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1. Yleistä

TVY ry:n ja koko yhdistysver-
koston toiminnan johtoajatuksena 
on ehkäistä ihmisten syrjäytymistä, 
ohjata ihmisiä aktiiviseen kansalai-
suuteen, yhteiskunnalliseen osalli-
suuteen kansalaisjärjestö-toiminnan 
kautt a sekä saatt aa työllisyyspoliit-
tisten hankkeiden avulla tyött ömät 
koulutukseen ja/tai työelämään. 
Kansalaisjärjestötoiminnan avulla 
yhdistykset ovat edistäneet ja ylläpi-
täneet kaikkien yhdistysten toimin-
toihin osallistujien arjen taitoja sekä 
ennalta ehkäisseet yhdistysten ryh-
mätoiminnalla syrjäytymistä. Mata-
lan kynnyksen työpaikoilla ja erilai-
silla työpajoilla yhdistykset ovat tar-
jonneet tuhansille ihmisille mahdol-
lisuuden työelämäkokeiluun ja tuet-
tuun työhön. Tavoitt eena on paluu 
takaisin työelämän rytmiin ja työelä-
män vaatimuksiin. 

Vuonna 2008 yhdistysten töissä 
ja toimenpiteissä oli yhteensä noin 
6000 ihmistä.  Työntekĳ äselvityk-
semme mukaan vuonna 2008 yh-
distyksissämme oli kuntoutt avassa 
työtoiminnassa noin 400 ihmistä ja 
työelämäkokeilussa noin 400 maa-
hanmuutt ajaa. Tyött ömien yhdis-
tysten maahanmuutt ajien keskuu-
dessa tehtävä työ on ensisĳ aisesti 
suomenkielen opetusta työn kautt a, 
neuvontatyötä viranomaispalveluis-
sa ja tulkkauspalvelujen järjestämis-
tä, sekä joustavan palvelurakenteen 
rakentaminen työkokeilussa ja kun-
toutt avassa työtoiminnassa oleville 
maahanmuutt ajille. Kuntoutt avan 
työtoiminnan ensisĳ ainen tavoite 
yhdistyksissä on saatt aa tyött ömiä 
kohti palkkatuett ua työtä ja edelleen 
kohti avoimia työmarkkinoita.

 
Työministeriön strategian mu-

kaisesti jäsenyhdistysten työllistävä 
toiminta luetaan ministeriön Väli-
työmarkkinat-ohjelman piiriin. Vä-
lityömarkkinoiden kehitt ämisohjel-

ma taas painott aa Lissabonin stra-
tegian rakenteellisen tyött ömyyden 
ongelman vähentämisen tavoitt eita 
sekä myös työvoimapalveluiden ke-
hitt ämisen tavoitt eita. Vanhasen II-
hallituksen hallitusohjelmassa väli-
työmarkkinat on yksi kehitt ämisen 
kohde työvoimapolitiikan alueella. 
Ohjelma liitt yy TEM:n työllisyys- ja 
yritt äjyysstrategian linjaukseen työ-
markkinoilla heikommassa asemas-
sa olevien tukemisesta ja erityisesti 
työllistymiskynnyksen alentamises-
ta. 

Myös Vanhasen II-hallituksen ta-
voitt eena on, ett ä eri toimĳ oiden, 
erityisesti kolmannen sektorin, tar-
joamat välityömarkkinoiden työpai-
kat olisivat väylä sĳ oitt ua avoimille 
työmarkkinoille. Vanhasen II-halli-
tuksen hallitusohjelman ja opetus- ja 
työministeriön hallinnonalojen ke-
hitt ämisohjelmien tavoitt eena on tu-
kea kolmannen sektorin toimintaa 
hyvinvointipalvelujen tuott amisessa 
ja tuott eistamisessa, jott a alan toimi-
joilla olisi paremmat mahdollisuudet 
toteutt aa väestön hyvinvointipalve-
luja entistä enemmän. Nämä Välityö-
markkinoiden kehitt ämishankkeet 
ja strategiat ovat toimintavuonna 
muutt aneet ja omalta osaltaan vai-
kutt aneet yhdistysten toimintatapo-
jen muutoksiin ja tehtävään työhön. 
Yhä enemmän yhdistykset tuott avat 
kotona asumiseen tukea ja palveluita 
sekä pyrkivät tekemään tavoitt eellis-
ta työtä Välityömarkkinat-ohjelman 
tavoitt eiden mukaisesti.

 1.1.	 Tyött	ömyyden	ja	
köyhyyden	kasvu	lukuina.	

Nuorten tyött ömyys lähti nope-
aan kasvuun jo vuoden alussa. Joil-
lakin paikkakunnilla nuorten tyött ö-
myys nousi jopa 60 prosentt ia edel-
liseen vuoteen verratt una. Lehdistö 
on vuoden 2008 aikana kirjoitt anut 
useaan ott eeseen nuorisotyött ömyy-
destä ja sen hoidosta. Arviot nuo-
rista, jotka ovat ulkona tilastoista ja 

työelämästä vaihtelee paljon. Länsi-
Suomen läänin sivistystyön tarkasta-
ja Erik Häggman on laskenut luvun 
olevan 95 000 nuorta, (HS 17.03.09) 
ja kritisoi erityisesti sitä, ett ä asiasta 
esitetään viranomaistenkin taholta 
”milloin mistäkin temmatt uja luku-
ja”. 

1.2.	 Alueellinen	
eriarvoistuminen.

Tyött ömyyden kasvu lähti liik-
keelle erityisesti vientiteollisuuden 
parista. Nopeassa tahdissa Suomi 
on menett änyt tuhansia työpaikkoja 
puunjalostusteollisuudesta ja tekno-
logianteollisuudesta.

1.3.	 Yhdistystoiminnan	
muutokset	

Tyött ömyyden lähdett yä uudel-
leen nousuun myös yhdistystoimin-
ta on useilla paikkakunnilla virinnyt 
uudelleen. Aiemmin nousukauden 
aikana lopetetuista jäsenyhdistyk-
sistä ovat vuoden aikana uudelleen 
aloitt aneet Ivalon, Kuivaniemen, 
Varkauden, Forssan ja Nurmĳ ärven 
yhdistykset. Myös Hämeenlinnan 
yhdistystä ovat entiset toimĳ at ryh-
tyneet viritt elemään uudelleen vuo-
den 2009 lopun aikana. 

Yhdistysten taloudellisessa toi-
minnassa on havaitt avissa myös 
kuntien tuen lisääntymistä  kuntien 
työmarkkinatuen sakkomaksujen 
vuoksi. Kunnat ovat havainneet, ett ä 
samalla kun kunnat pystyvät lisää-
mään 500 päiväisten työ- ja kuntou-
tustoimintaa, ne säästävät enemmän 
sakkomaksuissa. 

2.	 Järjestötoiminta

TVY ry:n järjestötoiminnan muo-
dostaa yksitt äisille yhdistyksille ja 
yhdistyksen toimĳ oille tarjotut pal-
velut, sekä alueelliset ja valtakun-
nalliset 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.

2.1.	 Uusien	toimintojen	
kehitt	yminen

TVY ry osallistuu tyött ömien ter-
veydenhuollon kehitt ämiskumppa-
nuushankkeen ohjaus- ja johtoryh-
mään ja on mukana valtakunnallisen 
hankkeen tyött ömien terveyspal-
velujen kehitt ämiseksi. Kehitt ämis-
kumppanuushankkeen tavoitt eena 
on tyött ömille kohdennett ujen uu-
sien kehitett ävien palvelujen tiedot-
taminen ja juurrutt aminen ja se ete-
nee THL:n, STM:n, kuntien ja jär-
jestösektorin toimĳ oiden toimesta. 
Pitkäaikaistyött ömien hyvinvoinnin 
edistämisen haasteita ja tyött ömien 
terveyspalveluita on kehitett y hank-
keissa eri sektoreiden näkökulmasta. 
TVY ry on ollut mukana hankeen oh-
jausryhmässä alusta alkaen, ja hanke 
voidaan kirjata historiassa TVY ry:n 
saavutuksiin. Aloite hankkeeseen on 
mennyt Sosiaali- ja terveysministeri-
öön TVY ry:n aloitt eena ja se käyn-
nistett iin ministeri Paula Risikon mi-
nisterikaudella.

Tyött ömien terveyspalveluita on 
kehitett y eri puolella Suomea THL:n 
koordinoimassa hankekokonaisuu-
dessa. Hankkeessa saatujen koke-
musten ja toimintamallien avulla 
terveytt ä edistävät palvelut pyritään 
kiinnitt ämään tyött ömien työnhaki-
joiden aktivointi- ja työllistämistoi-
menpiteisiin. Kokemuksia voidaan 
käytt ää apuna kunnallisessa päätök-
senteossa ja toimintakäytäntöjen ke-
hitt ämisessä. Organisaatioiden vä-
lisellä, kaikki sektorirajat ylitt äväl-
lä, moni- ammatillisella yhteistyöl-
lä hankkeet pyrkivät kaventamaan 
väestön terveyseroja ja ehkäisemään 
syrjäytymistä. Väestön hyvinvoin-
nin ja terveydentilan paraneminen 
vaikutt aa ennen pitkää myönteises-
ti myös kuntien ja valtion talouteen. 
Tyött ömien yhdistykset ovat toimi-

neet useilla hankepaikkakunnilla 
aktiivisesti mukana ohjausryhmissä 
ja ohjaten asiakkaita hankkeiden pii-
riin.

2.2.	 TVY	ry:n	koulutukset	
alueilla

Kevään maalis- huhtikuun aika-
na TVY ry järjesti kolmella alueella; 
Pohjos-Savossa, Pohjois-Pohjanmaal-
la ja Hämeen alueella koulutus ja 
edunvalvontatilaisuuden SATA- ko-
mitean työstä. Koulutt ajina toimivat 
Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen 
tutkĳ at Vappu Karjalainen ja Jouko 
Karjalainen. Hämeessä tilaisuuden 
järjestelyistä vastasi Lahden Seudun 
Tyött ömät ry, Pohjois-Pohjanmaalla 
YTYä ry sekä Pohjois-Savossa Kuo-
pion Seudun Tyött ömät ry. 

Kaakkois- Suomen alueella jär-
jestett iin Kotkassa edunvalvonnan 
toimintapäivä ja tutustutt iin Kotkan 
pitkäaikaistyött ömien palveluihin. 
Vierailut järjestett iin Kotkan työvoi-
manpalvelukeskukseen ja Kotkan 
kaupungin työllistämisyksikköön. 
TVY ry tutustui myös Terveyden- ja 
hyvinvoinninlaitoksen ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön rahoitt aman Pit-
käaikaistyött ömien terveydenhuol-
lon hankkeeseen. Koulutuspäivään 
osallistui tyött ömien yhdistysten 
toimĳ oita Kaakkois-Suomen alueel-
ta sekä TVY ry:n hallituksen jäsenet 
Uudeltamaalta sekä Hämeestä. 

Toukokuussa Tvy ry:n jäsenyh-
distykset tutustuivat Someron Työ-
pankki-malliin. Somerolla kehite-
tään niitä palveluja, joita kunta voi 
ostaa pitkäaikaistyött ömien työpa-
jalta. Pajan on perustanut kunta ja se 
on tiiviissä yhteistyössä kunnan so-
siaalitoimen kanssa. Vierailulle osal-
listui Uudeltamaalta Karkkilan yh-
distyksen edustajat sekä Varsinais-
suomen yhdistyksistä muiden mu-
assa Turku, Varissuo ja Raisio sekä 
TVY ry:n toimiston väkeä.     

2.3.	 Virkistystoiminta

TVY ry järjesti yhdessä Kaarinan 
Tyött ömät ry:n kanssa Kultt uuri-
matkan Tartt oon Viroon. Matkalle 
osallistui noin 40 TVY ry:n jäsenyh-
distysten ihmistä. Matkan johtajana 
toimi Kaarinan Tyött ömät ry:n enti-
nen puheenjohtaja ja TVY ry:n halli-
tuksen jäsen Arto Leppänen. Matkan 
pääkohteina olivat Viron maaseutu 
ja niiden kultt uurihistorialliset mai-
semat ja rakennukset. 

 
2.4.	 Alueti	laisuudet

Aluetoiminta ja aluekokousten 
säännöllinen pitäminen on vakiin-
tunut osaksi kaikkien alueiden yh-
distysten toimintaa maassamme. 
Samalla yhteistoiminnalla vahvis-
tetaan yhdistysten kehitt ymistä ja 
muuta verkostoitumista. Parhaana 
esimerkkinä vuoden aikana kehitt y-
neestä yhteistoiminnasta voidaan pi-
tää Hämeen alueella Lahden Seudun 
Tyött ömät ry:n aloitt amaa yhteistyö-
tä Hämeen TE- keskuksen Välityö-
markkinat- hanke: Välke- projektin 
kanssa. 

Projektin tarkoituksena on kehit-
tää yhdistysten toimintaan uusia in-
novaatioita ja vaikutt aa luotujen toi-
mintamallien vertaiskehitt ämiseen. 
Koordinaation avulla kaikkien vä-
lityömarkkinoiden kehitt ämishank-
keiden tavoitt eena on, ett ä ruohon-
juuritasolla toimivat organisaatiot 
saavat mahdollisuuden vertailuke-
hitt ämiseen sekä hyvien käytäntöjen 
kokoamiseen ja levitt ämiseen. TVY 
ry:n työntekĳ ät ovat osallistuneet 
Hämeen alueen yhdistysten tapaa-
misiin. Muita välityömarkkinoiden 
kehitt ämishankkeita, joissa tyött ö-
mien yhdistykset ovat olleet alu-
eellisesti mukana, ovat esimerkiksi 
Suunto-projekti Lapissa, ja Kevät-
hanke Keski-Suomessa. 
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2.5.	 Tiedotusta	ja	
näkyvyytt	ä

TVY ry:n jäsentiedotusta hoidet-
tiin vuoden aikana kehitt ämällä ko-
tisivujen kautt a tapahtuvaa tiedotus-
ta. Jäsenkirje julkaistiin kotisivuil-
lamme ja lähetett iin paperiversioina 
jäsenyhdistyksiin vuoden aikana 8 
kpl ja Karenssisanomat lehtemme 
julkaistiin 3 kertaa sekä yhden ker-
ran pikatiedote ”Tyrkyllä”. Karens-
sisanomat 1/2009 painott ui yhdis-
tysten uutisiin, 2/2009 oli sisällöltään 
edunvalvontaa ja TVY ry:n toimin-
taa, 3/2009 vastaa sisällöltään mm. 
työvoimapalvelulain muutoksiin ja 
kysymyksiin. Tyrkyllä sisältö tiedot-
taa vuoden alusta muutt uvista työt-
tömyysturvalaista ja työvoimapalve-
lulaista.

Alueellinen tiedott aminen Eu-
roopan Unionin Komission ryhmä-
poikkeusasetuksen vaikutuksista 
onnistui monilla alueilla TVY ry:n 
hallituksen jäsenten aktiivisuuden 
ansiosta. Osalla alueista aktiiviosas-
sa olivat myös TVY ry:n jäsenyhdis-
tykset. 

Ulkoiseen tiedott amiseen ja on-
gelmien esille nostoon valtakunnan 
tiedotusvälineissä voidaan olla koh-
talaisen tyytyväisiä. Helmikuussa 
2009, Joensuun yliopistossa hyväk-
sytt iin Anna Kapasen gradu ja tie-
tonsa TVY ry:stä ja jäsenyhdistyk-
sistä ammentanut maisteri sai arvo-
sanaksi magna cum laude approba-
tur. Anna onnistui tuott amaan tutki-
muksellaan merkitt ävää uutt a tietoa. 
Annan gradun otsikkona oli: Hyvin-
vointivastuu välityömarkkinoilla. 

TVY ry näkyi tiedotusvälineissä 
vuoden aikana kohtuullisen hyvin. 
TV YLE 2:n dokumentt i ”Murros-
torstaista” puhutt i ja herätt i kansa-
laiskeskustelua laajasti yhteiskun-
nassamme uuden tyött ömyyden 
nousun myötä. Vuoden 1992 tapah-
tumista kuvatt u Murrostorstai esitet-
tiin vuoden 2009 aikana kaksi kertaa 
uusintana ja se on nähtävillä YLE:n 
Elävässä arkistossa. 

TV kamerat vierailivat vuoden 
aikana TVY ry:n toimistolla ja jä-
senyhdistyksissä useaan ott eeseen. 
Kuntien työmarkkinatuen rahoitus-
vastuun ns. ”sakkomaksun” laaja 

tiedott aminen antoi medianäkyvyyt-
tä valtakunnallisissa ja alueellisissa 
tiedotusvälineissä keväällä ja kesäl-
lä sekä työvoimapalvelulain muutos 
EU:n komission asetuksen nume-
ro 800/2008 vaikutuksista yhdistys-
ten palkkatukien määriin syksyn ja 
alkutalven kuluessa. Maaliskuussa 
2009 puheenjohtaja osallistui Yle:n 
naisten iltaan, jossa oli aiheena nais-
ten tyött ömyys, ohjelman tuott i toi-
mitt aja Päivi Istala.

Marraskuussa ruotsinkielinen TV-
kanava FST5 lähett i Spotlight ajan-
kohtaisohjelmassa ohjelman otsikol-
la ”Potkut tyött ömille!” Ohjelmassa 
kerrotaan kolmannen sektorin, eten-
kin tyött ömien yhdistysten huolista, 
toiminnan rahoituksesta ja ylipäänsä 
toimintamahdollisuuksista. Yhtenä 
esimerkkinä on Sipoon tyött ömien 
toiminta ja tulevaisuuden näkymät. 
Spotlightin toimitt aja ja kuvaaja ku-
vasivat, kun yhdistyksen työnteki-
jät tekevät avustavia kotipalveluja ja 
kunnostavat Sipoon kunnan omista-
man kiinteistön ikkunoita. Ohjelma 
on tekstitett y suomeksi. 

Yllätyksenä vuoden aikana on ol-
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lut TVY ry:n 15 vuotis- juhlavuoden 
levyn yllätyksellinen menekki ”Ys-
tävän laulun” alkuperäissäveltäjän 
(Wisoskyn) museoihin eripuolille 
maailmaa. Levyä on lähetett y vuo-
den aikana noin 30 kappalett a eri ko-
koelmiin maailmalle.

Syyskuun 17 päivänä tasavallan 
presidentt i Tarja Halonen järjesti 
presidentinlinnassa työllisyysfooru-
min mihin osallistujaksi kutsun sai 
järjestömme puheenjohtaja Lea Kar-
jalainen.

Kirkon Diakonia ja Yhteiskunta-
työ ja Diakoni ry julkaisi syykaudel-
la Diakonia vuosikirjan Työ ja Osalli-
suus. TVY ry:n artikkelin julkaisuun 
kirjoitt i TVY ry:n puheenjohtaja.

2.6.	 Elintarvikeapu

TVY ry jakoi Maa- ja metsätalous 
ministeriön EU- elintarvikeapua yh-
teensä noin 500 000 kiloa. Kevään ja 

syksyn jakoon osallistui 83 jäsenyh-
distystä. Jakajayhdistysten määrän 
pienentyessä, kilomäärät yhdistyk-
siä kohden ovat nousseet huomatt a-
vasti. TVY ry:n hallituksen päätök-
sellä Kevään jako suoritett iin tasaja-
kona kaikkien yhdistysten kesken. 
Erän suuruus oli yhdistystä kohden 
2 680 kiloa ja syksyn jaossa huomi-
oitiin jäsenyhdistyksen jäsenmäärä. 
Syksyllä jakomäärät vaihtelivat 2 000 
– 10 000 kilon välillä. Suurimpien jä-
senmäärien mukaan eniten elintarvi-
keapua TVY ry:n kautt a saivat Turun 
ja Porin yhdistyksemme. 

Elintarvikeapu jakopaikkakunnil-
la otetaan kiitollisuudella vastaan 
tyött ömien ja muidenkin vähäva-
raisten piirissä. Saamiemme raport-
tien perusteella olemme saaneet tie-
toomme, ett ä useamman tuhannen 
kilon elintarvikeapu jaetaan jokaisel-
la paikkakunnalla muutamassa tun-
nissa. Lisäksi jäsenyhdistyksemme 
jakavat viikoitt ain kymmeniä tuhan-

sia kiloja elintarvikeliikkeiden lah-
joitt amia elintarvikkeita.

3.	 Edunvalvonta

3.1.	 Edunvalvonnan	
saavutukset	

Edunvalvonnan haasteista suu-
rin on edelleen työmarkkinatuen 
tasokorotus ja harkinnanvaraisen 
työmarkkinatuen poisto. Yhdistys-
ten näkökulmasta paineet ovat koh-
distuneet vuoden aikana erityisesti 
työvoimapalvelulakiin, jossa lain si-
sältöön tulee EU:n valtiontukisää-
tely. SATA-komitean työn päätytt yä 
vuoden lopussa, edunvalvontamme 
tuloksia voidaan lukea saavutetun 
paljonkin nuorten tyött ömien näkö-
kulmasta. 

Yhtenä suurena muutoksena, jo-
ka menee viimein lainsäädännössä 
läpi, on palkansaajien työssäoloehto. 
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Uuden lainsäädännön mukaan sama 
työssäoloehto koskee kaikkia pal-
kansaajia. Alle 30-vuotiaille uusi laki 
mahdollistaa määräaikaisena palk-
katuetun työn saannin 3 kuukauden 
tyött ömyyden jälkeen. Aikuisten yli 
30 vuott a täytt äneiden osalta suu-
rimpana parannuksena tyött ömi-
en etuuksiin voidaan pitää omaeh-
toisen opiskelun mahdollistaminen 
työmarkkinatuella, sekä palkkatue-
tun työn mahdollistaminen uudel-
leen vuoden tyött ömyyden jälkeen. 

Vaikka näitä uudistuksia ei voi-
da suoraan pitää TVY ry:n edunval-
vonnan saavutuksina, voidaan kui-
tenkin olett aa, ett ä työllämme on ol-
lut asiaan vaikutusta, koska muiden 
muassa näitä asioita olemme usean 
vuoden aikana pitäneet edunvalvon-
nassa esillä.

3.2.	 Palkkatuen	ongelmat

Vuoden 2009 syksyn aikana TVY 
ry:n toimĳ at ovat laajalla rintamalla 
joutuneet käymään suurta periaat-
teellista kädenvääntöä valtionhal-
linnon virkamiesten kanssa EU:n 
valtiontukisäätelyn soveltamises-
ta Suomessa (EY komission asetus 
800/2008). Asetuksen soveltaminen 
rajoitt aa tulevaisuudessa myös jär-
jestötoimĳ oiden valtiontukien mää-
rää ja näin aiheutt aa vielä enna-
koimatt omia pitkäaikaistyött ömien 
matalan kynnyksen työpaikkojen 
leikkauksia. Ongelma tulee olemaan 
siinä, ett ei tulevaisuudessa yksin-
kertaisesti löydy työpaikkoja niille, 
jotka eivät enää pitkitt yneen työt-
tömyyden vuoksi sĳ oitu avoimille 
markkinoille.

Toinen palkkatukeen vaikutt anut 
ongelma on ollut kuluneen vuoden 
aikana palkkatuen loppuminen kes-
ken useilla TE-keskus alueilla. Yh-
distykset eivät ole saaneet rekrytoi-
tua tarpeeksi työntekĳ öitä valtioneu-
voston jätt äessä keväällä lisäbudje-
tin antamatt a. Valtioneuvosto lupasi 

palkkatukiin kesäkuussa 60 miljoo-
naa ESR-rahaa nopean tyött ömyy-
den hillitsemiseksi. Osalla alueista 
palkkatuen loppumista paikatt iin 
myös tyött ömien yhdistyksissä ESR-
hankerahalla.

3.3.	 Lainsäädännön	
muutokset

Syksyn 2009 aikana Eduskunnas-
sa on käsitelty lukuisia lakeja joitt en 
taustalla ovat olleet SATA-  komite-
an, AKKU- johtoryhmä ja Sosiaali-
tupon yhteydessä tehdyt lakien val-
mistelut. 

Muutoksessa ovat olleet toiminta-
vuoden aikana Tyött ömyysturvala-
ki, Työvoimapalvelulaki, Laki kun-
toutt avasta työtoiminnasta ja näihin 
liitt yen muiden muassa Sairausva-
kuutuslaki, Tuloverolaki, Kansan-
eläkelaki, Tapaturmavakuutuslaki, 
eräät eläkelait, Kuntoutusetuuksista 
ja kuntoutus-rahaetuuksista annet-
tu laki. TVY ry on ollut kuultavana 
muutt uvien lakien osalta eduskun-
nan Työelämä- ja tasa-arvovaliokun-
nassa, sekä Sosiaali- ja terveysvalio-
kunnassa. Lakilausuntojen valmiste-

luun on osallistunut sähköpostin vä-
lityksellä jäsenyhdistysten edustajia 
ja osaa kommentoitiin Ihmisoikeus-
päivien kanavatyöskentelyn aikana.

 
3.4.	 Tapahtumat

TVY ry:n järjestämät tapahtumat 
toimintavuonna voidaan jakaa val-
takunnallisiin sekä alueellisiin edun-
valvontatilaisuuksiin 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- ta-
pahtuman Mauno Koiviston aukiol-
la. Tapahtumaan osallistui yhdistyk-
siä Kaakkois-Suomesta, Varsinais-
Suomesta sekä Uudeltamaalta. Ta-
pahtumassa olivat mukana Imatran 
Tyött ömät ry, Anjalankosken Työt-
tömät, Kaarinan Tyött ömät ry, Kou-
volan Tyött ömät ry, Lappeenrannan 
Työnhakĳ at ry, Raision Tyött ömät, 
Salon tyött ömät ry, Helsingin tyött ö-
mät - HETY ry, Turun seudun Työt-
tömät ja Turun Taitotiimin Monitai-
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to-projekti ja Varissuon Tyött ömät 
ry. Taitotiimi toi mukaan kuvataidet-
ta ja musiikkia ja muilla yhdistyksil-
lä oli näytt ävästi mukana kädentai-
don tuott eita. Raision yhdistys huo-
lehti koko porukan syött ämisestä 
keitt iövaunun turvin. Toisena päi-
vänä myös Hety ry toi syötävää tar-
jolle. Tapahtumasta saamamme pa-
lautt een pohjalta tapahtuma aiotaan 
uusia ja valmistelussa huomioidaan 
jäsenyhdistysten esitt ämät muuto-
sideat. 

3.4.2.	 Eduskunnassa	pidetyt	
edunvalvontatapahtumat	

Edunvalvonnan seminaari ”Köy-
hyysloukkuja purkamaan”  

TVY järjesti edunvalvontasemi-
naarin, 27.5.09, yhdessä Eduskun-
nan Köyhyysryhmän kanssa ja tilai-
suuteen osallistui noin 140 henkilöä. 
Tilaisuudessa toimivat puheenjohta-
jina Esko-Juhani Tennilä, Marjaana 
Koskinen ja Johanna Karimäki sekä 
TVY ry:stä Lea Karjalainen. 

Keskustelun aloitt i tohtori Pent-
ti Arajärvi. Hän kävi läpi Suomen 
perustuslakia, kohtia, jotka koske-
vat kansalaisten perusoikeuksia ja 
syyperusteisia etuuksia. Tohtori Lii-
sa Björklund Helsingin Alppikadun 
diakonia-ammattikorkeakoulus-
ta käsitt eli kannustavuus käsitt ei-
tä Aristoteleen ajoista lähtien. Ilpo 
Eerola Vuokralaisten keskusliitos-
ta valott i ARA-rahaston ongelmia 
ja esitt eli vaihtoehtoja, miten rahas-
ton rahoja tulisi käytt ää ja näin pur-
kaa paineita kysynnän ja tarjonnan 
mukaisesti asuntomarkkinoille. Toi-
minnanjohtaja Heikki Hursti, Veik-
ko ja Lahja Hurstin avustusjärjes-
töstä, kertoi yhdistyksensä avustus-
toiminnasta ja avustustoiminnassa 
kohtaamastaan köyhyydestä. Kelan 
tutkimusosaston tutkĳ a tohtori Pert-
ti Honkanen valott i perusetuuksien 
tasoja ja syyperusteisten etuuksien 
monimutkaisuutt a ja sirpaleisuutt a. 

Puu- ja erityisalojen tyött ömyyskas-
san kassanjohtaja Hannu Saimanen 
puheenvuorossaan toi esille ansio-
turvan alhaisuuden ja sen, ett ä vaik-
ka peruspäiväraha ja työmarkkinatu-
ki indeksikorotett aisiin vuoden 1994 
tasolle, ansioturvan tasot eivät olisi 
vieläkään keskimääräisellä euroop-
palaisella tasolla. Riitt a Särkelä Sosi-
aali- ja terveysturvan keskusliitosta 
puutt ui puheenvuorossaan suoma-
laisten hyvinvoinnin kysymyksiin 
ja puhui keskusliiton työstä köyhyy-
den esille tuomisesta yleiseen kes-
kusteluun sekä keskusliiton vaati-
muksista köyhyyden poistamiseksi 
ja kansalaisten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Tilaisuuden loppuosas-
sa eduskuntaryhmät käytt ivät omat 
kommentt ipuheenvuorot ja vastasi-
vat alustajien tekemiin köyhyyden 
poistamista koskeviin aloitt eisiin. 

Ympäristö ja tyött ömyys

Kevään viimeinen seminaari oli ot-
sikolla ”Millä Suomi elää tulevaisuu-
dessa”? Puhujina olivat valtakunnan 
gurunakin mainitut emeritus profes-
sori Eero Paloheimo ja tiedetoimitt a-
ja Risto Isomäki. Tilaisuuteen osal-
listui noin 40 henkilöä TVY ry:n jä-
senyhdistyksistä ja ay-väen piiristä. 
Luennoitsĳ oina toimivat lisäksi Nes-
te Oilin johtaja Harri Turpeinen, pro-
fessori Lauri Hetemäki Metlasta sekä 
Rakennusteollisuus RT ry:stä johtaja 
Tapio Kari. Julkaisemme toisaalla se-
minaarista yhteenvedon Risto Iso-
mäen toimitt amana pamfl ett ina ensi 
syksyn kuluessa. Molemmille semi-
naareille on luvassa jatkoa yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Syksyn edunvalvontaseminaari

Syksyn edunvalvontaseminaa-
ri pidett iin 17.09.2009 Eduskuntata-
lon audiotriossa. Kokonaisteemana 
oli pitkäaikaistyött ömiä koskevat 
lait.  Aiheina olivat Vanhasen II-hal-
lituksen työvoimapalvelulain muu-
tosesitys ”de minimis”, jota alusti-

vat Jyvässeudun Tyött ömät ry:n toi-
minnanohjaaja Eĳ a Tuohimaa ja TVY 
ry:n järjestösihteeri Jukka Haapakos-
ki, tyött ömien terveydenhuoltohan-
ke, josta alustajana oli Terveyden ja 
Hyvinvointilaitoksen tutkĳ a Peppi 
Saikku, Kuntaliiton varatoimitusjoh-
taja Timo Kietäväisen alustus käsit-
teli kuntien ongelmia toteutt aa aktii-
vista työllisyyspolitiikkaa. De mini-
mis-keskusteluun altavastaajana oli 
Työministeriön valtiosihteeri Kata-
riina Poskiparta. Keskustelut kävivät 
asiasta hyvin vilkkaana.

4.	 Tuett	u	
lomatoiminta

4.1.	 Sosiaaliset	lomat

TVY ry on tehnyt yhteistyösopi-
muksen sosiaalisten lomien järjestä-
miseksi Solarislomat ry:n ja perhe-
lomat ry:n kanssa. Lisäksi TVY ry 
markkinoi omalta osaltaan Tyött ö-
mien Ay-jäsenten tuki-TATSI ry:n lo-
matoimintaa, joka tapahtuu Utkujär-
vellä Muoniossa. 

4.2.	 Tyött	ömien	
lomatoiminta

Kuluneena vuonna Tyött ömien 
lomaviikkoja oli kaksi Perhelomien 
kanssa, jotka pidett iin Polvĳ ärvel-
lä Huhmari lomakeskuksessa sekä 
kaksi Solarislomien kanssa, jotka pi-
dett iin toinen Saarĳ ärvellä Summas-
saaren lomakeskuksessa ja toinen 
Kuopiossa Hotelli Rauhanlahdessa.

 
4.3.	 Tyött	ömien	
yhdistysten	toiminnan	
vetäjien	työssä	jaksaminen

Kuluneena vuonna toiminnanoh-
jaajien työssä jaksamisen vertaistu-
kiviikkoa ei pidett y vaan siirrett iin 
vuodelle 2010.
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5.	 Tyött	ömien	Ihmis-
oikeudet

5.1.	 Ihmisoikeusasian-
tunti	jatyöryhmä

Ihmisoikeusasiantuntĳ atyöryhmä 
on toiminut sähköpostien välityk-
sellä ja neuvontaa ja apua asiantun-
tĳ atyöryhmä on antanut TVY ry:lle 
yksitt äisten asiakkaiden tapauksissa 
sekä lakien lausuntoja valmistelta-
essa. Lisäksi asiantuntĳ at ovat luen-
noineet TVY ry:n järjestämissä tilai-
suuksissa sekä toimineet asiantun-
tĳ oina TVY ry:n tilaisuuksissa sekä 
toiminnan suunnitt elutyöryhmissä.

5.2.	 Evankelis-luterilaisen	
kirkon	tyött	ömyystyö

Tyött ömyystyön neuvott elupäi-
vät pidett iin helmikuussa 2009 Vaa-
jakoskella Jyväskylän maaseurakun-
nan Koivuniemen leirikeskuksessa. 
Neuvott elupäiville osallistui noin 
40 seurakuntien, Ay-liikkeen ja TVY 
ry:n jäsenjärjestöjen ihmistä. Neu-
vott elupäivien järjestelyjen päävas-
tuu oli Jyvässeudun Tyött ömät ry:llä 
sekä TVY ry:n toimistolla.

Tyött ömien 16. Ihmisoikeuspäivät 
pidett iin vuonna 2010 poikkeukselli-
sesti yhteistyössä Diakonia ammatt i-
korkeakoulun, Tatsi ry:n , KDY:n, ja 

seurakuntaopiston kanssa. Päivien 
teemana oli Laman jälkeen elämää. 
Päivät avasivat Eduskunnanpuhe-
mies Sauli Niinistö, ja arkkipiispa 
Jukka Paarma sekä alustuksen piti 
emerita Pirkko Lahti. Päiville osal-
listui noin 150 ihmistä. Kutsutt uina 
oli tutkĳ oita, asiantuntĳ oita kuntalii-
tosta, kunnista, työvoimahallinnos-
ta, sekä oppilaitoksista sekä noin 100 
tyött ömien yhdistysten ja seurakun-
tien edustajaa. Toisen päivän ansiok-
kaan alustuksen piti teologian toh-
tori Liisa Björklund, otsikolla ”Kan-
nustaminen ja ihmisoikeudet. 

Työskentely tapahtui kuudella eri 
kanavalla. Aiheina olivat: 
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6.	 Jäsenyys	
järjestöissä

6.1.	 Jäsenyys	
suomalaisissa	järjestöissä

TVY ry kuuluu jäsenenä Sosiaa-
li- ja Terveysturvan keskusliitt oon- 
STKL:ään, YTY:ä ry:hyn sekä Eapn-
Finiin. TVY ry:llä on varajäsenyys 
STKL:n valtuustossa, vapaaehtois-
toiminnan neuvott elukunnassa sekä 
EAPN-Finin hallituksessa.

6.2.	 Kansainvälinen	
toiminta

TVY ry kuuluu Eurooppalaisen 
tyött ömien verkostoon. Tyött ömien 
edustajat osallistuivat vuoden aika-
na kolmeen kansainväliseen semi-
naariin. Brysselissä pidett iin EAPN- 
seminaarit 3.-4. ja 29.-30.5.2009. TVY 
ry:tä tilaisuuksissa edusti Vantaan 
tyött ömät ry:n puheenjohtaja Mark-
ku Martinmäki. Lisäksi Martinmäki 
on osallistunut vuoden 2009 aikana 
Ruotsissa ja Islannissa pidett yihin 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastai-
sen verkoston kokouksiin.

7.	 Hallinto

7.1.	 Vuosikokous	ja	
hallitus

TVY ry:n vuosikokous 2009 järjes-
tett iin Hämeen TE-keskuksen alueel-
la Hämeenlinnan Hauholla, 

ja pidett iin 26.-27.3.2009 Lautsian 
lomakeskuksessa.

7.1.1.	 Vuosikokouksen	
avajaiset	ja	koulutus	26.3.	

TVY ry:n vuosikokouksen koulu-
tuksen sisältö: 

I aihe Työpankkikokeilu, asian-
tuntĳ ana Aarne Kuusi, projektipääl-
likkö, Edupoli 

II aihe  Yhdistykset sosiaa-
lisina yrityksinä, asiantuntĳ ana Har-
ri Laaksonen, TST ry 

III aihe  TVY ry kohti vuott a 
2015 Pirjo Lehtonen, TVY ry:n strate-
giaryhmän puheenjohtaja

IV aihe  Työtön vai sairas, 
Kaira-hanke Päivi Ahola- Antt onen 

Kirsi Laaksonen Lahden Seudun 
Tyött ömät ry:stä juonsi avajaiset klo 
18.30-. TVY ry:n tervehdyksen esit-
ti puheenjohtaja Lea Karjalainen ja 
Hämeen tervehdyksen TVY ry:n hal-

1. Nuoret koulutuk-
sen ja työelämän ulkopuo-
lella; Asiantuntĳ oina toimi 
dosentt i Jouko Kajanoja 
ja JHL:n järjestötoimitsĳ a 
Tanja Vornanen.

2. Vaikeasti työllisty-
vien palvelut osana sosiaa-
lipolitiikkaa; asiantuntĳ ana 
toimi Erja Lindberg kunta-
liitosta, Hannu Roslakka, 
Kaarinan työ- ja elinkeino-
toimiston johtaja.  

3. Työvoimapalve-
lujen rooli tyött ömyyden 
hoidossa; asiantuntĳ oina 
Someron perusturvajohta-
ja Antt i Parpo ja Salon työ-
ja elinkeinotoimistonjohta-
ja Kari Kett unen.

4. SATA-komitea; Vetäjinä toi-
mi TVY ry:n Raili Myllylä, ja Juhani 
Heino

5. Tyött ömyysturva; asiantun-
tĳ ana oli STTK:n lakimies Heli Puu-
ra 

6. Minulla on Unelma- kana-
va; Diakonia-ammatt ikorkeakoulun 
opett ajat Esa Kontt inen ja Juhani 
Louhela vastasivat kanavasta.  

Päätösistunnoissa kanavien töitä 
olivat kommentoimassa sosiaali- ja 
terveysministeri Paula Risikko (kok) 
sekä kansanedustajat Esa Lahtela 
(sos), Markus Mustajärvi (vas), Jo-
hanna Karimäki (vihr) sekä Raĳ a Va-
hasalo (kok).  

5.3. 
Yhteistyökumppaneiden	
työryhmät

TVY ry:llä on jäsenyys muiden 
muassa Työ- ja elinkeinoministeriön 
Välityömarkkinat ohjausryhmässä, 
Terveyden- ja Hyvinvointilaitoksen- 
THL:n Pitkäaikaistyött ömien tervey-
denhuoltohankkeessa, THL:n pitkä-
aikaistyött ömien kuntoutt avan työ-
toiminnan selitystä valmistelevaan 
ASKEL- hankkeessa, ESR- hankeko-
miteassa sekä Paltamon täystyölli-
syyshankeen ohjausryhmässä.
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lituksen jäsen Inga-Maĳ a Hyppölä. 
Yhteistyökumppaneista tervehdyk-
sen esitt ivät SAK:n aluejohtaja Jari 
Rantala, kansanedustaja Tarja Fila-
tov Hämeenlinnan kaupungin edus-
tajana sekä kansanedustajat Tuĳ a 
Nurmi, Juha Rehula, Jouko Skinna-
ri ja Mikko Kuoppa toivat terveiset 
Hämeen alueelta. 

Avajaisissa katsott iin Murrostor-
stai-dokumentt i ”Tämä päivä muutt i 
Suomen”, toimitt aja Seppo Heikki-
sen toimitt ama fi lmi. Sitä kommentoi 
Seppo Vainio. Kaarinan Tyött ömät 
ry:n vetämien yhteisten musiikkihet-
kien lomaan mahtui myös yksitt äisiä 
esityksiä: Suolahden Tyött ömät ry:n 
Sirpa Martins esitt i ”Siirtotyöläisen”, 
ja Heinolan Tyött ömien Toimintajär-
jestö ry:llä oli oma esityksensä. Iltaa 
jatkett iin illallisen ja illanvieton mer-
keissä lomakeskuksessa. Tilaisuu-
dessa muistett iin myös merkkipäiviä 
viett äneitä yhdistyksiä.

7.1.2.	Perjantai	27.3.2009	
Vuosikokous.	

TVY ry:n puheenjohtaja Lea Kar-
jalainen avasi vuosikokouksen klo 
9.00. Kokouksessa pöytäkirjantar-
kastajiksi valitt iin Kirsi Makkonen, 
Lahden Seudun Tyött ömät ry (Hä-
me), Sirkka-Liisa Paukku, Raision 
Seudun Tyött ömät ry (Varsinais-
Suomi), Esa Pötry, Kangasalan Työt-
tömät ry (Pirkanmaa), Sirkka-Liisa 
Sallinen-Vänni, Hervannan Seudun 
Tyött ömät ry(Pirkanmaa). Äänten-
laskĳ oina toimivat: Puheenjohtaja 
Matt i Nygrén, TVY ry:n hallitus ja 
jäseninä: Svetlana Fomitseva, Toh-
majärven Aktiivit ry (Pohjois-Karja-
la), Eĳ a-Liisa Hämäläinen, Lahden 
Työpaja 92 ry (Häme), Aarre Mah-
konen, Lappeenrannan Tyött ömät 
ry (Kaakkois-Suomi), Jorma Turu-
nen, Kajaanin Tyött ömien yhdistys 
ry (Kainuu), Ansa Tähtönen, Lahden 
Työpaja 92 (Häme)

Vuosikokouksen valiokunnat oli-

vat seuraavat: 

• Vaali- ja menett elytapava-
liokunta: Puheenjohtajina Jari Vuo-
rinen ja Inga-Maĳ a Hyppölä, TVY 
ry:n hallitus ja jäseninä: Maru Ho-
lopainen, Suolahden Tyött ömät ry 
(Keski-Suomi), Kyösti Jaatinen, Toh-
majärven Aktiivit ry (Pohjois-Karja-
la), Veli-Matt i Kähäri, Nastolan Työt-
tömät ry (Häme), Harri Laaksonen, 
Turun Seudun Tyött ömät ry (Var-
sinais-Suomi), Jukka Lähteenmäki, 
Varissuon Tyött ömät ry (Varsinais-
Suomi), Seĳ a Portt ila, Kouvolan Seu-
dun Tyött ömät ry (Kaakkois-Suomi), 
Jouko Rauhala, Ylöjärven Tyött ömät 
ry (Pirkanmaa). 

• Edunvalvontavaliokunta: 
Puheenjohtajina Tauno Hakkarainen 
ja Juhani Heino, TVY ry:n hallitus ja 
jäseninä: Tiina Aalto-Toivola, Heino-
lan Seudun Tyött ömien Toimintajär-
jestö (Häme), Seppo Blomqvist, Tu-
run Seudun Tyött ömät TST ry (Varsi-
nais-Suomi), Seĳ a Kyllönen Kuhmon 
Tyött ömien yhdistys ry (Kainuu), 
Sirpa Martins, Suolahden Tyött ömät 
ry (Keski-Suomi), Sirpa Pajarinen, 
Aktiiviset Työtähakevat ry (Pohjois-
Karjala), Liisa Piispa, Kangasalan 
Tyött ömät ry (Pirkanmaa), Tuomo 
Rusanen, Lapinlahden Tyött ömät 
ry (Pohjois-Savo) ,Sirpa Uusimäki, 
Kurikan Työnhakĳ at ry (Etelä-Poh-
janmaa), Tuĳ a Öystilä, Jyvässeudun 
Tyött ömät ry (Keski-Suomi). 

• Strategiavaliokunta: Pu-
heenjohtajina: Pirjo Lehtonen ja Ju-
hani Tanski, TVY ry:n hallituksen 
jäseninä: Ritva Aromaa, Jyvässeu-
dun Tyött ömät ry (Keski-Suomi), 
Eva-Maria Fagerström, Varissuon 
Tyött ömät ry (Varsinais-Suomi), Ah-
ti Heinonen, Ylöjärven Tyött ömät ry 
(Pirkanmaa), Sami Hongisto, Lap-
peenrannan Tyött ömät ry (Kaakkois-
Suomi), Merja Kärkkäinen, Juuan 
Tyött ömät ry (Pohjois-Karjala), Raili 
Myllylä, Kajaanin Tyött ömien yhdis-
tys ry (Kainuu), Lauri Nissinen, Ii-
salmen Tyött ömät ry (Pohjois-Savo), 
Marja Pakarinen, Jyvässeudun Työt-

tömät ry (Keski-Suomi). 

Kokouksen työjärjestyksen mu-
kaisesti hyväksytt iin toiminta- ja ti-
likertomus vuodelta 2008 sekä vah-
vistett iin tilinpäätös 2008 ja hyväk-
sytt iin vastuuvapaus tilivelvollisil-
le. Hallituksen valmistelun pohjalta 
hyväksytt iin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2009. Alueiden 
esitykset puheenjohtajaksi seuraa-
vaksi 2-vuotiskaudeksi olivat: Lea 
Karjalainen ja Lea Vallius. Vaalin tu-
loksena oli: Äänioikeutett uja oli 157. 
Näistä 154 äänesti ja 3 äänesti tyhjää. 
Karjalainen sai 88 ääntä ja Vallius 66 
ääntä, joten seuraavan kaksivuotis-
kauden puheenjohtaja on Lea Karja-
lainen. 

Vuosikokous päätt i pitää jäsen-
maksun ja kannatusjäsenmaksun 
entisen suuruisina eli jäsenmaksun 
suuruus on € 2,00/jäsenyhdistyksen 
jäsen ja kannatusjäsenmaksun suu-
ruus 150,00 €. Varsinaisiksi tilintar-
kastajiksi valitt iin Harri Leino, HTM, 
Salon Leinotilit Oy ja kentän edusta-
jaksi Markku Martinmäki, PJ, Van-
taan Tyött ömät ry sekä varatilintar-
kastajat Kari Kulmala, HTM, Salo ja 
kentän edustajaksi Pentt i Kallio, TJ, 
Kaarinan Tyött ömät ry. 

Strategiavaliokunnan esitys TVY 
ry:n strategiaksi sekä edunvalvon-
tavaliokunnan esitys julkilausumak-
si hyväksytt iin keskustelun jälkeen. 
Alueista oli vuonna 2009 erovuorois-
sa 8 aluett a: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-
Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Kai-
nuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, 
ja Satakunta, ja lisäksi 3 aluett a, Lap-
pi, Pohjanmaa ja Uusimaa täydensi-
vät omaa kolmen henkilön tiimiään. 
Uuden hallituksen luott amustehtä-
vään valituista on 10 henkilöä jäsen-
yhdistysten palkkalistoilla TE- kes-
kuksen tai kaupungin tuella. Kah-
den osapalkkaukseen osallistuu oma 
yhdistys ja puhtaasti ilman ansiotu-
loja on 3 henkilöä. 

11



7.2.	 Järjestäytymiskokous

TVY ry:n hallituksen järjestäyty-
miskokous pidett iin Nokian seura-
kunnan leirikeskus Urhatussa 14.-
16.4.2009. Kokouksessa hallitus valit-
si sääntöjemme mukaan hallituksen 
keskuudesta TVY ry:lle luott amusih-
miset: Varapuheenjohtajan ja työva-
liokunnan sekä kävi läpi edustukset 

eri yhteistyökumppaneiden työryh-
missä. Hallituksen varapuheenjohta-
jaksi valitt iin Juhani Heino, Ylöjärven 
Tyött ömät ry:stä. Juhani on Pirkan-
maan edustaja yhteistoimintajärjes-
tön hallituksessa ja edustaa työvalio-
kunnassa koko Länsi-Suomea. Halli-
tuksemme Työvaliokuntaan kuuluu: 
Lapin edustaja Tauno Hakkarainen, 
Pohjois-Suomi; Etelä-Savon edustaja 
Arja Kuparinen, Itä-Suomi; Hämeen 
edustaja Inga-Maĳ a Hyppölä, Etelä-
Suomi. Työvaliokuntaa johtaa TVY 
ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen. 
Hallitus päätt i kokouksessaan järjes-
tää vuoden 2010 vuosikokouksen Jy-

väskylässä Hotelli Laajavuoressa. 

Järjestäytymiskokouksen asialis-
talla olivat yhteistoimintajärjestön 
taloussääntö, matkustussääntö, las-
kutuskäytäntö, vuosikokouksen hy-
väksymä strategia. Lisäksi valitt iin 
tiedotussuunnitelman valmistelua 
varten työryhmä, johon puheenjoh-
tajaksi valitt iin hallituksessamme 

Varsinais-Suomen alueen edustaja 
Pirjo Lehtonen ja jäseniksi tiedotus-
suunnitelmatyöryhmään tulivat Ju-
hani Heino Pirkanmaa, Kari Lehti-
nen, Satakunta ja jokaiselta kolmelta 
alueelta yksi alueen edustaja.

Tavoitt eena on valmistella suunni-
telma osin sähköposteja avuksi käyt-
täen. Tiedoksi saatetut edustukset ja 
jäsenyydet eri yhteistyökumppanei-
den työryhmissä ja valtionhallinnos-
sa: EAPN- Fin, Markku Martinmäki, 
Vantaan Tyött ömät ry, STKL, Vapaa-
ehtoistoiminnan neuvott elukunta, 
Pirkko Kyckling, STKL:n liitt oval-

tuusto: varajäsen Lea Karjalainen, 
TVY ry:n edunvalvonnan asiantun-
tĳ atyöryhmä: Pentt i Arajärvi, Jou-
ko Kajanoja, Kuusimäki, Ilkka Sipi-
läinen, Lea Vallius, Lea Karjalainen, 
Ritva Vaure, ESR- Manner-Suomen 
seurantakomitean jäsen, Lea Kar-
jalainen, Työministeriö: Paltamon 
täystyöllisyysmallin ohjausryhmä: 

Lea Karjalainen ja henkilökohtai-
nen varajäsen Tuula Saastamoinen, 
Työministeriö: Ruotsinkielinen työ-
voimapolitiikan kehitt ämiskomitea; 
Anja Luoma, Porvoon Seudun Työt-
tömät ry, Sosiaali- ja Terveysministe-
riö/ THL: Pitkäaikaistyött ömien ter-
veydenhuoltohanke: Lea Karjalainen 
ja henkilökohtainen varajäsen Ritva 
Vaure, varajäsenen vaihto Vauren 
työsuhteen loputt ua elokuun lopus-
sa. Kirkkopalvelut: Sosiaalifoorumi, 
Lea Karjalainen, Kirkon Tyött ömyys-
työn strategia ryhmä: Lea Karjalai-
nen, Diakonia-ammatt ikorkeakou-
lu: Opinnäytetyön kehitt ämisryhmä: 
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TVY ry:stä Lea Karjalainen, Markku 
Martinmäki, Pirkko Kycklig, Jaana 
Löppönen 

7.3.	 Aluetoiminta

Useilla alueilla pidett iin vuoden 
aikana säännöllisesti aluekokouksia, 
joissa TVY ry:n hallituksen jäsenet 
toimivat puheenjohtajina. Aleko-
kousten tärkeä tehtävä on sitoa yh-
teistyöllä ja verkostoitumalla alueen 
yhdistyksiä keskinäiseen yhteistyö-
hön sekä alueellisesti ett ä valtakun-
nallisesti. Aluekokousten yhteydes-
sä pidett iin osalla alueista koulutuk-
sia, suunnitt elukokouksia ja edun-
valvonnan tilaisuuksia. 

8.	 Henkilöstö

TVY ry:n toimistoon toiminta-
vuonna on ollut palkatt una kaksi 
työntekĳ ää Raha-automaatt iyhdis-
tyksen Ay-avustuksen turvin sekä 
yksi työntekĳ ä Raha-automaatt iyh-
distyksen avustaman TALLHAL-
projetiin elokuun loppuun saakka. 

Palkkatuella palkatt uina on ollut 
4 henkilöä, yksi osan vuott a histori-
an taltiointia varten ja yksi ATK-vas-
taavana sekä kaksi normaaleihin toi-
mistotöihin. Henkilöstön koulutuk-
seen on syksyn aikana kuulunut uu-
den työntekĳ än sisäänajo. TVY ry:n 
työntekĳ ät vierailivat Kainuun alu-
eella tutustuen Kainuun maakunnan 
itsehallintokokeilun pitkäaikaistyöt-
tömien palvelujen ratkaisumalleihin, 
Paltamon malliin, pitkäaikaistyött ö-
mien terveydenhuoltoon sekä kun-
toutt avan työtoiminnan maakunnal-

liseen kokeiluun. Vierailun yhtey-
dessä järjestett iin Kainuun yhdistys-
ten aluekokous sekä yleisötilaisuus 
Kajaanin yhdistyksen tiloissa sekä 
haastatt elu Pohjois-Suomen uutisiin. 
Vierailun ohjelmasta vastasi Kajaa-
nin Tyött ömät ry.

9.	 Talous

Raha-automaatt iyhdistys on TVY 
ry:n toiminnan pääasiallinen rahoit-
taja. Noin 10 prosentt ia tuloista tulee 
jäsenmaksuina ja omavarainhankin-
ta on jokseenkin olematon. Toimin-
tavuonna maksett iin TVY ry:n jäsen-
yhdistyksille maaliskuun koulutuk-
seen matkat 1/yhdistys, joka on suu-
ri lovi TVY ry:n taloudessa. Raha-
automaatt iyhdistyksen avustus ei 
ole noussut vuositasolla, joka aihe-
utt i jo kuluneena vuonna toiminnan 
yhä tarkempaa arviointia. Palkkatu-
ett ujen työntekĳ öiden palkkauksiin 
on saatu Helsingin kaupungilta kau-
punkilisää. 

10.	 TALHALL-projekti	

TVY ry:n Raha-automaatt iyhdis-
tyksen avustuksella vuonna 2005 
alkanut TALHALL-projekti päätt yi 
elokuussa 2009. Projektilla oli toi-
minta-aikanaan tärkeä merkitys var-
sinkin pienille yhdistyksille projek-
tiavustusten hakemisten yhteydes-
sä lainsäädännön ja asetusten mää-
räysten ymmärtämisessä. Voidaan 
selvästi sanoa ett ä kymmenet yhdis-
tykset pelastivat koulutusten ja neu-
vonnan avulla muutt uvassa toimin-
taympäristössä työllisyyspoliitt isten 
avustusten saamisella toimintaansa. 
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TVY ry:n projektityöntekĳ ä val-
misteli projektin aikana laajan mal-
liprojektin, josta löytyi pienempiä 
kokonaisuuksia muokatt avaksi pie-
nempien paikkakuntien tarpeita vas-
taaviksi. TVY ry:n kotisivuille kerät-
tiin projektin aikana tietokansiot yh-
distysten tarpeita varten. 

Tietopankki sisältää tietoa yh-
distysten toimĳ oille yhdistyslaista, 
verotuksesta, sosiaalisen yrityksen 
lainsäädännöstä, ja muista tyött ö-
myyteen ja tyött ömien yhdistyksiin 
liitt yvistä lainsäädännöistä vihjeitä 
ja neuvoja. Ongelman muodostaa se, 
ett ä lainsäädäntömme on joka vuosi 
muutt uvaa ja myös valtion keskus-
hallinnon (Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön ja Työministeriön yhdistä-
minen), aluehallinnon (Työ- ja elin-
keinokeskusten muutosprosessi) ja 
paikallishallinnon muutokset (työ-
voimatoimistojen vähentäminen) 
vaikeutt avat tyött ömien yhdistys-
ten ja koko järjestökentän mahdolli-
suuksia toimia muutt uvassa toimin-
taympäristössä. 

Valtion tuott avuusohjelman pa-
kott amina työhallinnon työntekĳ öi-
den määrän vähentämistarve Van-
hasen II-hallituksen aikana on lähes 
1500 henkilötyövuott a. Tässä muu-
toksessa tyött ömien yhdistykset tar-
vitsisivat jatkuvaa kiertävää neuvo-
jaa tukemaan yhdistysten toimin-
taa. Parhaiten TVY ry:n taloushallin-
non projektia hyödynsivät Hämeen, 
Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, 
Kaakkois-Suomen, Lapin, Uuden-
maan, Etelä-Savon, Satakunnan ja 
Kainuun alueiden yhdistykset.
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