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1. YTY-PROJEKTIT
RAHOITUSKAUDELLA 2000-2006
1.1 JOHDANTO
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosaston rahoittamat ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen toteuttamat YTY-projektit ovat toimineet Keski-Suomessa vuodesta
2000 alkaen 31.5.2008 saakka. YTY-projektit ovat kouluttaneet ja työllistäneet työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä, työttömyysuhanalaisia ja maahanmuuttajia erilaisiin ympäristönsuojelun ja -hoidon tehtäviin
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostustöihin yhteistyössä Keski-Suomen museon sekä projektialueiden työvoimatoimistojen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Pohjoisessa
Keski-Suomessa toimineet YTY 2002 Pohjoinen Keski-Suomi, YTY 2005 Saarijärven seutu ja YTY
2005 Viitasaaren seutu ovat toteuttaneet laajasti ympäristönhoidon ja -suojelun töitä. Eteläisessä KeskiSuomessa toiminut YTY 2000 Keski-Suomi on painottanut työkohteissaan erityisesti kulttuuriympäristön ja rakennusten kunnostuksia.
Yhteensä yli 500 henkilön työllistämistoimenpiteillä on saatu aikaiseksi näkyvää jälkeä yli 800 kohteessa
ympäri Keski-Suomea. Projektit ovat saaneet hyvin myönteistä palautetta niin kunnilta, yhteisöiltä, työvoimatoimistoilta kuin kuntalaisiltakin. Työkohteet ovat olleet useimmiten varsin näkyvillä paikoilla. Projektien tavoitteena on ollut levittää hyviä malleja ympäristön hoidon toteutuksesta ja tuottaa osallistujille
näkyviä referenssikohteita, joita voi hyödyntää jatkotyöllistymisessä.
YTY-projekteille myönnettiin vuonna 2007 kunniamaininta Keski-Suomen aluevaikuttajahankkeena
ohjelmakaudella 2000–2006. EU-hanketyöryhmän julistamassa aluevaikuttajahanke -kilpailussa etsittiin
ohjelmakauden vaikuttavimpia hankkeita, jotka ovat edistäneet Keski-Suomen osaamista, yrittäjyyttä ja
työllisyyttä. Palkinnon myönsivät Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen TE-keskus.
YTY-projektit ovat olleet Keski-Suomen ympäristökeskuksen ympäristötyöt -yksikön toteuttamia ja
niiden vastuuhenkilönä ja ohjausryhmien puheenjohtajana on ollut rakennuttamispäällikkö Aimo Ruokangas. Pohjoisen Keski-Suomen YTY-projektien projektipäällikkö on ollut Ulla Kuvaja ja hänen sijaisenaan Anne Yli-Olli. YTY 2000 Keski-Suomi -projektin projektipäällikkö on ollut Liisa Bergius. Projektien
koordinaattoreina ovat olleet Anne Yli-Olli ja hänen sijaisenaan Soili Katko ja Saija Silén. Rahoittajan
edustajana Keski-Suomen TE-keskuksessa projekteja ovat valvoneet ja ohjanneet ESR-koordinaattorit
Arja Tuohimetsä ja Eija Haatanen.
ESR-rahoitteisten projektien raportointiin on kuulunut projekteihin osallistuvien jatkotyöllistymisen seuranta välittömästi projektin loppuun suorittamisen jälkeen. Projekteihin osallistuneilta on kerätty lisäksi
palautetta työjakson ja koulutuksen vaikutuksista sekä arviota projektien vaikutuksesta jatkotyöllistymiseen ja tulevaan työn kuvaan. Idea projektien sosiaalisten vaikutusten arvioinnista syntyi osallistujien
palautteen ja projektien rahoittajan vuonna 2005 tekemän väliarvioinnin seurantasuosituksien pohjalta.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin toteutti osana gradutyötään Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitokselle yhteiskuntatieteiden yo. Ursula Pettersson. Työtä ympäristökeskuksessa on kommentoinut tutkimus ja kehittäminen -yksikön puolesta erikoistutkija Pekka Hokkanen.



YTY 2000 Keski-Suomi
Toteuttaja:
Keski-Suomen ympäristökeskus
Ohjelma:
Tavoite 2-ohjelma: Länsi-Suomi
Toimintalinja:
3 Osaaminen ja työllisyys
Toimenpidekokonaisuus:
3 Työllistymisen edistäminen ja
työttömyyden ehkäiseminen
Toiminta-aika:
1.9.2000–31.5.2008
YTY 2002 Pohjoinen KeskiSuomi
Toteuttaja:
Keski-Suomen ympäristökeskus
Ohjelma:
Tavoite 1-ohjelma: Pohjois-Suomi
Toimintalinja:
3 Osaaminen ja työllisyys
Toimenpidekokonaisuus:
3 Työllistymisen edistäminen ja
työttömyyden ehkäiseminen
Toiminta-aika:
1.4.2002–31.12.2004
YTY 2005 Saarijärven seutu
Toteuttaja:
Keski-Suomen ympäristökeskus
Ohjelma:
Tavoite 1-ohjelma: Pohjois-Suomi
Toimintalinja:
3 Osaaminen ja työllisyys
Toimenpidekokonaisuus:
3 Työllistymisen edistäminen ja
työttömyyden ehkäiseminen
Toiminta-aika:
1.1.2005–31.5.2008
YTY 2005 Viitasaaren seutu
Toteuttaja:
Keski-Suomen ympäristökeskus
Ohjelma:
Tavoite 1-ohjelma: Pohjois-Suomi
Toimintalinja:
3 Osaaminen ja työllisyys
Toimenpidekokonaisuus:
4 Syrjäytymisen ehkäiseminen ja
tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla
Toiminta-aika:
1.1.2005–31.5.2008



YTY 2005
Viitasaaren seutu

YTY 2005
Saarijärven
seutu

YTY 2000
Keski-Suomi

YTY 2002
Pohjoinen
Keski-Suomi

1.2 PROJEKTIEN TOIMINTA JA RAHOITUS
Toiminta ja tavoitteet
YTY-projekteissa on työllistetty paikallisia työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä, työttömyysuhanalaisia ja maahanmuuttajia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin sekä ympäristönhoidon ja
-suojelun tehtäviin. YTY-töillä on pyritty tehostaman työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista syrjäseuduilla.
Käytännön tason toteutuksesta on vastannut Keski-Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Keski-Suomen TE–keskuksen, työvoimatoimistojen, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja Keski-Suomen museon
kanssa. YTY-töillä on pyritty parantamaan elinympäristön viihtyisyyttä, säilyttämään yhteistä kulttuuriperintöä ja ympäristöarvoja sekä edistämään kestävän kehityksen periaatetta. Julkiset ja näkyvät työkohteet
toimivat esimerkkeinä, jotka aktivoivat paikkakuntalaisia ja antavat uusia työmahdollisuuksia paikallisille
osaajille. Projekteissa panostettiin erityisesti työntekijöiden työllistymiseen omille asuinseuduilleen sekä
työelämään paluun edistämiseen. Projektien tavoitteena oli, että 95 % työllistetyistä suorittaa projektin
loppuun ja 10 % työllistyy välittömästi projektien työjakson päättymisen jälkeen. Loppuun suorittaneita
oli yhteensä 94 %. Työntekijöistä jatkotyöllistyi välittömästi projektin työjakson jälkeen 15,9 %.
Työllistymistä seurattiin myös pidemmällä aikajaksolla. Yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa tehtiin
yhteenveto vuosina 2001-2007 YTY-projekteissa mukana olleiden työllisyystilanteesta 30.11.2007.
Tietojen haku koski sekä työnsuunnittelijoita että työntekijöitä ja useammin kuin kerran projektissa olleet huomioitiin yhteenvedossa vain kerran. Yhteenvedon mukaan projektin osallistujista töissä avoimilla työmarkkinoilla oli yhteensä 25 %, yrittäjänä 1 %, töissä tukitöissä 5 %, koulutuksessa 4 % ja
työttömänä 48 %. Muualla (eläke, sairausloma, omaishoitaja, oppisopimus, työharjoittelu, kuollut) oli
yhteensä 17 % projektissa työskennelleistä. Kaiken kaikkiaan erilaisissa aktiivitoimissa eli työssä, koulutuksessa tai yrittäjänä oli marraskuun lopussa 35 % osallistujista.
Projektien toimintaa sekä tavoitteiden toteutumista ovat valvoneet ja ohjanneet säännöllisesti kokoontuvat ohjausryhmät, joissa on ollut Keski-Suomen TE-keskuksen, Keski-Suomen ympäristökeskuksen,
työvoimatoimistojen, kuntien, työvoimakouluttajan sekä Keski-Suomen museon edustus.
Projektien työkohteet ovat olleet yleishyödyllisiä ja niiden toteutuksen muista kuin työvoimakustannuksista ovat vastanneet kohteiden haltijat. Jokaista tulevaa toimintavuotta edeltävänä syksynä Keski-Suomen ympäristökeskus on lähettänyt kohdekyselykirjeen projektialueiden kuntiin. Loppuvuodesta ympäristökeskuksen asiantuntijaryhmä on käynyt läpi kohde-esitykset ja lisäksi arvokkaat rakennuskohteet
on tarkasteltu erikseen Keski-Suomen museon edustajien kanssa. Tämän jälkeen kohteet on käsitelty
vielä projektien ohjausryhmissä. Ympäristökeskus on päättänyt projekteihin osallistuvista kunnista ja
työkohteista, jotka on valittu maisemallisten, luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen sekä yleishyödyllisyyden perusteella. Kohteet ovat olleet pääasiassa valtion, kuntien ja erilaisten yhteisöjen omistuksessa.
Yhteistyötahot, kunnat tai kohteiden omistajat ovat vastanneet syntyneistä oheiskustannuksista.
Kuntiin sijoittuvien työnsuunnittelijoiden tehtävänkuvaan on kuulunut vastata työkohteiden työnjohdosta ja työn organisoinnista ja valvoa töiden toteuttamista, kartoittaa työkohteita yhteistyössä kuntien
ja projektipäällikön kanssa, osallistua töiden suunnitteluun ja valmisteluun, raportoida projektipäällikölle
tehdyistä töistä sekä osallistua työntekijöiden valintaan ja usein myös itsenäisesti vastata valinnoista.
Työnsuunnittelijoiden työsuhde oli alkuvuosina lyhyt, noin 8 kuukautta. Kansallisten säädösten mukaan työnsuunnittelijan voi työllistää yhteensä 24 kuukaudeksi ja viimeistään jakson täytyttyä toimeen
työllistettiin uusi henkilö. Työnsuunnittelijoiden työaika oli aluksi 85 % normaalityöajasta. Projektien
toiminta-aikana työnsuunnittelijoiden työaikaa saatiin nostetuksi 100 %:iin ja myöhemmin työnsuunnittelijoista tuli projektien toimihenkilöitä. Muutokset työnsuunnittelijoiden työajassa ja työsuhteen parempi jatkuvuus toivat samalla myös lisää vastuuta toteutettavien töiden valmisteluun, yhteydenpitoon
ja esimiestehtäviin. Työnsuunnittelijat myös osallistuivat toimihenkilöinä työntekijöiden kouluttamiseen
ja projektien kehittämiseen aiempaa laajemmin ja ottivat omaehtoisesti vastuuta esimerkiksi työntekijöiden jatkotyöllistymisen edistämisessä.



Kaikki projektien työllistämät osallistujat on valittu työvoimatoimistojen esittämistä henkilöistä ja heidät
rekrytoitu yhteistyössä kuntien ja työvoimatoimistojen kanssa. Projektien töitä ohjanneet työnsuunnittelijat on työllistänyt Keski-Suomen ympäristökeskus. Myös työntekijät on pääosin työllistänyt K-S ympäristökeskus, mutta pohjoisen Keski-Suomen alueella yhteistyötä työllistämisessä tehtiin myös kuntien ja
Kumppanuus ry:n kanssa. Rekrytointi on aloitettu hyvissä ajoin heti alkuvuodesta kun osallistuvat kunnat
ja työvoiman tarve ovat olleet tiedossa. Samoihin aikoihin on järjestetty myös vuosittaiset kuntapalaverit, joissa on neuvoteltu ja sovittu työvoimaresursseista, työkohteista ja aikatauluista. Työjaksojen pituus
on ollut vuosina 2001–2006 kuusi kuukautta toukokuusta lokakuuhun, mutta kesällä 2007 jakson pituus
oli poikkeuksellisesti vain noin neljä kuukautta johtuen siitä, että toimintavuosi oli päättyvän ohjelmakauden viimeinen. Työjaksoa on edeltänyt aina muutaman viikon mittainen työvoimakoulutus, jossa valitut
työntekijät perehdytetään projektiin ja tuleviin työkohteisiin sekä niissä tarvittaviin työtaitoihin. Projektit
ovat vastanneet koulutuksen rungon suunnittelusta ja osasta toteutusta. Työvoimakouluttajan on valinnut TE-keskus lukuun ottamatta viimeistä toimintavuotta, jolloin kouluttajan kilpailutti ympäristökeskus.
Työvoimakoulutuksesta on vastannut eri vuosina Jyväskylän aikuiskoulutuskeskus (JAIKO, myöhemmin
JAO) ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE).
Projektit ovat julkaisseet toiminnastaan ja toteutetuista työkohteista vuosittain raportit. Toimintakulttuuriin vakiintui työkohteiden hyödyntäminen projektiin osallistuvien aloituskoulutuksessa sekä työjakson
loppupuolella projektien yhteistyötahoille, osallistujille, ohjausryhmälle, rahoittajan edustajille ja työvoimatoimistoille järjestetyt yhden työpäivän mittaiset tutustumiskierrokset kesän työkohteisiin.
Kaavio 1.
Työntekijöiden kokonaismäärä projektien toimintakaudella 2000–2007

Työntekijämäärät YTY-projekteissa v. 2000-2007,
yhteensä 540

YTY 2002 Pohjoinen
YTY 2005
Keski-Suomi
Saarijärven seutu

Kaavio 2.
Projektin loppuun suorittaneet ja keskeytyksen syyt vuosina 2001–2007

YTY-työjakson loppuun suorittanut
95 % aloittaneista

Työllistymisen
takia keskeyttäneet



YTY 2005
Viitasaaren seutu

Koulutukseen
siirtyneet

Muusta
syystä
keskeyttäneet

YTY 2000
Keski-Suomi

Hyvät käytännöt
Projekteille on niiden toiminnan aikana muodostunut toimintamalleja, joita voi nimittää hyviksi käytännöiksi. Hyvän käytännön tunnuspiirteitä ovat tarve- ja kysyntälähtöisyys, toimivuus ja tuloksellisuus, mallinnettavuus, käytettävyys, siirrettävyys ja levitettävyys, tilannesidonnaisuus ja jaettu kehittämisvastuu.
Hyvän käytännön tunnistaminen ei ole projektin sisäinen asia vaan edellyttää laajempaa hyväksyntää
(Työministeriö 2004: Hyvästä paras, jaettu kehittämisvastuu ESR-projekteissa, hyvät käytännöt – käsikirja).
YTY-projektit ovat saaneet hyviksi käytännöiksi arvotetuista toimintamalleistaan palautetta osallistujilta
ja yhteistyökumppaneilta tai toimintamallin ovat hyväksi käytännöksi tulkinneet projektien ohjausryhmät. Malleja on esitelty hyvinä käytäntöinä mm. valtakunnallisessa YTY-seminaarissa Jyväskylässä. YTYprojektien hyviä käytäntöjä ovat mestari-kisälli-oppipoika -mallin hyödyntäminen työllistämisessä sekä
jatkotyöllistämisen edistämisen keinoina osaajakyselyt ja vuosiraportit, kumppanuus eli projektien osallistava toimintaprosessi, raportoinnin käytännöt ja levitysmallit, projektin kohdekierrokset ja työkohteiden hyödyntäminen opetuksessa. Käytäntöjä on hyödynnetty esimerkiksi muiden ympäristökeskusten
myöhemmin käynnistyneissä vastaavissa projekteissa.
Mestari-kisälli-oppipoika -malli
Työkohteisiin työllistetään osaaja ja kokemattomampi työntekijä työpariksi, jolloin nuorempi oppii kokeneemmalta työmalleja. Myös työnsuunnittelijoiden vertaisverkostot ovat toimineet samalla periaatteella, kollegat ovat tukeneet uudempaa työntekijää.
Jatkotyöllistämisen edistämisen käytännöt
Työntekijällä on tilaisuus halutessaan antaa ympäristökeskukselle yhteystietonsa ja kuvaus hankitusta
osaamisestaan, jolloin ympäristökeskus on voinut välittää tietoa osaavista tekijöistä asiakkailleen. Asiakkuuksia ja osaajien kysyntää syntyy mm. rakennusperinnön ja perinnemaisemien hoidon neuvonnan ja
myönnettävien avustusten kautta. Myös projektien vuosiraportit on todettu keinoksi edistää ja näyttää
osallistujien osaamista.
Työkohteiden hyödyntäminen opetuksessa ja kohdekierrokset
Projektien tulevia työkohteita on hyödynnetty koulutusvaiheessa esimerkkikohteina, joiden kunnostuskysymyksiä on mietitty yhdessä. Työjaksojen lopulla on järjestetty valmiisiin tai valmistuviin työkohteisiin
kaikille osallisille yhteinen kohdekierros, jossa on ollut mahdollisuus nähdä työn tuloksia ja vertailla
työkokemuksia sekä keskustella esimerkiksi työvoimaviranomaisten kanssa. Malli on auttanut myös ”porukkahengen” kehittymistä.
Kumppanuusmalli
Projektien työkohteita etsitään ja suunnitellaan laajapohjaisena viranomais- ja toimijayhteistyönä ja työntekijävalintoja mietitään kohdevalinnan kanssa rinnan. Näin on voitu tehokkaasti yhdistää eri tahojen
tavoitteet sekä hyvän ympäristön että järkevän kouluttamisen ja työllistämisen osalta. Toimintaan ovat
vakiintuneet ennakoivat kohdekatselmukset, kohdevalintapalaverit sekä aloituskokoukset, joissa tavoitteet niin työkohteiden toteuttamisen kuin työllistämisenkin osalta sovitaan etukäteen yhteisesti.
Raportoinnin ja levittämisen käytännöt
Projektien vuosiraporteissa on kuvattu kaikki toteutetut työkohteet ja mainittu työntekijät. Raportit ovat
toimineet sekä oikeiden työtapojen ja työprosessien levittäjinä että apuna työntekijöiden jatkotyöllistymisessä osaamisen referensseinä. Työkohteiden aikana on pyritty dokumentoimaan työvaiheita ja
tuloksia mm. valokuvaamalla. Raporteista on pyritty tekemään visuaalisesti korkeatasoisia ja havainnollisia. Projektien internet-sivuilla on ollut ajantasainen tieto projektien toiminnasta sekä vuosiraportit.
Projektien toimintamalleja ja tuloksia on pyritty esittelemään sidosryhmätilaisuuksissa.
Vakiintunut toimintamalli
YTY-toimintamallille on syntynyt projektien toiminta-aikana pysyvä tarve syrjäytyneiden, erityisesti teknistaustaisten vanhempien miesten työllistäjänä mielekkäisiin töihin omalla paikkakunnallaan ja yhteisen
ympäristön kunnostajana ja hoitajana. Projektien yhteistyötahoilta, sekä työkohteiden haltijoilta että
työvoimaviranomaisilta, saadun palautteen mukaan mallia halutaan jatkaa ja toimintaan ollaan valmiita
osallistumaan.


Projektien rahoitus
Euroopan Unionin sisäisiä kehityseroja pyritään vähentämään aktiivisilla toimenpiteillä eli tukemalla heikommin kehittyneitä ja taantuvia alueita maittain. Näitä tukitoimia rahoitetaan EU:n rakennerahastoista: Ohjelmakaudella 2000–2006 EU osallistui alue- ja rakennepolitiikan toteuttamiseen ja tukemiseen
Suomessa yhteensä 2,3 miljardilla eurolla. YTY-projekteja osarahoittava Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
tukee työllistettävyyttä, yrittäjyyttä, sopeutumiskykyä ja tasa-arvoa muun muassa nostamalla osaamisen
tasoa. Euroopan sosiaalirahasto on tärkein väline EU:n muuttaessa työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa. Rakennerahastot keskittyvät yhdessä sovittujen
tavoitteiden edistämiseen.
YTY-projektit on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja työministeriön varoin ja rahoituksen on
myöntänyt Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosaosto.
Tavoite 1 -ohjelma (Pohjois-Suomi) tukee kehityksestä jälkeen jääneitä alueita niiden rakenteellista uudistusta edistämällä. Ohjelmalla tavoitellaan taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja sekä uutta yrittäjyyttä. Sen strategisena painopisteenä on työttömyyden alentaminen sekä yritystoiminnan edellytysten
parantaminen. Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla lisätään alueen asukkaiden toimeentulo- ja kehittymismahdollisuuksia.
Tavoite 2 -ohjelma (Länsi-Suomi) tukee rakenteellisista ongelmista kärsivien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudistumista. Ohjelman strategia painottuu osaamiseen, työllistyvyyteen, tietoyhteiskunnan kehittämiseen, kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutukseen, paikalliseen kulttuuriin ja kansainvälisyyteen
sekä tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen. Ohjelman yleistavoitteina on yrittäjyyden ja työpaikkojen
lisääminen, osaamisen tason nostaminen sekä yritystoiminnan kilpailuedellytyksien parantaminen.
YTY 2002 Pohjoinen Keski-Suomi, YTY 2005 Viitasaaren seutu ja YTY 2005 Saarijärven seutu ovat toteuttaneet tavoite 1 -ohjelman tavoitteita. YTY 2002 Pohjoinen Keski-Suomi -projektin rahoitus oli yhteensä 1 312 109 euroa, YTY 2005 Saarijärven seutu -projektin 938 604 euroa ja YTY 2005 Viitasaaren seutu -projektin 667 898 euroa. Projektien kokonaiskustannukset ohjelmakaudella olivat yhteensä
2 918 611 euroa. Projekteihin osallistuvien tahojen, kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yhdistysten
ja yksityisten rahoitusosuus on ollut yhteensä 426 557 euroa ja se on koostunut työkohteiden ja työnsuunnittelijoiden oheiskustannuksista. Näitä kustannuksia ei huomioitu projektin rahoitusosuutena.
YTY 2000 Keski-Suomi on toteuttanut tavoite 2 -ohjelman tavoitteita ja sen rahoitus on ollut yhteensä
3 834 285 euroa. Lisäksi kunnille ja muille työkohteiden haltijoille syntyi kustannuksia yhteensä 692
981,26 euroa. Oheiskustannuksia ei ole huomioitu projektin rahoitusosuutena.
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Ohjelmakauden 2000-2007
YTY-projektien rahoitus yht. 6,8 milj. euroa
1 312 109 euroa
3 834 285 euroa

Kaavio 3.
Projektikohtaisen rahoituksen määrä
v. 2000-2007

YTY 2000
Keski-Suomi
YTY 2005
Saarijärven seutu

667 898 euroa

YTY 2005
Viitasaaren seutu
YTY 2002
Pohjoinen
Keski-Suomi

938 604 euroa

Kaavio 4.
ESR:n ja valtion osuuksien jakauma
YTY-projekteissa yhteensä

Rahoituksen jakautuminen
3,1 milj. euroa

3,6 milj. euroa

46 %

54 %

ESR

valtio
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1.3 PROJEKTIEN NÄKYVYYS YMPÄRISTÖSSÄ
Projektien toiminta on näkynyt Keski-Suomen ympäristössä monin eri tavoin. Projektien työkohteet
ovat olleet yleishyödyllisiä ja työt kohdentuneet yhteisen ympäristön viihtyisyyden parantamiseen, kulttuurihistoriallisten arvojen ja perinteisten työtapojen säilyttämiseen ja levittämiseen. Projektien avulla on
pystytty tukemaan maakunnan ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen ympäristönhoidon ja -suojelun
strategisia tavoitteita.
Projektit ovat toteuttaneet toiminta-aikanaan yhteensä 824 työkohdetta. Töitä on tehty kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Kohteista erilaisia kulttuuriympäristön kunnostuskohteita oli 528 kpl, ulkoilun ja
virkistyskäytön kohteita 218 kpl, jätehuollon töitä 67 kpl ja vesistöjen hoitoon liittyviä töitä 11 kpl. Kohteisiin on vuosina 2001-2007 käytetty yhteensä noin 40 000 henkilötyöpäivää.
Kaavio 5.
YTY-projektien työkohteet vuosina
2001- 2007

YTY-työkohteet vuosina 2001-2007, kohteita yhteensä 824

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ulkopuolinen kunnostaminen, jätekatosten, -aitausten
ja aitojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä maisemanhoitoraivaukset ovat siistineet ja kaunistaneet Keski-Suomen kuntien ympäristöä. Luontopolkujen, retkeilyreittien, uimarantojen, lintutornien ja
muiden virkistyskäyttökohteiden rakentaminen ja kunnostaminen on omalta osaltaan luonut mahdollisuuden retkeilyyn ja virkistymiseen maakunnan alueella. Perinnebiotooppien hoitotyöt ovat auttaneet
säilyttämään ketojen ja niittyjen uhanalaista lajistoa.
Projektien yhteistyökumppaneiden palautteen mukaan työkohteista useimmat olisivat jääneet toteuttamatta ilman projektien toimintaa ja niiden tarjoamaa työpanosta, koska kunnostamiseen ja rakentamiseen ei ole ollut riittävästi resursseja. Lähes kaikki kohteiden omistajat ovat olleet tyytyväisiä myös työn
jälkeen. Palautteen mukaan projektit ovat aktivoineet ihmisiä kunnostamaan kohdealuetta laajemminkin. Projektien kohdentuminen nimenomaan ympäristön ja kulttuuriympäristön parantamiseen on nähty tärkeänä: ”Ympäristöhoitotyöt eivät palvele vain pientä ihmisryhmää, vaan niiden hyöty ulottuu laajalle
ja on kaikkien liikkuvien silmänilona. Kunnissa kohteet ovat toimineet esimerkkeinä ympäristöä ja luontoa
kunnioittavista työmenetelmistä ja -tavoista.” (ohjausryhmän jäsen ja työvoimatoimiston edustaja)
Työkohteita on hyödynnetty myös opetuskohteina, jolloin toteutuksen yhteyteen on liitetty esimerkiksi talkoita tai työnäytöksiä pisteaidan tai pärekaton teosta sekä punamultamaalin keittämisestä. Näin
on pystytty tehokkaasti levittämään perinteisten työtapojen tietotaitoa ja osaamista paikallisella tasolla.
Työntekijöiden antamasta palautteesta käykin ilmi, että vanhojen ja ympäristöä ja luontoa kunnioittavien
työmenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen myös tulevaisuudessa on osa projektien parasta antia.
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