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1.

Yleistä

TVY ry:n ja koko yhdistysverkoston toiminnan johtoajatuksena
on ehkäistä ihmisten syrjäytymistä,
ohjata ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen kansalaisjärjestö-toiminnan
kautta sekä saattaa työllisyyspoliittisten hankkeiden avulla työttömät
koulutukseen ja/tai työelämään.
Kansalaisjärjestötoiminnan avulla
yhdistykset ovat edistäneet ja ylläpitäneet kaikkien yhdistysten toimintoihin osallistujien arjen taitoja sekä
ennalta ehkäisseet yhdistysten ryhmätoiminnalla syrjäytymistä. Matalan kynnyksen työpaikoilla ja erilaisilla työpajoilla yhdistykset ovat tarjonneet tuhansille ihmisille mahdollisuuden työelämäkokeiluun ja tuettuun työhön. Tavoitteena on paluu
takaisin työelämän rytmiin ja työelämän vaatimuksiin.
Vuonna 2008 yhdistysten töissä
ja toimenpiteissä oli yhteensä noin
6000 ihmistä. Työntekĳäselvityksemme mukaan vuonna 2008 yhdistyksissämme oli kuntouttavassa
työtoiminnassa noin 400 ihmistä ja
työelämäkokeilussa noin 400 maahanmuuttajaa. Työttömien yhdistysten maahanmuuttajien keskuudessa tehtävä työ on ensisĳaisesti
suomenkielen opetusta työn kautta,
neuvontatyötä viranomaispalveluissa ja tulkkauspalvelujen järjestämistä, sekä joustavan palvelurakenteen
rakentaminen työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville
maahanmuuttajille. Kuntouttavan
työtoiminnan ensisĳainen tavoite
yhdistyksissä on saattaa työttömiä
kohti palkkatuettua työtä ja edelleen
kohti avoimia työmarkkinoita.
Työministeriön strategian mukaisesti jäsenyhdistysten työllistävä
toiminta luetaan ministeriön Välityömarkkinat-ohjelman piiriin. Välityömarkkinoiden kehittämisohjel-

ma taas painottaa Lissabonin strategian rakenteellisen työttömyyden
ongelman vähentämisen tavoitteita
sekä myös työvoimapalveluiden kehittämisen tavoitteita. Vanhasen IIhallituksen hallitusohjelmassa välityömarkkinat on yksi kehittämisen
kohde työvoimapolitiikan alueella.
Ohjelma liittyy TEM:n työllisyys- ja
yrittäjyysstrategian linjaukseen työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien tukemisesta ja erityisesti
työllistymiskynnyksen alentamisesta.
Myös Vanhasen II-hallituksen tavoitteena on, että eri toimĳoiden,
erityisesti kolmannen sektorin, tarjoamat välityömarkkinoiden työpaikat olisivat väylä sĳoittua avoimille
työmarkkinoille. Vanhasen II-hallituksen hallitusohjelman ja opetus- ja
työministeriön hallinnonalojen kehittämisohjelmien tavoitteena on tukea kolmannen sektorin toimintaa
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa
ja tuotteistamisessa, jotta alan toimijoilla olisi paremmat mahdollisuudet
toteuttaa väestön hyvinvointipalveluja entistä enemmän. Nämä Välityömarkkinoiden kehittämishankkeet
ja strategiat ovat toimintavuonna
muuttaneet ja omalta osaltaan vaikuttaneet yhdistysten toimintatapojen muutoksiin ja tehtävään työhön.
Yhä enemmän yhdistykset tuottavat
kotona asumiseen tukea ja palveluita
sekä pyrkivät tekemään tavoitteellista työtä Välityömarkkinat-ohjelman
tavoitteiden mukaisesti.

1.1. Työttömyyden ja
köyhyyden kasvu lukuina.
Nuorten työttömyys lähti nopeaan kasvuun jo vuoden alussa. Joillakin paikkakunnilla nuorten työttömyys nousi jopa 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lehdistö
on vuoden 2008 aikana kirjoittanut
useaan otteeseen nuorisotyöttömyydestä ja sen hoidosta. Arviot nuorista, jotka ovat ulkona tilastoista ja

työelämästä vaihtelee paljon. LänsiSuomen läänin sivistystyön tarkastaja Erik Häggman on laskenut luvun
olevan 95 000 nuorta, (HS 17.03.09)
ja kritisoi erityisesti sitä, että asiasta
esitetään viranomaistenkin taholta
”milloin mistäkin temmattuja lukuja”.

1.2. Alueellinen
eriarvoistuminen.
Työttömyyden kasvu lähti liikkeelle erityisesti vientiteollisuuden
parista. Nopeassa tahdissa Suomi
on menettänyt tuhansia työpaikkoja
puunjalostusteollisuudesta ja teknologianteollisuudesta.

1.3. Yhdistystoiminnan
muutokset
Työttömyyden lähdettyä uudelleen nousuun myös yhdistystoiminta on useilla paikkakunnilla virinnyt
uudelleen. Aiemmin nousukauden
aikana lopetetuista jäsenyhdistyksistä ovat vuoden aikana uudelleen
aloittaneet Ivalon, Kuivaniemen,
Varkauden, Forssan ja Nurmĳärven
yhdistykset. Myös Hämeenlinnan
yhdistystä ovat entiset toimĳat ryhtyneet virittelemään uudelleen vuoden 2009 lopun aikana.
Yhdistysten taloudellisessa toiminnassa on havaittavissa myös
kuntien tuen lisääntymistä kuntien
työmarkkinatuen
sakkomaksujen
vuoksi. Kunnat ovat havainneet, että
samalla kun kunnat pystyvät lisäämään 500 päiväisten työ- ja kuntoutustoimintaa, ne säästävät enemmän
sakkomaksuissa.

2.

Järjestötoiminta

TVY ry:n järjestötoiminnan muodostaa yksittäisille yhdistyksille ja
yhdistyksen toimĳoille tarjotut palvelut, sekä alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat. Alueellisesti
vahvin yhteistyö on toimintavuon-
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na ollut Varsinais-Suomen, Hämeen,
Lapin, Kainuun, Kaakkois-Suomen,
Pirkanmaan, Pohjois- Pohjanmaan ja
Pohjois- Savon alueiden kanssa.

neet useilla hankepaikkakunnilla
aktiivisesti mukana ohjausryhmissä
ja ohjaten asiakkaita hankkeiden piiriin.

2.1. Uusien toimintojen
kehittyminen

2.2. TVY ry:n koulutukset
alueilla

TVY ry osallistuu työttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeen ohjaus- ja johtoryhmään ja on mukana valtakunnallisen
hankkeen työttömien terveyspalvelujen kehittämiseksi. Kehittämiskumppanuushankkeen tavoitteena
on työttömille kohdennettujen uusien kehitettävien palvelujen tiedottaminen ja juurruttaminen ja se etenee THL:n, STM:n, kuntien ja järjestösektorin toimĳoiden toimesta.
Pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin
edistämisen haasteita ja työttömien
terveyspalveluita on kehitetty hankkeissa eri sektoreiden näkökulmasta.
TVY ry on ollut mukana hankeen ohjausryhmässä alusta alkaen, ja hanke
voidaan kirjata historiassa TVY ry:n
saavutuksiin. Aloite hankkeeseen on
mennyt Sosiaali- ja terveysministeriöön TVY ry:n aloitteena ja se käynnistettiin ministeri Paula Risikon ministerikaudella.
Työttömien terveyspalveluita on
kehitetty eri puolella Suomea THL:n
koordinoimassa hankekokonaisuudessa. Hankkeessa saatujen kokemusten ja toimintamallien avulla
terveyttä edistävät palvelut pyritään
kiinnittämään työttömien työnhakijoiden aktivointi- ja työllistämistoimenpiteisiin. Kokemuksia voidaan
käyttää apuna kunnallisessa päätöksenteossa ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä. Organisaatioiden välisellä, kaikki sektorirajat ylittävällä, moni- ammatillisella yhteistyöllä hankkeet pyrkivät kaventamaan
väestön terveyseroja ja ehkäisemään
syrjäytymistä. Väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan paraneminen
vaikuttaa ennen pitkää myönteisesti myös kuntien ja valtion talouteen.
Työttömien yhdistykset ovat toimi-

Kevään maalis- huhtikuun aikana TVY ry järjesti kolmella alueella;
Pohjos-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Hämeen alueella koulutus ja
edunvalvontatilaisuuden SATA- komitean työstä. Kouluttajina toimivat
Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen
tutkĳat Vappu Karjalainen ja Jouko
Karjalainen. Hämeessä tilaisuuden
järjestelyistä vastasi Lahden Seudun
Työttömät ry, Pohjois-Pohjanmaalla
YTYä ry sekä Pohjois-Savossa Kuopion Seudun Työttömät ry.
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Kaakkois- Suomen alueella järjestettiin Kotkassa edunvalvonnan
toimintapäivä ja tutustuttiin Kotkan
pitkäaikaistyöttömien palveluihin.
Vierailut järjestettiin Kotkan työvoimanpalvelukeskukseen ja Kotkan
kaupungin työllistämisyksikköön.
TVY ry tutustui myös Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksen ja Sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittaman Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon hankkeeseen. Koulutuspäivään
osallistui työttömien yhdistysten
toimĳoita Kaakkois-Suomen alueelta sekä TVY ry:n hallituksen jäsenet
Uudeltamaalta sekä Hämeestä.
Toukokuussa Tvy ry:n jäsenyhdistykset tutustuivat Someron Työpankki-malliin. Somerolla kehitetään niitä palveluja, joita kunta voi
ostaa pitkäaikaistyöttömien työpajalta. Pajan on perustanut kunta ja se
on tiiviissä yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Vierailulle osallistui Uudeltamaalta Karkkilan yhdistyksen edustajat sekä Varsinaissuomen yhdistyksistä muiden muassa Turku, Varissuo ja Raisio sekä
TVY ry:n toimiston väkeä.

2.3.

Virkistystoiminta

TVY ry järjesti yhdessä Kaarinan
Työttömät ry:n kanssa Kulttuurimatkan Tarttoon Viroon. Matkalle
osallistui noin 40 TVY ry:n jäsenyhdistysten ihmistä. Matkan johtajana
toimi Kaarinan Työttömät ry:n entinen puheenjohtaja ja TVY ry:n hallituksen jäsen Arto Leppänen. Matkan
pääkohteina olivat Viron maaseutu
ja niiden kulttuurihistorialliset maisemat ja rakennukset.

2.4.

Aluetilaisuudet

Aluetoiminta ja aluekokousten
säännöllinen pitäminen on vakiintunut osaksi kaikkien alueiden yhdistysten toimintaa maassamme.
Samalla yhteistoiminnalla vahvistetaan yhdistysten kehittymistä ja
muuta verkostoitumista. Parhaana
esimerkkinä vuoden aikana kehittyneestä yhteistoiminnasta voidaan pitää Hämeen alueella Lahden Seudun
Työttömät ry:n aloittamaa yhteistyötä Hämeen TE- keskuksen Välityömarkkinat- hanke: Välke- projektin
kanssa.
Projektin tarkoituksena on kehittää yhdistysten toimintaan uusia innovaatioita ja vaikuttaa luotujen toimintamallien vertaiskehittämiseen.
Koordinaation avulla kaikkien välityömarkkinoiden kehittämishankkeiden tavoitteena on, että ruohonjuuritasolla toimivat organisaatiot
saavat mahdollisuuden vertailukehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen
kokoamiseen ja levittämiseen. TVY
ry:n työntekĳät ovat osallistuneet
Hämeen alueen yhdistysten tapaamisiin. Muita välityömarkkinoiden
kehittämishankkeita, joissa työttömien yhdistykset ovat olleet alueellisesti mukana, ovat esimerkiksi
Suunto-projekti Lapissa, ja Keväthanke Keski-Suomessa.

2.5. Tiedotusta ja
näkyvyyttä
TVY ry:n jäsentiedotusta hoidettiin vuoden aikana kehittämällä kotisivujen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Jäsenkirje julkaistiin kotisivuillamme ja lähetettiin paperiversioina
jäsenyhdistyksiin vuoden aikana 8
kpl ja Karenssisanomat lehtemme
julkaistiin 3 kertaa sekä yhden kerran pikatiedote ”Tyrkyllä”. Karenssisanomat 1/2009 painottui yhdistysten uutisiin, 2/2009 oli sisällöltään
edunvalvontaa ja TVY ry:n toimintaa, 3/2009 vastaa sisällöltään mm.
työvoimapalvelulain muutoksiin ja
kysymyksiin. Tyrkyllä sisältö tiedottaa vuoden alusta muuttuvista työttömyysturvalaista ja työvoimapalvelulaista.
Alueellinen tiedottaminen Euroopan Unionin Komission ryhmäpoikkeusasetuksen
vaikutuksista
onnistui monilla alueilla TVY ry:n
hallituksen jäsenten aktiivisuuden
ansiosta. Osalla alueista aktiiviosassa olivat myös TVY ry:n jäsenyhdistykset.

Ulkoiseen tiedottamiseen ja ongelmien esille nostoon valtakunnan
tiedotusvälineissä voidaan olla kohtalaisen tyytyväisiä. Helmikuussa
2009, Joensuun yliopistossa hyväksyttiin Anna Kapasen gradu ja tietonsa TVY ry:stä ja jäsenyhdistyksistä ammentanut maisteri sai arvosanaksi magna cum laude approbatur. Anna onnistui tuottamaan tutkimuksellaan merkittävää uutta tietoa.
Annan gradun otsikkona oli: Hyvinvointivastuu välityömarkkinoilla.
TVY ry näkyi tiedotusvälineissä
vuoden aikana kohtuullisen hyvin.
TV YLE 2:n dokumentti ”Murrostorstaista” puhutti ja herätti kansalaiskeskustelua laajasti yhteiskunnassamme uuden työttömyyden
nousun myötä. Vuoden 1992 tapahtumista kuvattu Murrostorstai esitettiin vuoden 2009 aikana kaksi kertaa
uusintana ja se on nähtävillä YLE:n
Elävässä arkistossa.
TV kamerat vierailivat vuoden
aikana TVY ry:n toimistolla ja jäsenyhdistyksissä useaan otteeseen.
Kuntien työmarkkinatuen rahoitusvastuun ns. ”sakkomaksun” laaja

tiedottaminen antoi medianäkyvyyttä valtakunnallisissa ja alueellisissa
tiedotusvälineissä keväällä ja kesällä sekä työvoimapalvelulain muutos
EU:n komission asetuksen numero 800/2008 vaikutuksista yhdistysten palkkatukien määriin syksyn ja
alkutalven kuluessa. Maaliskuussa
2009 puheenjohtaja osallistui Yle:n
naisten iltaan, jossa oli aiheena naisten työttömyys, ohjelman tuotti toimittaja Päivi Istala.
Marraskuussa ruotsinkielinen TVkanava FST5 lähetti Spotlight ajankohtaisohjelmassa ohjelman otsikolla ”Potkut työttömille!” Ohjelmassa
kerrotaan kolmannen sektorin, etenkin työttömien yhdistysten huolista,
toiminnan rahoituksesta ja ylipäänsä
toimintamahdollisuuksista. Yhtenä
esimerkkinä on Sipoon työttömien
toiminta ja tulevaisuuden näkymät.
Spotlightin toimittaja ja kuvaaja kuvasivat, kun yhdistyksen työntekijät tekevät avustavia kotipalveluja ja
kunnostavat Sipoon kunnan omistaman kiinteistön ikkunoita. Ohjelma
on tekstitetty suomeksi.
Yllätyksenä vuoden aikana on ol-

5

lut TVY ry:n 15 vuotis- juhlavuoden
levyn yllätyksellinen menekki ”Ystävän laulun” alkuperäissäveltäjän
(Wisoskyn) museoihin eripuolille
maailmaa. Levyä on lähetetty vuoden aikana noin 30 kappaletta eri kokoelmiin maailmalle.
Syyskuun 17 päivänä tasavallan
presidentti Tarja Halonen järjesti
presidentinlinnassa työllisyysfoorumin mihin osallistujaksi kutsun sai
järjestömme puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Kirkon Diakonia ja Yhteiskuntatyö ja Diakoni ry julkaisi syykaudella Diakonia vuosikirjan Työ ja Osallisuus. TVY ry:n artikkelin julkaisuun
kirjoitti TVY ry:n puheenjohtaja.

2.6.

Elintarvikeapu

TVY ry jakoi Maa- ja metsätalous
ministeriön EU- elintarvikeapua yhteensä noin 500 000 kiloa. Kevään ja
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syksyn jakoon osallistui 83 jäsenyhdistystä. Jakajayhdistysten määrän
pienentyessä, kilomäärät yhdistyksiä kohden ovat nousseet huomattavasti. TVY ry:n hallituksen päätöksellä Kevään jako suoritettiin tasajakona kaikkien yhdistysten kesken.
Erän suuruus oli yhdistystä kohden
2 680 kiloa ja syksyn jaossa huomioitiin jäsenyhdistyksen jäsenmäärä.
Syksyllä jakomäärät vaihtelivat 2 000
– 10 000 kilon välillä. Suurimpien jäsenmäärien mukaan eniten elintarvikeapua TVY ry:n kautta saivat Turun
ja Porin yhdistyksemme.
Elintarvikeapu jakopaikkakunnilla otetaan kiitollisuudella vastaan
työttömien ja muidenkin vähävaraisten piirissä. Saamiemme raporttien perusteella olemme saaneet tietoomme, että useamman tuhannen
kilon elintarvikeapu jaetaan jokaisella paikkakunnalla muutamassa tunnissa. Lisäksi jäsenyhdistyksemme
jakavat viikoittain kymmeniä tuhan-

sia kiloja elintarvikeliikkeiden lahjoittamia elintarvikkeita.

3.

Edunvalvonta

3.1. Edunvalvonnan
saavutukset
Edunvalvonnan haasteista suurin on edelleen työmarkkinatuen
tasokorotus ja harkinnanvaraisen
työmarkkinatuen poisto. Yhdistysten näkökulmasta paineet ovat kohdistuneet vuoden aikana erityisesti
työvoimapalvelulakiin, jossa lain sisältöön tulee EU:n valtiontukisäätely. SATA-komitean työn päätyttyä
vuoden lopussa, edunvalvontamme
tuloksia voidaan lukea saavutetun
paljonkin nuorten työttömien näkökulmasta.
Yhtenä suurena muutoksena, joka menee viimein lainsäädännössä
läpi, on palkansaajien työssäoloehto.

Uuden lainsäädännön mukaan sama
työssäoloehto koskee kaikkia palkansaajia. Alle 30-vuotiaille uusi laki
mahdollistaa määräaikaisena palkkatuetun työn saannin 3 kuukauden
työttömyyden jälkeen. Aikuisten yli
30 vuotta täyttäneiden osalta suurimpana parannuksena työttömien etuuksiin voidaan pitää omaehtoisen opiskelun mahdollistaminen
työmarkkinatuella, sekä palkkatuetun työn mahdollistaminen uudelleen vuoden työttömyyden jälkeen.
Vaikka näitä uudistuksia ei voida suoraan pitää TVY ry:n edunvalvonnan saavutuksina, voidaan kuitenkin olettaa, että työllämme on ollut asiaan vaikutusta, koska muiden
muassa näitä asioita olemme usean
vuoden aikana pitäneet edunvalvonnassa esillä.

3.2.

Palkkatuen ongelmat

Vuoden 2009 syksyn aikana TVY
ry:n toimĳat ovat laajalla rintamalla
joutuneet käymään suurta periaatteellista kädenvääntöä valtionhallinnon virkamiesten kanssa EU:n
valtiontukisäätelyn
soveltamisesta Suomessa (EY komission asetus
800/2008). Asetuksen soveltaminen
rajoittaa tulevaisuudessa myös järjestötoimĳoiden valtiontukien määrää ja näin aiheuttaa vielä ennakoimattomia pitkäaikaistyöttömien
matalan kynnyksen työpaikkojen
leikkauksia. Ongelma tulee olemaan
siinä, ettei tulevaisuudessa yksinkertaisesti löydy työpaikkoja niille,
jotka eivät enää pitkittyneen työttömyyden vuoksi sĳoitu avoimille
markkinoille.
Toinen palkkatukeen vaikuttanut
ongelma on ollut kuluneen vuoden
aikana palkkatuen loppuminen kesken useilla TE-keskus alueilla. Yhdistykset eivät ole saaneet rekrytoitua tarpeeksi työntekĳöitä valtioneuvoston jättäessä keväällä lisäbudjetin antamatta. Valtioneuvosto lupasi

palkkatukiin kesäkuussa 60 miljoonaa ESR-rahaa nopean työttömyyden hillitsemiseksi. Osalla alueista
palkkatuen loppumista paikattiin
myös työttömien yhdistyksissä ESRhankerahalla.

3.3. Lainsäädännön
muutokset
Syksyn 2009 aikana Eduskunnassa on käsitelty lukuisia lakeja joitten
taustalla ovat olleet SATA- komitean, AKKU- johtoryhmä ja Sosiaalitupon yhteydessä tehdyt lakien valmistelut.
Muutoksessa ovat olleet toimintavuoden aikana Työttömyysturvalaki, Työvoimapalvelulaki, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja näihin
liittyen muiden muassa Sairausvakuutuslaki, Tuloverolaki, Kansaneläkelaki, Tapaturmavakuutuslaki,
eräät eläkelait, Kuntoutusetuuksista
ja kuntoutus-rahaetuuksista annettu laki. TVY ry on ollut kuultavana
muuttuvien lakien osalta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, sekä Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lakilausuntojen valmiste-

luun on osallistunut sähköpostin välityksellä jäsenyhdistysten edustajia
ja osaa kommentoitiin Ihmisoikeuspäivien kanavatyöskentelyn aikana.

3.4.

Tapahtumat

TVY ry:n järjestämät tapahtumat
toimintavuonna voidaan jakaa valtakunnallisiin sekä alueellisiin edunvalvontatilaisuuksiin ja tapahtumiin
sekä koulutuksiin.

3.4.1. PRO- Suomi, Taitava
työtön tapahtuma Mauno
Koiviston aukiolla
Huhtikuussa vappuviikolla (28.–
29.4) TVY ry järjesti Pro Suomi- tapahtuman Mauno Koiviston aukiolla. Tapahtumaan osallistui yhdistyksiä Kaakkois-Suomesta, VarsinaisSuomesta sekä Uudeltamaalta. Tapahtumassa olivat mukana Imatran
Työttömät ry, Anjalankosken Työttömät, Kaarinan Työttömät ry, Kouvolan Työttömät ry, Lappeenrannan
Työnhakĳat ry, Raision Työttömät,
Salon työttömät ry, Helsingin työttömät - HETY ry, Turun seudun Työttömät ja Turun Taitotiimin Monitai-
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to-projekti ja Varissuon Työttömät
ry. Taitotiimi toi mukaan kuvataidetta ja musiikkia ja muilla yhdistyksillä oli näyttävästi mukana kädentaidon tuotteita. Raision yhdistys huolehti koko porukan syöttämisestä
keittiövaunun turvin. Toisena päivänä myös Hety ry toi syötävää tarjolle. Tapahtumasta saamamme palautteen pohjalta tapahtuma aiotaan
uusia ja valmistelussa huomioidaan
jäsenyhdistysten esittämät muutosideat.

3.4.2. Eduskunnassa pidetyt
edunvalvontatapahtumat
Edunvalvonnan seminaari ”Köyhyysloukkuja purkamaan”
TVY järjesti edunvalvontaseminaarin, 27.5.09, yhdessä Eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa ja tilaisuuteen osallistui noin 140 henkilöä.
Tilaisuudessa toimivat puheenjohtajina Esko-Juhani Tennilä, Marjaana
Koskinen ja Johanna Karimäki sekä
TVY ry:stä Lea Karjalainen.
Keskustelun aloitti tohtori Pentti Arajärvi. Hän kävi läpi Suomen
perustuslakia, kohtia, jotka koskevat kansalaisten perusoikeuksia ja
syyperusteisia etuuksia. Tohtori Liisa Björklund Helsingin Alppikadun
diakonia-ammattikorkeakoulusta käsitteli kannustavuus käsitteitä Aristoteleen ajoista lähtien. Ilpo
Eerola Vuokralaisten keskusliitosta valotti ARA-rahaston ongelmia
ja esitteli vaihtoehtoja, miten rahaston rahoja tulisi käyttää ja näin purkaa paineita kysynnän ja tarjonnan
mukaisesti asuntomarkkinoille. Toiminnanjohtaja Heikki Hursti, Veikko ja Lahja Hurstin avustusjärjestöstä, kertoi yhdistyksensä avustustoiminnasta ja avustustoiminnassa
kohtaamastaan köyhyydestä. Kelan
tutkimusosaston tutkĳa tohtori Pertti Honkanen valotti perusetuuksien
tasoja ja syyperusteisten etuuksien
monimutkaisuutta ja sirpaleisuutta.
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Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan kassanjohtaja Hannu Saimanen
puheenvuorossaan toi esille ansioturvan alhaisuuden ja sen, että vaikka peruspäiväraha ja työmarkkinatuki indeksikorotettaisiin vuoden 1994
tasolle, ansioturvan tasot eivät olisi
vieläkään keskimääräisellä eurooppalaisella tasolla. Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta
puuttui puheenvuorossaan suomalaisten hyvinvoinnin kysymyksiin
ja puhui keskusliiton työstä köyhyyden esille tuomisesta yleiseen keskusteluun sekä keskusliiton vaatimuksista köyhyyden poistamiseksi
ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuuden loppuosassa eduskuntaryhmät käyttivät omat
kommenttipuheenvuorot ja vastasivat alustajien tekemiin köyhyyden
poistamista koskeviin aloitteisiin.
Ympäristö ja työttömyys
Kevään viimeinen seminaari oli otsikolla ”Millä Suomi elää tulevaisuudessa”? Puhujina olivat valtakunnan
gurunakin mainitut emeritus professori Eero Paloheimo ja tiedetoimittaja Risto Isomäki. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä TVY ry:n jäsenyhdistyksistä ja ay-väen piiristä.
Luennoitsĳoina toimivat lisäksi Neste Oilin johtaja Harri Turpeinen, professori Lauri Hetemäki Metlasta sekä
Rakennusteollisuus RT ry:stä johtaja
Tapio Kari. Julkaisemme toisaalla seminaarista yhteenvedon Risto Isomäen toimittamana pamﬂettina ensi
syksyn kuluessa. Molemmille seminaareille on luvassa jatkoa yhteistyökumppaneiden kanssa.
Syksyn edunvalvontaseminaari
Syksyn
edunvalvontaseminaari pidettiin 17.09.2009 Eduskuntatalon audiotriossa. Kokonaisteemana
oli pitkäaikaistyöttömiä koskevat
lait. Aiheina olivat Vanhasen II-hallituksen työvoimapalvelulain muutosesitys ”de minimis”, jota alusti-

vat Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Eĳa Tuohimaa ja TVY
ry:n järjestösihteeri Jukka Haapakoski, työttömien terveydenhuoltohanke, josta alustajana oli Terveyden ja
Hyvinvointilaitoksen tutkĳa Peppi
Saikku, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen alustus käsitteli kuntien ongelmia toteuttaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa. De minimis-keskusteluun altavastaajana oli
Työministeriön valtiosihteeri Katariina Poskiparta. Keskustelut kävivät
asiasta hyvin vilkkaana.

4. Tuettu
lomatoiminta
4.1.

Sosiaaliset lomat

TVY ry on tehnyt yhteistyösopimuksen sosiaalisten lomien järjestämiseksi Solarislomat ry:n ja perhelomat ry:n kanssa. Lisäksi TVY ry
markkinoi omalta osaltaan Työttömien Ay-jäsenten tuki-TATSI ry:n lomatoimintaa, joka tapahtuu Utkujärvellä Muoniossa.

4.2. Työttömien
lomatoiminta
Kuluneena vuonna Työttömien
lomaviikkoja oli kaksi Perhelomien
kanssa, jotka pidettiin Polvĳärvellä Huhmari lomakeskuksessa sekä
kaksi Solarislomien kanssa, jotka pidettiin toinen Saarĳärvellä Summassaaren lomakeskuksessa ja toinen
Kuopiossa Hotelli Rauhanlahdessa.

4.3. Työttömien
yhdistysten toiminnan
vetäjien työssä jaksaminen
Kuluneena vuonna toiminnanohjaajien työssä jaksamisen vertaistukiviikkoa ei pidetty vaan siirrettiin
vuodelle 2010.

5. Työttömien Ihmisoikeudet
5.1. Ihmisoikeusasiantuntijatyöryhmä
Ihmisoikeusasiantuntĳatyöryhmä
on toiminut sähköpostien välityksellä ja neuvontaa ja apua asiantuntĳatyöryhmä on antanut TVY ry:lle
yksittäisten asiakkaiden tapauksissa
sekä lakien lausuntoja valmisteltaessa. Lisäksi asiantuntĳat ovat luennoineet TVY ry:n järjestämissä tilaisuuksissa sekä toimineet asiantuntĳoina TVY ry:n tilaisuuksissa sekä
toiminnan suunnittelutyöryhmissä.

5.2. Evankelis-luterilaisen
kirkon työttömyystyö
Työttömyystyön neuvottelupäivät pidettiin helmikuussa 2009 Vaajakoskella Jyväskylän maaseurakunnan Koivuniemen leirikeskuksessa.
Neuvottelupäiville osallistui noin
40 seurakuntien, Ay-liikkeen ja TVY
ry:n jäsenjärjestöjen ihmistä. Neuvottelupäivien järjestelyjen päävastuu oli Jyvässeudun Työttömät ry:llä
sekä TVY ry:n toimistolla.
Työttömien 16. Ihmisoikeuspäivät
pidettiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun, Tatsi ry:n , KDY:n, ja

seurakuntaopiston kanssa. Päivien
teemana oli Laman jälkeen elämää.
Päivät avasivat Eduskunnanpuhemies Sauli Niinistö, ja arkkipiispa
Jukka Paarma sekä alustuksen piti
emerita Pirkko Lahti. Päiville osallistui noin 150 ihmistä. Kutsuttuina
oli tutkĳoita, asiantuntĳoita kuntaliitosta, kunnista, työvoimahallinnosta, sekä oppilaitoksista sekä noin 100
työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajaa. Toisen päivän ansiokkaan alustuksen piti teologian tohtori Liisa Björklund, otsikolla ”Kannustaminen ja ihmisoikeudet.
Työskentely tapahtui kuudella eri
kanavalla. Aiheina olivat:
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1.
Nuoret koulutuksen ja työelämän ulkopuolella; Asiantuntĳoina toimi
dosentti Jouko Kajanoja
ja JHL:n järjestötoimitsĳa
Tanja Vornanen.
2.
Vaikeasti työllistyvien palvelut osana sosiaalipolitiikkaa; asiantuntĳana
toimi Erja Lindberg kuntaliitosta, Hannu Roslakka,
Kaarinan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja.
3.
Työvoimapalvelujen rooli työttömyyden
hoidossa; asiantuntĳoina
Someron perusturvajohtaja Antti Parpo ja Salon työja elinkeinotoimistonjohtaja Kari Kettunen.
4.
SATA-komitea; Vetäjinä toimi TVY ry:n Raili Myllylä, ja Juhani
Heino
5.
Työttömyysturva; asiantuntĳana oli STTK:n lakimies Heli Puura
6.
Minulla on Unelma- kanava; Diakonia-ammattikorkeakoulun
opettajat Esa Konttinen ja Juhani
Louhela vastasivat kanavasta.
Päätösistunnoissa kanavien töitä
olivat kommentoimassa sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikko (kok)
sekä kansanedustajat Esa Lahtela
(sos), Markus Mustajärvi (vas), Johanna Karimäki (vihr) sekä Raĳa Vahasalo (kok).

5.3.
Yhteistyökumppaneiden
työryhmät
TVY ry:llä on jäsenyys muiden
muassa Työ- ja elinkeinoministeriön
Välityömarkkinat ohjausryhmässä,
Terveyden- ja HyvinvointilaitoksenTHL:n Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeessa, THL:n pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan selitystä valmistelevaan
ASKEL- hankkeessa, ESR- hankekomiteassa sekä Paltamon täystyöllisyyshankeen ohjausryhmässä.
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6. Jäsenyys
järjestöissä
6.1. Jäsenyys
suomalaisissa järjestöissä
TVY ry kuuluu jäsenenä Sosiaali- ja Terveysturvan keskusliittoonSTKL:ään, YTY:ä ry:hyn sekä EapnFiniin. TVY ry:llä on varajäsenyys
STKL:n valtuustossa, vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnassa sekä
EAPN-Finin hallituksessa.

6.2. Kansainvälinen
toiminta
TVY ry kuuluu Eurooppalaisen
työttömien verkostoon. Työttömien
edustajat osallistuivat vuoden aikana kolmeen kansainväliseen seminaariin. Brysselissä pidettiin EAPNseminaarit 3.-4. ja 29.-30.5.2009. TVY
ry:tä tilaisuuksissa edusti Vantaan
työttömät ry:n puheenjohtaja Markku Martinmäki. Lisäksi Martinmäki
on osallistunut vuoden 2009 aikana
Ruotsissa ja Islannissa pidettyihin
köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston kokouksiin.

7.

Hallinto

7.1. Vuosikokous ja
hallitus
TVY ry:n vuosikokous 2009 järjestettiin Hämeen TE-keskuksen alueella Hämeenlinnan Hauholla,
ja pidettiin 26.-27.3.2009 Lautsian
lomakeskuksessa.

7.1.1. Vuosikokouksen
avajaiset ja koulutus 26.3.
TVY ry:n vuosikokouksen koulutuksen sisältö:
I aiheTyöpankkikokeilu,
asiantuntĳana Aarne Kuusi, projektipäällikkö, Edupoli
II aihe
Yhdistykset sosiaalisina yrityksinä, asiantuntĳana Harri Laaksonen, TST ry
III aihe
TVY ry kohti vuotta
2015 Pirjo Lehtonen, TVY ry:n strategiaryhmän puheenjohtaja
IV aihe
Työtön vai sairas,
Kaira-hanke Päivi Ahola- Anttonen
Kirsi Laaksonen Lahden Seudun
Työttömät ry:stä juonsi avajaiset klo
18.30-. TVY ry:n tervehdyksen esitti puheenjohtaja Lea Karjalainen ja
Hämeen tervehdyksen TVY ry:n hal-

lituksen jäsen Inga-Maĳa Hyppölä.
Yhteistyökumppaneista tervehdyksen esittivät SAK:n aluejohtaja Jari
Rantala, kansanedustaja Tarja Filatov Hämeenlinnan kaupungin edustajana sekä kansanedustajat Tuĳa
Nurmi, Juha Rehula, Jouko Skinnari ja Mikko Kuoppa toivat terveiset
Hämeen alueelta.
Avajaisissa katsottiin Murrostorstai-dokumentti ”Tämä päivä muutti
Suomen”, toimittaja Seppo Heikkisen toimittama ﬁlmi. Sitä kommentoi
Seppo Vainio. Kaarinan Työttömät
ry:n vetämien yhteisten musiikkihetkien lomaan mahtui myös yksittäisiä
esityksiä: Suolahden Työttömät ry:n
Sirpa Martins esitti ”Siirtotyöläisen”,
ja Heinolan Työttömien Toimintajärjestö ry:llä oli oma esityksensä. Iltaa
jatkettiin illallisen ja illanvieton merkeissä lomakeskuksessa. Tilaisuudessa muistettiin myös merkkipäiviä
viettäneitä yhdistyksiä.

7.1.2. Perjantai 27.3.2009
Vuosikokous.
TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen avasi vuosikokouksen klo
9.00. Kokouksessa pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Makkonen,
Lahden Seudun Työttömät ry (Häme), Sirkka-Liisa Paukku, Raision
Seudun Työttömät ry (VarsinaisSuomi), Esa Pötry, Kangasalan Työttömät ry (Pirkanmaa), Sirkka-Liisa
Sallinen-Vänni, Hervannan Seudun
Työttömät ry(Pirkanmaa). Ääntenlaskĳoina toimivat: Puheenjohtaja
Matti Nygrén, TVY ry:n hallitus ja
jäseninä: Svetlana Fomitseva, Tohmajärven Aktiivit ry (Pohjois-Karjala), Eĳa-Liisa Hämäläinen, Lahden
Työpaja 92 ry (Häme), Aarre Mahkonen, Lappeenrannan Työttömät
ry (Kaakkois-Suomi), Jorma Turunen, Kajaanin Työttömien yhdistys
ry (Kainuu), Ansa Tähtönen, Lahden
Työpaja 92 (Häme)
Vuosikokouksen valiokunnat oli-

vat seuraavat:

tömät ry (Keski-Suomi).

•
Vaali- ja menettelytapavaliokunta: Puheenjohtajina Jari Vuorinen ja Inga-Maĳa Hyppölä, TVY
ry:n hallitus ja jäseninä: Maru Holopainen, Suolahden Työttömät ry
(Keski-Suomi), Kyösti Jaatinen, Tohmajärven Aktiivit ry (Pohjois-Karjala), Veli-Matti Kähäri, Nastolan Työttömät ry (Häme), Harri Laaksonen,
Turun Seudun Työttömät ry (Varsinais-Suomi), Jukka Lähteenmäki,
Varissuon Työttömät ry (VarsinaisSuomi), Seĳa Porttila, Kouvolan Seudun Työttömät ry (Kaakkois-Suomi),
Jouko Rauhala, Ylöjärven Työttömät
ry (Pirkanmaa).
•
Edunvalvontavaliokunta:
Puheenjohtajina Tauno Hakkarainen
ja Juhani Heino, TVY ry:n hallitus ja
jäseninä: Tiina Aalto-Toivola, Heinolan Seudun Työttömien Toimintajärjestö (Häme), Seppo Blomqvist, Turun Seudun Työttömät TST ry (Varsinais-Suomi), Seĳa Kyllönen Kuhmon
Työttömien yhdistys ry (Kainuu),
Sirpa Martins, Suolahden Työttömät
ry (Keski-Suomi), Sirpa Pajarinen,
Aktiiviset Työtähakevat ry (PohjoisKarjala), Liisa Piispa, Kangasalan
Työttömät ry (Pirkanmaa), Tuomo
Rusanen, Lapinlahden Työttömät
ry (Pohjois-Savo) ,Sirpa Uusimäki,
Kurikan Työnhakĳat ry (Etelä-Pohjanmaa), Tuĳa Öystilä, Jyvässeudun
Työttömät ry (Keski-Suomi).
•
Strategiavaliokunta:
Puheenjohtajina: Pirjo Lehtonen ja Juhani Tanski, TVY ry:n hallituksen
jäseninä: Ritva Aromaa, Jyvässeudun Työttömät ry (Keski-Suomi),
Eva-Maria Fagerström, Varissuon
Työttömät ry (Varsinais-Suomi), Ahti Heinonen, Ylöjärven Työttömät ry
(Pirkanmaa), Sami Hongisto, Lappeenrannan Työttömät ry (KaakkoisSuomi), Merja Kärkkäinen, Juuan
Työttömät ry (Pohjois-Karjala), Raili
Myllylä, Kajaanin Työttömien yhdistys ry (Kainuu), Lauri Nissinen, Iisalmen Työttömät ry (Pohjois-Savo),
Marja Pakarinen, Jyvässeudun Työt-

Kokouksen työjärjestyksen mukaisesti hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2008 sekä vahvistettiin tilinpäätös 2008 ja hyväksyttiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen valmistelun pohjalta
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2009. Alueiden
esitykset puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi olivat: Lea
Karjalainen ja Lea Vallius. Vaalin tuloksena oli: Äänioikeutettuja oli 157.
Näistä 154 äänesti ja 3 äänesti tyhjää.
Karjalainen sai 88 ääntä ja Vallius 66
ääntä, joten seuraavan kaksivuotiskauden puheenjohtaja on Lea Karjalainen.
Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun
entisen suuruisina eli jäsenmaksun
suuruus on € 2,00/jäsenyhdistyksen
jäsen ja kannatusjäsenmaksun suuruus 150,00 €. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Harri Leino, HTM,
Salon Leinotilit Oy ja kentän edustajaksi Markku Martinmäki, PJ, Vantaan Työttömät ry sekä varatilintarkastajat Kari Kulmala, HTM, Salo ja
kentän edustajaksi Pentti Kallio, TJ,
Kaarinan Työttömät ry.
Strategiavaliokunnan esitys TVY
ry:n strategiaksi sekä edunvalvontavaliokunnan esitys julkilausumaksi hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Alueista oli vuonna 2009 erovuoroissa 8 aluetta: Etelä-Pohjanmaa, EteläSavo, Häme, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo,
ja Satakunta, ja lisäksi 3 aluetta, Lappi, Pohjanmaa ja Uusimaa täydensivät omaa kolmen henkilön tiimiään.
Uuden hallituksen luottamustehtävään valituista on 10 henkilöä jäsenyhdistysten palkkalistoilla TE- keskuksen tai kaupungin tuella. Kahden osapalkkaukseen osallistuu oma
yhdistys ja puhtaasti ilman ansiotuloja on 3 henkilöä.
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7.2.

Järjestäytymiskokous

väskylässä Hotelli Laajavuoressa.

TVY ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Nokian seurakunnan leirikeskus Urhatussa 14.16.4.2009. Kokouksessa hallitus valitsi sääntöjemme mukaan hallituksen
keskuudesta TVY ry:lle luottamusihmiset: Varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan sekä kävi läpi edustukset

Järjestäytymiskokouksen asialistalla olivat yhteistoimintajärjestön
taloussääntö, matkustussääntö, laskutuskäytäntö, vuosikokouksen hyväksymä strategia. Lisäksi valittiin
tiedotussuunnitelman valmistelua
varten työryhmä, johon puheenjohtajaksi valittiin hallituksessamme

eri yhteistyökumppaneiden työryhmissä. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Heino, Ylöjärven
Työttömät ry:stä. Juhani on Pirkanmaan edustaja yhteistoimintajärjestön hallituksessa ja edustaa työvaliokunnassa koko Länsi-Suomea. Hallituksemme Työvaliokuntaan kuuluu:
Lapin edustaja Tauno Hakkarainen,
Pohjois-Suomi; Etelä-Savon edustaja
Arja Kuparinen, Itä-Suomi; Hämeen
edustaja Inga-Maĳa Hyppölä, EteläSuomi. Työvaliokuntaa johtaa TVY
ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.
Hallitus päätti kokouksessaan järjestää vuoden 2010 vuosikokouksen Jy-

Varsinais-Suomen alueen edustaja
Pirjo Lehtonen ja jäseniksi tiedotussuunnitelmatyöryhmään tulivat Juhani Heino Pirkanmaa, Kari Lehtinen, Satakunta ja jokaiselta kolmelta
alueelta yksi alueen edustaja.
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Tavoitteena on valmistella suunnitelma osin sähköposteja avuksi käyttäen. Tiedoksi saatetut edustukset ja
jäsenyydet eri yhteistyökumppaneiden työryhmissä ja valtionhallinnossa: EAPN- Fin, Markku Martinmäki,
Vantaan Työttömät ry, STKL, Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta,
Pirkko Kyckling, STKL:n liittoval-

tuusto: varajäsen Lea Karjalainen,
TVY ry:n edunvalvonnan asiantuntĳatyöryhmä: Pentti Arajärvi, Jouko Kajanoja, Kuusimäki, Ilkka Sipiläinen, Lea Vallius, Lea Karjalainen,
Ritva Vaure, ESR- Manner-Suomen
seurantakomitean jäsen, Lea Karjalainen, Työministeriö: Paltamon
täystyöllisyysmallin ohjausryhmä:

Lea Karjalainen ja henkilökohtainen varajäsen Tuula Saastamoinen,
Työministeriö: Ruotsinkielinen työvoimapolitiikan kehittämiskomitea;
Anja Luoma, Porvoon Seudun Työttömät ry, Sosiaali- ja Terveysministeriö/ THL: Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohanke: Lea Karjalainen
ja henkilökohtainen varajäsen Ritva
Vaure, varajäsenen vaihto Vauren
työsuhteen loputtua elokuun lopussa. Kirkkopalvelut: Sosiaalifoorumi,
Lea Karjalainen, Kirkon Työttömyystyön strategia ryhmä: Lea Karjalainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön kehittämisryhmä:

TVY ry:stä Lea Karjalainen, Markku
Martinmäki, Pirkko Kycklig, Jaana
Löppönen

7.3.

Aluetoiminta

Useilla alueilla pidettiin vuoden
aikana säännöllisesti aluekokouksia,
joissa TVY ry:n hallituksen jäsenet
toimivat puheenjohtajina. Alekokousten tärkeä tehtävä on sitoa yhteistyöllä ja verkostoitumalla alueen
yhdistyksiä keskinäiseen yhteistyöhön sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Aluekokousten yhteydessä pidettiin osalla alueista koulutuksia, suunnittelukokouksia ja edunvalvonnan tilaisuuksia.

8.

Henkilöstö

TVY ry:n toimistoon toimintavuonna on ollut palkattuna kaksi
työntekĳää Raha-automaattiyhdistyksen Ay-avustuksen turvin sekä
yksi työntekĳä Raha-automaattiyhdistyksen avustaman TALLHALprojetiin elokuun loppuun saakka.
Palkkatuella palkattuina on ollut
4 henkilöä, yksi osan vuotta historian taltiointia varten ja yksi ATK-vastaavana sekä kaksi normaaleihin toimistotöihin. Henkilöstön koulutukseen on syksyn aikana kuulunut uuden työntekĳän sisäänajo. TVY ry:n
työntekĳät vierailivat Kainuun alueella tutustuen Kainuun maakunnan
itsehallintokokeilun pitkäaikaistyöttömien palvelujen ratkaisumalleihin,
Paltamon malliin, pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltoon sekä kuntouttavan työtoiminnan maakunnal-

liseen kokeiluun. Vierailun yhteydessä järjestettiin Kainuun yhdistysten aluekokous sekä yleisötilaisuus
Kajaanin yhdistyksen tiloissa sekä
haastattelu Pohjois-Suomen uutisiin.
Vierailun ohjelmasta vastasi Kajaanin Työttömät ry.

9.

Talous

Raha-automaattiyhdistys on TVY
ry:n toiminnan pääasiallinen rahoittaja. Noin 10 prosenttia tuloista tulee
jäsenmaksuina ja omavarainhankinta on jokseenkin olematon. Toimintavuonna maksettiin TVY ry:n jäsenyhdistyksille maaliskuun koulutukseen matkat 1/yhdistys, joka on suuri lovi TVY ry:n taloudessa. Rahaautomaattiyhdistyksen avustus ei
ole noussut vuositasolla, joka aiheutti jo kuluneena vuonna toiminnan
yhä tarkempaa arviointia. Palkkatuettujen työntekĳöiden palkkauksiin
on saatu Helsingin kaupungilta kaupunkilisää.

10.

TALHALL-projekti

TVY ry:n Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella vuonna 2005
alkanut TALHALL-projekti päättyi
elokuussa 2009. Projektilla oli toiminta-aikanaan tärkeä merkitys varsinkin pienille yhdistyksille projektiavustusten hakemisten yhteydessä lainsäädännön ja asetusten määräysten ymmärtämisessä. Voidaan
selvästi sanoa että kymmenet yhdistykset pelastivat koulutusten ja neuvonnan avulla muuttuvassa toimintaympäristössä työllisyyspoliittisten
avustusten saamisella toimintaansa.

TVY ry:n projektityöntekĳä valmisteli projektin aikana laajan malliprojektin, josta löytyi pienempiä
kokonaisuuksia muokattavaksi pienempien paikkakuntien tarpeita vastaaviksi. TVY ry:n kotisivuille kerättiin projektin aikana tietokansiot yhdistysten tarpeita varten.
Tietopankki sisältää tietoa yhdistysten toimĳoille yhdistyslaista,
verotuksesta, sosiaalisen yrityksen
lainsäädännöstä, ja muista työttömyyteen ja työttömien yhdistyksiin
liittyvistä lainsäädännöistä vihjeitä
ja neuvoja. Ongelman muodostaa se,
että lainsäädäntömme on joka vuosi
muuttuvaa ja myös valtion keskushallinnon (Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Työministeriön yhdistäminen), aluehallinnon (Työ- ja elinkeinokeskusten muutosprosessi) ja
paikallishallinnon muutokset (työvoimatoimistojen
vähentäminen)
vaikeuttavat työttömien yhdistysten ja koko järjestökentän mahdollisuuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.
Valtion tuottavuusohjelman pakottamina työhallinnon työntekĳöiden määrän vähentämistarve Vanhasen II-hallituksen aikana on lähes
1500 henkilötyövuotta. Tässä muutoksessa työttömien yhdistykset tarvitsisivat jatkuvaa kiertävää neuvojaa tukemaan yhdistysten toimintaa. Parhaiten TVY ry:n taloushallinnon projektia hyödynsivät Hämeen,
Varsinais-Suomen, Keski-Suomen,
Kaakkois-Suomen, Lapin, Uudenmaan, Etelä-Savon, Satakunnan ja
Kainuun alueiden yhdistykset.
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