mitä
än. Alle
25-v uotiaiden toimeentulotukio
ikeuden

kaventaminen sekä osa-aika- ja
työttömyyseläkkeelle pääsyn ikärajoje
n kiristäminen olivat ihmisten hyv invo
innin ja
toimeentulon kannalta pahoja
virheitä.
Yli 700 000 suomalaista joutuu sinn
ittelemään EU:n määrittelemän köyh
yysrajan
– noin 900 euroa kuukaudessa –
alapuolella. Tähän sosiaaliturvan suur
impaan
ongelmaan ei SATA -komitea hak
enut ratkaisua eikä se asettanut köyhyyde
n poistamista edes tavoitteeksi. Maan
hallitus
ei osoittanut budjetissa määrärahoja
edes
vähäisille komitean esittämille uud
istuksille.

kun kaikkein köyhimpien ostovoim
a kohenisi. Köyhien ihmisten kipeästi
tarv itsemat lisätulot eivät menisi svei
tsiläisille
pankkitileille, vaan ruokaan, asum
iseen,
lääkkeisiin, kodintarvikkeisiin ja
elämän
välttämättömiin kuluihin. Tuloeroj
en tasoittaminen olisi kaikin puolin järk
evää ja
kohtuullista.

TVY ry: n vuosikokous
Helsingissä 25.3.2011

TVY ry:n mielestä sosiaaliturva tule
e nähdä ensisijaisesti perusoikeutena eikä
kustannuseränä. Tuloerojen tasoittam
inen
palvelisi myös kansantalouden kehi
tystä,
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Tanskan malli
JUKKA HAAPAKOSKI
”Tanskan mallista” on tullut oma käsitteensä työvoimapolitiikassa. Tanskan
mallista käytetään englanniksi sanaa
flexicurity, josta suomenkielinen käännös voisi kuulua ”joustoturva”. Tanskan
mallia pidetään mielenkiintoisena, koska
sen kulmakivet jousto (työvoimapolitiikassa), sosiaaliturva ja aktiivinen työvoimapolitiikka sointuvat poikkeuksellisen
hyvin yhteen avointen markkinoiden
kilpailua korostavaan ideologiaan eli ns.
uusliberalismiin. Mahdollisimman laajoilla avoimilla työmarkkinoilla pyritään
parhaaseen mahdolliseen kilpailu- ja tehokkuushyötyihin ja aktiivisella työvoimapolitiikalla suunnataan ihmiset avoimille työmarkkinoille ja ihmisten huolta
toimeentulosta pyritään paikkaamaan
korkealla sosiaaliturvalla työttömyysjaksojen aikana.
TVY ry tutustui v. 2011 alkupuolella
Tanskan malliin ja löysi mallista paljon
hyvää, mutta voimakkaalta kritiikiltäkään ei Tanskan malli välttynyt. Vierailimme Tanskan työministeriössä (Leif
Christian Hansen, Kundertje Eleonore
Maria Fenne), Landsorganisationen af
Arbejdsledigessa (LA, Tanskan työttömien yhdistys, Erling Frederiksen , Ole
Strandberg), Jobcenter Albertslundissa
(TE-toimisto, Mette Nielsen Duekilde)
Ammattiliitto 3F:ssä (Susanne Andersen). Lisäksi saimme tiukan tietopaketin
Professori Mikkel Mailandiltä Employment Research Centre:stä (FAOS). Seuraavaksi esittelen teille koosteen Tanskan
mallin kulmakivistä.

keskimäärin 6 kertaa, kun EU:ssa sama
luku on keskimäärin 4 kertaa. Tanskassa
työpaikkojen vaihtuvuus todetaan kyselyissä suhteellisen myönteisinä siirtyminä. 72 % ihmisistä pitävät vaihtuvuutta
hyvänä asiana, kun EU:ssa keskimäärin
vain 40 % ihmisistä pitävät työpaikkojen vaihtuvuutta hyvänä asiana. Emme
erityisesti painottaneet Tanskan matkallamme sitä, mitä eroa on Suomalaisilla
ja Tanskalaisilla irtisanomiskäytännöillä. Kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että
Tanskassa ihmiset yksinkertaisesti luottavat muita EU-maita enemmän työllistyvänsä työsuhteen jälkeen, ja siksi työpaikan menettäminen ei ole yhtä suuri
ongelma.
LA:n Ole Strandbergin mukaan Tanskan
mallin joustossa on toivomisen varaa.
Nyt esimerkiksi yritykset joutuvat maksamaan ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksesta kolmen työttömyyspäivän
työttömyysturvan erottaessaan työntekijän aikaisemman kahden päivän sijaan.
Tämä suhteellisen marginaalinen käytäntö aiheuttaa ylimääräistä byrokratiaa
työnantajien ja kassojen välillä.

Jousto
Tanskan mallin lähtökohtana on joustava palkkauspolitiikka. On helppo palkata
ja irtisanoa työntekijöitä. Tämä näkyy
eri tutkimustuloksissa. Tanskalaiset
vaihtavat työpaikkaa työuransa aikana
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Sosiaaliturva
Tanskan mallin sosiaaliturva rakentuu
pitkälti ansiosidonnaisen turvan (akasse) varaan ja tasoon. Tanskassa pitää
kolmen vuoden aikana olla vuoden töissä kokopäiväisesti (37 tuntia/viikossa).
Suomessa vastaava työssäoloehto on n.
8 kk työtä edeltävän 28 kk aikana (väh.
18 tuntinen työaika). Merkittävä ero Suomeen on, että Tanskassa opiskelijat ovat
oikeutettuja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan ilman työssäkäyntiaikaa valmistuttuaan minimissään 18 kuukauden
pituiselta koulutuksesta. Tanskassa opiskelu rinnastetaan työhön.
Tanskan mallissa ansiosidonnaisen määrä on 90 % normaaleista tuloista maksimiin ansiosidonnaisen määrään asti.
Maksimiansiosidonnaisen määrä v. 2011
on 766 kr/päivä * 21,5 päivää eli 16 469
Tanskan kruunua (n. 2240 euroa), josta
verot kuoritaan päältä. Tämä maksimimäärä ansiosidonnaista on myös yleinen
ansiosidonnaisen tason määrä. Veron
määrä maksimiansiosidonnaisesta on
38 % - 40 %. Tätä on kritisoitu Tanskassa liian korkeaksi. Ansioturva on irral-

linen muista tuloista tai omaisuudesta.
On siis mahdollista vakuuttaa itsensä
A-kassojen vapaaehtoisilla bonus ansiosidonnaispaketeilla. Ansiosidonnaista sosiaaliturvaa saa 2 vuotta, kunhan
noudattaa työvoimatoimistojen kanssa tehtyjä suunnitelmia ja velvoitteita.
Tanskan vierailumme aikana ei tunnistettu käsitettä ”pitkäaikaistyötön”, koska
ansiosidonnainen kesti aiemmin neljä
vuotta, mutta seurauksena valtiovelan
kasvamisesta ja EU:n Vakaus- ja kasvusopimuksesta ansiosidonnaisen aika on
v. 2010 uudistuksen jälkeen kaksi vuotta.
Nyt odotetaankin, mitä tapahtuu niille
ihmisille, jotka eivät kahdessa vuodessa
saa töitä avoimilta markkinoilta.
Jos menettää oikeuden ansiosidonnaiseen turvaan on mahdollista saada harkinnanvaraista sosiaaliturvaa tietyissä
tapauksissa. Harkinnanvaraisen sosiaaliturvan sääntöihin kuuluu, että tilillä ei
saa olla yli 10 000kr (n. 1350 euroa) rahaa, ja on pakko luopua kiinteästä omaisuudestaan (talo, auto jne.).
Tanskan mallin sosiaaliturvan hinta on
4,5 % bruttokansantuotteesta (ennen
2008 luvun lopun alkaneen laman vaikutuksia). Vuoden 2010 työvoimapolitiikan budjettiin oli varattu 13 miljardia
euroa, josta 25 % määrärahoista oli aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja 75 %
passiiviseen työvoimapolitiikkaan. 76 %
työvoimasta on ansiosidonnaisen kassan
jäsenyys. Tämä osuus on laskenut ennen
lamaa pitkäaikaisesta 80 % osuudesta.

Aktiivinen työvoimapolitiikka
Aktiivinen työvoimapolitiikka kuuluu
yhtenä kokonaisuutena Tanskan työvoi-

Leif Christian Hansen, AMS

mapolitiikan keinoihin, joihin kuuluvat
Työministeriön mukaan mm. tuloveroalennukset, pankkitukipaketit, julkinen
kuluttaminen ja sijoittaminen sekä 2010:
julkiset säästötoimenpiteet.

toinen laaja työmarkkinareformi, jossa
oikeudet ja velvollisuudet aktiiviajalle
määriteltiin aikaisempaa tarkemmin.
Sittemmin järjestelmää on viilailtu lähes
vuosittain.

Aktiivisella työvoimapolitiikalla on pyritty ”laajentamaan työvoiman määrää”,
ja tehdä työnteko kannattavaksi (oikeus
työhön). Mutta tämä kulmakivi toimii
myös sanktiojärjestelmänä (velvollisuutena) vastapainoksi korkealle sosiaaliturvalle. Eli jos ihminen ei itse aktivoidu,
niin hänet aktivoidaan tai muuten hän
menettää oikeuden sosiaaliturvaan.

Keinot aktiivisessa työvoimapolitiikassa
ovat hyvin saman tyyppiset, mitä Suomessakin tehdään valtion, kuntien ja
kolmannen sektorin toimesta (kursseja,
koulutuksia, työllistämistä ja neuvontaa).
Viime aikoina ollaan painotettu etenkin
nuorille suunnattuja aktiivitoimenpiteitä
ja oppisopimuskoulutusta.

Etenkin vuoden 1975 työttömyysongelma
käynnisti aktiivisen työvoimapolitiikan
kehittämisprosessin Tanskassa, koska
silloin oli sosiaalinen ja poliittinen pakko
laajentaa ansioturvan kestoa ja järjestää
ihmisiä aikaisemmin eläkkeelle. Haluttiin, että ihmiset vastapainoksi näille sosiaalisille eduille myös hanakammin hakeutuisivat töihin. Vuonna 1994 tehtiin

Hallintonäkökulmasta erona Suomeen
on, että Tanskassa kunnat ovat v. 2009
uudistuksen jälkeen vastuussa aktiivisen
työvoimapolitiikan toteuttamisesta. Valtio tukee lähes kokonaan kuntia, mutta
kunnat voivat myös osoittaa budjettisuhteita, jossa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan kuluu 36 % kuntien rahaa ja 74 %
valtion rahaa. Kunnallisen uudistus Arbetslundin TE-toimiston Mette Nielsen

Julkinen tuki Tanskassa/henkilömäärien mukaan, v. 2009, Lähde: 3FA
Julkisen tuen tyyppi

Ihmisten määrä, jotka saavat tukea

Työttömyysvakuutus

99 486

Sosiaalituki työttömille

29 878

Työttömien kokonaismäärä

129 364

Julkinen eläke 65 v. - 66 v.

123 735

Sosiaalinen eläke

237 262

Eläkevakuutus

131 487

Flexjob (työllistämistoimenpiteet)

51 527

Kuntoutus

5 424

Sairausajan korvaus

76 685
Karenssisanomat 2/2011
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ja tuetaan työnhaussa. Yhdeksän kuukauden jälkeen alkaa viimeistään pakolliset aktiivitoimenpiteet ja tämän jälkeen
jokaisen kuuden kuukauden passiiviajan
jälkeen on pakollinen toimenpide. Kaikki
nämä yllä mainitut toimenpiteet kuluttavat ansiosidonnaista päivärahaa, joka on
kahden vuoden pituinen. Sopivaksi työnhakutahdiksi on määritelty 2-3 työpaikkaa viikossa (kovimmista vaatimuksista
on jouduttu vetäytymään).

Kööpenhamina (Wikimedia/Kåre Thor Olsen)

Duekilden mukaan on aiheuttanut työnvälitystoiminnan hallinnollista hajaantumista. Aikaisemmin valtion ohjauksessa
oli laajempi kokonaiskuva työnvälityksen tilanteesta ja tarpeista. Tanskassa on
suuri vapaaehtoistyön ja kansalaisjärjestöjen kenttä, mutta he eivät osallistu aktiivisen työvoimapolitiikan hallintaan.
Ihmisoikeusnäkökulmasta
aktiivisen
työvoimapolitiikan kulmakivi on Tanskan mallin kaikista kyseenalaisin palikka. Jos ei noudata Tanskan aktiivisen
työvoimapolitiikan määräyksiä, saa karenssin ja voi joutua tilanteeseen, jossa
2kk-5kk on kokonaan ilman mitään tuloja. Tanskassa on myös harkinnanvarainen sosiaaliturva, mutta jos saa karenssin on mahdollista, että jää ilman mitään

sosiaalitukia. Jos puoliso ei noudata aktiivitoimenpidettä, toinenkin puoliso jää
ilman tukia.
Viranomaisten vaatimukset työnhakijoille ovat paljon vaativammat, kuin
Suomessa. Ensimmäisenä työttömyyspäivänä on rekisteröidyttävä Internetissä. Kolmen viikon sisällä on täytettävä
CV Internettiin. 3F on kritisoinut tätä
menetelmää ajan haaskauksena, koska
työnantajat eivät käytä tätä työnhakijoille pakollista järjestelmää. Tämän prosessin tärkein päämäärä on hallita ja ohjata
työnhakijoita. Neljän viikon työttömyyden jälkeen tehdään työnhakusuunnitelma, jota hallinnoi ammattiliitot. Joka
kolmas kuukausi ilmoittaudutaan kunnalliseen TE-toimistoon, jossa ohjataan

Nuorten kohdalla on vielä tiukempia
vaatimuksia. Aktiivitoimenpiteet ovat
pakollisia nuorille 18 - 19-vuotiaille kahden viikon työttömyyden jälkeen. 20 30-vuotiaille aktiivitoimenpiteet alkavat
13 viikon jälkeen. Toimenpiteissä kartoitetaan oppimisvaikeudet, tarjotaan,
kursseja, harjoittelupaikkoja ja oppisopimuspaikkoja. Yleensä nuoret pyritään
suuntaamaan ammatilliseen tai muihin
jatkokoulutuksiin. Alle 25-vuotiaiden
ansiosidonnaisen pituus on vain 6 kuukautta.
Tanskassa aktivoidaan myös sairaat.
Normaalisti, jos on kolme kuukautta
sairaana menettää työpaikkansa. Maksimissaan vuoden verran saa sairauspäivärahaa sairaana työttömänä, ja sen
jälkeen tehdään uudelleenarviointi sosiaaliturvan harkinnanvaraiselta puolelta.
Ne jotka ovat vammaisuuden perusteella
sairaana, työskentelevät vain 20 tuntia
tai puolet normaalista työajasta. He saavat myös ansiosidonnaista tukea työajanmukaisessa suhteessa. He voivat olla
näin ihan tavallisissa työpaikoissa.

Tanskan joustoturvan mallin
“kultainen kolmio”
Tanskan joustoturvamalli (Per K. Madsen
et al.); Kuinka erittäin liikkuvat
työmarkkinat Tanskassa toimivat.
Professori Mikkel Mailand, FAOS
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Palkkaa ei aina voida maksaa aktiivitoimilta kokopäivätyönajan mukaan, ja
näin joudutaan tekemään töitä 35 työtuntia/viikossa mukaan. Yksityisellä
puolella yritys voi maksaa aktiivituen
päälle palkkaa, jolloin päästään normaaliin työaikaan. Julkisella puolella toimenpiteen kesto on vuoden. Yksityisellä
puolella toimenpiteen kesto yhdellä työnantajalla on 3 kuukautta.
Ammattiliitot ovat haastaneet julkisen
puolen palkkauskäytäntöjä, koska vaarana on, että aktiivitoimenpiteet vievät
tavallisia työpaikkoja. 3F:n mukaan julkisella puolella on saattanut olla sektoreita, jossa 50 % työntekijöistä ovat aktiivitoimenpiteissä. Tämän kitkan takia
onkin tehty sääntöjä, että jokaiselle tuetulle työpaikalle pitää olla 4 tavallisella
palkalla olevaa työntekijää. Paikallisen
ammattiyhdistysliikkeen edustajan on
hyväksyttävä työpaikka. Aktiivitoimenpiteen työpaikkoja ovat julkisella puolella esim. kouluavustajan, päivähoidon,
vanhustenhoidon, toimistotyön tai viheralueiden hoidon avustavat työpaikat.
Ongelma julkisen ja avointen markkinoiden rajapinnasta on saanut julkista keskustelua osakseen täysin vastakkaisista
lähtökohdista. Joissakin tapauksissa
on syntynyt skandaali siitä, että aktiivityöpaikat eivät ole olleet riittävän ”oikeita” työpaikkoja. Toisaalta on väitetty,
että aktiivitoimenpiteet syövät avointen
työmarkkinoiden töitä. Tanskassakin
elää siis samanlainen keskustelu, mitä
Suomessa on käyty EU:n valtiontukisäännösten toimeenpanon puitteissa.
Tanskassa on kokemuksia siitä jos viranomaisten vaatimukset aktiivisen työvoimapolitiikan saralla ovat liian kovat,
syntyy verkostoja, joissa työnantajat ovat
tarjoavinaan oikeita töitä, ja työntekijät
ovat tekevinään niitä. Ne jotka eivät ymmärrä tai tiedä järjestelmää, ovat niitä,
jotka helpoiten saattavat joutua väliinputoajiksi tässä järjestelmässä.
Yksi merkille pantava kritiikki on, että
Tanskan työvoimapolitiikka on liian dynaaminen. Lait muuttuvat liian tiuhaan,
lakitekstiä on kertynyt hirvittävä määrä
30 - 40 vuodessa ja tämä erityisasioiden
hoitaminen on altistanut ihmisiä yhteiskunnallisiksi väliinputoajiksi, ja tuntematon määrä ihmisiä saattaa syystä tai

Mette Nielsen Duekilde, Jobcenter Arbetslund

toisesta jäädä ilman sosiaaliturvaa. Ei
voi tietää mihin lokeroon ihminen tipahtaa ja kaikkeen on suostuttava, tai muuten jää ilman ansiosidonnaista turvaa.
Etenkin maahanmuuttajia ja vähemmän
koulutettuja ihmisiä on jäänyt väliinputoajiksi.
LA:n Erling Frederiksenin mukaan jos
ihminen joutuu väliinputoajaksi hänen
oikeusturvansa on Tanskassa heikko.
Valitusprosessi on työläs ja viranomaisten resurssit ovat alimitoitettu suhteessa
valitusten määrään. Oikaisut tulevat viiveellä niin, että aktiivitoimenpide on jo
suoritettu, kun oikaisupäätös on tehty.

Summa Summarum
Keskeinen viesti Tanskan matkastamme
oli, että Tanskan malli on pitkän historian tulos ja siitä ei kannata ottaa pelkästään yhtä osaa tuomatta kokonaisuutta
mukaan. Tanskan mallin kulmakivet
luotiin n. sata vuotta sitten ja se perustuu keskeisten poliittisten osapuolten
väliseen luottamukseen. Tanskassa (ja
Ruotsissa) myös panostetaan rahallisesti
huomattavasti enemmän työvoimapolitiikkaan kuin Suomessa, ja resurssoinnilla saadaan myös enemmän tuloksia.
Tanskan malli on jatkuvassa muutosprosessissa riippuen poliittisista voimasuhteista sekä taloudellista paineesta. Viime
aikoina on tapahtunut merkittäviä heikennyksiä sosiaaliturvan osalle. Mallin
joustavuus on myös kärsinyt, kun työnantajilta on vaadittu enemmän byrokratiaa ja sosiaaliturvamaksuja. Aktiivinen

työvoimapolitiikka painii rakenteellisten
muutosten kourissa. Uudistusten myötä
kunnat vastaavat sekä aktiivisesta työvoimapolitiikasta, että sosiaaliturvan
maksatuksesta - ja moni väliinputoaja
on alkanut karsastamaan kuntien toimintaa. Kilpailun mahdollinen vääristäminen on ollut Tanskassakin ongelma,
mutta toisaalta ns. turhista töistäkin aktiivitoimenpiteissä on muodostunut julkisia skandaaleja.
Tanskan järjestelmässä on suomalaista
järjestelmää kovemmat sanktiot ja mahdollisesti suurempi väliinputoajien joukko, jotka eivät saa mitään turvaa. Tämä
järjestelmä jakaa mielipiteitä. Etenkin
työttömien yhdistys ja 3F suhtautuvat
sanktioihin ja valvontaan nihkeästi.
Työvoimatoimiston edustaja piti virallisia ehtoja tiukkoina, mutta käytännön
työssä asioista pystyi myös keskustelemaan työnhakijoiden kanssa. Työvoimaviranomaisten motto on, että vähäinen
kontakti ihmisiin on parempaa kuin ei
yhtään kontaktia.
Tässä mielessä Suomellakin on opittavaa. On olennaista kiinnittää enemmän
huomiota siihen, että syrjäytymiskierre
saadaan katkaistua aikaisessa vaiheessa.
Nuorten syrjäytymisriskit tulisi minimoida nollaan ja aikuisille tulisi tarjota
enemmän mahdollisuuksia. Lisää sanktioita ja byrokratiaa eivät työnhakijat
kaipaa (kummassakaan maassa), vain
aitoja mahdollisuuksia ja sosiaalista turvaa työttömyysjaksoille.
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Työperäiset
konfliktitilanteet
välityömarkkinoilla
EIJA TUOHIMAA

Y

hdistysten toiminta ja toiminnassa mukana olo perustuvat pitkälti
vapaaehtoisuuteen. Tutkimusten
mukaan järjestöväki on myös keskivertoihmistä onnellisempi ja he elävätkin pidempään. Mistä sitten useimmiten
johtuu, että yhdistyksissä syntyy konflikteja, jotka pahimmassa tapauksessa
myrkyttävät koko työilmapiirin?
Lainsäädännön mukaan työnantaja on
velvoitettu ryhtymään toimenpiteisiin
häirintätapauksissa: ”Jos työssä esiintyy
työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua,
työnantajan on asiasta tiedon saatuaan
käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”
(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 28
§).
Tohditko sinä puuttua tähän ”mobbaukseen?” Työministeriön julkaiseman tutkimuksen (Työministeriö 2006 ja 2005)
mukaan vuonna 2005 kiusaamisen kohteena kertoi olleensa neljä prosenttia
työssä käyvistä, mikä tarkoittaa lähes
100 000 ihmistä). Uskallan ounastella,
että tänä päivänä näitä kiusatuksi itsensä
kokevia on vielä enemmän. Koetko sinä
ehkä olevasi yksi heistä tai tunnistatko
tällaisen henkilön omasta yhteisöstäsi?
Jokaisen henkilökohtainen kokemus on
ainutkertainen eikä sitä saa väheksyä.
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Kohtuuttomia odotuksia
Tänä päivänä järjestötyöntekijöiltä odotetaan moniammatillista osaamista, innovatiivisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, vertaistuen jakamista ja loputonta
jaksamista selviytyä alati muuttuvassa
haasteellisessa toimintaympäristössä,
likipitäen olemattomilla taloudellisilla
resursseilla. Vaikuttavuutta on saatava
aikaan vaikka vängällä, eikä kukaan kiitä. Eikä jaksaminen saisi loppua kesken.
Tiedetään, että kiusaaminen heikentää
merkittävästi juuri työntekijöiden työssä jaksamista. Harmittavan usein nämä
konfliktitilanteet jatkuvat liian pitkään,
koska niihin ei osata puuttua riittävän
varhaisessa vaiheessa.
Puuttuuko järjestötoimijoilta hyväksi
koettuja malleja tilanteiden ratkomiseksi
rakentavalla ja oikeudenmukaisella tavalla - tukeutuen ns. yhteiskunnallisiin
pelisääntöihin? Vai eikö meiltä löydy uskallusta nostaa vaikeita asioita pöydälle?
Koska työpaikkakiusaaminen ongelmana koskettaa usein koko työyhteisöä, on
kiusaamista ratkottava työnantajan ja
työntekijöiden yhteistyönä. Tilanteiden
selvittämiseen on otettava mukaan kaikki ne toimijat, joita kiusaamistilanteet
koskevat. Näitä toimijoita ovat kiusaaja,
kiusattu, esimies (mahdollisesti hallinto) ja tarvittavat auttajaverkoston tahot,

kuten esimerkiksi työterveyshuolto. Esimiehisyys, myös hallinnossa, on aina
oma valinta. Esimiehen on kannettava
vastuunsa ja hallinnon niin ikään tuettava esimiehen jaksamista. Jos ongelmallisen asian käsittely siirtyy työpaikan
ulkopuolelle, mutkistuu tilanteen selvittäminen entisestään.

Kiusaamisen määritelmä
Kiusaaminen määritellään useimmiten
seuraavasti: ”Kiusaaminen on pitkään
jatkuvaa ja toistuvaa kielteistä käyttäytymistä, sortamista, pilkkaamista tai epäoikeudenmukaista kohtelua. Kiusaamisen kohteena oleva ihminen kokee itsensä
puolustuskyvyttömäksi.” Kiusaamisen
muotoja ovat mielipiteen rajoittaminen,
jatkuva arvostelu, työyhteisöstä eristäminen, maineen ja aseman loukkaaminen, vähäarvoiset ja merkityksettömät
työtehtävät, uhkailu sekä ahdistelu.
Kiusaamisesta käytetään myös termejä
epäasiallinen kohtelu ja häirintä. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan, työvelvollisuuksien tai lain vastaista
käyttäytymistä toista kohtaan työssä. Se
on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa, joka
ilmenee tekona tai laiminlyöntinä. Kun
epäasiallinen kohtelu aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa ja työnantaja ei siihen puutu, puhutaan rikoslaissa
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rangaistavaksi määrätystä häirinnästä
(mm. Työsuojeluhallinto 2006, 18-19).
Uuden mausteen tähän kiusaamissoppaan on tuonut nykyinen sähköinen
viestintäkulttuuri, jolla myös voidaan aiheuttaa paljon mielipahaa. Toisaalta siitä
myös jää dokumentti mahdollista syyteharkintaa varten, joten on hyvä miettiä
välillä myös sitä mitä sähköpostiviestiin
kirjoittaa tai jättää kirjoittamatta.
Eikä pidä unohtaa kirjata esille nousseita
konflikteja ja sitä, miten niitä on ryhdytty
ratkomaan, hallituksen pöytäkirjaan. Eivätkä konfliktit aina ole pahasta, joskus
ne voivat jopa puhdistaa ilmaa ja johtaa
asioita ydintarkoituksen kannalta oikeampaan suuntaan.

Työnohjaus
Hankehyökyaallon vyöryminen yhdistyksiimme on avannut mahdollisuuden
työnohjaukseen, joka on oiva yksilön ja
työyhteisön kehittämisen väline. Se on
työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten käsittelyä ja
ongelmien ratkaisua. Työnohjauksen
tavoitteena on parantaa ohjattavien
ammattitaitoa sekä edistää henkistä ja
persoonallista kasvua. Sen tavoitteena
on tukemisen lisäksi ehkäistä rutinoitumista ja parantaa stressinhallintakykyä.
Työnohjaus perustuu ohjattavien kokemuksiin omasta työstään, se lähtee työntekijöiden omasta tarpeesta ja halusta
saada työnohjausta. Työnohjaus ei ole terapiaa. Siinä myös vältetään antamasta
suoria ohjeita työntehtävien tekemiseen,
sen sijaan ohjattavia tuetaan löytämään
itse ratkaisuja omaan työhönsä. Ymmärrämmekö hyödyntää tätä vaihtoehtoa?

Hyvä hallintokulttuuri
Hallitus on yhdistyksen kokouksen valitsema toimielin, sen alainen ja se vastaa

yhdistyksen päättäville elimille tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Näin
ytimekkäästi sanoo yhdistyslaki, mutta
arvioidaanko hallituksessa yhdistyksen
toimintatapoja yhteisvastuullisessa ja rakentavassa hengessä vai viljelläänkö siellä ulkopuolisen kritisoijan asennetta?
Esimiehen tehtävä on hoitaa operatiivinen johtaminen järjestötyössä, kun taas
hallituksen jäsenten tehtävä on puolestaan tukea esimiestä tässä hänen vaativassa tehtävässään.

omaa asemaamme, osaammeko antaa tilaa myös tulevaisuudelle ja toteutuvatko
demokratian periaatteet? Asiat voidaan
hoitaa niin monella tavoin.
Kukaan yksin ei ole korvaamaton ja yhdessä olemme kuitenkin enemmän. Myös
tulevaisuus tulee turvata, vaikka välitysmarkkinoiden yksi tehtävä onkin tehdä
itsenä jossain vaiheessa tarpeettomaksi.
Toisaalta, ”kukapa sitä omaa oksaansa
haluaisi sahata”?

Yhdistyksen
ydintehtävä ja arvot

”Eivätkä konfliktit
aina ole pahasta,
joskus ne voivat
jopa puhdistaa ilmaa ja johtaa asioita
ydintarkoituksen
kannalta oikeampaan suuntaan.”

Demokratiaa vai
raadollista valtapeliä?
Tänä päivänä voimme vielä kohdata yhdistyksissä pitkänlinjan järjestötoimijoita, työttömyyden esitaistelijoita ja kovan
luokan edunvalvonnan asiantuntijoita,
jopa perustajajäseniä. Osaammeko antaa
heille sen arvon, mikä heille kuuluu vai
olemmeko kenties syrjäyttämässä heidät
raadollisella valtapelillä?
Puheenjohtaja- ja hallituksen jäsenvaalit
taas ovat oma taiteenlajinsa, pystytäänkö asioista keskustelemaan avoimesti ja
rakentavalla tavalla? Löytyykö meiltä
uskallusta ja rohkeutta kyseenalaistaa

Yhdistyksen säännöt määrittelevät yhdistyksen ydintehtävän. Siksi on hyvä
välillä ottaa yhdistyksen säännöt esille ja
pohtia, miten nykyinen toiminta vastaa
sääntöjä, pitääkö toimintatapoja kenties
rationalisoida vai onko mahdollisesti
tarvetta valmistella ihan sääntömuutosta. Lisäksi yhdistyksen arvot ohjaavat
toimintasuuntaa, joten myös niiden mieliin palauttaminen on välillä paikallaan.
Esimerkiksi kysymällä miten meillä toteutuvat: Yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus,
tasa-arvo ja tasavertaisuus?

Edunvalvonta
Edunvalvontajärjestöissä edunvalvonta
on tietenkin nähtävä ykkösasiana ja sen
hoitoon tulee löytyä niin taloudellisia
resursseja kuin henkilökohtaista sitoutumistakin. Edunvalvonta ei ole yhden,
eikä kahdenkaan kauppaa, se on meidän
kaikkien yhteinen asia.
Afrikkalainen sananlasku: ”Jos haluat
edetä nopeasti kulje yksin, jos haluat
päästä pitkälle kulkekaa yhdessä!”

Eija Tuohimaa on
Jyvässeudun Työttömät ry:n
toiminnanohjaaja
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Työterveyshuolto kaikille
KARI HARING

T

yöterveyshuoltolain mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien
terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden
turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden
suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jossa
työnantaja on velvollinen noudattamaan
työturvallisuuslakia.

tettava kaikille työntekijöille siten kuin
niistä säädetään.
Silloin kun työterveyshuolto on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin, on myös
työterveyshuollosta saatavissa usein
työkykyä tukevaa sairaanhoitoa. Oleellista on, että työterveyshuollossa on asiantuntemusta arvioida työntekijän toimintakyvyn ja työn vaatimusten välistä
tasapainoa sekä ohjata tarvittavaan kuntoutukseen ja hoitoon.

Laissa tarkoitettu työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia julkisia ja yksityisiä palvelusuhteita
riippumatta työnantajan yhtiömuodosta
tai organisaatiomuodosta ja palvelusuhteen kestosta. Työnantajien velvollisuus
järjestää työterveyshuolto koskee myös
määräaikaisessa työsuhteessa olevia.

Vaikka lain mukaan työnantajien on järjestettävä työterveyshuolto henkilöstölleen, ei työterveyshuollon kattavuus ole
kuitenkaan sataprosenttinen. Kattavuus
on palkansaajien keskuudessa 90 %:n
luokkaa, mutta pienissä alle 10 työntekijän työpaikoissa kattavuus on noin 60
prosenttia. Tämän vuoksi Sosiaali- ja
terveysministeriö on valmistelemassa
työterveyshuoltoyksiköille ja työnantajille ohjekirjettä, jossa patistellaan laittamaan työterveyshuoltopalvelut kuntoon
myös muussa kuin vakituisessa työsuhteessa oleville.

Työterveyshuolto on perinteisesti jaettu
niin sanottuun ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoon, jota pidetään pakollisena ja muuhun työterveyshuoltoon,
jonka työnantaja voi myös halutessaan
kustantaa. Muu työterveyshuolto sisältää
esimerkiksi sairaanhoidon. Työnantajan
tulee järjestää työterveyshuolto, myös
vapaaehtoinen työterveydenhuolto, yhdenvertaisesti kaikille työntekijöille. On
siis väärin, jos osalle työntekijöistä kuuluvat laajat sairaanhoitopalvelut työterveyshuoltona ja osalle näitä palveluja ei
järjestetä.
Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon
kuuluu työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset. Samoin siihen kuuluu
työkyvyn seurannan vuoksi tehtävät terveystarkastukset. Työkyvyn seurannan
kannalta määrävälein tehtävät, rutiininomaiset terveystarkastukset eivät useinkaan ole se keino, jolla parhaiten saadaan
esille työkykyä uhkaavia ja työhön liittyviä sairauksia. Sen vuoksi terveystarkastukset on räätälöitävä työpaikan ja siellä
töissä olevan henkilöstön tarpeisiin. Erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä terveystarkastukset on toteu-
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Suomessa terveyserot ovat viimeisen
25 viime vuoden aikana kasvaneet. Tulotason mukaan verrattuna alimmassa
tuloviidenneksessä elinajan odote on
pysynyt 1990-luvun alkupuolen tasolla,
kun muissa tuloryhmissä elinajan odote
on samaan aikaan melko tasaisesti kasvanut. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että
myös huonommin palkatuissa töissä
olisi mahdollisuus samantasoisiin työterveyshuoltopalveluihin kuin parhaissa
yrityksissä. Tähän liittyy epätyypillisissä
työsuhteissa olevien sekä työttömien terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen.

Vaikka työterveyshuollon järjestäminen
on lain perusteella työnantajan velvollisuus, olisi kuitenkin tärkeää, että työnantajat eivät näkisi kyseessä olevan velvollisuuden, vaan näkisivät sen hyödyn,
jota hyvin järjestetty työterveyshuolto
tuottaa. Parhaimmillaan hyvin toimiva
työterveyshuolto on työpaikan tukena
vähentämässä työhön liittyviä sairauksia
ja samalla myös edistämässä ja tukemassa työntekijöiden työkykyä. Työntekijöiden kannalta ovat sairauksien oikeaaikainen tunnistaminen sekä hoitoon ja
kuntoutukseen ohjaus tärkeitä asioita.

SAK on pitänyt tärkeänä myös työttömien terveyden ja työkyvyn seurannan
saattamista kuntoon. Toukokuun alussa
voimaan tulleen, uuden terveydenhuoltolain mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää työttömien terveydentilan seuranta ja terveystarkastukset. Tämä on ollut
jo aiemminkin terveyskeskusten tehtävänä, mutta nyt asiaa korostetaan entisestään. Työttömien terveystarkastusten
toteuttaminen kuitenkin edellyttää sitä,
että myös työ- ja elinkeinotoimistot kantavat vastuunsa ja ohjaavat tarkastuksia
tarvitsevat terveydenhuollon piiriin. Nyt
on ehdottomasti seurattava, että näin
myös tapahtuu.
Kari Haring on SAK:n
asiantuntijalääkäri

Koordinaattorin palsta

Säikeitä
S

äikeet hankkeen vetäjäksi on valittu tieto- ja viestintätekniikan pitkäaikainen moniosaaja ja kouluttaja Ari Koskinen. Hän on nähnyt
tietotekniikan kehityskaarta 80-luvun
puolivälistä nykypäivään. Koskinen on
toiminut tieto- ja viestintätekniikan ulkopuolisena kouluttajana mm. Helsingin
yliopistolla koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Koulutuksissa kohderyhminä ovat olleet mm. järjestöjen
toimihenkilöt, maahanmuuttajasairaanhoitajat, työttömät nuoret sekä Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Koulutuksissa
opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa ECDL-tutkinto, (ECDL, European
Computer Driving Licence). Opetustehtävät alkoivat ensimmäisen kerran v.
1996, Koskisen toimiessa sivutoimisena
tuntiopettajana ja tietotekniikan tukihenkilönä Espoon Mankkaan peruskoulun yläasteella. Lisäksi Koskinen on toiminut ICT-konsulttina ja työskennellyt
IT-alan yrityksissä.
”Kiinnostukseni tietotekniikkaan alkoi
nuoruudessa 80-luvun alkupuolella, jolloin perheeseen hankittiin ZX-Spectrum
48K kotitietokone joka kytkettiin Saloran kuvaputkitelevisioon. Muutama Ckasetti tuli tietokoneen mukana, ja niitä
kun oli hetken kuunnellut isäni kasettisoittimella tajusi pian, että kyseessä ei
ollut ihmisille tarkoitettua ”musiikkia”.
Kasettisoitin oli kytkettävä tietokoneeseen, ja tietokoneelle oli annettava käsky,
jotta kasetilla oleva ohjelma saatiin ladattua tietokoneen muistiin. Ensimmäisen onnistuneen ohjelman latauksen ja
käynnistyksen jälkeen television näytölle
ilmestyi peli, jossa pelihahmoa ohjailtiin
tietokoneen kuminäppäimistöltä, pelin
nimi oli Jet-Pack.
Tovi oli vierähtänyt pelaillessa lentosimulaattoria, formulapeliä, Jet-Packia ja
muutamia muita pelejä kun naapurin
perheeseen oli hankittu uusi tietokone,
Commodore 64. Minun ZX Spectrum
48k 8:lla värillä ja ”piip” äänillä kalpeni
hetkessä naapurin Commodore 64:lle,
jossa oli ”jopa” 16 väriä, mahtavat äänet ja mukana tuli vielä tietokoneeseen

suunniteltu kasettiasema. Pelit olivat
niin hienoja Commodorella, että päätin
tehdä oman pelin joka olisi vielä hienompi minun Spectrum- tietokoneella.
Tähän ei kuitenkaan ZX-Spectrum tietokoneen ominaisuudet riittäneet, mutta aikomukseni johti siihen, että opin jo
hyvin nuorena tuntemaan BASIC-ohjelmointikielen, tästä alkoi kiinnostukseni
tietokoneisiin. Tietokoneharrastukseni
sai lisää ulottuvuuksia Amstrad CPC tietokoneesta, ja pian tämän jälkeen ensimmäisestä PC:stäni, jossa oli 5 Mhz:n 8086
prosessori, hetkeä myöhemmin 286, 386
ja 486 PC:t tulivat tutuiksi, Pentium aikakausi alkoi v.1992 jolloin harrastuksiini kuului oman BBS:n (Bulleting Board
system) ylläpito (tosin BBS pyöri puutarjottimeen rakentamassani 386 tietokoneessa). Käyttäjät pystyivät soittamaan
puhelinmodeemeilla ”purkkiini” ja keskustelemaan toistensa kanssa jättämällä
toisilleen viestejä ja tiedostoja. Internetyhteyden tulo Suomeen v.1994 muutti
BBS-maailmaa, ja vähitellen ajoin BBSharrastukseni alas.
Nykyisin tuntemiini ohjelmointikieliin
ja tekniikoihin lukeutuvat mm. Microsoft Visual Basic 2010, C++, SQL, PHP,
HTML, CSS ja JavaScript lisäksi omaan
useiden ohjelmistojen tehokkaan käyttötaidon ja tunnen tietokoneiden ”sielunelämän” perusteellisesti. Käyttöjärjestelmistä MS-Windows järjestelmien lisäksi
tunnen myös useat Linux- julkaisut sekä
Apple:n MAC OS x ympäristöt pda-laitteita unohtamatta. Tietoturva-asioihin
suhtaudun tinkimättömästi sillä Internet-terrorismin vastaisessa taistelussa ei
ole varaa virheisiin.”

SÄIKEET hankkeen esittely
Yhtenä RAY:n avustaman Säikeet- hankkeen päätavoitteista on TVY ry:n jäsenyhdistysten tieto- ja viestintäteknisten
valmiuksien kehittäminen. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa tiettyjen internetpalveluiden käyttöönottoa, kuten internetpuheluiden, sosiaalisen median ja
oman web-sivuston hyödyntämistä tiedottamisessa sekä työvälineohjelmistojen
tehokasta hallintaa sähköisten aineistojen
tuotannossa.
Säikeet hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisessä uudistetaan
TVY ry:n teknisesti ja visuaalisesti vanhentunut kotisivusto. Toimiston tietotekniseen työskentelyyn tuodaan lisää virtaa
perehtymällä työvälineohjelmistojen tehokkaaseen hallintaan. Tietoturvatasoa
parannetaan, totuttuihin käytäntöihin
tuodaan parannuksia joilla tietoturvatasoa nostetaan entisestään. Samaan aikaan
ensimmäisen vaiheen aikana kartoitetaan
myös jäsenyhdistysten tilanne tieto- ja
viestintäteknisten käytäntöjen osalta.
Toisen vaiheen aikana tehdään tarpeen
mukaan vierailuja jäsenyhdistyksiin, tarkoituksena kartoittaa laite- ja ohjelmistojen ajanmukaisuus ja opastaa paikallisen
jäsenyhdistyksen vastuuhenkilöt tietoturvalliseen työskentelyyn. Laitteistopuolen
ongelmatilanteissa hyödynnetään paikallisten yritysten palveluja tarvittaessa.
Kolmannen vaiheen aikana toteutetaan
tarpeen mukaan koulutusta niille jäsenyhdistyksille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Ari Koskinen
ICT-koordinaattori
TVY ry, Säikeet hanke
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Heittivät parlamenttiin!
N

uoruudessani osallistuin kaupunkilaispoikana innokkaasti SMP:n
toimintaan. Lukioikäisenä perustimme Lahteen nuoriso-osaston ja luottamustehtäviä kertyi lisää. Valmistuttuani kauppaopistosta v. 1981 löysin itseni
Helsingistä SMP:n puoluetoimiston nuorisotyöstä vastaavana toimitsijana.
Ajan myötä poliittinen toiminta kuitenkin jäi osaltani. Lähdin opiskelemaan
teologiaa ja valmistumisen jälkeen kutsui
Savo ja seurakuntapapin työ. Lapsiakin
syntyi ja harjoitin myös jatko-opintoja.
Politiikkaakin toki seurasin melko aktiivisesti, mutten itse osallistunut varsinaisesti. Työttömien toimintakin tuli varsin
tutuksi, olin perustamassa paikallisyhdistystä ja olin useasti mukana TVY:n
ja Kuopion hiippakunnan yhteistyössä
toteuttamaa työttömien Piispan Sauva
–tapahtumaa. Olinpa pari kertaa vetovastuussakin piispan estyneenä ollessa.
Vanhat SMP:läiset ystävät yli kolmen

vuosikymmenen takaa kuitenkin saivat
minut ylipuhutuksi eduskuntavaaliehdokkaaksi. Yllätyksekseni pääsin läpi,
mutta kampanjointi olisi ollut merkittävä
asia, vaikken olisi tullutkaan valituksi.

Näki ja kuuli kaikenlaista
Uskoakseni seurakuntapapin työssä olen
ollut lähellä suomalaisen ihmisen arkea
ja nähnyt monin tavoin sen nurjempaakin puolta. Mutta kyllä vaalikampanjan
aikana kuulemani asiat yllättivät ja monin paikoin järkyttivät: Miten tiukilla
huomattava osa väestöstä on, miten eriarvoisuus on lisääntynyt, miten mielivaltaisesti ja piittaamattomasti viranomaiset kohtelevat ihmisiä, eräitä esimerkkejä
mainitakseni.
Työttömien kanssa keskustellessani mieleen nousi erityisesti pari asiaa: Miten
typerää olikaan ns. Lex Leppäsen kumoaminen. Tuo lakihan velvoitti järjestämään työtä vähintään puoleksi vuo-

deksi vuoden työttömyyden jälkeen. Tuo
laki toimiessaan ”pelasti” monta elämää
estäen syrjäytymistä ja pitäen ihmisiä
kiinni leivän syrjässä. Maamme on edelleen täynnä tekemätöntä työtä. Ihmisten
työllistymisestä hyötyvät kaikki, siinä ei
ole lainkaan häviäjiä. Toinen usein esille
tullut asia oli eläkeiän nostaminen. Turhaa haaveilua on kuvitella eläkeiän nousevan, jos erityisesti suurtyönantajat estottomasti potkivat yli 50-vuotiaita ulos
työpaikoista. Siinä iässä olevien on erittäin vaikeaa työllistyä. En kyllä ymmärrä
miksi. Jos eläkkeelle siirtymistä todella
halutaan myöhentää, niin keskeistä olisi
turvata ikääntyvien työpaikat.
Olen iloinen, että ihmiset vaaleissa uskoivat jälleen vaikutusmahdollisuuksiinsa. Muutos lähtee ihmisistä, tarvitsemme toisiamme ja opimme toisiltamme.
Elämä on joukkuepeliä!
Kimmo Kivelä
kansanedustaja Pohjois-Savosta

Onnea Sinulle kainuulainen kansanedustaja!

O

nnittelemme Sinua sydämellisesti
saavuttamastasi kainuulaisten luottamuksesta ja toivotamme jaksamista ja voimia alkavalla taipaleella.
Haluamme pitää Sinuun jatkuvasti yhteyttä ja kertoa kokemuksemme ja näkemyksemme kainuulaisen työttömän
arjesta.
Toivomme, että edustajatyössäsi vaikutat meitä kipeästi koskettavien asioiden
parantamiseen:
- Sosiaaliturvan parantaminen ja tuloerojen tasaaminen on kaikkien etu.
Sosiaaliturva ei ole pelkästään kuluerä.
Kun köyhien ostovoima kohenee, paikallinen elinkeino- ja palvelutoiminta saa
piristysruiskeen. Siksi on ehdottoman
välttämätöntä turvata valtion budjetissa tarpeelliset määrärahat työllisyyden
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hoitoon. Yhdistysten työllistämistoimet
ja palkkatukityöllistäminen ovat monelle työttömälle tarpeellinen välietappi
ennen siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Sosiaalinen tuettu työllistäminen
on tärkeä työväline syrjäytymisen ehkäisyssä. Lisäksi tämän työvalmennuksen ja työllistämistoimien katkeaminen
tässä tilanteessa on erittäin vahingollista kolmannen sektorin toiminnalle
ja yritysyhteistyölle. Kainuussa meillä
on hyvät mahdollisuuden yhteistyössä
viranomaisten, maakunnan, kuntien
ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa
luoda ja käynnistää toimenpiteitä, joilla
nuoret ja ”entiset nuoret” saadaan mukaan yhteisen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Toivomme Sinun kansanedustajana pitävän huolta siitä, että valtio omalta
osaltaan tukee tätä toimintaa.
Toivotamme Sinut tervetulleeksi tutus-

tumaan toimintaamme.
Meille olisi suuri ilo, jos voisitte kaikki kainuulaiset kansanedustajat tulla
aamukahville kanssamme ruokala Einekseen kuulemaan mielipiteitämme ja
toiveitamme ja kertomaan omasta työstänne Arkadianmäellä myös meille. Sovitaan yhteinen aika!
Ystävällisesti
Kajaanin Työttömien yhdistys ry
Lauri Niiranen
Puheenjohtaja
Mauri Kinnunen
Varapuheenjohtaja
Raili Myllylä
Toiminnanjohtaja

Vappumarssilla
Takavuosien hiipumisesta uuden nousun kokeneella Helsingin Vappumarssilla oli poliisinkin arvion mukaan ainakin 5000 kulkijaa. Vaikuttavan marssin päätunnuksena olleen ”Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta” -banderollin kantajakaartista mainittakoon Lea
Karjalaisen (vas.) ja Jorma Torven (oik.) välistä DEN-kirjainten kohdalla haapavetinen Matti Raudaskoski. 80-vuotias Matti oli edelliskerran
ollut Helsingin Vapussa vuonna 1954 eli 56 vuotta sitten - ja taas mukana! Banderollin kuljettajina oli työttömiä, työssäkäyviä ja eri syistä eläkkeellä olevia kaikista kansankerroksista - kaikki innostuneita yhteisestä tunnuksesta! (Kuva: Antti Honkonen/Elämäntapaliitto)

Työministeri Sinnemäki: tavallinen
vapaaehtoistyö työttömänä on sallittua

V

uosi 2011 on Euroopassa vapaaehtoistyön teemavuosi. Suomessa vapaaehtoistyöllä on pitkät perinteet.
Vapaaehtoistyö on hyvä väylä osallistua
oman yhteisön kehittämiseen ja kanssaihmisistä huolehtimiseen. Monille
työttömille vapaaehtoistyö on myös tie
omaan osallisuuteen ja aktiivisuuteen.
- Pidän arvokkaana sitä, että työttömät
kantavat kortensa kekoon osallistumalla vapaaehtoistyöhön. Tavanomainen
yleishyödyllinen vapaaehtoistyö ei myöskään vaikuta työttömyysturvaan vaikka
tätäkin käsitystä on, toteaa työministeri
Anni Sinnemäki ja kannustaa työttömiä
hakeutumaan heille mielekkääseen toimintaan.
Tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön osallistuminen ei ole este
työttömyysturvan saamiselle. Työ - ja

elinkeinotoimistoissa katsotaan vain
harvoin, että vapaaehtoistyötä ei voi pitää tavanomaisena. Koskaan vapaaehtoistyöstä ei seuraa karenssia.
Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös järjestöjen ulkopuolella esimerkiksi seurakunnissa tai kunnissa, kunhan toiminta
ei ole sellaista, jota tavallisesti tehdään
työsuhteessa tai yritystoimintana.
- Linjaus on useimmissa tapauksissa hyvin selvä. Silti moni työtön jättää osallistumatta toimintaan siksi, että pelkää
menettävänsä työttömyysturvan tai siksi, että asian selvittäminen tuntuu liian
vaivalloiselta. Se on harmillista, sillä
oman ajan antaminen yhteiseen hyvään
on kunnioitettavaa, sanoo Sinnemäki.

suudessa työmarkkinoiden käytettävissä. Sen vuoksi työttömän tulee ilmoittaa
TE-toimistoon niistä asioista, jotka voivat
vaikuttaa työttömyysturvan saamiseen.
Tällainen asia voi olla vaikka opintojen
aloittaminen tai juuri vapaaehtoistyöhön
ryhtyminen.
- Toivon, että tulevaisuudessa ilmoitus- ja selvitystyötä voidaan nykyisestä
karsia. Nyt varmentelemme paljon sitä,
että onko ihminen varmasti työmarkkinoiden käytettävissä riippumatta siitä,
onko niitä töitä tarjolla. Olennaisinta on
kuitenkin se, että on käytettävissä silloin
kun töitä on tarjolla, toteaa Sinnemäki.
Lisätiedot:
erityisavustaja Katja Alvoittu
050 396 0006

Työttömyysturvalain tarkoituksena on
ollut varmistaa, että työtön on todelli-
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Mahdollisuuksien taidetta!
EILA TIAINEN

V

appuna, kun vaaleista oli kulunut
vasta vajaat pari viikkoa, minusta
tuntui, että elän väärän kuninkaan
päivää. Puolueet, jotka ennen vaaleja olivat tiukasti puolustaneet Portugalin tukipakettia ja EU:n väliaikaista sekä
pysyvää rahoitusmekanismia, olivatkin
yllättäen nyt itsensä kanssa aivan eri
mieltä. Ja mitä teki hallitusneuvottelujen
vetäjä Jyrki Katainen? Nokkelasti erotti
Portugali-paketin hallitusneuvotteluista
ja nyt paraikaa jännittyneinä odotamme, löytääkö Kimmo Sasi ja millä eväillä
eduskunnan enemmistön tuen sen taakse. Sitten voinevat hallitusneuvottelut
todenteolla alkaa. Kokoomuksella ja Vasemmistoliitolla ei asian kanssa ole ollut
ongelmia. Kannat ovat samat nyt kuin
ennen vaalejakin, Vasemmistoliitto vastustaa vastikkeettoman rahan jakamista.
Jos joku meistä uusista kansanedustajista kuvitteli pääsevänsä heti tositoimiin
- yksi uusi kollegani ilmoitti nimittäin
tehneensä jo valmiiksi neljä kirjallista
kysymystä - toisin on käynyt. Aika on
kulunut talon tavoille opetellessa. Me uudet edustajat olemme istuneet erilaisissa
perehdytystilaisuuksissa, opetelleet painamaan läsnäolo- ja äänestysnappeja,
opetelleet uusia puhelimia ja tietoko-
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neita, taivastelleet kaikenlaisen postin
valtaisaa määrää ja kuunnelleet tietysti
vanhempien kollegojen kokemuksia. Ja
totta kai olemme istuneet tuossa kuuluisassa kuppilassa katselemassa ja kuuntelemassa toimittajien juttuja. Ovatpa
meistä muutamat ehkä varomattomuuttaan tai ymmärtämättömyyttään jo ehtineet profiloitua tinkimättömiksi oman
tiensä kulkijoiksi varoituksista huolimatta. Mutta onhan se saavutus sekin,
että parin ensimmäisen viikon aikana
lausunnoista poikii monenlaisia tutkintapyyntöjä!
***
Työttömien kannalta hallitusneuvottelujen todellisen aloituksen venyminen on
huono asia. Työministeriössä ollaan valmistelemassa työllisyysmäärärahoihin
lisäbudjettia, mutta sen saaminen siis
kestää ja kestää, kun se hallitus pitäisi
ensin saada.
Monin paikoin tukityöllistämisrahat ovat
jo loppuneet ja viimeisiltäkin loppuvat
kesän aikana. Samaan aikaan työttömien
määrä taas kasvaa, kun työmarkkinoille
pyrkivät lukuisat koulunsa päättäneet
nuoret. Varmaa on, että kaikille ei löydy
töitä. Heistä monet ovat ilman työtä ja

jatkokoulutuspaikkaa vaarassa syrjäytyä. Tukityöllistäminen on hyvä keino pitää heidät mukana tavallisessa arjessa.
Asun Kalliossa. Tyrmistyin, kun luin lehdestä, että muutamat paikalliset asukkaat haluavat leipäjonot pois silmistään,
ne kun alentavat asuntojen arvoa! Miten
ihmisistä on tullut niin sydämettömiä ja
itsekkäitä, että he eivät tunnista toisten
hätää? Miksi he eivät tartu toimeen niin,
että kaikilla olisi turvattu toimeentulo ja
leipäjonot kävisivät tarpeettomiksi?

Välimeren kulttuurivaliot
MATTI KAIVONEN kuvat KIMMO RAPATTI / JUKKA HAAPAKOSKI

V

älimeren ruokavalio on tunnetusti eräs maailman korkeatasoisimmista. Sama pätee kulttuuriin.
TST ry:n Monitaito-projektissa
työskentelee kaksi Välimeren alueen taiteilijaa. Mikä on lennättänyt lämpimän
vyöhykkeen miehet mämmin, kylmyyden ja nuhakuumeen maahan?
Ivo Gabbianelli on 46-vuotias milanolainen kuvanveistäjä. Hän on asunut
Turussa kaksi ja puoli vuotta. Ivo on
opiskellut milanolaisessa taideakatemia
Accademia di Belle Arti di Brerassa. Ivo
teki Milanossa lavasteita teatteriin ja
työskenteli Derbylius Galleriassa. Toisinaan työt loppuvat yllättäen Italiassakin.
Ivo päätti vaihtaa maisemaa. Mutta miksi Suomeen? Suomalainen ystävä, kuinkas muuten.
Ivo on läpikäynyt perinteisen suomen
kielen kurssimankelin liian nopeatahtisine opetuksineen. Hän pääsi työharjoitteluun Wäinö Aaltosen museoon ja
lopulta onnekkaasti Monitaito-projektiin tekemään edelleen teatterilavasteita
kuin myös veistoksia puusta ja paperimassasta.
Taide on Ivolle hyvin henkilökohtainen,
sisäinen asia. Puu on mieluisin materiaali elävyytensä ja lämpimyytensä vuoksi.
Puu on myös omapäinen. ”Joskus kun
minulla on valmis idea, puu saattaakin
itse päättää mihin muotoon se haluaa
tulla työstetyksi,” Ivo kertoo.

Madonna-veistos syntyi
omenapuun
rungosta, joka alun perin piti polttaa takassa. Veistosmateriaalin saanti ei kuulemma ole ihan helppoa. Joutuu siis punnitsemaan perimmäisiä arvoja, tekeekö
veistoksen vai lämmittääkö tuvan.
Milanossa Ivo osallistui taidenäyttelyihin - Suomessa ei vielä. Taidekentän tuntemattomuus ja kielivaikeudet hidastavat urasuunnittelua. Päämääränään hän
pitää kuitenkin näyttelyjen pitämistä ja
työskentelyä kulttuurin parissa tavalla
tai toisella. Suomeen hän aikoo jäädä.
Ivo pitää talven kylmyydestä, tosin sitä
riittää turhan pitkään.
Suomalainen puhumattomuus ja juomakulttuuri hieman ihmetyttävät. Ja maksalaatikko. Pizzat ovat Milanossa parempia mutta toisaalta poro ja savulohi ovat
erinomaisia Pohjolan herkkuja (niistähän se Berlusconikin tykkää).
Työ Monitaito-projektissa on loppumassa, joten tulevaisuus on suuri kysymysmerkki. Toivottavasti eurooppalainen
kulttuuripääkaupunki ymmärtää antaa
alan töitä, ettei Milanon lahja Suomen
Turulle vain muuta Tampereelle. Buona
fortuna!

***

muusikko, klassisen kitaran taitaja. Kreikassa hän on pitänyt yli 200 konserttia
21-vuotiaasta lähtien. Suomessa työtilaisuuksia on ollut huomattavasti harvemmin. Hän on opiskellut kotimaassaan
klassista kitaransoittoa, mutta kreikassa
suoritetut opinnot eivät vastaa suomalaisen konservatorion vaatimuksia. Georgios haluaisi toimia myös opettajana,
mutta hänellä on ollut vain muutamia
oppilaita. Hänellä on vankka klassisen
musiikin pohjakoulutus. Jorkka kertoo
mieluiten soittavansa vanhaa musiikkia,
klassista vanhempaa. Flamencokaan ei
ole hänelle tuntematon musiikin laji.
TST ry:n Monitaito-projektin yhteydessä
hän keikkailee monenlaisissa tilaisuuksissa, palvelutaloista suurempiinkin estradeihin saakka. Kun keikkaa ei pukkaa,
harjoittelee Jorkka Monitaidon tiloissa
kuutisen tuntia päivässä. Keväällä hänellä on kitaransoiton tutkinto Kreikassa.
Kitaramusiikki on niin laaja alue, ettei
sen kaiken kattavaan opiskeluun riitä
yksi elämä, valittelee Jorkka. Palanneeko
kitaristi tutkinnon jälkeen takaisin Suomeen, jää nähtäväksi. Toivottavasti Euroopan kulttuuripääkaupunki ymmärtää oman parhaansa ja toivottaa Jorkan
tervetulleeksi pitämään konsertteja ja
tekemään opetustyötä.

Ateenalainen 32-vuotias Georgios Lostarakos (suom. Jorkka) on asunut Suomessa kaksi vuotta. Hän on ammatiltaan
Karenssisanomat 2/2011
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Euroopan sosiaalirahasto
ja välityömarkkinat
LEA KARJALAINEN

E

uroopan sosiaalirahasto, ESR, tuo
mieleen rahaston, joka rahoittaa
sellaisia hankkeita, jotka vähentävät köyhyyttä, edistävät vaikeasti
työllistyvien työllisyyttä ja vähentävät
EU- kansalaisten sosiaalista eriarvoisuutta.
Onko ESR:n toiminta saavuttanut tavoitteensa ja mitä kansalaiset ajattelevat
rahaston toiminnasta? Maassamme on
mallinnettu jo pitkään ESR- rahoituksilla erilaisia toimenpidekokonaisuuksia
työttömille työnhakijoille. Edellisellä
hankekaudella mukana oli erilaisilla
pienhankkeilla pieniä toimijoita. Silloin
puhuttiin sateenvarjohankkeista ja välittäjäorganisaatioista. Tuolloin toimintaa
ja hankkeita veti ja tuloksia pohti myös
kolmannen sektorin toimijat.
Tällä kaudella ei yritetty keksiä polkupyörää uudelleen. Useat hankkeet menossa olevalla kaudella jatkoivat ihan samaa toimintaa jatkojalostaen ja työstäen
niitä ideoita, joihin edellisen kauden toimijat johtopäätöksissään päätyivät.
Mitä tapahtui tämän hankekauden alussa, ketkä hankkeita pyörittävät? Oma
mielikuvani on, että hankkeita pyörittävien listoilla näkyy aiempaa enemmän
hallintoviranomaisten itse jalostamia
hankkeita sekä eri oppilaitosten hankkeita; ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Eri hankkeiden sisällä koulutuksia ja
valmennuksia on kilpailuttamisen myötä
joutunut yllättävän paljon ylikansallisten osakeyhtiöiden bisnestoiminnaksi.
Hallintoviranomaisten hankkeista jää
helposti sellainen maku suuhun, että sillä on helpotettu valtion tuottavuusohjelman mukaisten työntekijävähennysten
toteuttamista.
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Onhan hankkeiden tarve tietysti olemassa ja on hyvä, että hankkeita vetää ne
ihmiset, jotka ovat palvelleet aiemmin
TE- toimistoissa meidän ihmisiä. Uskon
siihen, että sieltä ESR-pöydän takaa näkee ongelmat joihin oikeasti pitäisi pystyä käymään käsiksi yhdessä asiakkaan
kanssa. Uskon siihen, että näissä ESRhankkeissa myös hankkeen toteuttajilla,
työntekijöillä on paremmin pelimerkkejä
ja mahdollisuus normaalia palvelukonseptia paremmin auttaa työnhakija-asiakkaita.
Meidän ihmisiä lähellä on ollut erityisesti TEM:in vetämä Välityömarkkinathanke. Välityömarkkinoiden kehittäminen on sijoitettu ESR- toimintalinjaan
kaksi: ”Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhdenvertaisten työmarkkinoiden
kehittämiseksi”. Odotamme toimijoiden
töiden tuloksia ihan alkuvuodesta 2011.
Tavoitteet ovat olleet näissä hankkeissa
työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeesta
lähteviä ja tavoitteena on ollut asiakkaiden työelämävalmiuksien lisääminen ja
osaamisen parantaminen.
Mielestäni hankkeet ovat olleet mainettaan parempia. Osalla ELY-alueista on
kehitetty myös kolmannen sektorin organisaatioiden osaamista ja meidänkin
ihmisiä on koulutettu hankkeiden avulla
mm. työvalmennuksen vaikealla polulla.
ESR-hankkeissa takaisin työelämään
on mahdollista päästä ammatilliseen
kuntoutukseen, ja muihin työllistymistä edistäviin palveluihin helposti, sekä
käytössä asiakkaille on niistä koostuva
palvelu- ja tukijärjestelmä. Työllistämispolkuja rakentamassa on hurjasti enemmän ihmisiä, kuin esimerkiksi meidän
työvoimapoliittisella projektituella pyö-

ritettävissä hankkeissa. Ja mikä tärkeintä, Välityömarkkinat-hankkeissa on ollut
mukana selkeästi sekä työvoimapolitiikka, että aktiivista sosiaalipolitiikkaa.
Sellaista kokonaisvaltaista työotettahan
juuri meidän ihmiset kaipaavat, silloin
kun on kysymys pitkän työttömyyden
uhreista. Usealla puuttuu motivaatio
oman elämäntilanteensa korjaamiseksi
- on jo menetetty toivo ja toimintakyky
ja sosiaalinen toimintakyky voi olla retuperällä.
Lähes kaikilla yhdistystemme toimijoilla on ESR-rahasta sellainen käsitys,
että hankerahan hakemiseksi tarvitaan
isoa vararahastoa ja, että raha tulee takaisin toimijoille jopa vasta vuodenkin
kuluttua. Rahan heikon kierron vuoksi
ei kannata heittää kirvestä kaivoon, vaan
yhdistysten ihmisten tulisi neuvotella ja
suunnitella yhdessä paikallisen ELY- ja
ESR-asiantuntijoiden kanssa siitä jo hankehaun yhteydessä, miten rahat huilaavat menoihin niin, että siitä yhdistyksen
talous selviää. Mahdollisuus, että rahaa
hankkeeseen saa toimijan käyttöön jo
heti hankkeen alkuvaiheessa on ainakin
teoriassa olemassa. Ja näitä kokemuksia
on myös meidän työttömien yhdistyksissä edelliseltä hankekaudelta.
Köyhyys ja syrjäytyminen ja nimenomaan syrjässä elävien ihmisten määrä kasvaa edelleen maassamme ja yhä
enemmän tarvitsisimme hankkeita ja
voimanäyttöjä siihen, miten estämme
köyhyyden syvenemisen.
Kesää odotellen,
Lea Karjalainen
Helsingissä 25.02.2011
TVY ry:n puheenjohtaja

28 400 nuorta työtöntä liikaa
T

yö- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan nuoria alle 25-vuotiaita
työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 28 400 henkilöä. Tällaiseen nuorisotyöttömyyteen Suomella
ei ole varaa sen enempää taloudellisesti
kuin sosiaalisestikaan.
Oman lisänsä tähän joukkoon tulee tuomaan touko-kesäkuun vaihteessa opinnoistaan valmistuvat nuoret. Vaikka
nuorten työttömyys näyttäisi yleensä onneksi olevan lyhytaikaista, niin nuorisotyöttömyyden kasvu lisää valitettavan
helposti myös työelämästä syrjäytyvien
määrää, sillä nuori joka ei välittömästi
pääse osalliseksi työelämän opista, tottuu liian helposti keplottelemaan minimitoimeentulolla ja tyytymään siihen. Ja
silloin peli on jo usein menetetty.
Ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi on
tosissaan ryhdyttävä etsimään kaikin
mahdollisin keinoin yhdessä niin elin-

keinoelämän, koulutusjärjestelmän kuin
nuorten itsensäkin kanssa.
Vaikka nuorisotyöttömyyden nujertamiseen eri keinoin, kuten esim. nuorten
työvoimapoliittisiin koulutuksiin, on
kyllä satsattu tänä vuonna merkittäviä
summia, niin jostain syystä tuloksellisuus ei ole sitä mitä on odotettu. Syitä
löytynee niin valtiontuottavuusohjelman
mukanaan tuomista työvoimahallinnon
resurssileikkauksista kuin mm. ostopalveluina tuotettavien koulutuksien kilpailutuspakosta, joka on todella aikaa
viepää puuhaa.
Elinkeinoelämän tarpeet tulee ottaa
paremmin huomioon jo koulutuksien
suunnitteluvaiheessa ja järjestelmää on
rationalisoitava siten, että se kykenee
nopeammalla aikataululla reagoimaan
elinkeinoelämän muutoksiin. On turhaa
kouluttaa nuoria jopa 3-6 vuotta suoraan
työttömyyteen.

Myös työurien pidentämisideat, niin
alku- kuin loppupäästäkin, ovat turhaa
puhetta niin kauan kuin työttömyys- ja
erityisesti nuorisotyöttömyys saadaan
edes jonkinlaisiin aisoihin. Tässäpä työsarkaa uudelle parlamentillemme!
Eikä pidä myöskään unohtaa kodin, vanhempien ja muiden läheisten tukea, jotta
heillä on edellytyksiä ja voimia auttaa
sekä kannustaa nuoria eteenpäin.
Meidän on ”tänään” pidettävä huolta
nuoristamme, jotta heillä on edellytyksiä
”huomenna” pitää huolta meistä!

Eija Tuohimaa
Työttömien toiminnanohjaaja, Jyväskylä

Lisää valtion määrärahoja työllistämiseen

T

yöttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry on huolestuneena seurannut tilastoja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta ja samalla
kuntien sakkomaksujen kehitystä. TEtoimistot ja ELY-keskukset tarvitsevat
lisää määrärahoja työllistämiseen.
Kuntien sakkomaksut ovat vuoden vaihteessa 2010 nousseet edelliseen vuoteen
verrattuna Oulussa 250 000 euroa vuositasolla, Tampereella 800 000 euroa, Turussa lähes miljoona euroa ja Helsingissä
300 000 euroa. Kuntien sakkomaksujen
alenemista on tapahtunut vain erittäin
harvojen kuntien alueilla.
Valtion budjetin työllisyyden hoitoon ns.
pitkällä momentilla palkkatukirahat ovat
loppuneet Keski-Suomessa kokonaan.
Samoja viestejä kuuluu paikallisesti esimerkiksi Savonlinnan ja Hämeenlinnan
TE-toimistojen alueilta. Lisäksi useilta
alueilta on tullut viesti, että korkeinta
korotettua palkkatukea on vain yritysten
käyttöön ja kolmannelle sektorille tar-

jotaan matalinta, työmarkkinatuen suuruista työllistämistukea.
TVY ry:n käsityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten toimesta
ei ole valmisteltu lisäbudjettia ja näin on
vaarassa, ettei sitä tulla antamaan kesäkuussa eduskunnalle.
Laskelmiemme mukaan ministeriön tulisi valmistella työllisyyden hoitoon ns.
pitkälle momentille kesäkuun lisäbudjettiin vähintään 100 miljoonaa euroa.
100 miljoonaa turvaisi korkeimmalla korotetulla palkkatuella 20 000 henkilön
työllistämisen ja lisää volyymia syntyy,
jos käytetään tukimuotoja eri suuruisina tukina. Pitkittyneen työttömyyden
katkaisemisen kannalta lisäbudjetti on
täysin välttämätön.
Kolmannen sektorin työllistämistoimet
ja palkkatukityöllistäminen ovat monelle
työttömälle ensisijaisen tärkeä välietappi
ennen siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Sosiaalinen tuettu työllistäminen

on tärkeä työväline syrjäytymisen ehkäisyssä. Lisäksi tämän työvalmennuksen ja työllistämistoimien katkeaminen
tässä tilanteessa on erittäin vahingollista
kolmannen sektorin toiminnalle ja yritysyhteistyölle.
Me vetoomuksen allekirjoittaneet yhteisöt vetoamme uuteen eduskuntaan sekä
työ- ja elinkeinoministeriöön, että työllisyysmäärärahojen vajeen kattamiseksi
ryhdyttäisiin pikaisiin toimenpiteisiin.
Palkkatukityöllistämisen jatkuvuus voidaan turvata ELY-keskusten ja TE-toimistojen määrärahojen lisäyksellä vain
antamalla lisätalousarvioesitys kesäkuun aikana.

Helsinki 21.4.2011
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
TyönVuoksi ry
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Jyvässeudun työttömien vuosikokous
J
yvässeudun Työttömät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
torstaina 31.3.2011 Kansalaistoiminnan keskuksessa Jyväskylän Tourulassa.

Jyvässeudun Työttömät ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö. Yhdistys
toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämän laadun ja toimeentulon
parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Yhdistys täyttää tänä vuonna 19
vuotta.
Jyvässeudun Työttömät ry:n hallitus:
Hallituksen puheenjohtaja Tuija Öystilä,
Satu Kortelainen, Pirjo-Liisa Junttila,
Kari Otollinen, Sirpa Pietikäinen, Päivi
Salkojärvi, Ljubov Sopanen ja Pirjo-Riitta Viinikka. Hallituksen sihteerinä toimii
toiminnanohjaaja Eija Tuohimaa.
Jyväskylän Työ- ja elinkeinotoimistolta 1.1.2011 saadun elinkeinonharjoittajastatuspäätöksen myötä yhdistyksen
kansanruokalatoimintoja
jouduttiin
rationalisoimaan mm. aukioloaikojen,
henkilöstömäärien sekä ateriahinnoitte-

lun osalta. Lisäksi Perttulan sivuruokala
(osoitteessa Nevakatu 1, Huhtasuo) jouduttiin sulkemaan.

Muutokset astuivat voimaan 1.3.2011 alkaen. Ratkaisun perusteena oli laki julkisesta työvoima-palvelusta (7 luku 1a ja 9
§) sekä asiaa koskeva TEM:n ohje, jonka
mukaan palkkatukea myönnettäessä toimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana, jos se on jatkuvaa, sitä harjoitetaan
ansiotarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa. Päätökseen vaikutti myös yrittäjäjärjestöjen antama lausunto.
Asian saaman julkisuuden myötä yhdistyksen jäsenmäärä on kohonnut aikaisemmasta noin 300 liki 800 henkilöjäseneen, ja tästä olemme iloisia.
Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän työvoimapoliittinen Topakka
– hankerahoitus on mahdollistanut kolmen esimiehen palkkaamisen toimintavuoden ajaksi. Hankkeen tavoitteena on
työllistää ja aktivoida noin 100 Jyvässeudun alueen työtöntä työnhakijaa, ehkäistä heidän syrjäytymistään sekä kohottaa

erilaisin aktivointitoimin työllistettyjen
työmarkkinavalmiuksia.
Toimitilojen osalta yhdistyksen toimintakausi tulee edelleen olemaan haasteellinen, sillä Kumppanuustalo, jossa kansanruokala Kellarikievari sijaitsee, on
piakkoin tulossa elinkaarensa päähän.
Korvaavia toimitiloja etsitään yhdessä Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun
kanssa.
Palveluosasto toimi Kansalaistoiminnan
keskuksessa Tourulassa, osoitteessa Matarankatu 4.
Yhdistykselle toiminta-avustusta ovat
myöntäneet: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Elämäntapaliitto. Lisäksi toimintaa rahoitetaan
oman toiminnan tuotolla ja rahoitusta
kerätään myös myyjäistapahtumilla sekä
jäsenmaksuilla.

Eija Tuohimaa
eija.tuohimaa@jstry.fi
www.jstry.fi

Kotipesä kutsuu

V

arsinais-Suomen nuoret työttömät
ovat saaneet oman hankkeensa. Jo
pelkästään Turussa on noin 2 000
nuorta (18-24 v.) työtöntä, jotka
ovat aktivoivan, omaehtoisen toiminnan tarpeessa. Raha-automaattiyhdistys
avustaa toimintaa, jonka tarkoituksena
on sitouttaa mielekkääseen toimintaan
pätkätyöstä toiseen siirtyviä ihmisiä.
Työttömien yhdistys jäsentoimintoineen
on luonteva paikka, jossa vaalia nuoremman väestönosan terveyttä, pitää yllä
työkykyä ja jopa vahvistaa sitä.
Turun Seudun Työttömät TST ry:n hallinnoima Kotipesä-projekti rekrytoi
paraikaa 18-30-vuotiaita työttömiä
pienryhmiksi, joissa toiminta aloitetaan.
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Tarkoitus on luoda toimintamalli, jota
voidaan hyödyntää muissa työttömien
yhdistyksissä ja koko kolmannella sektorilla. Taustalla on Odysseia-menetelmä,
jota on jo kahteen otteeseen toteutettu
yhdistyksessä, tosin eri kohderyhmille.
Nuoremmille työttömille tarjotaan mahdollisuus suunnitella ja tehdä asioita, jotka eivät muuten toteutuisi jo pelkästään
varojen puutteen takia. Pienryhmässä
työttömät rakentavat ohjelman ja tekevät useampipäiväisen opintomatkan,
roolittavat vastuut keskenään ja myös
osoittavat oppineensa suunnitellut asiat. Tarkoitus ei ole ylhäältä valmistella
työttömille tekemistä, vaan pitää yllä ja
kohentaa työttömien kykyä toimia määrätietoisesti ja omaehtoisesti.

Hanke kestää neljä vuotta. Tavoite on perustaa useampi pienryhmä niin, että mahdollisimman moni nuori pääsee mukaan.
Tueksi on rakennettu kummijärjestelmä,
jossa vanhemmat työttömät vahvistavat
nuorempien työttömien aktiivista suuntautumista kohti uuden oppimista.
Projekti on aloittanut toimintansa maaliskuussa. Uusien ryhmien syntyminen
on täysin kiinni siitä, miten vapaaehtoiset
nuoret työttömät ottavat kontaktia ja lähtevät mukaan hankkeeseen. Opintoretkien sisältöä ei ole rajattu, se on nuorten
omasta tahdosta ja kiinnostuksesta kumpuavaa.
Harri Laaksonen, Työ-Länsi

Työttömyystyön neuvottelupäivät
20.-21.9.2011 Päivärannan Kurssikeskus, Imatra
Järjestäjät:
Hinta:
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen:

Mikkelin hiippakunta ja TVY ry
84 € omilla liinavaatteilla, 93 € talon liinavaatteilla
Marjaana Härkönen, marjaana.harkonen@evl.fi, 050 530 5310
9.9.2011 mennessä Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, (015) 321 6030

OHJELMA
TIISTAI 20.9.
10 Ilmoittautuminen ja majoittuminen
11
Lounas
12
Tervetuloa!
Tervehdyssanat
Anu Urpalainen, Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
Arto Marttinen, Imatran seurakunnan kirkkoherra,
TVY:n edustaja
12.30 Työvoimapoliittiset konstit työttömän auttamiseksi – tietopaketti selkosuomeksi .
Markku Viskari, Imatran työnhakijat ry:n puheenjohtaja
13.45 Kahvi
14.15 Kuka on köyhä?
Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija
15.45 Tauko
16
Edunvalvonta, TVY
17
Päivällinen
17.45 Retki Rajamuseoon (lähtö kimppakyydeillä), jossa opastus ja munkkikahvit sotkussa, sekä iltahartaus.
Saunat, iltapalaa, makkaranpaistoa ja yhteistä illanviettoa.
KESKIVIIKKO 21.9.
8–9
Aamupala
9
Aamuhartaus
9.15
Miten seurakunnat toimivat työttömien kanssa?
Lyhyitä kurkistuksia seurakuntien toimintaan:
Imatran seurakunta – Arto Marttinen, kirkkoherra

Haapaveden Uhanalaisten
toiminnanjohtaja ja TVY:n hallituksen
pitkäaikainen jäsen Helvi Järvenpää
palkittiin kansalaistoiminnan
tunnustuspalkinnolla.
Palkitsemisen jälkeen Helvi matkusti
välittömästi etelän aurinkoon.
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Uudessakaupungissa tehdään
yhteistyötä suomalaisten ja
perulaisten työllistämiseksi

K

esäkuussa avaa jälleen ovensa Aittarannan vanhassa suolamakasiinissa kesäkauppa. Jo toista kesää Peru Shop työllistää
myyntityöhön paikallisia työttömiä. Myytävänä on perulaisia reilun kaupan käsitöitä. Lisäksi myynnissä on Uudenkaupungin Seudun
Työttömät ry:n kerhoissa syntyneitä tuotteita. Puodissa on myös pieni
kesäkirppis, josta löytyy ostettavaa pikkurahalla.
Perulaiset käsityöläiset ovat joutuneet muuttamaan vuoristosta kaupunkeihin ja hankkivat nyt elantonsa tekstiilien valmistuksella. He saavat
tukea yritystoimintansa kehittämiseen hyväntekeväisyysjärjestöiltä, jotka auttavat myös tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Suomeen
tuotteet tulevat nuoren uusikaupunkilaisen, Perun Limassa toimivan
yrityksen kautta. Finperex Oy:n päätoimintana on suomalaisten yritysten auttaminen Etelä-Amerikan markkinoille. Oman yritystoimintansa
sivutuotteena Heikki Heponiemi on käynnistänyt Peru Shop Oy:n, joka
myy perulaisia käsitöitä netissä ja Uudenkaupungin kesämyymälässä.
Idea kahdella mantereella työllistävästä toiminnasta syntyi keväällä
2010, kun Finperex Oy etsi perulaisille käsitöille myyntipaikkaa. Uudenkaupungin Seudun Työttömät ry kiinnostui yhteistyöstä ja yhteinen
myymälä avattiin yhdistyksen toimiston yhteydessä sijaitsevassa koulutustilassa, jota oli jo aiemmin kesäisin vuokrattu myymälätilaksi.
Myymälätyö on hyvä lisä yhdistyksen tarjoamiin työtehtäviin ja antaa
mahdollisuuden ottaa kaksi uutta työntekijää liki kolmeksi kuukaudeksi. Uudenkaupungin yhdistys on pieni, eikä kovinkaan tunnettu omalla
toiminta alueellaan. Kesämyymälä on paikka tiedottaa omasta toiminnasta alueen asukkaille sekä työttömien toiminnasta yleisesti muualta
tuleville kesävieraille. Lisämausteena saamme tietoa Etelä-Amerikan
kulttuurista ja elämästä sekä hyvää mieltä muiden auttamisesta.
Jos kesälomamatkasi suuntautuu lounaisrannikolle ota yhdeksi käyntikohteeksi Uusikaupunki. Kesällä 2011 Aittarannan Peru Shop on auki
10.6- 12.8. Kesäkuussa kello 10-17 ja heinä- elokuussa kello 11-18.
Puhelin 02-8418648 / utyottom@uusikaupunki.fi
Lisätietoja saat myös nettisivuiltamme www.uusikaupunki.fi/~utyottom/
tai facebookista.
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Työ ja toiminta ry kutsuu
yhdistyksiä ympäristötalkoisiin
Uudellamaalla

M

ikäli Teille jää jotain poistettavaa tavaraa, kuten viallisia, vanhentuneita yms. sähkö-, tai elektroniikkalaitteita, niin vastaanotamme niitä edullisesti (tai
jopa veloituksetta) ja puramme ne ammattitaidolla toimittaen
purku-jakeen materiaali- tai energiahyötykäyttöön.
Tällä hetkellä voisimme ottaa teiltä kaiken elektroniikkaromun vastaan veloituksetta, lukuunottamatta kylmälaitteita.
Myöskään loisteputkia emme vastaanota ollenkaan.
Kunnostamme myös käytöstä poistettuja laitteita, mikäli tavarantoimittaja meille siihen luvan antaa.
Eli vastaanotamme:
-kaikkea kirpputorikelpoista (huonekaluja, astioita, kirjoja,
vaatteita ym.)
-sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja -romua aina sähköhammasharjasta teollisuusrobotteihin
-romumetallia, kaikkea mahdollista
-kaikentyyppisiä akkuja, paristoja
-puhdasta muovia, ei esim. ruokajäämiä sisältäviä (elintarvikemuovia, puutarhakalusteita, muovitynnyreitä, leikkikaluja
ym.)
Meillä on myös edullinen noutopalvelu.
Meillä on Uudellamaalla neljä toimipaikkaa joissa vastaanotamme, kunnostamme ja kierrätämme käytettyä tavaraa
ja materiaalia, sekä kierrätystavaratalo Myllypurossa ja taidepaja UUSIMO Vantaalla.
Kaikki työntekijämme ovat pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai maahanmuuttajia. Tarkoituksenamme ei ole tuottaa
voittoa, vaan kattaa toimintamme vaatimat kulut. Tavoitteinamme ovat pitkäaikaistyöttömien auttaminen ja heidän
palauttamisensa takaisin normaaleille työmarkkinoille. Siksi
toimimme yhdistyspohjalta.
Ympäristölupamme ovat kunnossa ja meillä on
ISO 14001 ympäristösertifikaatti.

Purkamot / vastaanottopaikat:
Taidepaja UUSIMO
Asentajankatu 1, 00880 Helsinki
Kielotie 4-6, 01300 Vantaa
Muottikuja 6, 01450 Vantaa
Niittyrinne 6, 02270 Espoo
Niinistönkatu 4, 05800 Hyvinkää
Kierrätystavaratalo:
Myllypurontie 1 B, 00920 Helsinki
(pienten erien vastaanotto
www.kierratys.net
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Köyhyysryhmän esitys
hallitusohjelmaan
Tiivistelmä
Köyhyysryhmä esittää tulevan hallitusohjelman alkuosaan seuraavaa yhteisen tahtotilan kuvausta:

Hyvinvoivat kansalaiset ovat suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara.
Hallitus haluaa supistaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja parantamalla
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien toimintakykyä ja työllistymis- sekä
toimeentulomahdollisuuksia ja edistämällä yhteiskunnallista osallisuutta.
Köyhyysryhmä esittää seuraavien toimenpiteiden sisällyttämistä hallitusohjelmaan:
1. Nuorten tulevaisuus turvattava
•

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaikkien perusopetuksen päättävien nuorten
pääsy koulutukseen tai erityistoimiin varmistetaan riittävällä toisen asteen koulutustarjonnalla sekä
keskittämällä voimavaroja perusopetuksen päättävien nuorten ohjaukseen ja etsivän nuorisotyön
järjestämiseen.

•

Koulutuksen keskeyttämistä vähennetään lisäämällä ammatillisessa koulutuksessa opetusta ja
ohjausta sekä muita tukitoimia.

•

Työ- ja elinkeinotoimistojen vastuulla on järjestää jokaiselle koulutuksen keskeyttäneelle nuorelle
työttömälle pääsy koulutukseen, työhön tai muihin palveluihin mahdollisimman nopeasti, esimer
kiksi kolmen kuukaudenkuluessa.

2. Työllistymismahdollisuuksia parannettava
•

Pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien paranta
miseksi lisätään viranomaisten voimavaroja ja yhteistyötä tässä työssä.

•

Työvoiman palvelukeskusten alueellista kattavuutta ja moniammatillisen palvelumallin
käyttöaluetta laajennetaan ja eri viranomaisten työnjaot ja vastuut selkiytetään. Palvelukeskusten
rahoitus vakinaistetaan.

•

Osatyökykyisten tuettua pitkäkestoista työllistymistä ja erityisesti yritysten osuutta palkkatuetun
työn tarjoajina lisätään.

3. Alkoholihaittoja vähennettävä
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•

Alkoholin saatavuutta, hintaa ja mainontaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan alkoholista
aiheutuvia haittoja vähentäväksi.

•

Erityisesti tulee tarkastella alkoholin kokonaiskulutukseen kes-keisesti vaikuttavia tekijöitä.
Keskeisenä tavoitteena on väestön työ- ja toimintakyvyn parantaminen vähentämällä alkoholista
aiheutuvaa työkyvyttömyyttä, toimintakyvyn alentumista ja muita yhteiskunnallisia haittoja.

•

Uudistusta toimeenpantaessa on tehtävä kattava kokonaistaloudellinen arviointi.
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4. Kansalaisjärjestötoiminta turvattava
•

Kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistuen, järjestölähtöisen
auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajana vahvistetaan ja kansalaisjärjestötoiminnan resursointia
parannetaan. Kansalaisjärjestöjen toimintaa on alettu arvioida samoin kriteerein kuin
yritystoimintaa ja julkista hallintoa. Järjestöjen toiminta poikkeaa kuitenkin
näistä molemmista. Järjestöt ovat yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia toimijoita.

•

Erityisen tärkeää on taata kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien elämänmahdollisuuksien tukijoina.

5. Ansio- ja perusturvaa vahvistettava
•

Ansio- ja perusturvan ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden vahvistetaan. Suomalainen
vähimmäisturva on jäänyt asumismenojen jälkeen tarkasteltuna alle eurooppalaisen keskitason.
Perusturvan ensisijaisuus viimesijaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden on rapautunut
huolestuttavasti, erityisesti korkeiden asumiskustannusten paikkakunnilla.

•

Asumistukea tulee korottaa niin hyväksyttyjen asumismenojen kuin tulorajojen osalta, jotta
sosiaaliturvan varassa olevien tai pienipalkkaisten ei tarvitse turvautua asumiskulujen vuoksi
toimeentulotukeen.

Köyhyysryhmän esityksen allekirjoittaneet
Kari Mäkinen
arkkipiispa
Köyhyysryhmän puheen-johtaja
Lea Karjalainen
puheenjohtaja
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY
Lauri Lyly
puheenjohtaja
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Mikko Mäenpää
puheenjohtaja
Toimihenkilökeskusjärjes-tö STTK
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
toimitusjohtaja
Kuntaliitto
Mikko Pukkinen
toimitusjohtaja
Elinkeinoelämän keskus-liitto EK
Riitta Särkelä
toiminnanjohtaja
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IHMO 2011 ”Valoa Työssä”
Helsingin Diakonissalaitoksella 19.-20.10.2011
Alustava ohjelma
19.10. Keskiviikko
Tilaisuuden avaus
Tilaisuuden juontavat TVY ry:n hallituksen jäsenet Arja Kuparinen ja Tiina Aalto-Toivola
10:00 Helsingin kaupungin Nuorten työpaja ”Sininen verstas”
10:20 Piispa Kaarlo Kalliala
10:35 TVY ry:n tervehdys, puheenjohtaja Lea Karjalainen
10:45 Nuorten jääminen työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolelle. Kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä, Tilastokeskus
11:15 Otsikko auki. Professori, oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi
11:45 SIRKUSESITYS
12:00 Pitkäaikaistyöttömyyden poistaminen. Onko se mahdollista? Dosentti, valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja,
12:45 Kommentti toimitusjohtaja Sirpa Eklund Posivire.
13:00 Lounas
14:00 Paneelikeskustelu: Millä pitkäaikaistyöttömyys poistetaan? Paneelin juontaa köyhyystutkija Jouko Karjalainen.
15:30 Päiväkahvit kanavissa
15:30 Kanavat
18:15 Päivällinen
19:15 Iltavesper HDL:n kappelissa, pastori Kai Sadinmaa
19:45 Majoittuminen hotelliin Cumulus Olympiaan Kallioon.
20.10. Torstai
9:00- 10:00 Yhteenveto edellisen päivän töistä kanavissa
10:00 KAHVI
10:15 Päätösseminaari
Asiat esitellään poliittisille päättäjille!
Roottori, Tempo, Vamos ja Puente hankkeiden esittely
12:30 Yhteenveto, lehdistötilaisuus
13:00 Lähtölounas ja kotimatka
Foorumin pääteema ja alateemat
Työryhmät:
1. Pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy valmisteluvastuu: TVY ry,
I-asiantuntija, yrittäjä Anne Huotari, Oulun kaupunginvaltuutettu
II-asiantuntija Työmarkkinaneuvos Matti Sihto, TEM
TVY ry:stä Martin Wickholm, Tauno Hakkarainen
2. Nuorten työpajat, valmisteluvastuu: TPY/TVY ry,
I-asiantuntija kansanedustaja TPY:n puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto
II- asiantuntija Markku Hassinen TPY tj./ tai Anne Välimaa TPY:n kehittämispäällikkö
TVY ry:stä Helvi Järvenpää ja Sirpa Uusimäki
3. Varhaisen puuttumisen keinot, valmisteluvastuu: Kuntaliitto,
I-asiantuntija, dosentti Jouko Kajanoja
II-asiantuntija, kansanedustaja Osmo Soininvaara
TVY ry:stä Arja Kuparinen, Lea Vallius,
4. Työttömyys- ja sosiaaliturvan uudistaminen valmisteluvastuu: SAK,
I-asiantuntija, ekonomisti Joonas Rahkola, SAK
II-asiantuntija, koulutus- ja työvoimayksikön asiantuntija Mikko Räsänen, EK
III-asiantuntija, hallitusneuvos Esko Salo, STM
TVY ry:stä Matti Nygren, Jari Vuorinen
5. Yritysten yhteiskuntavastuu, valmisteluvastuu:
I-asiantuntija, auki
II-asiantuntija, auki
TVY ry:stä Juhani Heino, Kati Virta
6. Maahanmuuttajien työllistyminen Valmisteluvastuu HDL, Vielä auki
I-asiantuntija, auki
II-asiantuntija, auki
TVY ry:stä Pirjo Lehtonen, Pirkko Kyckling
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IHMO 2011

IHMISARVOFOORUMI MAJOITUS
Olemme valinneet (vaihtaneet) Hotelliksi Cumulus
Olympian: Läntinen Brahenkatu 2.
Hotelli sijaitsee vain noin 600 metrin päässä
Dikonissalaitokselta. (Raitiovaunu 8:lla
1 pysäkin väli.)
Hinnat
85.00 € / vrk / 1hh
95,00 € / vrk / 2hh
Hotelli bookaukset sähköpostilla: olympia.cumulus@restel.fi
tai: (09) 69 151
Mainitse: RYHMÄ TVY
9.9.2011 mennessä.
Autopaikkoja 6 kpl (15 € /vrk)
CHECK-IN klo 20.00 mennessä, tai hotelliin on
erikseen vahvistettava saapumisensa.
Samassa rakennuksessa sijaitsee URHELUTALO,
jossa mm. uimahalli avoinna:
ti 6.15-20.00, ke 6.15-8.00, 14.00-20.00 to 6.15-8.00, 14.00-20.00
http://www.urheiluhallit.fi/Default.aspx?id=466808
JA
RYHMÄTEATTERI
19.10. ja 20.10. klo 19.00 Esityksenä Miguel Cervantes: DON QUIJOTE.
Jos ryhmän koko on vähintään 20 henkilöä,
lipun hinta on 32,00 €. Yksittäin 35,00 €.
http://www.ryhmateatteri.fi/
HDY:n tarjoamia ruokailuja tilaisuudessa on vielä tarjolla
nopeimmille.
ILMOITTAUDU siis nyt.
Kotisivuillamme on ilmoittautumislomake.
Tapahtumatilmoittautumiset tapahtumiinIhmisarvofoorumi 2011
Tai sähköpostilla: ihmisarvofoorumi@tvy.fi
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TVY:n KESÄPÄIVÄT
17. – 19.8.2011
Kesäpäivien alustava ohjelma: Ohjelmasta vastaavat Juhani Heino, Sirkka-Liisa Sallinen-Vänni.
17.8.2011 keskiviikko
11:00 - 12:00 Majoittuminen
12:00 - 13:00 Lounas seisovasta pöydästä
13:00 - 13:30 Kesäpäivien avajaiset
Siru Sallinen-Vänni, Pirkanmaan aluejärjestön tervehdys
Ilmari Karjalainen, ev. lut. seurakunnan tervehdys
13:30 - 15:00 Valtiotieteen tohtori Olli Kangas, Kelan tutkimusosaston johtaja
Otsikkotekstit varmistuu myöhemmin
15:00 - 15:15 Jaloittelutauko
15:15 - 17:00 Olli Kangas jatkaa,
Halukkaat voivat osallistua ulkoliikuntaan ja peleihin
17:00 - 18:30 Päivällinen
18:30
19:00- 21:30

Saunat, allasosasto
Aimo Kokkola, trubaduuri, laulattaja
Makkaranpaistoa ja salaattia tanssin, ja yhteislaulun lomassa. Lopuksi karaokea.

18.8.2011 torstai
Aamiainen tarjolla kello 9:30 asti
10:00Luontopolku, valmistelu Siru Sallinen-Vänni
Työpajat: Ohjaajat yhdistyksistä,
Sirpa Uusimäki, Kurikka, TVY ry:n hallitus
Liisa Piispa, Kangasalan Työttömät ry (yksi nimi hukassa)
Tikkakilpailut, sarjat miehet ja naiset, vastuullinen Juhani Heino
13:30 - 14:30 Lounas
Työpajat jatkuu
Kalastuskilpailua voi harrastaa koko ajan. Säännöt Juhani ja Siru
15:00 - 18:00 Työttömien leikkimieliset olympialaiset. Joukkuekilpailuja
Lajit ehdoton salaisuus, ohjelmasta vastaavat Juhani Heino ja Siru Sallinen-Vänni
18:30
Päivällinen
Ilta jatkuu Riemulassa
19:00- 21:30 Improvisaatio-teatteri, ohjaa Kaarinan teatterin näyttelijä Pentti Kallio
Yhteislaulua ja karaoke-laitteet.
Makkaranpaistoa
19.8.2011 perjantai
Aamiainen tarjolla kello 9:30 asti
10:00-12:00 Päivien loppurutistus
Työpajojen töiden esittely
Olympialaisten palkintojen jako
12:00
Huoneiden luovutus
12:30
Lounas, kotimatka alkaa
Varaukset suoraan Lautsiaan 03- 647 0820
Viimeinen ilmoittautumispäivä ja varauspäivä 15.7.2011, sen jälkeen ilmoittautumisia ei voi enää perua ilman maksua.
HENKILÖMÄÄRÄ 100
MAJOITUS 2 hh. ja 4 – 8 hh. HINTA 122 €
1 h. 2 hh:n huoneessa 162 €
PALVELUT majoitus, ruokailut, kokoustila, illanvietto
MUUTA Riemulan tanssilava rannassa uudistunut
Pakettina / kaksi vuorokautta sis. majoitus 2 h., liinavaatteet, aamiaisbuffet, 3 * lounas, 2 * päivällinen, molempina iltoina iltapalaksi grillissä ”poltettuja makkaroita”
Ilmoittautumiset myös TVY ry:lle. Kotisivuilla lomake:
Tapahtumat/ilmoittautumiset tapahtumiin/Lautsian kesäpäiville-/Täytä tiedot/lähetäSaamme tiedot toimiston sähköpostiin.
TOIMISTOMME ON SULJETTU KESÄLOMAN AJAKSI 27.06. - 08.07.2011
Paula paikalla 11.07.-
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Ohjelma tiistaina 29.11.2011
Ohjelma laadittu sen mukaan pääsevätkö alustajat mukaan Tukholmaan. Ohjelma muutetaan löysemmäksi jos alustajat pääsevät lähtemään.
11:30 Yhdistysten verotus ja yleishyödyllisyyden määritelmä. Ilkka Lahti, VM, Vero-osasto
12:15 PALTA ry:n asiamies Arto Kettunen, Erityspalvelujen työnantajaliitto- PALTA ry
12:45 Sopimustoimitsija Olli Korhonen, Julkisten ja Hyvinvointialojen ammattiliitto- JHL ry
Kysymyksiä, keskustelua
13:15 Tauko
13:25 Osatyökykyiset ja vajaakuntoiset, Kari Ilmonen, johtaja STM
13:55 Kommenttipuheenvuoro, Erja Lindberg, Kuntaliiton erityisasiantuntija
14:05 Tauko ja laukut hyttiin
15:00 Ajankohtaista ja hallitusohjelmaa. Päivi Kerminen, TEM hallitusneuvos
15:45 Työvoimapolitiikka TE- toimistosta katsottuna. Kari Kettunen, Salon TE- toimiston johtaja,
asiakassegmentointi, palveluverkko jne
16:15 Työttömyys ja työllisyys, Markus Mustajärvi, kansanedustaja
16:45 Tauko
17:00 Kerminen (jos lähtee mukaan) keskustelua, kysymyksiä
18:00-18:30 Ensimmäisen päivän yhteenveto, Jukka Haapakoski
Kulkuluvan haltijat poistuu laivasta kello 17:00!
Klo 20:00

Buffet-illallinen, Suomen aikaa

Ohjelma keskiviikko 30.11.2011
08:00 Meriaamiainen (Suomen aikaa)
09:00 Inga-Maija Hyppölä, TVY ry:n hallinnonuudistus (Suomen aikaa)
10:30 Tauko
11:00-13:00 Aihe avoinna, päätetään myöhemmin
16:45 Laiva lähtee Tukholmasta
17:00 Viking Buffet, (Ruotsin aika). Suomen aikaa kello 18.00
torstai 1.12.2011
07.00 Meriaamiainen, (Ruotsin aikaa). Suomen aikaa klo 8.00. klo 09.55 Helsingissä.
Ilmoittautumislomakkeen löydät kotisivuiltamme kohdasta Marraskuun laivakoulutus
Hinnat/henkilö:
- 205,- yhden hengen hytissä
- 179.- 2 henkilöä hytissä
- 155.- 3 henkilöä hytissä
- 138,- 4 henkilöä hytissä

Karenssisanomat 2/2011

35

TVY ry:n Hallitus 2011

TVY ry:n HALLITUS 2011
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Karjalainen Lea
Heino Juhani

040 547 7099
050 400 9443

lea.karjalainen@tvy.fi
juhaniheino@wippies.com

TVY ry
Ylöjärven Työttömät ry

Alue

Nimi

Puh.

Sähköposti

Yhdistys

Etelä-Pohjanmaa
1. varajäsen
2. varajäsen

Uusimäki Sirpa
Ristolainen Raija
Salli Aki

040 527 3802
050 5293839
045 111 5774

sirpuusi@gmail.com
raija.ristolainen@net.fi
aki.salli@netikka.fi

Kurikan Työnhakijat ry
Kauhavan Työttömät ry
Kurikan Työnhakijat ry

Etelä-Savo
1. varajäsen
2. varajäsen

Kuparinen Arja
Tyrväinen Pirkko
Pyrhönen Heikki

044 0664 703
040 729 0777
(015)212333, 0504074930

arja.kuparinen@suomi24.fi
pirkkotyr@hotmail.com
toimisto@mikkelintyottomat.fi

Kangasniemen Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry

Helsinki
1. varajäsen
2. varajäsen

Kyckling Pirkko
Kantola Anna-Maria
Tuhkanen Pekka

(09) 7746 8333, 050 63 989
040 508 0166
044 575 1459

p.kyckling@suomi24.fi
annamaria@helsinkilainen.com
pegis@gmail.com

Työttömien Liikunta; Liikauttajat ry
Helsingin Työttömät ry
Helsingin Työttömät ry

Häme
1. varajäsen
2. varajäsen

Hyppölä Inga-Maija
040 707 6151
Aalto-Toivola Tiina
040 751 9699
Kulmalahti-Paukku Seija (03) 762 5100, 044 284 8224

inga-maija.hyppola@lahty.fi
tiina.toivola@mbnet.fi
jelpataan@phnet.fi

Lahden Seudun Työttömät ry
Lahden Seudun Työttömät ry
Nastolan Työttömät ry

Kaakkois-Suomi
1. varajäsen
2. varajäsen

Nygrén Matti
Hongisto Sami
Porttila Seija

(05) 363 5113, 050 465 5646
050 374 3972
(05) 371 1741, 0400 251 366

matti.nygren@myllytys.com
sami_hongisto@hotmail.com

Kainuu
1. varajäsen
2. varajäsen

Kyllönen Seija
Niiranen Lauri
Kinnunen Mauri

(08) 652 0320, 050 328 0339
040 823 5796
040 524 0621

kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
lauri.niiranen@elisanet.fi
mauri.kinnunen5@luukku.fi

Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kajaanin Työttömien Yhdistys ry
Kajaanin Työttömien Yhdistys ry

Keski-Suomi
1. varajäsen
2. varajäsen

Martins Sirpa
Horpio Erja
Kortelainen Satu

(014) 586 009, 040 752 9943
044 291 3300
040 737 6055

sirpa.martins@pp.inet.fi
erja.horpio@gmail.com
satu.kortelainen@jstry.fi

Suolahden Työttömät ry
Petäjäveden Työttömät ry
Jyvässeudun Työttömät ry

Lappi
1. varajäsen
2. varajäsen

Hakkarainen Tauno
Pätsi Sanna
Mustajärvi Markus

(016) 345 250, 0400 152 197
044 552 6619
(09) 4321

tauno.hakkarainen@pp1.inet.fi
kemij_tyottomat@luukku.com
markus.mustajarvi@eduskunta.fi

Rovaniemen Kohtauspaikka ry
Kemijärven Työttömät ry
Rovaniemen Kohtauspaikka ry

Pirkanmaa
1. varajäsen
2. varajäsen

Heino Juhani
Virta Kati
Valtonen Timo

050 400 9443
045 128 8867
040 580 3 872

juhaniheino@wippies.com
katin11@gmail.com
timo.valtonen@etappi.info

Ylöjärven Työttömät ry
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Pohjanmaa
1. varajäsen
2. varajäsen

Vuorinen Jari
Vakkuri Olavi
Puolimatka Pekka

0400 769 574
040 590 3324
040 543 3759

jari@koty.kpnet.com
toimisto@koty.kpnet.com
elainhoitolakotipesa@gmail.com

Kokkolan Työttömät ry
Kokkolan Työttömät ry
Eläinhoitola Kotipesä ry

Pohjois-Karjala
1. varajäsen
2. varajäsen

Vallius Lea
Jaatinen Kyösti
Keinänen Jaana

050 571 9643
040 594 1919
040 704 1594

pktt@saunalahti.fi
kyosti.jaatinen@oppivat.net
jaana.keinanen@telemail.fi

Kontiolahden Työttömät ry
Tohmajärven Aktiivit ry
Kontilahden Työttömät ry

Pohjois-Pohjanmaa
1. varajäsen
2. varajäsen

Bulldra Monika
Järvenpää Helvi
Piri-Tihinen Satu

040 773 3235
(08) 453 321, 040 719 8748
040 513 8067

monika.bulldra@mail.suomi.net
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
pirisatu@gmail.com

Ytyä - Yhteistyötä Työttömät ry
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Pudasjärven työttömien yhdistys ry

Pohjois-Savo
1. varajäsen
2. varajäsen

Savolainen Martti
Mehto Paula
Rusanen Tuomo

0400 441729
040 515 5020
044 7887 001

martti.savolainen@suomi24.fi
pnoita@hotmail.com
tuomo.rusanen@pp.inet.fi

Kuopion Työttömät ry
Kuopion Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry

Uusimaa
1. varajäsen
2. varajäsen

Löppönen Jaana
Wickholm Martin
Saastamoinen Tuula

041 466 2907
040 523 7838
040 524 7606

jaana.lopponen@horisontti-team.fi Horisontti Team ry
wickholm.martin@gmail.com
Sipoon Työttömät ry
tuula.v.saastamoinen@kolumbus.fi Vantaan Työttömät ry

Varsinais-Suomi
1. varajäsen
2. varajäsen

Lehtonen Pirjo
Laaksonen Harri
Appelblom Henna

044 7007 444
044 079 4617
(02) 458 3004

pirjo.lehtonen@tstry.com
harri.laaksonen@tstry.com
panhead@partner.fi

Turun Seudun Työttömät TST ry
Turun Seudun Työttömät TST ry
Katapultti, Paraisten työnhakijat ry

Sihteeri

Haapakoski Jukka

040 547 7090

jukka.haapakoski@tvy.fi

TVY ry

Anjalankosken Työttömät ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi Kouvolan Seudun Työttömät ry

Työvaliokunnan kokoonpano 2011
Tauno Hakkarainen, Lappi
Lea Vallius, Pohjois-Karjala
Inga-Maija Hyppölä, Häme
Juhani Heino, Pirkanmaa
Lea Karjalainen, puheenjohtaja
Jukka Haapakoski, sihteeri
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TVY:n jäsenyhdistysten jäsentiedot

AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY
Jakokunnantie 3
80230 JOENSUU
(013) 313 930
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokailu ma-pe 11-13
Kierrätyskeskukset Teollisuuskatu 5-7 ma-pe 9-17, la 10-13
Uusiotori, huonekalujen nouto, p. (013) 220 606,
Rakennustori, keittiöt ja komerot p. (013) 220 604,
Kodinkoneet ja sähkölaitteet p. (013) 225 406
Penttilänkatu 7-9 ma-pe 9-17, lauantai suljettu (013) 314 396
Rakennustarvikemyynti ja purkupalvelu, kodinkoneiden ja sähkölaitteiden vastaanottopiste
EU-elintarvikkeiden jakopiste:
Jakokunnantie 3 80230 Joensuu
ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Kauppatie 24
62900 ALAJÄRVI
(06) 557 1167
asta@japo.fi
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Torikatu 4
63300 ALAVUS
040 573 2053
Kierrätyksen p. 044 511 3057
astry@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Torikatu 4
ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Kenraalintie 6
46800 ANJALANKOSKI
(05) 363 5113
yhdistys@myllytys.com
tukipuu-projekti@hotamail.com
www.myllytys.com
Kahvio/ruokala ma-pe 9.30-16.30,
lounasaika 11.00-13.00
Kirpputori ma-pe 9.30-17 la 1014. puh. (05) 363 5222
Polkupyörä- ja pienkonekorjaamo ma-to
9-17 ja pe 9-15. Puh. 044 333 2671
AIKUISTEN TYÖPAJA TYÖ-MYLLY Kenraalintie 6
ma-pe klo 9.30-17, la 10-14. puh. (05) 363 5113
KELTAKANKAAN TERVEYSASEMAN KAHVIO
ma-pe 7.30 – 14.30. puh. 044 278 2857
PÄÄTIEN KIRPPIS ma-pe 9.30-17,
la 10-14. puh. (05) 363 5222
Kuljetuspalvelut
Meiltä myös muutot, asunnon tyhjennykset, kaatopaikkakuljetukset.
Kuljetukset puh. 044 253 0626, ma - pe 8 – 17
Työpalvelut Työpalveluihimme kuuluvat
nurmikonleikkuu, kevyet pihatyöt ja
pienimuotoiset remontit.
Työpalvelut puh. 044 377 0144, ma - pe 10 – 17
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kenraalintie 6, puh 050 465 5646
ELÄINHOITOLA KOTIPESÄ RY
Hanhinevantie 115
67500 Kokkola
044 - 309 6464
elainhoitolakotipesa@gmail.com
www.elainhoitolakotipesa.fi

ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY !!!
Sibeliuskatu 26
49400 HAMINA
(05) 354 1181
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net/
Toimisto avoinna: arkisin klo: 9:00-14:00
Kurssitoimintaa, korjausompelua.
Ruokala Hamina-Vehkalahden seurakunnan Kulmakivessä
Lounas ma, ke ja to 10.30-12.30
Haminan sairaalan kanttiini
Avoinna klo 8 - 14
HAAPAVEDEN UHANALAISET TYÖTTÖMÄT RY !!!!
Hakakuja 4
86600 HAAPAVESI
p. (08) 450 224
fax (08) 450 230
haapaveden.uhanalaiset@kotinet.com
Eu-elintarvikeden jakopiste:
HAAPAVEDEN UHANALAISET TYÖTTÖMÄT RY Hakakuja 4 86600 Haapavesi
HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY !!!!
Koivumäentie 16
01230 VANTAA
p. (09) 556 659, 040 736 4255
fax (09) 556 659
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI RY
Kuuhankavedentie 25
41500 HANKASALMI AS
040 726 5618
hankasalmen_tyovoimapakki@co.inet.fi
koti.mbnet.fi/tyovoima/
Lounasruokala ma-pe 7.30-16.30,
la 9-15; ruokailu 10-14
Pitopalvelu 040 750 5955
PC-Apu, Asemakatu 1, ma- pe
7.30-16. 040 589 9454
Puupakki,Konepakki Pajatie 2,
ma- pe 9-15, 040 589 9544
Talonmies 040 726 5618 ,siivouspalvelut 040 726 5618
Eu-elintarvikeden jakopiste:
Kuuhankavedentie 25
HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Harjavallankatu 6 A 4
29200 HARJAVALTA
(02) 674 0881
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Harjavallankatu 6 A 4
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY
Vihniöntie 6
14700 HAUHO
(03) 654 9029
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY Vihniöntie 6 14700 Hauho

HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY
Herralantie 1
90830 HAUKIPUDAS
Toimisto (08) 341 490
ulla.heino3@luukku.com
www.haukiputaantyonhakijat.net
Linkki itsepalvelukirppis (08) 341
007, tai 044 5367 719
Kahvio
Ma-ke/pe 10-18
To 10-20
La 11-15
Martinniemenen pikkukirppis avoinna
ma - pe 10 - 18, puh. 040 7046 731
Molemmissa pisteissä on kahviot, asiakastietokoneet, kopiointipalvelu,
päivän lehdet asiakkaiden käytössä
Korjausompelimo Lisätietoja voit kysellä numerosta 040 7046 731
Leivonnaiset: tilaukset tehtävä viikkoa aikaisemmin (08) 341 007
Tukityöllistämisen neuvonta yhdistyksille
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Herralantie 1
HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
Nokiantie 2-4
00510 HELSINKI
(09) 774 6830, 045 874 8467
hety@hety.fi
www.hety.fi
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala/kahvila ma-pe 8-16; ilmainen aamupuuro 8.30-10, lounas 11-12.30
Pito- ja tapahtumapalvelu, esim.
kenttäkeittimien vuokraus,
grillin vuokraus -nestekaasugrilli, telttojen vuokraus,
äänentoistolaitteiden vuokraus
HETY-koulutuskeskus, ATK-kursseja
Opintokerhoja
HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Teekkarinkatu 17
33720 TAMPERE
(03) 318 1881
toimisto@hstry.fi
www.hstry.fi
Toimisto avoinna ma-pe 9-15
Kahvitupa toimii kahvilana joka päivä ja
keittolounas tarjoillaan ti ja to klo 11-13.
Ompelutupa on avoinna ma-pe klo
9 - 15, käytössä on saumureita,
ompelukoneita sekä poppana- ja kangaspuut.
ATK-tuki 10.30 - 15
ATK-kursseja
Sulkapallo ja pingis toimintaa, retkiä
HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Mursketie 1 B
15860 HOLLOLA
(03) 785 3000, 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
www.koti.phnet.fi/hoty
Avoinna ma-pe 10 - 15
Kierrätyskeskus Holkki (Mursketie 1 B) mape 9-15, (03) 785 3000, 040 517 6852
Kuljetuspalvelu 040 517 6852
Siistimiset, muutot ja noudot puh. 040-517 6852
Rakennustarvikkeiden ja kodintarvikkeiden myynti ja nouto.
Atk-tuki puh. 040-517 6852
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HORISONTTI TEAM RY
Vellikellontie 4
00410 HELSINKI
0440 999 504
info@horisontti-team.fi
www.horisontti.net
Avoinna ma - pe 9 -15
Asukaskahvila, Puustellinpolku 14, ma pe 9.00 - 15.00, lounas 11.00 - 13.30
Kirpputori puh. 050 - 404 2621
ma - pe 10 -18, la - su 10 -15
Polkupyöräpaja to - pe 10 - 18, la 10 - 15
Keramiikkapaja, tekstiilipaja, kivipaja ja puupaja
Kielikursseja
ATK-kursseja ma - pe 10-18
Uudistunut kuntosali
HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kenttätie 11 C 10
89400 HYRYNSALMI
040 755 4151
Yhteyshenkilö Ulla Ijäs
ulla.ijas@luukku.com
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA HäTy ry
Raatihuoneenkatu 7 A 13
13100 HÄMEENLINNA
040 - 844 0707
Avoinna ma-pe 9-15
tyottomientoimisto@luukku.com
www.hmltyottomattyosilta.fi
Eu-elintarvike jakopiste:
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA RY HÄTY Ry Raatihuoneenkatu 7 A 13 13100 Hämeenlinna
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Kunnankatu 6
74120 IISALMI
(017) 817 344 (toimisto)
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
personal.inet.fi/koti/iisalmen.tyottomat/
Toimisto avoinna ma-to 9-15, pe 9-13
Kirpputori
Huonekalujen entisöintipalvelu
Kodinhuoltotoimet
Puutarha-aitojen ja nurmien leikkausta
EU-elintarvikkeiden jakopiste:
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY Kunnankatu 6 74120 Iisalmi
ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY
Varikontie 5 B
60800 ILMAJOKI
(06) 424 7120
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Varikontie 5 B
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY
Koskikatu 1 D
55120 IMATRA
050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
http://www.tvy.fi/imatrantyonhakijat/index.html
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
Luento- ja opintokerhotoimintaa
Työttömien liikuntaryhmä, kivenhiontaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Asemäentie 6 ,55120 Imatra
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IVALON SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Ruskatie 19
99800 IVALO
050 355 0918
ihanaelisa@hotmail.com
Koko kansan olohuone & kirpputori ma 11-16, ti-to 9-16
Kierrätystavaran vastaanotto (ei kuljetuspalvelua toistaiseksi)
Keittolounas tiistaisin 4€/2,50€
JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Koskitie 4 E
61600 JALASJÄRVI
(06) 458 0211
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.tyonhakijat.ry/
Avoinna ma-pe 9-16
Kierrätyskeskuksemme on auki tällä hetkellä arkisin 9.00-16.00.
Puutyö, ompelu, ATK
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Koskitie 4
JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY
Koskentie 9
79600 JOROINEN
041 578 2501 (suljetaan klo 13)
jor.tyo@hotmail.com
pj. Irja Koivusalo 040 817 8386
irja.koivusalo@pp.inet.fi
Vaahtera ma-to 8.00-13.00 pe 8.00-12.00.
Avoinna myös kesälauantaisin.
Seurakunta tarjoaa aamupalan. Kirppis.
Toukokuussa toiminta laajenee. Avoinna
9-17. Kangaspuut ja ompelupalvelu.
Nuorisolle pelipaikka.
JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY
Poikkitie 7
73500 JUANKOSKI
puh. 040 553 4691
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/juankoskentyottomat/
Silmun kahvio ja toimisto Poikkitie 7 avoinna ma-pe 9-15
Ruokailu kahviossa keskiviikkona.
Työpajatiloja, leivontatilat, Silmu-soppi.
Kirpputori torilla ma-pe 9-15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Poikkitie 7
JUUAN TYÖTTÖMÄT RY
Vanhatie 5
83900 JUUKA
(013) 471 106
juutyo@oyk.fi
www.oyk.fi/~juutyo/
Avoinna ma-pe 9-17
Kahvila, kirpputori, kangaspuut käytössä.
Kierrätyskeskus Kieppi, Peltotie 2 ma-pe 9-17
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY
Juvantie 24
51900 JUVA
050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY Juvantie 24 51900 Juva

UUSIOTUOTE, JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMIEN TUKI RY
Vapaudenkatu 8
40100 JYVÄSKYLÄ
www.uusiotuote.fi
Avoinna ma-to 8.30-16, pe 8.30-15.30
Puutyöpaja 040 740 9888
Polkupyöräkorjaamo 050 436 6235
JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Vapaudenkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 635 230
toimisto@jstry.fi
www.jstry.fi
Kumppanuustalo toimisto avoinna ma-to 10-13.30, pe 10-12
Matarankadun toimipisteen hallinnollinentoimisto 9-14.30
Kutomo/ompelimo.
Puh. 040 821 1987
Kansanruokalat:
Kellarikievari (Vapaudenkatu 4) ma-pe 8-17, la 8-15
Pitopalvelu
KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY
Koristontie 1
20780 KAARINA
020 764 9890, 0400 980 805
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
Kierrätysmyymälä ja kirpputori ma-pe 9-18, la-su 10-16
Tavaran vastaanotto ma-pe 9-18 (la-su suljettu)
SER – sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitos:
Asianajajankatu 2-4 ma-to 8-16.30, pe 8-15.30
Rakennus- ja puutyöosasto, ATK-huolto.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAARINAN TYÖNHAKIJAT RY Koristontie 1 20780 Kaarina
KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY
Kaivotie 1
73600 KAAVI
(017) 662 833 ja 040 770 2049
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com
Vanhalla paloasemalla toimii ruokailu, leivonta ja toimisto
Toimisto 8-14.30
Ruokailut ti ja pe 10.30-12.30
Touhulassa on kirppis, kahvio, ompelupalvelu
Kaavintie 8
Avoinna ma-pe 9-15, puh. 040 772 1785
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kaivotie 1
KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Linnankatu 2
87100 KAJAANI
(08) 6140 098
Avoinna 9-15
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/
Käsityöpaja puh. 044-273 0262
ma 8-18, ti-pe 9-15.
Korjausompelua, lahjatavaraa, 3D-kortteja
Ruokala Eines, Sammonkatu 1-3 ark. 10-12.30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Sammonkatu 1-3 87100 Kajaani
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KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY
Rekolantie 15
36200 KANGASALA
(03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kangasalan.tyottomat.ry/
Toimintakeskus Rekola ma-to 8-13,
muulloin sopimuksen mukaan
Uustuotantoa, myynnissä uusia talkoovoimin tehtyjä käsitöitä.
Kuntosali, kuntosalivuoro Vatialassa Pitkäjärven koululla keskiviikkoisin klo 15-17.
Kirpputori & kahvio ma-to 8-13, lounas klo 11
KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY
Teollisuustie 4
51200 KANGASNIEMI
(015) 431 091 ja 044 066 4703
info@ttjkangasniemi.com
www.ttjkangasniemi.com
Kirpputori ja myymälä ma-ti 8-16, ke 9-18, la 9-13
Omakustannekahvipiste ja ajanvietepaikka
Puutyöverstas, tekstiilipaja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Teollisuustie 4
KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY
Kuninkaanlähteenkatu 4 as 11
38700 KANKAANPÄÄ
(02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.fi/tyonhak/Index.htm
Avoinna ma-to 9-16, pe 9-15
Myynnissä kangas-, puu- ym. töitä
Omakustannekahvio auki toimistoaikana
Eu-elintarvikeiden jakopiste:
Kuninkaanlähteenkatu 4
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY
Valtatie 20
03600 KARKKILA
(09) 225 9705
karkkilan.tyottomat@netti.fi
www.saunalahti.fi/karkkil/
Toimintakeskus Paikka ma – pe 7.00 - 14.00
Ruokala ti-pe 11-13
Terveyskeskuksen kahvio ma-pe 8-13
Käytettävissä ompelukoneet, kangaspuut, tietokoneet
@-ajokottikursseja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY Valtatie 20 03600 Karkkila
KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHAKIJAT RY
Isoniityntie 2
21600 PARAINEN
(02) 458 3004
katapultti@katapultti.fi
www.katapultti.fi
Avoinna ma-pe 9-15.
Puutyöpaja,SE-romun vastaanotto. Kotipalvelu.
KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 129 A
62200 KAUHAVA
(06) 434 1964
kauhavantyottomat@netikka.fi
Kahvio ma-pe 10-15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY Kauppatie 129 A 62200 Kauhava

KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Luusuantie 2
98100 KEMIJÄRVI
044 928 2221
kemij_tyottomat@luukku.com
www.plappi.fi/yhdistykset_ja_vapaa_aika/
muut_jarjestot/kemijarven_tyottomat_ry
Kirpputori, nettipiste, korjausompelu
Siivousapua, digipalvelua, ATK-neuvontaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Luusuantie 2
KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tuusulantie 40
04200 KERAVA
045 117 7336
kerty@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kerty/
Avoinna ma-pe 9-15
Aamupala klo 7.30 - 10
Lounas ma-pe 11-13.00
Puutyö- ja tekstiilikäsityöverstas, ATK-huone
KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY
Prunnintie 6
39280 KIHNIÖ
(03) 448 4933
ruokailu, kirpputori, metallipaja,
puutyöt ompelupalvelu, pienkonekorjaus
KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT RY
Masalanportti, Eteläinen salmitie 1, 02430 Masala
Hevoshaansilta 4, 02410 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 85, 02401 Kirkkonummi 050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/tyonhakijat/index.html
Seurakunnan ruokailu ma ja to 11.30-12.30
KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Asematie 16
74700 KIURUVESI
046 661 9403
kiuruvedentyottomat@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
sematie 16 74700

KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT KO-TY RY
Traktoritie 2
00700 HELSINKI
puh. 3471577 ja 050-4081592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Toimisto/kahvilama-pe 9-13
Maksutonta vanhuspalvelutyötä, arkiapua ym. toimintaa

KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Niittykatu 1
67100 KOKKOLA
(06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Avoinna ma-pe 8-15
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Kirpputori Symppis ma-pe 8-15
Kurssitoimintaa, ATK-paja. Ompelupaja ma-pe 8-15.

KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY
Kurunkuja 1
95800 SIEPPIJÄRVI
046 558 2106
kolarintyottomat@gmail.com
www.kolarintyottomat.com
Ruokailu Pappilantie ma ja ke 10.30-12.
Huonekalukierrätys: Sairaalatie 1
ma,ke 13-16,ti 9-17,to 9-16.30.
Sieppijärvi: Kierrätys vaatteet, irtain tavara. Ruokailu torstaisin.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kurunkuja 1
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Pajutie 1 B 9
44300 KONNEVESI
Puh. 044 940 0066
sirpa.arvilommi@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT Ry Lahdenkyläntie 1 44300 Konnevesi
KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Keskuskatu 41
81100 KONTIOLAHTI
(013) 731 432
kontiolahden.tyottomat@telemail.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi
Avoinna ma-pe 8-15.
Töpinätori/kierrätys ma-pe 9-17.
Puutyöpaja Tiedustelut ja tilaukset: 050 432 4012
Suljettu 1.1.-30.6.2011
KORPILAHDEN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY
Joensuuntie 2
41800 KORPILAHTI
(014) 821 062
posti@klahtity.net
www.klahtity.net
Ruokala Joki-Pata (Martinpolku 24 A
1) ma-pe 11-13 (vain työttömille)
Kirpputori ma-pe 9-17, la 9-14
ATK-luokka (kesätauko:kesäheinäkuu), mediapaja.
Työpajat: ompelu, kudonta, puutyöt, pienkonekorjaus. Teletie 1. ma-pe 8-16.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Joensuuntie 2
KORSON TYÖTTÖMÄT RY
Kotkansiipi 7
01450 VANTAA
050 375 4915, Työpaikat / hanke puh. 040 357 8812
korsontyottomat(at)rokki.net
http://www.korsontyottomat.suntuubi.com/
Kahvio ma-pe 8.30–14.00
Lounaspäiväviä ovat ma, ti ja pe
Ompelimo, kirpputori ma-pe 8.30-14.
Eu-elintarvikkeiden jakoa:
Kotkansiipi 7
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KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Hallituskatu 11
45100 KOUVOLA
(05) 371 1741, 040 173 6422
Toimipaikka Kisko ma-pe 8.00-14.30
Ruokala avoinna toimitilassa klo 8-14.30.
Lounas arkisin 10.30-13.00.
Korjausompelimo, kipputoritoimintaa ja
TyTy-työllistämisen edistämishanke.
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.fi
kouvolanseuduntyottomat.yhdistysavain.fi
Eu-elintarvikkeiden jako: Hallituskatu 11
KUHMOISTEN TYÖVOIMARESERVI RY
Toritie 64
17800 KUHMOINEN
Puh. 050 300 3909, 050 304 8269
kuhmoisten.tyovoimareservi@hotmail.com
Kirpputori, siivous- ja talonmiespalvelua, nettipalvelua
ja käytettyjen tavaroiden vähittäismyyntiä
Eu-elintarvikkeiden jako: Toritie 64
KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kainuuntie 99
88900 KUHMO
(08) 652 0320, 050 328 0339
Toimisto ma - pe 9.00 – 15.00
kuhmon.tyottomat@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.tyottomat/
Toimintakeskus ma-pe 8-17, la 9-14
Ruokala lounas ma-pe 11-12.30
Piilolankankaan lähiötupa ma-pe 9-13 lounas
11-12, Terveysaseman kanttiini ma-pe 8-13.30
Ekotori Pajakkakatu 26 (SER) ja itsepalvelukirpputori Nippeli Kainuuntie 99
(tekstiili, kengät) ma-pe 8-17, la 9-14.
Jaurikon lajitteluasema ti 12-18, pe 9-15.
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY
Suokatu 18
70100 KUOPIO
050 440 0900
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Avoinna ma-pe 8-15
Lounas ma-pe 11-13
Eu-elintarvikkeden jakoa:
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY Suokatu 18 70100 Kuopio
KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY
Keskuspuistikko 22
61300 KURIKKA
(06) 450 1866
kurikantyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kht
Työttömien ruokailu on kaksi kertaa viikossa eli tiistaisin ja torstaisin klo 11-13.
kurikan.tyonhakijat@gmail.com
KYRÖN ELOISAT RY
Valtakatu 45
39200 KYRÖSKOSKI
040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Toimintakeskus ma-pe 8-14
Ruokailu ma-pe 11-12.30
Harrastetiloissa voit kutoa kangaspuilla,
ompelemista ompelukoneella ja saumurilla.
Tietokoneita käytettävissä
Kirppis
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KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY
Asemantie 1-3
16600 JÄRVELÄ
040 308 6210, 040 308 6209, 044 092 8844
ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Avoinna ma-pe 10-17
Löytötori, Taukotupa
LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Yrjönkatu 5 A 2
15100 LAHTI
(03) 782 2830
lahty@phnet.fi
www.lahty.fi
Tee se itse- autopaja Norokatu 3,
15170 Lahti puh. 03 781 3002
LAHDEN TYÖPAJA 92 RY
Huovilankatu 4, 3.krs
15100 LAHTI
(03) 781 9156
latypa92@phnet.fi
www.takatasku.net/paja.html
Ompelua, kangaspuut
LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY
Sairaalantie 6
23800 LAITILA
(02) 851 408
laitilan.tyottomat@lailanet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Sairaalantie 6
LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI RY
Juhani Ahontie 5 as 8
73100 LAPINLAHTI
040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi
Ma-pe 8-14 Kirpputori, kahvila
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Mykkäläntie 6
LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Oksasenkatu 8 B 13
53100 LAPPEENRANTA
0400 269 262, 0400 330 272
toimisto@lprsth.fi
www.lprsth.fi
Toimisto, eli Olotila, sijaitsee Oksasenkatu 8:ssa.
Olotilan yhteydessä toimii pieni kahvio ja opintotila. Puh. 0400 269 262
Ruokala Meijerikatu 1, Harapainen. Mape 11-12.30 Puh. 0400 269 206
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Meijerikatu 1, 53500 Lappeenranta
LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY
Siiriläntie 3
62100 LAPUA
050 464 6798
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net
Kahvila-ravintola Nukkeruusu kesäkaudella ma-pe 11-17, la-su 12-17
Talvikaudella ma-pe klo 10.00-15.00
Keittopäivä keskiviikkoisin
Tilauksesta toimitamme herkullisia leivonnaisia,
suolaisia piiraita yms. Toimitusaika n. 2 vrk.
Toimintaa ompelupalvelu, korumyyntipiste sekä onnittelukorttimyyntipiste.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Siiriläntie 3

LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Sairaalatie 4
08200 LOHJA
(019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
kotisivu.dnainternet.net/lohseuty/
Toimisto avoinna ma-pe klo 7.00 - 13.30
Ruokala ma-pe 7-13, lounas 11-12.30
Puutyöverstas, kudonta ja ompelu
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Sairaalatie 4
LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Leppäkuljunkatu 2
32200 LOIMAA
046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Toimisto avoinna ma-pe klo: 8.30-14
Kylätalkkaritoiminta; aputyövoimaa kotitöihin, siivoukseen, puutarhatöihin
Ruokailu ma-pe 11-12
Lounaskahvilasta kahvia, teetä, mehua, pullaa ja sämpylöitä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Leppäkuljunkatu 2
LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Liesitori 1
01600 VANTAA
(09) 8393 5440
www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.
asp?path=1;220;6013;23111;7940
Avoinna ma-pe 9.30-12.30
Toimintaa: jumppa-, kävely-, askartelu-, laulu-,
matkaryhmä, vesijumppaa sekä keskustelukerho
MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT RY
Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Avoinna ma-pe 10-15
Ruokala avoinna ma-ke ja pe 9-13 ja
kesällä myös torstaisin
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Meri-Vuosaaren Työttömät ry Punakiventie 1 00980 Helsinki
MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Kauppatie 48
29900 MERIKARVIA Läh.
044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat@suomi24.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kauppatie 48
Merikarvian yhd. sivutoimipiste:
Siikainen
Kankaanpääntie 1
29810 Siikainen
02 572 1844
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kankaanpääntie 1
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MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY
Porrassalmenkatu 1
50100 MIKKELI
(015) 212 333
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Toimisto avoinna klo 8-14
Aamupala ma-pe 7.30-9
Lounas ma-pe 11-12.30
Kässärissä kudontaa ja ompelua
Liikuntaa, kursseja ja retkiä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Porrassalmenkatu 1
MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY
Keskuskatu 19
23100 MYNÄMÄKI
(02) 437 6729
mstt@mynamaki.fi
Kirpputori on auki joka arkipäivä 6 tuntia.
Retkiä ym. toimintaa vähintään kerran kuukaudessa.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY Keskuskatu 19 23100 Mynämäki
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY
Kauppatie 1-3
52700 MÄNTYHARJU
Puh: 044 036 2442
rmantuharjuntyottomat@pp.inet.fi
www.potkuri.net
Avoinna arkisin: 09-16
Ruokailu Tiistaisin ja torstaisin klo 11.00-12.00
talvisaikaan vanhalla seurakuntalolla.
POTKURIN TYÖPAJAT Työpaja on
avoinna ma-pe klo 8-15.
Puu- ja käsityöpajat, POTKURI -projekti: Potkua elämään!
MATKAHUOLTO toimii osana POTKURI-projektia.
Kierrätyskeskus on avoinna mape 9-16 ja (kesäisin ) la 9-13.
Verhoomo Avoinna arkisin 08:00-15:30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kauppatie 1-3
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY
Kukkastie 33
15560 NASTOLA
(03) 762 5100
nastolan@phnet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY Kukkastie 33 15560 Nastola
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY
Nokian valtatie 25 C
37100 NOKIA
(03) 341 1301
valiasema@gmail.com
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/
Avoinna ma-pe 8-14
Ruokala/kahvila, lounas ma-pe 11-12.30
Kirpputori, muutto- ja kuljetuspalvelu, ATK-neuvontaa, kursseja
Kudonta- ja ompelupaja, puupaja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Nokian valtatie 25 C

NURMEKSEN AKTIIVIT TYÖNHAKIJAT RY
Koulukatu 5
75500 NURMES
(013) 480 110, 040-7151963
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano/
Toimisto ma-pe 8-15
Ruokala-kahvio ma-pe 8-14.30; lounas 11-13
Ompelupalvelu ma-pe 9-14.00
Puutyöpaja, kudontatilat, atk- ja itsehoitopiste
Valtimolla toimii sivupiste:
Tapaamistupa
Sampola, Piirolankuja 2
75700 Valtimo
Puhelin 040-8471504
Aukioloajat MA - TO 9.00 - 13.00
ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY
Lahdentie 65 D, 2. krs
16300 ORIMATTILA
(03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@dnainternet.net
Startti-Centerissä metallin työstöä
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Lahdentie 65 D
PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY
Petäjikönkatu 12 A 3
59100 PARIKKALA
050 362 4153
parikkalantyonhakijat@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Parikkalantie 12
PELLON TYÖTTÖMÄT RY
Museotie 34
95700 PELLO
040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Museotie 34
PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY
Urheilutie 2
41900 PETÄJÄVESI
Avoinna ma-pe 8.00 -18.00
050 566 1240
tyottomien.yhdistys@gmail.com
www.tyottomat.suntuubi.com
Kahvila, kirpputori
Pitopalvelutoimintaa
Siivousta, leivontaa, lumitöitä, ym.
PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Pistotie 2
44800 PIHTIPUDAS
040 7370 656
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kirkkotie 2
PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Mikonkatu 21
28100 PORI
02 641 4695
toimisto@porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Avoinna ma-pe 9-15
Ruokala (Piharivi 2.krs) ma-pe 11-13
Kirpputori ma-pe 10-14.30
Toimitiloissamme sijaitsevat ompelimo,
kudontapiste, kivipaja ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Mikonkatu 21

PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY
Kaivokatu 37
06100 PORVOO
019 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kaivokatu 37
PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Keskuskatu 3
89200 PUOLANKA
(08) 6155 4531
Virkkula auki ma-pe 9-15
Kirpputori ja loosivuokraus
Ruokala, kahvia ja kotileivonnaisia, päivän lehdet ja nettipiste
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Keskuskatu 3
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Särkilahdenkatu 11
21200 RAISIO
044 7005 310
Toimistomme on auki ma-pe 9-13.30
Ruokala avoinna Ma-Pe klo 8.00 15.00, Lounas klo 11.00-13.00
toimisto.ruokala@rstry.fi
Raision Ekotori Purokatu 10, p. (02)
438 7728, ark. 9-18, la 9-14
kts. www.raisionekotori.fi
Tekstiilityöpaja: Tornikatu 15, avoinna arkisin 9.00-17.00, korjauspalvelu, ompelupalvelu ja myynti
Verhoomo: Purokatu 10, Verhoomo toimii Raision Ekotorilla
Edullisesti polkupyörät huonekalut ja taloustavarat
Tuo metalli- ja sähköromut kiertoon!
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Särkilahdenkatu 11
RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Hopeakalliontie 107
82655 VÄRTSILÄ
050 337 2705
RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY
Sudentie 1
58900 RANTASALMI
(015) 440 816
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/rantasalmentyottomat/
Huilipaikka-kirpputori ma, ke ja pe
9-15, ti ja to 9-18, la 10-14
Ruokailu ma-pe 11-13
ATK-kursseja
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Sudentie 1
RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY
Kirkkotie 2
73900 RAUTAVAARA
040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Kirkkotie 2
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ROVANIEMEN KOHTAUSPAIKKA RY
Rakkatie 4
96100 ROVANIEMI
(016) 345 250
Toimisto avoinna 08:00 - 16:00
kohtauspaikka@roitry.fi
www.roitry.fi
Ruokala-kahvila Kohtauspaikka ma-la 08:00 - 15:00
Muutot, pienet korjaukset, pihatyöt, lumityöt, siivouspalvelu
ATK-tukipalveluita
Ompelupalveluita
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Rakkatie 4
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Paavontie 17
43100 SAARIJÄRVI
(014) 423 783
saty@saarijarvi.fi
saarijarven.tyottomat.googlepages.com
Nettikahvila ma-pe 8-18
Lounasaika 11-14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Paavontie 17
SALLAN MENOKKAAT RY
Kuusamontie 45
98900 SALLA
040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
http://menokkaat.wordpress.com/
Ruokala/kahvila ma-pe 11-12
Kirpputori Tiistai, keskiviikko ja torstai klo
12-17, Maanantai, perjantai klo 10-17
Työllistämistoiminta: Työmiespalvelu TILAUKSET 040-5210494
SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY
Länsiranta 4 A 1
24100 SALO
(02) 733 3375, 0400 631 426
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi
Ruokala ma-pe 11-12.30
Kahvio ma-pe 8-14.30
Ekotori ma-pe 8-17, la 9-14, Pursimiehenkatu 4, p. 040 583 6013
Taideverstas ma-pe 8-13 p.040 583 6013,
Työverstas ma-pe 7-17 044 368 7714
Kierrätyskeskus ma-pe 10-16, Salonkatu 31, p. 044 528 9001
Vaatteiden korjauspalvelu ma-pe 8-14
Voit tulla kutomaan mattoa tai poppanaa! ma-pe 08-14.30
ATK-lyhytkursseja, Työnhakuklubi toimintaa,
erilaisia työttömien virkistyspäiviä, retkiä.
Ilmaisia terveystarkastuksia työttömille, nuorten velkapörssi ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Länsiranta 4 A 1
SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY
Honkarannantie 5
71800 SIILINJÄRVI
044 957 4065
Ma-pe 9-13
aktiivit@dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/aktiivit/
Kopiokone, faksi, asiakastietokone, skanneri ja tulostin
Kangaspuut, lehtienlukupiste, saumuri ja ompelukone
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Honkarannantie 5
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SIPOON TYÖTTÖMÄT RY
Pilvilinnantie 4
04130 SIPOO
(09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
www.sity.mine.nu
Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
tietokoneet, fax ja kopiokone käytettävissä
Lounas työttömille, kirpputoritoimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Pilvilinnantie 4

TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Hämeentie 41
37800 TOIJALA
040 356 8989
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Avoinna ma-pe 9.30-16.30
Kahvio ma-pe 10-14, ruokailu to 11-13
Kierrätyskeskus ma-pe 9.30-16.30, la 10-14
Yleismiespalvelu, muuttopalvelu, puffetti-palvelu

SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY
Kisakatu 7
44200 SUOLAHTI
(014) 542 092
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
http://personal.inet.fi/yhdistys
/suolahden.tyottomat/
Ruokala ma-pe klo 11.00-13.00
Kirpputori, pyöräkorjamo, paja, matokutomo: Kellosepänkatu 19
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Rautatienkatu 11

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

SUONENJOEN TEHDÄÄNITSE RY
Jalkalantie 160 N 2
77600 SUONENJOKI
040 811 0366
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Jalkalantie 160 N 2

TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TST RY
Sepänkatu 5
20700 TURKU
044 700 7421
info@tstry.com
www.tstry.com
avoinna ma - pe klo 8-15
Aamupuuro ma-pe 8-9.30
Ruokailu ma,ti, to ja pe 10.3014.30, ke seisova pöytä
Kahvila, ompelimo, kerhoja ja kursseja
Kierrätyskeskus Turun Ekotori Kirkkotie 10
Ma-pe 10-18, la 11-15 044 700 7400 ja
Rieskalähteentie 74 Ma-Pe 1018, la 11-15 043 822 0199
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Sepänkatu 5

TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY
Sarvijaakonkatu 28-30
33100 TAMPERE
(03) 3122 3700
etappi@etappi.info
www.etappi.info
Avoinna ma-pe 8-15
Ruokala: Vuolteenkatu 11 mape 8-14, lounas 10.30-14
ATK-/mediapaja, autoapaja, polkupyöräpaja, puu- /entisöintipaja, siivousosasto.
Terveyspiste.
TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY
Tiilitie 38
64700 TEUVA
044 367 2674
teuvan.tyottomat@nic.fi
Kotisivut: http://personal.inet.
fi/yhdistys/treffipaikka/
Avoinna Maanantaisin, keskiviikkoisin,
torstaisin ja perjantaisin klo 9-14.00.
Tiistaisin klo 9-17.00.
Kirpputori on avoinna arkisin klo
9-14.00 (tiistaisin klo 9-17.00).
Myymälästämme löydät treffipaikalla valmistettuja tuotteita
TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY
Maiju Lassilan tie 2
82600 TOHMAJÄRVI
050 331 2655
tohmajarven.aktiivit@kolumbus.fi
www.tohmajarvenaktiivit.fi
Kahvila-ruokala Kyökin puolella ma-pe 8-17, la 8-14
Ruokailu ma-la 11-13
Tilausleivontaa, pesula, korjausompelimo, siivouspalveluita, aputöitä

TYÖPAJAYHDISTYS TEKO RY
Karjalantie 9
57200 SAVONLINNA
(015) 555 0179
konttori@tietoteko.net
http://www.tietoteko.net/
avoinna arkisin ma-pe klo 9-14
Savonlinnan pajat: autopaja, TV-paja ja tietopaja.
Pohjolankatu 21 57230 Savonlinna. Ma-pe klo 8-14.
Sulkavan pajat: Kirpputori ja puutyöpaja.
Kirkkotie 3 58700 Sulkava. Ma-ti 9-15. To-pe 9-15.
TYÖPETARI RY
Urheilutie 2
93100 PUDASJÄRVI
(08) 822 138
pty@dnainternet.net
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
TYÖPETARI RY
Urheilutie 2
93100 PUDASJÄRVI
TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY
Virastotie 2
43800 KIVIJÄRVI
(014) 469 1362, 040 837 3541
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Virastotie 2
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TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA; LIIKAUTTAJAT RY
Nokiantie 2-4 krs.3
00510 HELSINKI
(09) 7746 830, (09) 7746 8332
Fax: (09) 7746 8331
p.kyckling@suomi24.fi

WIIALAN SENTTERI RY
Kansankatu 1
37830 VIIALA
040 704 7054
wiialansentteri@gmail.com
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kansankatu1

URAPUTKI RY
Työmiehenkatu 3 as. 6
83500 OUTOKUMPU
050 551 5598

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

URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Urjalantie 26
31760 URJALA
040 1621961
urjalanty.ry@gmail.com
http://www.urjalantyottomienyhdistys.fi/
Ma-pe 9.00-17.00, La 10.00-15.00
Kirpputori toimintaa
Kotiapua: Mm. siivousta, puutarhatöitä, lumitöitä, pieniä remontteja yms.
Muuttoapua: Käytössä iso pakettiauto.
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
Aittaranta 2
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh/fax (02) 841 8648
Avoinna ma-pe 8.30-15
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Kerhotilat Välskärintie 2 B-talo ma-pe 9-13
Ompelu- ja puutyötilat ma-pe 9-13
Työnhakuvälineet: tietokoneet, puhelin,
päivän lehdet – sis. kopiointimahdollisuus.
Patikka- ja ulkoiluretket sekä vene-, polkupyörä-, sieni- ja marjaretket.
Eu-elintarvikkeiden jakopiste:
Aittaranta 2
VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY
Leinikkitie 22 B (Hiekkaharju) ja
01350 VANTAA
Puh./fax(09) 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat
Kahvia, päivän lehdet, radion kuuntelua, kirjojen
lainausta, kopiokone, pienimuotoinen kirppis
Lauhantie 10 C (Tikkurila)
01300 VANTAA
(09) 871 1394
vt.lauha@hotmail.com
Kahvia, päivän lehdet, kirjojakirppis, kopiokone, tietokone, kursseja ja harrastustoimintaa
www.kolumbus.fi/vantaan.tyottomat
Kumpikin avoinna 9-15
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Leinikkitie 22
VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY
Hintsankuja 4
20610 TURKU
Puh. 040 755 4036
Fax: (02) 236 5202
varissuon.tyottomat@gmail.com
www.varissuontyottomat.net
Ruokala ma-pe 11-13
Kahvio ma-pe 8.30-14.30
Kirpputori ma-pe 8-18, la ja su suljettu
Ompelimo 8-16.30
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Hintsankuja 4

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

YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY
Vaaskiventie 10
90500 OULU
040 773 3235 ja (08) 540 9254
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net
Avoinna Ma-Pe klo 8-15
Ruokala ma-pe 8-15.00
Lounas ma-pe 10.30-13.30 sis. salaatin tai jälkiruuan, leivät ja juomat
Tuoretta pullaa tai munkkeja joka arkipäivä.
Tilauksesta leivomme täytekakut
ja voileipäkakut, kuivakakut
Kuntoilua, tapahtumia, toimintaa ym.
Tarvitsetko tiloja yritykselle, yhdistykselle
tai yksityistilaisuuden järjestämiseen?
Tilojen varaus ma–pe klo 8.00–14.30
toimistosta puh. 08-540 9254

YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY
Alkkulanraitti 97
95600 YLITORNIO
Puh./fax (016) 571 888
yty.toimisto@co.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/ylitorniontyottomat/
Toimiston ja kierrätyksen aukioloajat: ma-mo 9.30-16, pe 9-15
Kierrätyskeskus, internet, päivän lehdet, kopiot, fax
Retkiä ja koulutuksia ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Alkkulanraitti 97
YLIVIESKAN TYÖTTÖMÄT RY
Savelantie 1
84100 YLIVIESKA
040 725 6108
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Savelantie 1
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY
Kauppakatu 20
89600 SUOMUSSALMI
050 371 3023, 050 524 2645
Fax: (08) 713 023
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat/
Avoinna ma-pe 8-16
Ruokala Puolinen ma-pe 11-12.30
Kierrätyskeskus ma-pe 9-17, la 9-14
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Kauppakatu 20
YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
Mikkolantie 11
33470 YLÖJÄRVI
puh./fax (03) 348 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.tyottomat.ry
Kahvia, tuoreet lehdet, askartela, kangaspuut
Avoinna ma-to 8-15, pe 8-14
Lahjatavaramyymälä Vierasvara ma-to 8-15, pe 8-14
Kierrätyskeskus Toimintatie 4, 050 390
4590 Avoinna: ma ja ke 10-17,
ti, to ja pe 10-15
Jäteasema, nikkaripaja ja yhdistyksen vene ym. toimintaa
Eu-elintarvikkeiden jakopiste: Mikkolantie 11
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