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Kunnallisvaalit

K

untavaalit olivat ja menivät.
Itse mietin, että kuinkahan moni vanha valtuutettu laittoi vaakakuppiin sen, miten kausi oli mennyt. Oliko hän valtuutettuna
pystynyt vaikuttamaan työttömien palveluihin, päihde-, mielenterveyskuntoutukseen tai työpaikkojen luomiseen kuntiin myös niille, joiden polku ei kulje automaattisesti kohti avoimia työmarkkinoita? Mitä ajatuksia omalla valtuustoryhmällä oli ollut syrjäytymisen ehkäisyyn? Oliko
valtuusto oikeasti tiennyt, että sosiaalibudjetti oli alimitoitettu? Oliko valtuusto oikeasti tiennyt, paljonko oma kunta maksaa työmarkkinatuen rahoitusosuutta työmarkkinatuen passiivisaajista?
Oliko valtuutettu/valtuusto oikeasti tiennyt, mihin valtionosuuksia tulee omalle kunnalle? Kuinka moni valtuutetuista tiesi viime kaudella, kuinka moni oman kunnan työtön työnhakija on syrjäytetty TE-palveluista toivottomina tapauksina ja siirretty kunnan toimeentulotuen saajaksi? Tietävätkö kuntapäättäjät, mikä on oman kunnan tilanne koulujen terveydenhuollossa? Onko oppilashuollossa tarpeeksi terveydenhoitajia, psykologeja
ja lääkäreitä? Mitä laki näihin asioihin sanoo? Ovatko virkamiehet kouluttaneet valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä näihin asioihin? Asiathan ovat
kovin traagisia ja niihin on vaikea saada rotia, mutta kuntien valtuustojen
tehtävänä on hoitaa kunnan asioita kokonaisvaltaisesti ja kaikki kuntalaiset
huomioiden. Onko helpompi vaieta kuin vaatia kuntalaisille tasapuolista
palvelutarjontaa ja taata kaikille tasapuolinen huolenpito sekä kuntalaisten
tarvitsema hoiva ja turva? Kuinka moni muistisairas vanhus jonottaa palvelukotiin liian kauan? Tilanne aiheuttaa omaisille ja vanhukselle turvattomuutta, ahdistusta ja sairastuttaa myös läheiset.
Tampereen kaupunki maksaa Kelalle kuntien rahoitusosuutta eli ns.
sakkomaksua tänä vuonna arviolta 14 miljoonaa. Helsingillä summa menee 20 miljoonalla rikki. Tänä vuonna myös kaikilla muillakin kunnilla
sakkomaksut ovat nousseet työmarkkinatuen korotuksen vuoksi huimasti. Mitähän pitäisi tehdä? Entäpä tietääkö valtuutetut kuntien saamat lisäbonukset, jos kunta palkkaa omia kuntalaisia vaikkapa palkkatuella töihin?
Myös uusi työvoimanpalvelulaki tuntee vielä vuoden 1987 työllisyyslain
jämän. Mitä enemmän kunta työllistää, sitä enemmän kunta saa lisäprosentteja valtiolta. Tietääkö valtuutetut, että valtionapuja tulee – vaikkakaan ei korvamerkittynä – työttömien terveydenhuoltoon ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseksi. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan osalta
tulee lisäksi toimintapäiväkohtainen korvaus.
Yhdistyksistämme oli ehdolla hyviä ehdokkaita valtuustoihin monen
puolueen listoilta ja valituksi tulikin eri puolilla maatamme monta valtuutettua. Tosin ihan liian vähän. Meidän ihmiset tuntevat työttömyyteen
liittyvät lainsäädännöt ja nyt kun TE-palvelut vähenevät (ja loppuvatkin
useista kunnista), niin olisi ollut tosi tärkeää saada valtuutetuiksi ihmisiä, jotka ymmärtävät nämä asiat. Noin puolet pitkäaikaistyöttömistä asuu
kunnissa, joissa vuoden vaihteessa alkaa työministeriön budjetilla rahoitettuja kuntakokeiluja. Työministeriön ja hallituksen toiveena on uusien työllistämistoimien järjestäminen kunnissa. Kokeiluiden verkostot tulee olla
kunnossa yritysten ja myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. On
todella mielenkiintoista nähdä, joko nyt saadaan aikaan se, että edes ”Kuntouttava työtoiminta” käynnistyisi niissä kunnissa, joissa siitä ei ole vielä
tehty juuri havaintoa. Niihin kannattaa käydä ottamassa mallia Kainuun
naisten kehittämästä mallista. Maarit Nurmi ja Päivi Ahola-Anttonen
opettavat hyvin mielellään kaikkia kuntapäättäjiä.

Sörkkä 30.10.2012
Kuntavaalien jälkimietteissä
Lea Karjalainen
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Päätoimittaja

Voiko kaikkea uhrata
työllisyyden alttarille?
Olen seurannut viime viikot tiiviisti Talvivaaran sekoilua ympäristöasioiden
kanssa. Asia on varmaan kiinnostanut maassamme kaikkia työllisyysasioiden
kanssa kamppailevia kansalaisia. Mitä kaikkea me olemme valmiita
uhraamaan työllisyyden alttarille? Onko ympäristötuhot hyväksyttäviä
missään olosuhteissa? Eivät ole, sanovat suomalaiset!

M

ielenosoitusmarssilla keskiviikkona 14.11.2012 ratikoiden ikkunoista ihmiset nostivat peukaloitaan ja ohiajavien autojen
kuljettajat nostivat kättään, sillä hekin olivat mielessään mukana Talvivaaran mielenosoituksessa. Kaivoksien selityksiä tapahtuneelle kauhistuttavalle kaaokselle on
löytynyt lehtien sivuilta. Seuraava uutinen
16.11. Iltalehdessä:
”Talvivaaran tänään 15.11.12 nimetty
hallituksen uusi puheenjohtaja Tapani Järvinen nimesi vesisateet yhdeksi suurimmaksi syypääksi Talvivaaran ongelmiin.”
Suurimmaksi ongelmien aiheuttajaksi Järvinen nimesi sään. ”Perussyy (ongelmiin) on sää ja sadeolosuhteet. Viimeiseen
sataan vuoteen ei ole saatu näin suuria sateita”, Järvinen sanoi. ”Talvivaaran ongelmia asetetaan selvittämään selvitystoimikunta, jonka jäsenet ovat Suomesta ja ulkomailta. Myös poliisi tutkii Talvivaaran
toimintaa”.

Kittilän kultakaivos
Itseäni tämä alkoi kiinnostaa laajemminkin ja olin todella hämmästynyt, mitä tapahtuu kotiseutualueellani Lapissa. Hakukoneella löytyi Kaivostoimintaa Kittilässä:
Tuula Laatikainen, 8.6.2012: ”Kittilän
kultakaivoksessa outoja syanidivuotoja –
jätevesistä mitattiin syanidia yli luvallisen
rajan”.
Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen
jätevesistä mitattiin viime vuonna syanidia yli luparajan. Kanadalainen kaivosyhtiö Agnico-Eagle kiistää, että syanidia olisi päässyt luontoon. Mittaustulos ilmenee
kaivoksen vuosiraportista ja Pöyryn tekemästä yva-selosteesta. Kaivokselta omistaja saa 25 kilogramman kultaharkon joka
viikko. Miksi kaivoksen myrkyt on luvattomilla teillä?

Kevitsan kaivos
Samaa omistajan asennetta on helppo havaita edelleen Sodankylän Kevitsan kohdalta, jossa kaivos on jo hallinto-oikeudessa ympäristöviranomaisten kanssa. Sodankylän Kevitsan kaivoksen jätealtaan suojapohjasta kiistellään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kaivosyhtiö ei halua rakentaa jätealtaaseen kallista suojapohjaa, jonka alemmat
lupaviranomaiset ovat määränneet tehtäväksi. Kaivosyhtiö FQM ei ole päästänyt
Yle Uutisia kuvaamaan kiisteltyä jäteallasta.
Molemmat kaivokset Lapissa ovat ulkomaisten yhtiöiden omistamia. Kovasti ovat Lapin kunnat halunneet alueilleen
kaivoksia ja mittaamattomat ovat ne malmivarat, joita kotiseutualueeltani löytyy.
Jokaiseen kuntaan pystytään perustamaan kannattava kaivos, jos vai rahaa löytyy ja niin halutaan. Geologin tutkimuslaitos on tehnyt mittavan työn tutkiessaan
maaperän ja ulkolaiset yhtiöt tulevat valmiiseen malmioon.

Miksi alue suojeltiin?
Selasin Kevitsan kaivoksen asioita ja netistä löytyi kaikki lupapäätökset. Kevitsan
kaivos on perustettu Koitelaisen Natura
2000 alueelle ja kattaa yhteensä 600 hehtaaria.
Suojelukohteen perustelujen lista on
pitkä. Siellä on eläimistä ahmaa, saukkoa
ja aivan lukematon määrä kasveja. Ja mikä
tärkeintä: maailmassa aivan ainutkertaista Lapin arktisen alueen luontoa. Muistan,
kuinka vaikeaa on ollut saada Natura alueelle ihan tavallisen ihmisen talolle lupaa.
Nyt kuitenkin annettiin 600 hehtaaria,
eikä luonto toivu koskaan.
On helppo arvata, miten tätä on markkinoitu kunnan isille: työtä työttömille,
kasvua ja veroeuroja kuntiin. Tiedän, että
paljon ihmisiä käy töissä Talvivarassa, Kittilässä ja Sodankylässä hyvin kaukaakin.

Tiedän, että paikalliset kassat kilisevät iltaisin kaupoissa ja kapakoissa. Torpan tytön poikakaveri pääsee sahalle töihin, kun
kaivoksella tarvitaan myös lautatavaraa tai
se torpan tyttö itse.
Muualta tulevat tarvitsevat asuntoja, kouluja, päiväkoteja ja tontteja. Niihinkin tarvitaan rakentajia. Työ kaivoksilla luo
työtä ympäröivälle yhteiskunnalle ja siitä
hyötyy tavalla tai toisella kaikki kuntalaiset. Jopa se työttömäksi jäänyt, joka ei enää
kelpaa edes kortistoon. Mainari tarjoaa kapakassa kaljan ja kaksikin.
Kunnan kassassa on paremmin rahaa
ja ehkäpä järjestyy asunto asunnottomalle,
ehkä aika terveyskeskukseen, ehkäpä vielä joskus suojatyöpaikka kunnan työpajalle,
kunhan kunta kehittyy.
Mutta siitä huolimatta, jos vastassa on
luonnon tuhoutuminen, joillekin ihmisille
muutto ainakin Kainuussa suvun ikiaikojen asuinalueilta tai uudestakin kodista, jos
et enää mene kesämökille ilman, että sinulla on mukana saunavesi säiliössä. Ihmisten
menetyksen tuskaa ei voi mitata. Satojen
ihmisten elämä muuttuu lopullisesti.
Tämä luontoa kohtaan tehty rikos vaikuttaa meihin muuallakin eläviin ja asuviin
enemmän, kuin mihin miesmuisti yltää.
Tiedättekö, että Inka-heimon perimä on
muuttunut kaivosten saastepilvien vuoksi?
Mitä nämä asiat tarkoittavat tulevaisuuden
pohjoisen ihmisten perimälle? Älkää tuhotko kaunista maatamme edes työllisyyteen vedoten. Minkälaisen maan me ahne
sukupolvi jätämme lastemme lapsille? Itse
luulin vielä kymmenen vuotta sitten, että
Suomesta tulee EU-maiden reservaatti,
jossa me kaikki olemme päivisin kodassa ja näyttelemme alkuperäiskansaa. Jos ei
muuten, niin työllisyyden nimissä.
Ei kaivoksia, ei näin hoidettuna edes
työllisyyden nimissä.

Sörkässä 16.11.2012
Lea Karjalainen
Työttömien puheenjohtaja
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Kiitos kansamme
edustajille

Lea Karjalainen

4 Karenssisanomat 4/2012

Tarja Filatov

Kuvat: Juha Keränen

T

VY ry muisti 20-vuotisjuhlavuonaan
kansanedustajia ja ministereitä, jotka
ovat toiminnallaan vaikuttaneet siihen,
että TVY ry on otettu huomioon valiokuntien kuulemisissa. He ovat vaikuttaneet myös
siihen, että toiminnallemme on löytynyt sympatian lisäksi rahaakin. Emme voineet muistaa
kaikkia, joten valitsimme muistettaviksi Ilkka
Kanervan, joka ensimmäisenä ministerinä turvasi TVY ry:n jäsenyhdistysten ensimmäiset rahoitukset. Ilkkaa muistimme jo alkuvuodesta.
Lokakuun muistamis- ja kiitostilaisuudessa
ojensimme standardit toimintamme aikana toimineille ministereille sekä työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajille Jouko Skinnarille
ja Tarja Filatoville sekä edellisen kauden valiokunnan pj:lle Arto Satoselle. Samoin muistimme sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Juha Rehulaa (edellisen hallituksen sosiaalija terveysministeri ja jo aiemmin myös valiokunnan puheenjohtaja) sekä Kouvolan 20-vuotisjuhlassa vieraillutta sosiaali- ja terveysvaliokunnan
puheenjohtajana toiminutta Valto Koskea.
Samalla kansanedustajille luovutettiin edellisenä päivänä istuneen Ihmisarvofoorumin kanavien tulokset. Jouko Skinnari on tätä nykyä
valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtaja
ja oli tälle vuodelle mm. vahvasti vaikuttamassa siihen, että yhdistykset saivat korvamerkittyä
rahaa. Kiitämme kaikkia kansanedustajia hedelmällisestä yhteistyöstä TVY ry:n 20-vuotistaipaleen aikana.

Juha Rehula

Jouko Skinnari

Arto Satonen
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Jyväskylän Voimavararyhmä
Ihmisoikeusfoorumissa 25.10.2012
IHFO-päivänä esiintyvän Voimavara
ryhmämme yhteenhitsautuminen
alkoi jo elokuussa Helsingin diakonssa
laitoksen Kaapeli-pilottihankkeen
johdolla. Kirsti Rinta-Panttilan ja
Jouni Kylmälän vetämän kolmen
päivän valmennuksen innoittamina ja
voimauttamina ryhmämme kokoontui
omatoimisesti kerran viikossa
työstämään ryhmämme esitystä.

K

ävimme paljon keskusteluja tulevan esityksemme muodosta ja sisällöstä. Ideoita lenteli ilmassa monenmoista. Viimein esityksemme
alkoi hahmottua. Ryhmäläisiä koskettaneet ja kummastuttaneet pohdinnat muuttuivat lyhyiksi lauseiksi. Ne liitettiin diaesitykseen taustanaan kuvia, jotka olivat
kerätty yhdistyksen kuvagalleriasta. Osan
lauseista esitimme vuorollamme ääneen.
Päätimme, että esityksessämme yksinker-

Kuva: Eija Tuohimaa

Martti, Erja, Alpo, Marja ja Pia helpottuneina
hymyilemässä esityksen jälkeen.

taisuus ja hiljaisuus on voimaa. Esityksemme pääteemoja olivat inhimillinen kohtelu,
oikeusturva työttömälle, oikeaa ja mielekästä työtä sekä kohtuullistaminen.
Pienten vastoinkäymisten ja suunnantarkistuksen jälkeen ryhmämme tiivistyi
alun 15 henkilöstä seitsemään sitkeään ja
aikaansaavaan henkilöön. Kaikkia jännitti edessä oleva esitys mutta silti halusimme hoitaa homman kunnialla loppuun asti.
Torstaina 25.10 klo 7.00 lähdimme ajamaan Jyväskylästä Helsinkiin Ihmisoikeusfoorumiin. Tunnelma bussissa oli rento,
vaikka hienoista jännitystä oli ilmassa. Kellään ei tullut enää uni silmään. Tässä tunnelmia ja kokemuksia voimavararyhmäläisiltä:
Alpo: ”Linja-auto matka oli alussa kylmä ja istuimetkin olivat oudon muotoiset
ja tilaa oli vähän. En ole aikaisemmin ollut
IHFO:ssa. Aikataulut foorumissa toimivat
hyvin. Ryhmätyöt olivat antoisia ja syntyi
paljon keskustelua. Tunnelma oli hyvä ja
esityksien sisällöt mielenkiintoisia. Ei ollut
pitkäveteistä seurata, koska asiat esitettiin
selkeästi. Päivän loppupuolella oli energiat
vähissä eli olin siis keskittynyt hyvin esityksiin?!”
Erja: ”Bussissa tunnelma oli innoittava ja lähtö Helsinkiin tuntui miellyttävältä. Olen ollut kahdesti Ihmisoikeuspäivil-

lä, en IHFO:ssa. Aikataulut pitivät hyvin.
Mielestäni on tärkeää, että asiantuntijapaneeliin osallistuu työministeri sekä sellaiset henkilöt, jotka tietävät työttömyyden
hoidosta ja kolmannesta sektorista työllistäjänä. Heidän nimenomaan tulisi olla siellä
kuuntelemassa. Ehdotukseni on myös, että
kanavatyöskentely saisi olla hieman lyhyempi.”
Marja: ”Matkalle lähtiessä vielä viime hetken peruuntuminen aiheutti vuorosanojen uudelleenjakoa. Oli jännittävää
lähteä tilaisuuteen, jossa ei ennen ole ollut. Eipä sitten ollut ennakkopaineita eikä
odotuksiakaan, elikkä avoimin mielin kohti seikkailua! Olimme hyvissä ajoin paikalla ja söimme hyvällä ruokahalulla. Kerkesimme harjoitella uudella mikrofonilla
ja laitoimme seinille ryhmämme aikaansaannokset. Kahden Kaapeli-ryhmän esitykset olivat aivan toisistaan poikkeavat.
Omaamme olin tyytyväinen.”
”Asiantuntijaluennot olivat erittäin
mielenkiintoisia. Sketsiryhmä oli hauska.
Tosin sen parempi paikka olisi ollut myöhemmässä vaiheessa keventämässä raskahkoa ja tiivistä aikataulua. Ryhmätyöskentely toi myös mukavaa vaihtelua aktiivisen osallistumisen muodossa ja keskustelu oli rikasta, valaisevaa ja polveilevaa.
Taitava sihteerimme sai tiivistettyä kolme
tiukkaa ja laajaa kysymystä paneelisteille.
Helsinkikeskeisyys välillä häiritsi sekä se,
että kansanedustajia ja muita päättäjiä oli
paikalla aivan liian vähän. Hernerokka tuli
todella tarpeeseen, kiitos.”
Martti: ”En ole ennen käynyt
IHFO:ssa. Esitykseemme olin tyytyväinen
ja alustukset olivat hyviä. Taukoja olisin
toivonut olevan enemmän; keskittyminen
herpaantui välillä pahasti. Lisäksi Helsinkikeskeisyys oli välillä silmiinpistävää.”
Pia: ”En ole aikaisemmin osallistunut
IHFO:oon. Koko reissu oli mielestäni onnistunut. Odotin, että paikalla olisi ollut
päättäjiä ja kansanedustajia. Tapahtuma oli
helsinkikeskeinen. Voisin lähteä uudelleenkin..”
25.10. Jyvässeudun Työttömien yhdistys vietti 20-vuotisjuhlia, jossa ryhmämme esitti samaisen esityksen kolmen naisen voimin. 9.11. ryhmämme vietti Kaapelin Kaatajaisia... vai olisko pitänyt olla Katkajaiset?

Marja Kortesalmi
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Palkkatyötä
pitkäaikaistyöttömille
Pitkäaikaistyöttömyys on
kasvanut koko 20 vuoden ajan.
Pitkäaikaistyöttömyydellä tarkoitetaan
yhtäjaksoisesti kestänyttä vuoden
työttömyyttä. Onko työttömyyden
hoitoon kiinnitetty Kuopion
kaupungissa tarpeeksi huomiota? Mitä
kertoo se, että Kuopio on maksanut
ns. Kelan sakkomaksua elokuun 2012
loppuun mennessä yhteensä 2 845,662
miljoonaa euroa?

Paula Mehto, Kuopio
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö –
TVY ry:n hallituksen jäsen

K

unta joutuu maksamaan valtiolle Kelan kautta sakkomaksua työmarkkinatukimenoista 50 % jokaisesta yli 500 työttömyyspäivää passiivisesti työmarkkinatuella olevasta henkilöstä. Onko kunnalla vara tämän
suuruiseen laskuun? Onko tämä oikeaa talous- ja työllistämispolitiikkaa? Mielestäni
tämä kertoo siitä, että pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ei ole paneuduttu. Eikö se
kiinnosta? Miksi ei, vaikka tiedetään, että
työllistäminen tulee aina kannattavammaksi kuin työttömyys.
Korostan työllistämistä esim. palkkatuella. Aktiivitoimenpiteillä on paljonkin
työttömiä, mutta kaikista tärkein on etsiä
ratkaisu siihen, miten työttömiä saadaan
palkkatyön piiriin. Aktiivitoimenpiteet tarkoittavat joskus vain sitä, että työttömillä
työllistetään muita (kuten projektien työntekijöitä jne.), eikä itse pitkäaikaistyöttömyys vähene kuin tilastollisesti.

Tiedotteet

STM: Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2013

P

alkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuihin ei tule
muutoksia vuonna 2013. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
on edelleen 0,6 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on
edelleen 0,8 prosenttia palkasta, jos palk-

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo,
puh. 0295 163195,
kirsi.paivansalo@stm.fi

kasumma on korkeintaan 1 990 500 euroa.
Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,2 prosenttia palkasta.
Myös yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut pysyvät samoina
kuin vuonna 2012. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,2 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava
työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
on 0,8 prosenttia palkasta.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on samoin edelleen 0,8 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on kor-

keintaan 1 990 500 euroa. Sen ylittävältä
osalta maksu on 2,05 prosenttia palkasta.
Ainoastaan yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotetaan vuonna 2013.
Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on
0,8 prosenttia palkasta, jos palkkasumma
on korkeintaan 1 990 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu
on 2,35 prosenttia palkasta. Yliopistojen
ylempi työttömyysvakuutusmaksu nousee
0,15 prosenttiyksikköä vuodesta 2012.
Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 15. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
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Paltamon Työtä Kaikille
-kokeilussa viimeinen vuosi
Paltamossa on toteutettu yhden
luukun työllistämiskokeilua vuodesta
2009. Useimmista muista malleista se
poikkeaa toimintakokonaisuutensa
vuoksi ja kaikista muista työllistämis
kokeilusta siinä, että kohteena ovat
kunnan kaikki työttömät. Kokeilun
viimeinen vuosi on käynnistymässä, ja
samaa koskee myös mallin seuranta
tutkimusta. Siinä on mukana kaksi
Joukoa, Kajanoja ja Karjalainen, jotka
pohtivat seuraavassa Paltamon
kokeilun tuloksia. Tutkimuhankkeen
päätösseminaari järjestetään syksyllä
2013.

T

utkimushankkeessa alusta saakka
mukana ollut dosentti Jouko Kajanoja vastaa kokeilunprosessin
arvioinnista.

Miten tiivistäisit kuluneen kolmen
vuoden aikana tapahtuneen?
Hanke lähti vauhdikkaasti käyntiin. Sen alkaessa Paltamonssa oli yli 300 työtöntä ja
työttömyysprosentti 18. Parin vuoden kuluttua työttömyysprosentti oli 5 ja työttömiä noin 50. Kaikille on maksettu ainakin
vähän enemmän kuin olivat aiemmin saaneet työttömyys-, asumis- ja toimeentulotukea. Aluksi vähintään 850 euroa kuussa. Minimityöaika on 4 tuntia 45 minuuttia
päivässä. Sittemmin minimipalkka on vähän noussut. Työpalkasta kertyy eläkettä.
Perustavoitteena on, että Työvoimataloon työllistetyt siirtyvät avoimille työmarkkinoille. Tähän mennessä tavoite on
toteutunut noin 50 henkilölle. Lisäksi koulutukseen on lähtenyt runsaat 20. Paltamossa avoimen työllistymisen ja kouluttautumisen mahdollisuudet eivät ole ruusuiset ja paikkakunnalta lähtö on monelle
ison kynnyksen takana.

Muitakin ongelmia on. Väkeä on
otettu sisään niin vauhdikkaasti, että
työllistettyjen ohjaamisessa on ollut
ongelmia, vai mitä? Tutkija Jouko
Karjalainen THL:stä, tulit vähän
myöhemmin mukaan tutkimukseen,
mutta olet tunnustellut minua
enemmän talon ilmapiiriä. Miten
kuvaisit olennaisimpia saavutuksia ja
ongelmia?
Kokeilussa mentiin aluksi aika lujaa ylämäkeen ja sitten välillä kovaa kyytiä alamäkeen. Valtaisan mediahuomion varjoon
jäivät monet ongelmat kuten se, että ilmapiiri Työvoimatalossa meni varsin huonoksi. Ensimmäinen toiminnanjohtajakin
jouduttiin lopulta luottamuspulan vuoksi erottamaan. Se muistuttaa taas kerran
siitä tosiasiasta, että juuri tällaisissa kokeiluissa ihmisillä, heidän ominaisuuksillaan
ja tekemisillään on paljonkin väliä. Viimeinen vuosi on menty tasaisempaan tahtiin
ja suunta ainakin näin ulkoapäin katsoen
näyttäisi olevan eteenpäin. Uusia hankkeita on kehitelty, nettilehti saatu ilmestymään säännöllisesti, tynnyrisaunoja on
myyty sekä osuuskuntia ja yhteiskunnallisia yrityksiä puuhataan.
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Perustoiminta taitaa kuitenkin olla
aika samanlaista kuin työpajatoiminta
muullakin maassa?
Työvoimataloon kuuluvat tekstiilipaja, jossa ovat ompelimo, kutomo, huovutus sekä
entisöinti- ja puutyöpajat, Pullateria ja kokouspalvelut. Näprinki somistaa ja myy talon tuotteita. Lisäksi löytyvät pyöräpaja,
kalastustarvikepaja, on alihankintaa sekä
toimisto- ja siivouspalveluja, kierrätyskeskus Kiehrinki, nettisivujen ylläpito, itsepalvelukirppis ja viimeksi on käynnistynyt
metallipaja, kertoo Jouko Kajanoja.
Työvoimatalosta on vuokrattu työvoimaa Paltamon kuntaan, yrityksiin, järjestöihin ja maakuntahallintoon. Työtä on
tehty myös yksityisten henkilöiden tilauksesta. Ulkopuolelle vuokratuilla työllistetyillä säilyy työsuhde työvoimayhdistykseen. Yritykset ovat käyttäneet noin sata
työnantajapakettia, jossa yritys saa työntekijän käyttöönsä kuukaudeksi ilman maksua.

Työnantajapaketit mahdollistavat
työkokeilun avoimilla työmarkkinoilla.
Osa yrityksistä on käyttänyt pakettia
useammankin kerran. Tässä kaikessa
ei ole paljonkaan uutta, mutta
Työvoimatalon palkkausjärjestelmä
taitaa olla omanlaisensa.
Totta puhut, vahvistaa Jouko Karjalainen.
Viime vuosina on paljon puhuttu työn ja
sosiaaliturvan yhdistämisestä ja Paltamon
Työtä Kaikille -kokeilussa on juuri siitä
kysymys. Tuntipalkka on kaikille sama ja
kunkin työntekijän palkka lasketaan vuotta aikaisemmin saadun sosiaaliturvan mukaan. Saadun työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen päälle tulee 115
euron kannustinpalkkio sekä toimeentulo- ja asumistukea korotetaan keskimääräiseksi arvioidulla veroprosentilla eli 16,3:lla.
Työpalkastahan maksetaan veroa. Vuoden
viiveellä haluttiin varmaankin estää Paltamon sosiaalitoimiston ruuhkautuminen.
Kun tuntipalkka on sama eli alin JHL:n
työehtosopimuksen mukainen, kokonaispalkkaa säädellään työtuntien määrällä.
Lyhin päivittäinen työaika on 4 tuntia 45
minuuttia ja sillä tulee tätä nykyä minimiansioksi 1018 euron bruttoansiot, jonka saa noin puolet työllistetyistä. Enimmillään palkka voi olla lähes 2000 euroa. Silloin perustana on luonnollisesti kohtuullisen hyvä ansioturva. Toisaalta minimipalk-
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Jouko Karjalainen
kaan on nuoria lukuun ottamatta aika harva tyytyväinen. Lisäksi joillekin on maksettu ns. ohjaavan työn lisää, mutta sen perusteet ovat olleet hiukan hakusessa hankkeen aikana.

Koko hankkeen yksi alullepanija oli
paikallisen yrittäjäväen nokkamies.
Kuinka yhteistyön paikallisten yritysten
ja järjestöjen kanssa on sujunut
Jouko Kajanoja? Sehän on eräs sinun
tutkimusosiosi ydinkysymys.
Yhteys yritysten kanssa on ollut vuoristorataa. Aluksi yhteys näytti hyvältä. Yksi
paikkakunnan yrittäjä on koko ajan ollut
vastahankaan hankkeelle ja luonut kielteistä ilmapiiriä. Hän väittää, että hanke haittaa paikallista yritystoimintaa kilpailemalla sen kanssa. Kysymys onkin johtanut siihen, että kaikkien toimintojen osalta on
jouduttu ylenmääräisen tarkkaan selvittämään, ettei kilpailua paikallisten yritysten
kanssa ole. Yhteys yrityksiin on nyt vähän
parantunut, mutta kilpailun häiritseminen
on edelleen hankala kysymys. Toisaalta nyt
tehdään entistä enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.
Hanke on kunnan hanke, vaikka onkin
hallinnollisesti yhdistysmuotoinen. Kunta
on jonkun verran ”vuokrannut” hankkeeseen työllistettyjä. Yhteys paikallisiin ja
maakunnallisiin hankkeisiin on sekin ollut
tempoilevaa. Aluksi oli innostusta, mutta
sitten yhteistyö heikkeni. Hanke kääntyi

Jouko Kajanoja
sisäänpäin. Uuden vetäjän myötä yhteistyö
maakunnallisiin työllistämishankkeisiin on
saatettu uudelle tasolle. Myös yhteys TEtoimistoon ja sosiaalitoimeen on tiivistynyt. Talossa käynnistellään kuntouttavaa
työtoimintaa.

Entä koko hanke? Onhan se iso
juttu, kun pyrkimyksenä on kaikkien
työttömien työllistäminen. Mitä
kaikkea silloin tapahtuu? Monenlaiset
asiat tulevat taloon sisään. Karjalainen
toteaa juuri tästä syystä monen asian
oleven hiukan toisessa asennossa kuin
rajatummissa työllistämishankkeissa.
Päihdeongelmia on ollut ja huumeporukasta talon sisällä on myös puhuttu. Päihdeohjelma saatiin aikaan vasta kolmantena toimintavuotena. Jotkut työttömyysturvalta
eläkettä odottavat ovat muuttaneet kirjansa kunnasta pois, ettei heille vain tulisi työtarjousta, josta ei voi kieltäytyä. Jotkut nuoret taas ovat muuttaneet kuntaan
päästäkseen mukaan. Suhtautuminen työllistettyjen keskuudessa vaihtelee paljon.
Toisille se on merkinnyt pääsemistä yhteisölliseen elämään, toisille se on pakkolaitos, josta ei voi jäädä pois karenssin pelossa.

Paltamon työllistämiskokeilu
on ongelmista huolimatta osin
ainutlaatuinen. Siinä on voitu
kokeilla, mitä merkitsee nykyisen

sosiaaliturvan oloissa pyrkimys kohti
täystyöllisyyttä, tosin yhteiskunnan
vahvalla tuella. Se on myös kokeilu
työllisyyspolitiikan lopullisesta (?)
siirrosta kunnan tehtäväksi. On tosi
tärkeää selvittää kokemukset. Mikä
on sinun tuntemuksesi kaima? Mikä on
Paltamosta valtakunnalliseksi malliksi?
Mitä siinä pitää muuttaa ennen kuin siitä
otetaan mallia?
Tutkimushanke on viipaloitu ehkä turhan
moneenkin palaseen, joten kahden osahankkeen perusteella ei kokoinaisarviota voi oikein tehdä. Lisäksi senkin olisi pitänyt olla kiinteämmässä vuorovaikutuksessa kokeilun kanssa. Seuratessani pitkälti sivusta tapahtumia Paltamossa tutkimushanke asiallisesti ottaen antoi tukensa
huonoille hallintatavoille. Kannustinongelmia on hiukan suuntaan jos toiseen. Yksi
pohdinnan paikka on myös se, että moni
ei kaipaakaan muuta vaihtoehtoa, silloinkaan kun sellaisia olisi tarjolla. Se on tietysti pulmallista, sillä Työvoimatalon toiminta nykymuodossaan loppuu tällä tietoa
vuoden kuluttua ja muualle olisi pakko katsella. Vaihtoehtoisia jatkotoimia pohditaan
Työvoimtalolla kovasti ja niiden syntyminen on oikeastaan se prosessin kulminaatiopiste. Eri asia on toki se, olisiko moista
kokeilua tarvittu niiden luomiseen?

Jouko Karjalainen & Jouko Kajanoja
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Helsingin vanhan maalaiskaupungin
osan Herttoniemen teollisuusalueella
sijaitsevassa Työ ja Toiminta ry:ssä
vastaanotetaan muiden hyödykkeiden
lisäksi elektroniikkaa, kuten televisioita,
pesukoneita, tietokoneita, näyttöjä.
Laitteet puretaan ja niistä eritellään
metallit ja muovit. Hyväkuntoisemmat
kunnostetaan ja myydään Myllypuron
kierrätystavaratalossa. TVY ry:n
Säikeet-hankkeen ICT-koordinaattori
Ari Koskinen vieraili marraskuussa
Myllypuron kierrätystavaratalon
tietotekniikkaosastolla.
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oimivia koneita löytyy myymälästä runsaasti. Lisäksi myynnissä on
LCD-näyttöjä, näppäimistöjä, hiiriä ja oikeastaan kaikkia mahdollisia lisälaitteita on tarjolla: verkkokaapeleita, virtakaapeleita ja -lähteitä PC-tietokoneisiin sekä runsaasti muita komponentteja, kuten muistipiirejä, verkkokortteja,
äänikortteja, näytönohjaimia ja jopa emolevyjä.
Käytännössä pelkkiä komponentteja
löytyy runsaasti vaikkapa kokonaisen tietokoneen rakentamiseen. Osassa valmiista koneista on asennettuna Linux Ubuntu 12.04 käyttöjärjestelmä. Osasta järjestelmä puuttuu, joten se tulisi asentaa itse.
Koneissa on Microsoftin Windows XP:n lisenssitarra, joten asennusmedian hankinta jää asiakkaan tehtäväksi, jolloin koneeseen voi asentaa Windows XP käyttöjärjestelmän. XP on maailmanlaajuisesti käytetyimpiä järjestelmiä PC tietokoneissa,

Kuvat: Juha Keränen

Työ ja Toiminta ry

Kierrätyskeskuksia järjestöissämme on useita. Tarjonta niissä on suunnilleen
samankaltaista kuin Työssä ja Toiminnassa. Katso Karenssisanomat 2/2012
tai nettisivustoltamme lähin kierrätyskeskuksemme.

ja kaikista maailman tietokoneista arvioidaan vielä tänäkin päivänä olevan n. 40 %.
Microsoft lopettaa XP:n teknisen tuen
huhtikuussa 2014.
Jostain syystä osa käyttäjistä vielä vieroksuu Linux järjestelmää, mutta todellisuudessa pienen käyttökokemuksen jälkeen on helppo huomata, että Linux on
mahtava järjestelmä ja sillä voidaan hoitaa samat toimiston tehtävät kuin Windowsillakin. Osalla TVY ry:n jäsenyhdistyksistä onkin käytössään Linux-järjestelmiä. Koskinen suosittelee Ubuntu tai Fedora Linuxia työasemakoneen käyttöjärjestelmäksi ja CentOS tai OpenBSD Linuxeja palvelinkäyttöön. Toki löytyy muitakin

julkaisuja Linuxista, jotka soveltuvat molempiin käyttötarkoituksiin.
Tärkeimpiä seikkoja tietokoneen hankinnassa on huomioida tietokoneen prosessorin valmistaja, tyyppi ja teho (mainitaan gigahertseinä, Ghz) sekä lisäksi työeli RAM-muistin määrä (mainitaan Gigatavuina). Myöskin olisi hyvä huomioida
tallennustilan eli kiintolevyn kapasiteetti,
joka vanhemmissa koneissa vaihtelee n. 40
gigatavusta 120 gigatavuun.
Esim. perustoimistokäyttöön riittää
kone, jossa on vähintään 2 GHz prosessori, 2 gigatavua RAM muistia ja vaikka 80
Gigatavun kiintolevy. Varmuuskopiointiin

kannattaa hankkia ulkoinen USB-kiintolevy, joita saa paikallisista tietotekniikkaliikkeistä edullisesti.
Myllypuron myymälässä tietokoneiden
keskusyksiköiden hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä reiluun sataan euroon, ja
mahdollisesti hinnoista voi vielä neuvotella paikan päällä. Myllypuron myymälästä
löytyy myös laaja valikoima muutakin kuin
vain tietotekniikkaa, joten kannattaa käydä vierailulla.

Ari Koskinen
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Työllisyystavoitteisiin
riittävästi määrärahoja, osa 2
Finanssikriisi nosti EU:n työttömyyden
25 miljoonaan työttömään vuoden 2012
kesällä. Euroalueella on 18 miljoonaa
työtöntä. EU:n työttömistä kuusi
miljoonaa on nuoria. Heistä miljoona on
Espanjassa, jossa työvoimaan kuuluvista
nuorista joka toinen on työtön. 400 000
espanjalaista on muuttanut työnhakuun
muihin maihin, enimmäkseen juuri
nuoria.

E

U:ssa tarvittaisiin 15 miljoonaa työpaikkaa lisää eli noin kaksi miljoonaa työpaikkaa lisää joka vuosi entisten lisäksi, että saavutettaisiin
vuoden 2020 tavoitteet. Vuodesta 2013
on kuitenkin tulossa edelleen heikko, kasvu alle prosentin, jolloin työllisyys edelleen
vähenee ja työttömyys kasvaa. Etelä-Euroopassa talouden alamäki on jatkumassa.
Se tietää vaikeuksia velkaongelmien hoitamiselle.
Maailman mittaisesti on työttömiä 200
miljoonaa, heistä 80 miljoonaa eli kaksi viidestä nuoria. Tämän lisäksi on paljon tosiasiallista työttömyyttä, joka ei näy työttömyysluvuissa.

Kuva: Juha Keränen

Finanssikriisi katkaisi
työllisyyden paranemisen
Suomessa

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori
kansantaloustieteessä sekä
neuvotteleva virkamies Työ- ja
elinkeinoministeriössä.
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Suomessa työllisyys romahti 1990-luvun
lamassa vuositasolla runsaasta 2,5 miljoonasta runsaaseen kahteen miljoonaan
vuonna 1993 noin puolella miljoonalla.
Joka viides työpaikka menetettiin. 15 vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli saavutettu 1990-luvun lamaa edeltänyt taso ja työllisyys oli lisääntynyt puolella miljoonalla.
Työttömiä työnhakijoita oli kuitenkin vuonna 2008 kaksinkertainen määrä
100 000 enemmän kuin ennen 1990-luvun
lamaa, sillä myös väestö oli kasvanut. Lisäksi työtunteja tehtiin 140 tuntia työllistä kohden vähemmän kuin ennen 1990-luvun lamaa koska osa-aikatyö oli lisääntynyt, oli enemmän pätkätyötä ja kokoaikatyön työajat olivat lyhemmät.
Finanssikriisi romahdutti Suomen työllisyyttä vain puolet siitä mitä tuotanto romahti. Työllisyyden laskusta saatiin osa takaisin vuoteen 2011 mennessä. Kaksoistaantuma kuitenkin kohdistui Etelä-Europpaan ja Englantiin ja euroalueellakin kasvu
pysähtyi kuten Suomessakin. Työllisyydessä on silti ollut vuoden 2011 lopun ja vuoden 2012 pysähdysvaiheen jälkeen loivasti paranevaa trendiä. Työttömyyden työnhakijoiden määrä on silti viime kuukausina ollut kasvussa. Samoin tuoreimmat luvut kertovat, että pitkäaikaistyöttömyys ja
yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvussa.
Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä
on kasvussa. Työvoimatutkimuksen luvuin
toukokuussa 2010 alkanut aleneva suunta

on yhä edelleen jatkunut ainakin heinäkuuhun 2012 asti.
Suomessa teollisuustyöpaikkojen määrä on vähentynyt kolmanneksella noin
200 000:lla sitten vuoden 1980 huipun,
mistä ne 1980-luvulla vähenivät. 1990-luvun laman romahduksesta ne lisääntyivät,
mutta jäivät alle 1990-luvun lamaa edeltäneen. 2000-luvulla ne ovat vähentyneet.
Finanssikriisin aikainen vähennys on työvoimatutkimuksen luvuin 60 000 työpaikkaa vuositasolla. Kansantalouden tilinpidon Vähennys on 50 000 teollista työpaikkaa vuositasolla ja taso oli vuonna 2011
suunnilleen sama kuin vuonna 1993 silloisen laman pohjalla.
Vuonna 2011 työllisiä on vähemmän
suunnilleen sama määrä kuin teollisuudessa on vähemmän työpaikkoja. Työllisyys
on kuitenkin myös alempi maa- ja metsätaloudessa, rakennustoiminnassa, liikenteessä ja kaupassa, mutta nämä kumoaa se,
että vastaavasti liike-elämän palveluissa ja
yhteiskunnallisissa palveluissa (sosiaali- ja
terveyspalvelut kuuluva niihin) työllisyys
on korkeampi kuin vuoden 2008 huipussa.

Pitkittyvät työttömyys
hälyttävää
Huolestuttavaa on työttömyyden vaikeutuminen. Vuoden yhtäjaksoisesti kestänyt
työttömyys oli heinäkuussa 2012 63 000.
Vaikea työllistyminen työttömien työnhakijoiden luvuin oli 152 000 työtöntä.
Luku oli vuoden 2008 lokakuussa alimmillaan 110 000 työtöntä ja lisäystä on siten 42 000. Mukana luvussa ovat vuoden
yhtä jaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien lisäksi toiseksi työttömät työnhakijat, joilla on ollut vuosi työttömyyttä edeltäneiden 16 kuukauden aikana, kolmanneksi toimenpiteiltä työttömäksi palaneet, ja neljänneksi toimenpiteiltä toimenpiteille siirtyneet. Luvussa eivät ole työttömyyseläkeläiset, joiden määrä
laskee, koska uusia työttömyyseläkkeitä ei
hyväksytä ja vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki vielä työttömyyseläkkeellä olleet ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys puolitoista kertaistuivat finanssikriisin aikana.
Nuorisotyöttömyyttä pitäisi saada alennettua 10 000:lla ja pitkäaikaistyöttömyyttä
runsaalla 20 000:lla, että oltaisiin lähellä
finanssikriisiä edeltäneitä lukuja. Jos tämä
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tehtäisiin lisätoimin, tarvittaisiin toimien
lisäystä siten 30 000:lle henkilölle. Työhallinnon aktiivisen työvoimapolitiikan keskihinnoin noin 10 000 euroa vuositasolla sen
tarkoittaisi 300 milj. euroa lisää. Työmarkkinatuen suuruisella palkkatuella tai työllistämissetelillä keskihinta on runsas 8 000
euroa vuositasolla, joka siis tarkoittaisi 240
milj. euron lisäystä. Jos työaika olisi 80 %
kokoaikatyön työajasta, summat olisivat
vastaavasti 260 milj. euroa tai runsaat 200
milj. euroa.
Kun toimien nykykesto on tyypillisesti
puoli vuotta, toimia saadaan näillä summilla kuukauden kestolla vastaavasti kaksinkertaiselle määrälle eli 60 000 henkilölle.

Kuitenkin etenkin työllistämistuissa
olisi eduksi päästä yli kuudesta kuukaudesta esimerkiksi 9 kuukauden kestoon, jolloin
toimia olisi 45 000 henkilölle enemmän.
Ei pidä kuitenkaan ajatella, että työttömyys alensi näillä lukumäärillä. Jos näin
olisi, toimien keston lyhentäminen vaikka
kahteen viikkoon kasvattaisi niihin osallistuvien määrän moninkertaisesti, mutta se
ei tarkoita, työttömyys alenisi vastaavasti.
Vertailut tulee siten vaikuttavuuden selvittämiseksi tehdä sen mukaan, paljonko
toimia on vuoden mittaisiksi laskettuina.
Lyhemmillä kuin vuoden toimilla saadaan
katkaistua enemmän työttömyyksiä ja
tämä on plussaa. Se ei silti alenna kokonais-
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työttömyyttä vastaavasti, mutta sillä voidaan lyhentää työttömyyden kestoa ja vähentää syrjäytymistä ja muita pitkäaikaisen työttömyyden vaikutuksia tätä kautta.
Jaksoja lyhentämällä toimet kohdistuvat vuoden mittaan useampaan mutta toimien keskimäärä ei nouse. Se on toimien
henkilömäärä kerrottuna toimien kestolla
kuukausilla jaettuna 12:lla. Kun kesto lyhenee ja henkilömäärä vastaavasti lisääntyy,
toimien piirissä olevien keskimäärä ei muutu. Tämä on syytä selventää, että saadaan
todellinen kuva toimien mitoituksesta.
Toimien tehovaikutusta saadaan parannettu lisäksi esimerkiksi keskittämällä
tiettyyn ajankohtaan erityisen suuri määrä toimia. Vaikka määrä sitten laskisi, olisi saatu katkaistua työttömyyksiä. Toimien alentaminen voi alkaa palauttaa työttömyyttä uudelleen.
1990-luvun laman jälkeen tehtiin erityisen paha virhe siinä, että toimien mitoitusta alettiin alentaa vuodesta 1998 ennen aikojaan yleisen tilanteen kohentuessa, koska pitkäaikaistyöttömyys jäi sitten
hoitamatta. Pitkäaikaistyöttömyyden jatkumisessa korkeana ei siten ole kyse yksistään 1990-luvun laman pitkästä varjosta
vaan siitä, että toimittiin virheellisesti. Koreasuhdanteita tuli käyttää lisävoivarojen
kohdistamiseen pitkäaikaistyöttömyyden
voittamiseen, mutta tämä estyi kun määrärahoja leikattiin. Laskusuhteissa niitä leikattiin valtion menoja muutenkin leikattaessa. Aika ajoin saatiin korjausta, mutta välillä sai ylivallan leikkaaminen ja ongelmaa
ei saatu hoidettua.

Pekka Tiainen
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Ylöjärven Työttömät ry

Wiialan Sentteri ry

Kurikan Työnhakijat ry

Kouvolan Työnhakijat ry

Kauhavan Työnhakijat ry

14 Karenssisanomat 4/2012

Sipoon Työttömät ry

Lapuan Työnhakijat ry

Kestävää kehitystä ja työllisyyttä
TVY ry:n jäsenyhdistykset 20 v.
TVY ry:n juhlavuosi alkaa olla ohi. Vielä
ensi vuonna jäsenyhdistyksistämme
täyttää usea yhdistys 20 vuotta.
”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,
alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa
jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista
muutosta, jonka päämääränä on
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville
hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä
tarkoittaa myös, että ympäristö,
ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti
huomioon päätöksenteossa ja
toiminnassa”.
Määritelmä on YK:n päätöslauselmien
mukainen.

O

len ylpeä meidän omien jäsenyhdistystemme toiminnasta. Meidän yhdistykset olivat Suomessa
ensimmäinen suuri toimijaryhmä, joka aloitti ”Kestävän kehityksen” arvomaailman pohjalta kierrätystoiminnan.
Yhdistystemme kierrätystoiminnan kehittyminen lähti vaatteiden, astioiden, kodin-

Kuva: Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry

Kuvat: Ari Koskinen

Pikkujouluterveisin Ivalon Seudun
Työttömien Yhdistys ry!

koneiden, rakennusmateriaalien ja jopa roskiksi luonnehdittujen materiaalien kierrätyksestä.
Ainakin osittain se lähti siitä, että joltakin vertaiselta puuttui takki tai pesukone ja pian niitä oli myyntiin asti. Tarpeista
ja tarpeettomuudesta. Jollakin oli liikaa ja
joillakin liian vähän ja laitettiin hyvä kiertämään. Yhdistyksissämme on valmistettu
kierrätysmateriaaleista myös uusiotuotteita sellaisen mittakaavan mukaan, että ne
ovat tulleet tunnetuiksi hyvinkin laajasti.
Mainita voi esimerkiksi kahvipusseista tehdyt laukut ja kassit sekä yrittäjien hylkäämästä puutavarasta tehdyt tuotteet.
Kestävän kehityksen periaate täyttyy
varmasti siinäkin, kun ajatellaan kaiken
sen päivämääräruoan jakelua, joka muutoin joutuisi kaatopaikalle. Vähävaraisille
jaetaan vuoden aikana tonneittain ruokaa
pelkästään meidän yhdistyksien kautta.

Uusiokierrätys
Useat yhdistyksemme purkavat kodinkoneita, tietokoneita ja kaikkea mahdollista

ja ottavat niistä eri metallijakeet erilleen.
Niitä hyödynnetään edelleen uusien koneiden ja laitteiden valmistamisessa sulatuksen jälkeen. Sieltä löytyy kultaa, platinaa,
alumiinia ja kaikkea mahdollista. Jokainen
purettu ja talteen otettu jae jalometallia vähentää jossakin päin maailmaan kuopan
kaivamista ja ympäristötuhojen lisääntymistä.
Olen tosi ylpeä oman järjestön ympäristöystävällisestä toiminnasta, joka on kehittynyt tämän toimintamme 20 vuoden
aikana eri puolilla maata ja ihan vähän eri
näköisiksi. Joensuussa tärkeää on rakennusmateriaalien kierrättäminen, VarsinaisSuomessa Turku, Kaarina ja Raisio ovat
kierrättäneet kaikkea ja purkaneet jakeita. Pienimmillä paikkakunnilla vaatteiden
ja astioiden kierrätys lienee tavallisinta.
Osan yhdistysten toimintaa en edelleenkään tunne niin, että osaisin sanoa, mitä
joissakin tapahtuu.
Varsinaista rautaista toimintaa kierrätyksen saralla edustaa yhdistyksistämme
Työ- ja Toiminta, jolla on toimipisteitä Helsingissä sekä useilla lähialueilla. Kierrätystoiminta tarjoaa ihan oikeata ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä niille ihmisille, joitten työttömyys on pitkittynyt ja jostakin
pitää päästä uuteen alkuun.
Osassa yhdistyksiä toiminta lähtee
vahvasti kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisella myös kierrätystoiminnassa.
Tämä toiminta olisi mielestäni hyvä myös
juuri niille, jotka tarvitsevat pitkäkestoisen,
ehkä oman lopun työhistoriansä kestävään
tukipaikaan. Tuhannet työttömät työnhakijat ovat olleet kierrätyskeskuksissamme
tuetussa työssä ja se on aivan aidosti oikeata työtä, vaikka suurimmalla osalla työaika
onkin osa-aikaista ja palkka sen mukaista.
TVY ry puheenjohtajana kiitän ja kumarran jäsenyhdistyksiämme toiminnan
kehittämisestä ”Kestävän kehityksen arvojen pohjalta”.
Hyvää joulua kaikille jäsenyhdistyksiemme jäsenille ja työntekijöille. ”Uusiin
haasteisiin ja uuteen vuoteen 2013”.

Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja

Karenssisanomat 4/2012 15

Tontut Ylöjärven Työttömät ry

Onnittelen TVY ry:n hallituksen puolesta kunnallisvaaleissa läpi menneitä
yhdistystemme ihmisiä tai aiemmin meidän hallituksessa olleita.
Haapavesi, Järvenpää Helvi 72 ääntä vasemmisto
Kaarina: Kallio Pentti 167 ääntä vasemmisto
Kokkola. Puolimatka Pekka 150 perussuomal.
Mikkeli: Pyrhönen Heikki 128 sos. dem
Raisio: Hanka Kari 64 vasemmisto
Äänekoski: Martins Sirpa, 296 vasemmisto
Kajaani: Myllylä Raili 224 vasemmisto
Lappeenranta: Heltimoinen Ilpo perusuomal
Savukoksi: Mustajärvi Markus 64 vasemmisto
Mynämäki: Immonen Mikko 119 vasemmisto
sekä varalle tulleita:
vara Kurikka Sirpa Uusimäki dem
vara Kontiolahti Lea Vallius dem
vara Kangasniemi Arja Kuparinen dem
vara Ylöjärvi Juhani Heino dem
Puheenjohtaja Lea Karjalainen

