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Sievi kertoo tinkimättömästä työturvallisuudesta, 
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MEIDÄN PORUKKA

JHL-opistolla käynnistyi syksyllä 2014 pilotti-
hankkeena työnohjaajakoulutus, joka saatiin 
päätökseen viime vuoden lopulla. 

Kertokaa vähän koulutuksesta?
– Opintojen laajuus oli 60 opintopistettä, ja kaksi tii-
vistä vuotta siinä meni. Saimme hyvät valmiudet toi-
mia työnohjaajina niin omissa työyhteisöissämme 
kuin myös ulkopuolisina konsultteina.
Keitä olette?
– Olemme eräänlainen läpileikkaus eri alojen työyh-
teisöistä ympäri Suomea. Joukossa on sekä työnteki-
jöitä että esimiehiä. Suurin osa meistä on toiminut lii-
ton aktiivina, luottamusmiehenä, työyhteisöneuvoja-
na tai työsuojeluvaltuutettuna. Ei meidän porukassa 
mitään eilisen teeren poikia ollut, kaikilla oli jo käsitys 
työelämästä ja elämästä muutenkin.
Millainen oli henki porukassanne?
– Parissa vuodessa ehti hitsautua hienosti yhteen ja 
ryhmästä muodostui todellinen tukiverkosto. Ym-
päristö oli turvallinen ja luotettava, oli helppo tuoda 
esiin jopa hyvin kipeitä asioita. Olo on haikea, kun 
lähdemme nyt eri teille.
Miten tästä eteenpäin?
– Vaihtoehtoja on lukuisia, aika näyttää. Toiset meis-

tä toimivat ainakin aluksi omilla työpaikoillaan
nimenomaan työnohjaajina. Mahdollista on myös jat-
kaa opintoja ja suorittaa esimerkiksi työvalmennuk-
sen erikoistutkinto. 
Tärkeimpiä koulutuksesta saatuja oppeja?
– Koulutus ei tuonut vain uutta ammattia. Opinnot 
avasivat hienon polun sille, miten lähestyä asioita 
tutkimalla ja reflektoimalla. Työelämän tarkasteluik-
kuna aukesi myös ihan eri suuntaan kuin aiemmin. 
Opimme esittämään kysymyksiä, jotka laittavat jokai-
sen itse etsimään vastauksia. Osa työnohjausprosessia 
kun tähtää juuri ohjattavan omaan oivallukseen. Yksi 
avainajatuksista on sen ymmärtäminen, että työ ei ole 
elämästä irrallaan vaan kaikki kytkeytyy kaikkeen.

SAIJA HEINONEN

PÄÄOSASSA 

Työnohjaajaksi suuntaavat
Seuraava kaksivuotinen työnohjaajakoulutus JHL-opis-
tolla alkaa syksyllä 2017. Se on tarkoitettu työntekijöille, 
esimiehille, järjestökentän henkilöstön edustajille ja 
muille työnohjaustehtävistä kiinnostuneille.  
Lisätietoa sivuilta jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu sekä 
jhl-opisto.jhl.fi/portal/fi
Hakuaika päättyy 1.3.2017.

Ensimmäisten JHL-opistolta 
valmistuneiden työnohjaajien 
joukossa olivat Jaakko Turtiainen 
(vas.), Kati Hänninen ja Juha 
Väänänen. 

Kuvassa JHL:läinen opiskelijatiimi. Ilmianna hyvä porukka, omasi tai kave-
risi, joko suoraan toimittajalle tai Motiivin sähköpostiin, motiivi-lehti@jhl.fi

Kohti uusia polkuja
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SISÄLTÖ

JHL:läisen Elina Väliviidan 
työpaikka on täynnä toivoa. Hän 
toimii ohjaajana Ensikoti Helmiinassa, 
jossa kuntoutetaan päihteitä pitkään 
käyttäneitä äitejä ja raskaana olevia 
naisia.

6 Vaivanpalkkana keskisormi
Talviteiden kunnossapito on yksilölaji, jossa tarvitaan tilanne-
tajua ja moniosaamista. Kumpaakin löytyy Matti Paavilaisel-
ta, joka starttaa tarvittaessa vaikka keskellä yötä auraamaan 
tai torjumaan tappokelejä. Usein vaivanpalkkana on muiden 
autoilijoiden keskisormi.

15 Liitolta saat oikeusapua
JHL:n oikeudellinen yksikkö sai viime vuonna noin 150 
toimenpiteitä vaatinutta yhteydenottoa jäseniltä. Useimmat 
niistä koskivat laittomia irtisanomisia ja maksamatta jääneitä 
palkkoja. Osalle liitto myönsi oikeusapua, kaikki saivat yksi-
költä asiantuntevia neuvoja.

17 Päihdehaitat kuriin
Noin 14 prosenttia työikäisistä naisista on alkoholin riskikäyt-
täjiä, miehistä peräti 39. Motiivin laajassa päihdekokonai-
suudessa tutustutaan työpaikkojen päihdeohjelmiin. Lisäksi 
tutustutaan Elina Väliviitaan, joka auttaa huumekoukusta 
pyristeleviä äitejä ja raskaana olevia naisia. 

24  Kysy – Motiivi etsii vastauksen
Joko olet bongannut Motiivin Kysy ihmeessä -palstan? Lukijat 
voivat lähettää työelämään liittyviä, mieltään askarruttavia 
kysymyksiä ja toimitus etsii asiantuntijat vastaamaan niihin. 
Tässä numerossa ihmetellään muun muassa sitä, keitä on 
”vanhat työntekijät”.

26 Pitääkö kiirettä? 
Kiire on pysyvä ilmiö – ainakin nykyajan työelämässä. Yksi 
unohtaa työpaineet sulkiessaan työpaikan oven, toinen 
vatvoo niitä vapaa-ajallaan. Työpsykologian professori Ulla 
Kinnunen kertoo, kuinka taltutat kiireen ja opit työstä palau-
tumisen taidon.

43 Staran rockmimmi
JHL:läinen Marika Liuski on laulanut stemmoja muun muassa 
Hanoi Rocksin levyillä. Hänellä on myös oma bilebändi, Maik-
ki & the Hounds. Päivisin tämä sähäkkä rockmimmi työsken-
telee Staran Jätkäsaarsen varastonhoitajana.

JHL:N ALUETOIMISTOT

Etelä-Suomen aluetoimisto
Riihimäki, puh. 010 7703 680
Itä-Suomen aluetoimisto
Joensuun toimisto, puh. 010 7703 650
Kuopion toimisto, puh. 010 7703 650

Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Lappeenrannan toimisto, puh. 010 7703 550
Keski-Suomen aluetoimisto
Jyväskylä, puh. 010 7703 580
Lapin aluetoimisto
Rovaniemi, puh. 010 7703 600

Oulun seudun aluetoimisto
Oulu, puh. 010 7703 610
Kajaanin toimisto, puh. 010 7703 570
Pirkanmaan aluetoimisto
Tampere, puh. 010 7703 620
Pohjanmaan aluetoimisto
Vaasa, puh. 010 7703 640

Pääkaupunkiseudun aluetoimisto
Helsinki, puh. 010 7703 340
Satakunnan aluetoimisto
Pori, puh. 010 7703 670
Varsinais-Suomen aluetoimisto
Turku, puh. 010 7703 700
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Keksijä karsii kiireen
”Jäisitkö ylitöihin, tiimistä yksi on poissa tänään?”, ky-
syy esimies. Lapset pitäisi hakea päivähoidosta, omat-
kin työt ovat vielä vaiheessa. Kello lähestyy työpäivän 
loppua.

Tekisi mieli kivahtaa täpäkkä ei vastaukseksi. Kii-
re on tullut työelämään jäädäkseen. Pahimpina päivinä 
tuntuu, ettei saanut mitään aikaiseksi vaan koko päivä 
meni taas irralliselta tuntuvan työsälän hoitamiseen.

Lomakkeet, sähköpostit, puhelut, työkaverin neu-
vomiset ja yllättävät työtehtävät ruuhkauttavat pään ja 
työmuistin. Tässä numerossa käsittelemme työelämän 
kiirettä. Kiireen tuntu talttuu professori Ulla Kinnusen 
neuvoin. Motiivointi-palstan sivuilta 30–32 selviää, mi-
kä neuvoksi, kun kaikki tuntuu kasautuvan eikä mikään 
edistyvän.

Parhaiten kimuranteissakin tilanteissa pärjäävät rat-
kaisujen etsijät. Mikä neuvoksi, mitä opiksi ja mihin 
voin itse vaikuttaa? Pelkästään huonoihin puoliin kes-
kittymisestä ja ikävien asioiden paisuttelusta voi pääs-
tä eroon.

Vihastumisen, pännimisen ja suuren raivarin purka-
minen ei ole kannattavaa, sillä tutkijoiden mukaan tun-
teiden suurieleinen purkaminen voi paisuttaa tunneti-
laa entisestään.

Elämän pienen vastoinkäymisen osuessa kohdalle, 
olipa kyse kurjasta säästä tai juuri nenän edestä lähte-
västä bussista, kaiva mielensopukoista esiin uteliaisuus. 
Mielenkiintoista ja jännittävää, miksi tässä kävi juu-
ri niin kuin kävi ja mitähän tästä voi seurata. Kannat-
taa keskittyä hyviin puoliin, mistä tässä asiassa olen kii-
tollinen.

Kiitollisuus nostaa mielialaa alhosta ja lievittää lisäk-
si ahdistusta. Seuraavan kerran kun talvikeleillä omal-
le kaistalle osunut aurausauto kimpaannuttaa, pysähdy 
ja muista kiittää, että ammattilaiset ovat auraamassa ja 
suolaamassa tietä juuri sinulle. Työssä-reportaasista si-
vulta 6 paljastuu, mitä talviteiden kunnossapitäjän työn-
arkeen kuuluu.

työnohjaaja    3

autonkuljettaja   6

laitoshuoltaja    12

ohjaaja     17

sairaanhoitaja    25

varastohenkilö   43

Löydä oma ammattisi

Sairaanhoitaja Heli 
Rautiainen nauttii työ-
paikkansa hyvästä porukka-
hengestä.

Päivisin Marika 
Liuski hoitaa Staran  
Jätkäsaaren varastoa, 
iltaisin ja viikonloppuisin 
hänet voi bongata keikoil-
ta ja esiintymislavoilta.

Motiivi verkossa, motiivilehti.fi
Verkkolehden kolme luetuinta artikkelia vuonna 2016 olivat: Katu-uskot-
tava päihdetyöntekijä, Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtajan 
Olavi Sydänmaalakan haastattelu ja juttu Helsingin bussinkuljettajista, 
jotka kamppailevat jaksamisen äärirajoilla.

KAISA LÄÄRÄ 
kaisa.laara@jhl.fi

25.1.2017
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TYÖSSÄ

Teiden talvikunnossapito on yksilölaji, jossa tarvitaan 
tilannetajua ja moniosaamista. Ylpeys omasta osaa-
misesta saa jaksamaan silloinkin, kun autoilijat näyt-
tävät keskisormea.

MARINA WIIK 
KUVAT ELIAS LAHTINEN JA TAPIO RISTAMÄKI

Maltti on suolausautossa valttia
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TYÖSSÄ

Alussa on suola, lapio – ja Matti. Suola on karkeaa vuorisuolaa, samanlaista 
kuin kotikeittiössä. Sitä hankitaan alkusyksystä varaston täydeltä ja säilyte-
tään katonrajaa hipovissa keoissa Destian Sastamalan varikolla. 

Natriumin ja kloridin yhdistelmä ruostuttaa varaston saranat. 
– Sama efekti saa huulet rohtumaan, eikä siihen mene kuin pari minuuttia, sanoo 

Matti, sukunimeltään Paavilainen, kävellessään varikon poikki.
Yöllä on pakastanut, nyt sataa vettä. Matti Paavilainen on ollut yötöissä ja epäilee, 

että illalla pukkaa taas keikkaa.

Maltti on suolausautossa valttia

Talvipäivystys alkaa lokakuun 
alussa ja kestää seitsemän kuu-
kautta. Kevätkaudella Paavilai-
nen ja muut kuljettajat ajavat 
mursketta sorateille, uusivat 
liikennemerkkejä ja työskentele-
vät tietyömailla.
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TYÖSSÄ

– Puhelinhälytykset eivät katso 
aikaa tai paikkaa. Joskus lähden sa-
man vuorokauden aikana kolmekin 
kertaa tien päälle, hän kertoo. 

 Sastamalan kolmen työnteki-
jän tiimi vastaa noin 100 kilometrin pituisen, kahden alue-
urakan valtatieosuuden suolauksesta ja aurauksesta. Tie-
olosuhteita seurataan Destian kelikeskuksessa kameroi-
den ja anturoiden välityksellä vuorokauden ympäri. Tal-
vikauden aikana autonkuljettajat ovat jatkuvassa hälytys-
valmiudessa. 

Urakkaan kuuluu lisäksi yli 1 000 kilometriä hiekka- ja 
sorateitä. Ennen nekin hiekoitettiin ja aurattiin omana työ-
nä, nykyään alihankkijoiden voimin. 

30 tonnia rautaa 
Kun Destian kuljettaja saa kelikeskuksesta hälytyksen, hä-
nellä on kaksi tuntia aikaa aloittaa työtehtävä. Aikataulu 
ei tuota kymmenen kilometrin päässä varikolta asuvalle 
Paavilaiselle ongelmia, mutta on kauempaa tuleville ajoit-
tain haastava.  

– Kun kutsu käy, laitan kahvin tippumaan ja leivät 
paahtimeen. Ne ehtii hyvin hotkaista, eihän tässä kuiten-
kaan olla sotaan lähdössä. 

Matti Paavilainen ei suostu ottamaan epäsäännöllises-
tä työstä paineita. 

– Täytyy osata olla kotona kun on kotona ja töissä kun 
on töissä. Tein neljä vuotta kaksivuorotyötä puutavara-au-
ton kuljettajana, tässä on vähän samaa. 

Entä sitten se jutun alussa mainittu lapio? Kihveli kö-
köttää suolavaraston seinustalla, mutta pääsee harvoin to-
sitoimiin. Paavilaisen tärkein työkalu on huomattavasti jy-
kevämpää tekoa: yli 30 tonnia painava tienhoitoauto. 

Alkujaan se on tavallinen kuorma-auto, jota on tuunat-
tu etu- ja sivuauralla sekä lavalla pidettävällä suola-auto-
maatilla. Auton keskinopeus on 50 kilometriä tunnissa ja 
ehdoton maksimi kymmenen pykälää korkeampi. 

– Jos autolla ajaa liian kovaa, suola lentää tien reunoil-
le eikä aurojen leveyttä ehdi säädellä, Paavilainen selittää. 

Hiljaa hyvä tulee.      

Rokista lisävirtaa
Paavilainen ottaa suojakypärän päästään ja nousee piha-
kuusten kupeessa siististi parkissa olevaan autoon. Moot-
tori jyrähtää käyntiin, ylväästi kuten 500 hevosvoiman 
menopeliltä voi odottaakin. 

– Aika hienoa, vai mitä? Paavilainen hihkaisee. 
 Auton toimintoja ohjaillaan hieman lentokoneen ohjaa-

moa muistuttavasta hytistä. Erilaisten nappien ja vipujen 
lomassa on kaikuluotainta muistuttava ohjainyksikkö. Sil-
lä säädellään suolan määrää ja levitysleveyttä, ja siksi se 
on kuljettajan jatkuvassa tarkkailussa.  

– Suolausauton ratissa täytyy olla todella skarppina. 
Päätökset on tehtävä nopeasti eivätkä ajatukset saa lähteä 
harhailemaan. 

Sastamalan alueurakan kaksi autoa ovat samaan aikaan 
liikkeellä, mutta tahollaan. Koska tehtävää ja seurattavaa 
riittää, Paavilaiselle ei tule töissä yksinäinen olo. Ajamista 
rytmittää kuulosuojainten kautta kuuluva musiikki. 

– Musiikkimakuni on laaja. Jos on vähän huonompi fii-
lis, saan rokista lisävirtaa. 

Yhteisen hyvän puolesta
Paavilainen on Sastamalan varikolla nuorin sekä työvuo-
siltaan että iältään. Kokeneemmat ovat kuitenkin ottaneet 
lokakuussa työnsä aloittaneen työkaverin hyvin vastaan. 

– Ensimmäiset kaksi viikkoa olin yli 30 vuotta näitä 
hommia tehneen työntekijän parina. Sain häneltä paljon 
hyödyllisiä vinkkejä, mutta ensilumien aikana hän joutui 
sairauslomalle ja jäin auton kanssa omilleni. 

Paavilainen oli ajanut etuauralla pikkuteitä entises-
sä työpaikassaan, mutta esimerkiksi suolausautomaatin 
käyttö oli hänelle tuntematon taiteenlaji. Hän myöntää 
jännittäneensä, kun ohjasi ensimmäistä kertaa tienhoito-
auton varikolta tielle. 

– Mietin, miten näitä vipuja oikein käytettiin. Sitten pai-
noin kaasua ja lähdin.

Kolmen kuukauden kokemuksella hän kuvailee työ-
tään vaihtelevaksi, monipuoliseksi ja itsenäiseksi. Eniten 
työssä on yllättänyt autoilijoiden ikävä asenne ja riskikäyt-
täytyminen tienhoitoauton läheisyydessä. 

MATTI PAAVILAINEN, 27

Kotipaikka: Vammala
Koulutus: maatalousyrittäjä 
Työ: kuorma-autonkuljettaja (Destia)
Perhe: avovaimo
Harrastus: metsästys ja moottoripyöräily
Motto: ”Nopeat liikkeet ovat näyttäviä.”
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TYÖSSÄ

Autoilijat huutelevat törkeyksiä ja näyt-
tävät keskisormea. Jotkut lähtevät ohittele-
maan jopa kurvissa tai tuplasulkuviivoilla. 

– Täytyy malttaa mielensä, ettei noissa ti-
lanteissa hermostu. Emmehän me ole tiellä 
kenenkään kiusaksi, vaan yhteiseksi hyväk-
si, hän muistuttaa.

Ei koskaan kiitosta
Tiekunnossapitoa moititaan herkästi: joko 
suolaa on liian paljon tai liian vähän, tai sen 
levittäminen on alkanut väärään aikaan. 
Kiitosta ei tule koskaan. Oman työn jäljen näkeminen kui-
tenkin motivoi jatkamaan. 

– Kun ajelen omalla autolla töistä kotiin, tie on puhdas 
ja suolattu ja bussipysäkit lumettomia. Tapaan miettiä, että 
siitä tuli taas ihan hyvä, Matti Paavilainen sanoo.

Hän myöntää, että on itsekin aiemmin joskus miettinyt, 
miksi suolaaminen aloitetaan parin plusasteen keleillä. 

– Nyt ymmärrän, että työssä täytyy olla ennakoiva. Jos 
suolaa ei levitettäisi hyvän sään aikana, kaksi tuntia myö-
hemmin tien jäähtyminen voisi johtaa tappokeliin. 

Entä miksi valtateitä suolataan, vaikka hiekka olisi hel-
lävaraisempi vaihtoehto? Paavilaisen mukaan suola sulat-
taa tien ja pysyy paikallaan, kun taas hiekalla on tapana 
lentää pois. 

– Syksyn ensimmäisillä, kuurasta johtuvilla liukkailla 
käytetään puhdasta suolaliuosta. Mitä liukkaimmiksi kelit 
muuttuvat, sitä karkeampaa suolaa käytetään. 

Suolaliuosta säilytetään varikolla rehusiiloja muistut-
tavissa säiliöissä, ja sitä kuluu viikoittain noin 15 000 lit-
raa. Hiekan kanssa ollaan säästeliäämpiä: sitä sirotellaan 
erityisen liukkaisiin kohtiin, kuten jyrkkiin mäkiin, ja käy-
tetään suolan sijasta, jos elohopea laskee 10 miinusastee-
seen. 

Jatko epäselvää
Matti Paavilainen on varttunut maatilalla, joten isot työko-
neet tulivat hänelle varhain tutuiksi. Kuljettajan uralle hän 
vaihtoi kuitenkin vasta, kun oman alan työt olivat kortilla. 

– Ajoin armeijassa kuorma-autokortin 
ja ajattelin, että ajelen hetken aikaa. Sitä on 
jatkunut nyt 10 vuotta, hän naureskelee. 

Paavilaisella on kokoemusta sekä isois-
ta että pienemmistä kuljetusyrityksistä. 
Päivittäisessä työssä eroa ei juuri huomaa, 
mutta jos jotain pitää selvittää, se voi olla 
isossa organisaatiossa konstikkaampaa. 

– Jokaisen tehtävä on tarkkaan rajattu, 
eikä sooloilua katsota hyvällä. Pienemmis-
sä paikoissa kaikki tekevät kaikkea ja asiat 
hoituvat suullisella sopimisella.

Hän on ollut myös ammattiliittoon kuulumisen suh-
teen joustava. JHL:ään hän liittyi Destialle tullessaan. 

– Luottamusmies otti yhteyttä ja puhui minut ympäri, 
hän naureskelee. 

– Tuntuu hyvältä kuulua samaan porukkaan kuin 
muutkin. 

Tässä kuussa selviää, saako Destia jatkaa Sastamalan 
alueurakan kunnossapidossa seuraavat viisi vuotta, vai 
annetaanko urakka toiselle toimijalle. 

– Huittisissa on urakkasopimus voimassa vielä ensi tal-
ven yli, joten ehkä meidät siirretään siinne, mikäli jatkoa ei 
tule, Paavilainen miettii.

Hän pitäisi työn loppumista säälinä, muttei anna asian 
painaa mieltä mustaksi. 

– Vaikka olen vielä nuori, olen ehtinyt tehdä aika mon-
ta työtä. Uskon vankasti siihen, että tekijälle kyllä löytyy 
töitä. n

"JOS ON VÄHÄN 

HUONOMPI FIILIS, 

SAAN ROKISTA 

LISÄVIRTAA."
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TYÖELÄMÄ Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Suoja loppuu
Vähiin käy. Viiden vuoden irtisanomis-
suoja, jota on noudatettu kuntaliitosten 
yhteydessä, ei koske enää vuonna 2017 ja 
sen jälkeen voimaan tulevia kuntaliitoksia. 
Niinpä tämän vuoden alussa toteutuneissa 
kahdessa liitoksessa, eli Luvian yhdistyttyä 
Eurajokeen ja Juankosken Kuopioon, kuntien 
henkilöstö ei enää päässyt irtisanomissuo-
jan piiriin.

Viisivuotisesta määräaikaisesta irtisa-
nomisuojasta sovittiin vuonna 2005 osana 
kunta- ja palvelurakenneuudistusta, ns. 
Paras-hanketta, jonka tavoitteena oli kan-
nustaa kuntia vapaaehtoisiin liitoksiin. 

Näin tapahtuikin: Vuonna 2005 kuntia oli 
446, vuoden 2011 alussa määrä oli pudon-
nut 336:een ja kuluvan vuoden alun liitosten 
jälkeen kuntien määrä on enää 311.

Irtisanomissuoja on edelleen voimassa 
23 kunnassa. Vuoden 2017 lopussa suoja 
päättyy kahdeksassa kunnassa, 2019 lo-
pussa seitsemässä kunnassa ja 2020 lopussa 
kahdeksassa kunnassa.

Vuoden 2021 alusta lukien irtisanomissuo-
jan piirissä ei ole yhtään kuntaa eikä kuntien 
työntekijää.

Maailman huippua. Suomen 
eläkejärjestelmä rankattiin neljänneksi 
parhaaksi  kansainvälisessä Mercer 
Global Pension Index -vertailussa. Suo-
men sijoitus nousi kahdella pykälällä 
edellisvuodesta.

Vertailun mukaan Suomen eläkejär-
jestelmä on maailman huippua mitä 
tulee sen luotettavuuteen ja läpinäky-
vyyteen. Paremmat järjestelmät löytyvät 
vain Tanskasta, Hollannista ja Australi-
asta, jotka nousivat vertailun kärkeen.

Suomen työeläkejärjestelmä uudistui 
kuluvan vuoden alussa (tietoa uudis-
tuksesta viime Motiivissa). Tuoreessa 
vertailussa huomioitiin vuodenvaihtees-
sa toteutuneet muutokset.

Goodbye palkkasalaisuus! 
Enemmistö suomalaisista, peräti 58 prosenttia, on valmis 
poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. 
Naisista 64 prosenttia on valmis luopumaan siitä, miehistä-
kin 51.
Tieto perustuu STTK:n Taloustutkimuksella viime syksynä 
teettämään kyselyyn, johon vastasi 776 suomalaista.

MITÄ? Vientiteollisuuden työnanta-
ja- ja työntekijäliitot neuvottelevat 
parhaillaan uudesta työmarkkinamal-
lista, mutta julkisen sektorin am-
mattiliitot, JHL mukaan lukien, eivät 
suostu pelkiksi kuunteluoppilaiksi.

ENTÄ MUUTA? 
Niiden mielestä hoito- ja hoiva-alojen 
ja muun julkisen sektorin palkkake-
hitys on turvattava erilaisilla matala-
palkka- ja tasa-arvoerillä.

Neuvottelut Suomen uudesta työmarkkinamallista 
etenivät viime syksynä nihkeästi, mutta vuoden-
vaihteen jälkeen on tapahtunut edistystä. Tammi-
kuun puolivälissä vientiteollisuuden työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt ilmoittivat päässeensä alustavaan 
sopuun uuden mallin suuntaviivoista.

Uudessa mallissa vientiliitot neuvottelisivat työeh-
tosopimuskierroksen alussa vahvan päänavauksen 
ja sopisivat keskenään työehtosopimuksiin tehtävien 
muutosten kustannusvaikutuksista. Sen jälkeen 
kukin liitto asettaisi omat yksityiskohtaiset sopimus-
tavoitteensa. Neuvottelujen pohjana olisi Suomen 
Pankin analyysi talouden tilasta ja kehityksestä.

Näin menetellen vientisektori sanelisi yleisen 
palkankorotusvaran eivätkä julkisen sektorin ja 
palvelualojen palkankorotukset rasittaisi viennin kil-

pailukykyä. Samalla se tarkoittaisi sitä, että julkisen 
sektorin, etenkin naisvaltaisten hoito- ja hoiva-alo-
jen, sekä muiden matalapalkkaisten palvelualojen 
palkkaero yksityiseen sektoriin nähden betonoitai-
siin nykytasolle.

Julkisen sektorin ja palvelualan liitoille tämä ei 
käy.

– Emme suostu pelkiksi kuunteluoppilaiksi vien-
tisektorin sanellessa sävelen. Olemme alusta asti 
vaatineet, että Suomen mallia on rakennettava kaik-
kien toimialojen kesken yhdessä. Tähän asti malli on 
tehty vientisektori edellä, JHL:n puheenjohtaja Päivi 
Niemi-Laine sanoo.

Hän peräänkuuluttaa aitoa vuoropuhelua.
– Suomen talous kasvaa tällä hetkellä pitkälti 

yksityisellä ja julkisella kulutuksella. Palkansaajien 

ostovoimaa on tuettava, jotta kotimarkkinat pysyvät 
liikkeellä.

Julkisen sektorin palkkakehitys tulisi Niemi-Lai-
neen mielestä turvata erilaisilla tasa-arvo- ja mata-
lapalkkaerillä, jotka tasoittaisivat julkisen sektorin ja 
vientiteollisuuden palkkakuilua

Lisäksi julkisen sektorin liitot haluavat, että 
palkankorotusvaraa haarukoitaessa huomioidaan 
Suomen Pankin lisäksi myös valtiovarainministeriön 
laskelmat.

Neuvottelut uudesta työmarkkinamallista jatku-
vat. Tarkoitus on saada malli valmiiksi viimeistään 
maaliskuussa, jotta liitoille jää riittävästi aikaa val-
mistautua ensi syksyn neuvottelukierrokseen.

Vienti vie, julkisalan liitot eivät suostu vikisijöiksi

Motivoitunutta väkeä.Yli 70 
prosenttia kuntatyöntekijöistä kokee 
työn imua useita kertoja viikossa. Näin 
siitäkin huolimatta, että yli kolmannes 
kuntien henkilöstöstä on kohdan-
nut viimeisen puolen vuoden aikana 
rakenteellisia muutoksia työssään ja 
joka viidennen työn sisältö on samana 
ajanjaksona muuttunut. 

Tulos perustuu Työterveyslaitoksen 
kyselyyn, johon vastasi liki 11 000 
kuntien työntekijää 34 kunnassa viime 
syksynä.

Kyselyn mukaan liki 80 prosenttia 
kuntatyöntekijöistä on ylpeä työpaikas-
taan ja kolme neljästä arvioi saavutta-
vansa työnsä tavoitteet.

Kuntatyöntekijät työn imussa

Neljänneksi paras   
eläkejärjestelmä
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MOTIIVIRAATI

Tuula Pohjola, Tampere
JHL:n edustajiston jäsen 

– Työnantajani Tampereen kau-
punki tarjoaa kerran vuodessa 
100 euron työsuhde-edun, 
jonka voi käyttää nykyään joko 
kulttuuri- tai liikuntapalvelui-
den hyödyntämiseen. Ensim-
mäisenä vuonna se oli tarkoi-
tettu vain liikuntaan. Silloin 

saattoi tulla vähän nurinaa, miksi pelkästään siihen. 
Systeemi muuttui, ja nyt ihmiset ovat tyytyväisempiä, 
kun on enemmän vaihtoehtoja, esimerkiksi teatteri. Etu 
on mielestäni enemmän kuin tarpeellinen. Itse käytän 
setelit yleensä kuntosalin kuukausimaksuihin.

Jukka Oksanen, Vantaa
JHL:n edustajiston jäsen

– Meillä Helsingin käräjä-
oikeudessa saa liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä 200 eurolla 
vuodessa. Niistä maksetaan 50 
euron omavastuu. Se varmasti 
osaltaan kannustaa työnte-
kijöitä oikeasti käyttämään 
hankkimiaan etuseteleitä. Olen 

innokas penkkiurheilija, ja usein ostankin seteleillä  
jääkiekko-otteluiden lippuja. Tosin kävisin matseissa, 
vaikkei etua saisikaan. Myös teatterilippuja tulee hom-
mattua nimenomaan kulttuuriseteleillä. Viime vuoden 
lopussa huomasin, että jokunen seteli oli vanhenemas-
sa. Ne menivät kuitenkin ajoissa hyvään käyttöön. Nyt 
on kevääksi teatteriliput taskussa. 

Hieman yli puolella vastaajista työnantaja 
tukee henkilöstön omaehtoisia kulttuuri- tai 
liikuntaharrastuksia tarjoamalla joko liikun-
ta- ja/tai kulttuuriedun.

Onko työpaikallasi liikunta- tai kulttuurietua?

Motiiviraatilaiset kertoivat kokemuksi-
aan liikunta- ja kulttuuriseteleiden tai 
kortin käyttämisestä sekä siitä, miltä 
tuntuu, jos etua ei ole tarjolla.

KYLLÄ
• Henkilöstöä arvostetaan työnantajan taholta 

kun saamme edun käyttöön. Minä käytän edun 
kulttuurin saralla, koska olen luonnossa liikku-
ja enkä kaipaa kuntosalia tai jumppaa poru-
kassa. Henkilöstö on ollut erittäin tyytyväinen 
tähän etuun ja suurin osa käyttää sen.

• Kaikki tulevat käytettyä. Välillä käytän esim. 
kuntosalilippuihin ja välillä kulttuuriin teatteri- 
ja elokuvalippuihin. Tämä on todella hyvä etu.

• Käyttämättä jää.
• Käyn vesijuoksemassa ja uimassa sekä kunto-

salilla.

• Liikuntasetelit kannustavat liikkumaan, itse 
mieluummin käytän setelit juuri erilaisiin 
liikuntamaksuihin. Joitain leffalippujakin olen 
ostanut... Ehdottomasti käytän kaikki! Voisi 
olla vaikka jotain tiettyjä liikuntapaikkoja, 
esim. paikallinen uimahalli, joiden maksuista 
saisi alennusta.

• Käytän ilman muuta, mutta summa on pienen-
tynyt, samoin edut. Summa on yhteensä 60 e 
vuodessa kulttuuriin ja liikuntaan. Itse käytän 
sen yhteen kuntosalikuukauteen. Esim. uinti on 
jäänyt, koska uimahallikäyntejä ei enää tueta. 

EI
• Työpaikallani saattaa olla tällaisia etuja, mutta 

ne koskevat vain normaalissa työsuhteessa 
olevia. Itse työskentelen nollasopimuksella.

• Vuoden 2015 lopussa saimme vielä pari seteliä, 
joilla melkein pääsi elokuviin, kun itse laittoi li-
sää rahaa. Viime vuonna ei ole tätäkään vähää 
näkynyt. Mielelläni käyttäisin juuri elokuviin, 
kun ovat muuten niin kalliita, ettei tule juuri 
käytyä.

• Meillä oli, mutta työnantaja luopui niistä. Käy-
tin setelit kuntosaliin ja olin tyytyväinen.

• Pari vuotta sitten oli erittäin pieni tuki vaihto-
ehtona joko liikunta tai kulttuuri. Se oli lähinnä 
nimellinen, mutta parempi sekin kuin ei mitään 
näin pienipalkkaiselle. Olisi kovin tärkeää, että 
tällainen tuki olisi edelleen, monelta työtove-
riltani ovat kuntosalikäynnit jääneet koska ei-
vät saa tukea. Joten tämäkin asia tulee pitem-
män päälle kalliimmaksi työnantajalle. Myös 
kulttuurin tukeminen olisi tärkeää, lisäähän se 
ihmisen hyvinvointia ja sivistystä.

AJANKUVAKUVAT JA TEKSTI AATU KOMSI

Päivät pitenevät
Talvipäivänseisauksen jälkeen valoisan 
ajan osuus vuorokaudesta on lähtenyt 
taas kasvuun. Vasemmanpuoleinen kuva 
on otettu Helsingissä 22. joulukuuta klo 
15, alle puoli tuntia ennen auringonlas-
kua. Päivän pituus oli tuolloin 5 tuntia 49 
minuuttia.

Samaan aikaan runsas kolme viikkoa 
myöhemmin 13. tammikuuta valoa kuiten-
kin riittää vielä. Auringonlasku saapuu nyt 
yli puoli tuntia myöhemmin, ja pääkau-
punkilaisten päivän pituus on kasvanut 6 
tuntiin 36 minuuttiin.

Päivät ovat pidentyneet nopeasti, noin 
kahdella minuutilla vuorokautta kohden. 
Vielä nopeampaa on kuitenkin työpäivän 
pidentyminen helmikuussa. 

Kun kilpailukykysopimus astuu voimaan 
1. helmikuuta, monien työpäivä pitenee 
saman tien kuudella minuutilla. Ja valitet-
tavasti nämä minuutit eivät käänny enää 
juhannuksen jälkeen takaisin laskuun.
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AMMATTIUUTISET Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Vuoden 2017 kärkihanke:  
Hyvissä käsissä kotona
JHL:n tämän vuoden ammatillisen kärkihankeen piirissä ovat ne jäsenet, jotka työs-
kentelevät asiakkaan kotona. Heihin kuuluu etenkin sosiaali- ja terveydenhoidon 
ammattilaisia, jotka huolehtivat vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutu-
jien hyvinvoinnista ja pärjäämisestä kotona.

Asiakkaan kotona työskentelevien ammattillinen kirjo on laaja. Heitä ovat muun 
muassa kotihoidon ja -palvelun lähi- ja sairaanhoitajat sekä kuntohoitajat ja fysiote-
rapeutit, kodinhoitajat ja -avustajat, perhetyöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat. 
Myös lastensuojelun avopalveluissa työskentelevät tekevät kotikäyntejä ja kuuluvat 
tähän joukkoon.

Kärkihankkeen slogan on lyhyesti ja ytimekkäästi ”Hyvissä käsissä kotona”. 
Hanke näkyy liiton ammatillisissa tapahtumissa ja koulutustarjonnassa sekä opas- ja 
esitetuotannossa.  Lisäksi keväällä tehdään asiakkaan kotona tehtävää työtä koske-
va jäsenkysely. Myös Motiivi huomioi hankkeen omissa jutuissaan.

#kenelleavaimesiannat

HYVISSÄ 
KÄSISSÄ
KOTONA.

HEMMA,
I GODA

HÄNDER.

Mitä?! Ei enää laitoshuoltajakoulutusta….!
Ammatillisen koulutuksen tutkintora-
kenne menee lähivuosina uusiksi, ja sen 
myötä laitoshuoltajien koulutus uhkaa 
nykymuodossaan loppua. Tarkoitus on, 
että jatkossa koulutettaisiin vain toimi-
tilahuoltajia.

Tämä ammatillisen koulutuksen koko-
naisuudistukseen sisältyvä suunnitelma 
on tuomittu monelta taholta. Esimerkik-
si Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiiri HUS, joka on laitoshuoltajien 
suurin työnantaja, on esittänyt huolensa 
laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja 
osaamisen säilyttämisestä. Myös HUS:n 
keskeiset henkilöstöjärjestöt, eli JHL, 
Juko, Jyty, Super ja Tehy ovat vaatineet 
Opetushallitusta säilyttämään laitos-
huoltajan koulutuksen.

Uudistuksen tavoitteena on yhdistää 
kiinteistö-, kotityö- ja puhdistusalat 

yhdeksi kokonaisuudeksi ammatillises-
sa koulutuksessa. Tutkintonimike olisi 
toimitilahuoltaja ja työpaikka voisi 
löytyä koti- ja toimistosiivouksen ohella 
terveydenhuollon yksiköistä, kuten sai-
raaloista ja terveyskeskuksista.

Laitoshuoltajan tutkinnon suorittaa 
vuosittain noin 1 300 henkilöä. Alan 
työllisyystilanne on hyvä, ja nykyinen 
tutkinto vastaa hyvin käytännön tarpei-
ta nimenomaan korkeaa hygieniatasoa 
vaativissa kohteissa, kuten sairaaloissa, 
joissa infektioiden leviäminen voi olla 
potilaiden kannalta kohtalokasta.

JHL:n mielestä laitoshuoltajakou-
lutuksesta luopuminen on omiaan 
lisäämään sairaalabakteeriepidemioita 
ja heikentämään potilasturvallisuutta. 
Siksi nykymuotoinen koulutus on syytä 
säilyttää.

Opopäivät 2017
Opinto-ohjaajien ja muiden nuorten 
kasvua tukevien ammattilaisten 
yhteistapahtuma
2.–4.2.2017  
Messu- ja kongressikeskus  
Paviljonki, Jyväskylä. Paljon ohjel-
maa, myös JHL on mukana.
opopaivat2017.weebly.com

Kehittyvä vanhustyö 2017
Vanhustyön ammattilaisille tarkoi-
tettu koulutus- ja näyttelytapahtuma
14.2.2017  
Finlandia-talo Helsinki.
Myös JHL mukana omalla osastolla.
kehittyvavanhustyo.fi

Nuori 2017
Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen 
nuorisotyöntekijöille ja työpaja-am-
mattilaisille sekä varhaiskasvatuk-
sen ja perhetyön parissa työskente-
leville. Kaksipäiväisen tapahtuman 
osallistumismaksu 170 e.
27.-29.3. 2017 
Tampere-talo, Tampere.
nuori2017.fi

MUISTA
NÄMÄ

Uusi opas  
varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatus on ollut isojen muutosten kourissa 
parin viime vuoden ajan. Pitkään valmistelu varhais-
kasvatuslaki tuli voimaan elokuussa 2015. Se vahvistaa 
varhaiskasvatuksen tavoitteellisuutta ja korostaa lapsen 
oikeutta suunnitelmalliseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi 
laissa säädetään ensimmäistä kertaa päiväkotien lapsi-
ryhmien enimmäiskoot.

Samaan aikaan varhaiskasvatuksen kenttä on joutu-
nut säästökuurille. Subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu ja lapsiperheiden 
asemaa muutenkin heikennetty.

JHL:n uusi Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas käy läpi varhaiskasvatuksessa 
tapahtuneet muutokset ja esittelee joukon päivähoidon erilaisia suuntauksia steine-
rilaisuudesta Reggio Emilia -pedagogiikkaan.

Oppaasta löytyy myös turvallisen lääkehoidon ohjeistus sekä neuvoja työsuoje-
luun ja uhka- ja väkivaltatilanteiden torjumiseen työpaikalla. Lisäksi oppaasta on 
tietoa alan koulutuksesta ja työsuhteen ehdoista.

Jäsenille maksuton opas on tilattavissa osoitteessa jhl.fi/julkaisut

Kenestä vuoden hoitaja 2017? 
Ehdota sopivaa henkilöä 

10.3.2017 mennessä.
Lisätietoa  ja tarkemmat ohjeet 

https://www.jhl.fi/portal/fi/
tyoelama/ammattialatoiminta/

sote-alojen_ammatillinen_karki-
hanke/vuoden_hoitaja/

Oikein 
syöty
Toimistotyöläi-
sen ruokapäivä 
tarjoaa ohjeet 
työpäivän ruo-
kavalintoihin 
aamukahvista 

palaveriin ja asiakasillalliseen. Ravitse-
mus on liikunnan ohella helpoin, halvin 
ja nopein tapa parantaa työntekijöiden 
terveydentilaa ja jaksamista töissä. 

Teos alkaa muistuttamalla yöunen 
merkityksestä, ja sen jälkeen on aamu-
palan vuoro. Kahvi nimetään terveel-
liseksi. Ateriointiohjeistusta seuraavat 
palaveripurtavat, lounas ja välipalat. 
Koukuttavista ruoista varoitetaan, sa-
maten siitä, ettei kannata palata töistä 
kotiin väsyneenä ja lisäksi nälkäisenä. 
Iltasyöpöttelystä ja -juopottelusta varoi-
tellaan kirjan lopussa ravintolaillallisen 
kaloripommia unohtamatta.

Kirjassa muistutetaan, ettei kaikki 
terveelliseksi tai kevyeksi luultu vält-
tämättä ole sitä. Vaikka toisin luullaan 
ja toisinaan työpaikan kahvipöydässä 
väitetäänkin.

Reijo Laatikainen ja Henna Rannikko: 
Toimistotyöläisen ruokapäivä.  Talen-
tum 2015. 272 s.
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KULTTUURIN TYÖMYYRIÄ 
VÄHEKSYTÄÄN SOTE-
ALOILLA

Sote-aloilla sekä ohjaus- ja opetusaloilla 
työskentelevät taide- ja kulttuurialojen 
ammattilaiset kokevat asemansa huo-
noksi. Erityisiä ongelmia ovat kirjavat 
pätevyysvaatimukset, ammattitaidon 
heikko arvostus ja ammattitaidon puut-
teellinen hyödyntäminen sekä matala 
palkkataso.

Tulos käy ilmi Taide- ja kulttuurialan 
ammattijärjestö Takun kyselystä. Siihen 
vastasi myös joukko JHL:läisiä askartelu- 
ja viriketoiminnan ohjaajia sekä muita 
kulttuuri- ja taidealan ammattilaisia.

Vastanneiden mielestä heillä olisi an-
nettavaa esimerkiksi vanhustenhoidossa 
ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 
kuntoutuksessa, mutta heidän osaami-
sensa jää usein hyödyntämättä.

Lisätietoa taku.fi/ajankohtaista/
taide-_ja_kulttuurialan_ammattilai-
set_huolissaan_asemastaan_sote-alo-
jen_kentalla.3023.news

HALOO!

SAK on esittänyt, että koulu-
tustarpeiden selvittämiseksi 
otettaisiin käyttöön osaamiskar-
toitus. Mikä on osaamiskartoitus, 
SAK:n koulutuspäällikkö Mikko 
Koskinen?
– Se olisi kansallinen kysymyspat-
teristo, jonka perusteella voitaisiin 
riittävän tarkasti löytää ihmisen 
osaamisen puutteet luku-, numero- 
digitaidoissa. Se voisi toimia sekä 
itsearvioinnin työkaluna että viran-
omaisten työvälineenä, esimerkiksi 
TE-toimistoissa ja koulutuksessa. 
Vaikkapa tietotekniikan taitoja paran-
tamalla aikuiskoulutus voi helpottua.

Millainen pohjakoulutus 
SAK:laisilla on?
– Suurimmalla osalla on ammatti-
koulu ja joillakin alempi- tai ylempi 
korkeakoulututkinto, mutta mukaan 
mahtuu niitäkin, joilla on vain perus-
koulu tai kansakoulu käytynä.

– Muihin palkansaajiin verrattuna 
SAK:laisten koulutustaso on mata-
lampi. Koulutusvuosia on vähemmän 
ja koulutustaso on alhaisempi.

Miksi koulutustasoa pitää nostaa?
– Pelkän perusasteen käyneiden 

työllistyminen on vaikeampaa kuin 
niiden, joilla on pohjakoulutus 
kunnossa ja ajantasaista osaamis-
ta. Teknologia muuttaa erityisesti 
SAK:laisten liittojen jäsenten tekemiä 
töitä. Näyttäisi, että mitä matalampi 
koulutus sitä vaikeampaa uuden työn 
löytäminen on.

– Suomalainen yhteiskunta me-
nestyy globaalissa kilpailussa vain 
satsaamalla osaamiseen. Tähän saak-
ka väestön koulutustaso on noussut, 
mutta nyt se on pysähtynyt.

Miksi koulutustason pysähtymi-
nen huolettaa?
– Koulutus on mahdollistanut 
sosiaalisen kierron yhteiskunnassa. 
Ihmisillä on ollut mahdollisuus kehit-
tää itseään ja siirtyä työtehtävästä 
toiseen. Aikuiskoulutus ei näytä enää 
edistävän koulutuksellista tasa-arvoa, 
vaan aikuiskoulutus tuntuu kertyvän 
niille, joilla on jo valmiiksi hyvä kou-
lutustausta.

Millä tavoin suunta muutetaan?
– Annetaan perustaitotakuu aikuisille, 
joilla on matala pohjakoulutus, heikot 
perustaidot tai joilla on vaikeuksia 
oppia uutta. Näitä taitoja voitaisiin 

mitata osaamiskartoituksella.
– Ammatillisessa koulutuksessa 

alan vaihto pitää tehdä helpommaksi. 
Työttömyyden aikaista koulutusta tu-
lee helpottaa. Henkilöstökoulutuksen 
tulee jakautua tasaisemmin työnteki-
jöiden ja toimihenkilöiden välillä.

Mikä näistä on tärkein?
– Perustaitotakuu, koska meillä on 
käynnissä kaksinkertainen työmarkki-
noiden supistuminen. 

– Suuret ikäluokat ovat pääosin jo 
poistuneet työelämästä ja nuorem-
mat ikäluokat ovat pienempiä, eli 
työikäisten väestön määrä vähenee. 
Samaan aikaan työikäisissä on paljon 
matalan koulutustaustan omaavia, 
mikä vähentää osaltaan käytettävissä 
olevan työvoiman määrää.

– Yhtä tärkeää on satsata siihen, 
että alan vaihto tehdään helpom-
maksi.

BIRGITTA SUORSA

Mikä PIAAC?
”Aikuisten Pisa-tutkimus” eli PIAAC mittaa 16–65 -vuotiaiden kykyä ymmärtää asiatekstejä ja doku-
mentteja sekä numeroiden suhteita. Tutkimuksen teettää OECD.

Vuonna 2013 tietotekniikan ongelmanratkaisutaidot olivat puutteelliset miltei joka kolmannella.
Useammalla kuin joka kymmenennellä oli suuria lukuvaikeuksia. 13 prosentilla oli suuria vaikeuk-

sia matemaattisten perustaitojen kanssa.
2014–2015 tietotekniikan taidoissa Suomi oli OECD-keskiarvon alapuolella, mutta silti vertailun 

kärkipäässä.
Luku- ja kirjoitustaidossa Suomi sijoittui toiseksi. Noin 600 000:lla oli vakavia puutteita luku-, 

numero- tai tietotekniikan taidoissa.

LÄHDE: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, OKM

SAK:n koulutuspäällikkö Mikko Koskinen 

Mikä on osaamiskartoitus?

KIRJASTOLAKI JOUSTA-
VOITTAA ALAN KELPOI-
SUUSEHTOJA

Uusi kirjastolaki väljentää henkilös-
tön kelpoisuusehtoja ja antaa kunnille 
nykyistä joustavammat mahdollisuudet 
päättää kirjastohenkilöstön pätevyys-
vaatimuksista. Aiemmin asian-tuntija-
tehtäviin vaadittiin informaatio-alan 
opintoja, uuden lain mukaan kyseeseen 
voi tulla myös muu soveltuva korkea-
koulututkinto.

Kelpoisuusehtojen väljentämistä 
perustellaan muun muassa sillä, että se 
houkuttelee aiempaa enemmän miehiä 
alalle. JHL pitää tavoitetta hyvänä, 
mutta muistuttaa lausunnossaan, että 
samasta työstä on maksettava sama 
palkka sukupuoleen katsomatta.

Kirjastojen nykyisen henkilöstön ase-
maan muutoksella ei ole vaikutusta. Jos 
henkilö on otettu virkaan tai työsuhtee-
seen ennen uuden lain voimaantuloa, 
hän on edelleen kelpoinen tehtäväänsä.

Uusi laki painottaa myös kirjasto-
laitoksen yhteiskunnallista roolia ja 
velvoittaa kirjastot edistämään aktii-
vista kansalaisuutta, demokratiaa ja 
sananvapautta.

MITÄ?  
Aikuiskoulutusta ryhdytään kehittämään kolmikantaisesti.

MIKSI? 
Siirtyminen ammatista toiseen on osoittautunut hankalaksi. Lisäksi OECD:n PIAAC-
tutkimuksen mukaan 600 000 suomalaisen aikuisen perustaidoissa, mm. digiosaami-
sessa ja ongelmanratkaisussa, on puutteita.

KUVA SAK
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AJASSA & I TIDEN

PÄIVI NIEMI-LAINE 
PUHEENJOHTAJA 

JHL

Valpasta vaikuttamisen vuotta

Tulevien päivien aikana asetetaan JHL:n 
edustajistovaalien viimeiset ehdokkaat. 
Aikaa astua ehdolle, päättäjän saappai-
siin, on 31. tammikuuta saakka. Toivon, 

että meistä JHL:läisistä mahdollisimman moni 
lähtisi mukaan edustajistovaaleihin, vaikkapa 
vaalityöhön.

Mitä kattavammat ja moninaisemmat eh-
dokaslistat saamme, sitä useampi löytää oman 
ehdokkaan ja käyttää äänensä. Näin ainakin tilas-
tot aiemmista vaaleista ovat näyttäneet toteen. 
Mitä hyötyä äänestämisestä sitten on? Vahva 
ammattiliitto on paras tae, että työtä tehdään 
kohtuullisilla ehdoilla ja turvallisissa olosuhteissa. 
Vahvan liiton takana seisoo rautainen ja osaava 
ammattilaisten, teidän JHL:läisten joukko, joka 
käyttää ääntään. Äänestysprosentti kielii aktiivi-
suudesta. JHL:läiset jäsenet ohjaavat toimintaa 
juuri äänestämällä, valitsemalla sen lähinnä omaa 

työtään olevan ehdokkaan käyttämään päätös-
valtaa JHL:n asioissa.

Alkanut vuosi on todellinen vaikuttamisenpaik-
ka. Edessä ovat sote-uudistukset ja ratkaisut sekä 
sopimus- ja palkkaneuvottelut joko Suomen mal-
lilla tai liittokohtaisesti. Lisäksi edessä häämöt-
tävät kuntavaalit, joissa näiden töiden ammat-
tilaisiin vaikuttavien päätöksien tekijät valitaan. 
Saatetaanpa kuluvan vuoden aikana saada maa-
kuntiin myös väliaikaishallinnot. Kuka kopauttaa 
kokousnuijaa ja käyttää päätösvaltaa niissä? Juuri 
he pääsevät vaikuttamaan uudistuviin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. Näitä uudistuvia palveluja jär-
jestettäessä on pidettävä kiinni siitä, etteivät pal-
veluiden tuottajat saa olla eriarvoisissa asemissa 
toisiinsa nähden. Tasa-arvoisuudesta ei saa lipsua, 
olipa tuottajana tai palveluiden tuottamisesta 
kilpailevina yksityisiä, kunnallisia tai maakunnal-
lisia toimijoita. 

Saamme tehdä kuluvan vuoden aikana paljon 
yhdessä, koska vain yhdessä olemme enemmän 
kuin yksin. Todennäköisesti yllättäviäkin käänteitä 
on luvassa. Niistä selvitään toinen toistamme 
tukien ja osaamista hyödyntäen.

Yritetään yhdessä parhaamme, että jokaisen 
uudistuksen keskiössä ovat JHL:läiset ammattilai-
set. Työskentelitpä valtiolla, kunnassa, yksityisellä 
alalla tai maakuntatasolla, jokaisen osaamista on 
muistettava pitää arvossa. 

Under de kommande dagarna 
nomineras de sista kandida-
terna till JHL:s representant-
skapsval. Nu är det dags att 

kandidera för en plats i beslutsfattar-
nas skor, nomineringen avslutas den 
31 januari. Jag önskar att så många 
av oss JHL:are som möjligt deltar i 
representantskapsvalet på ett eller 
annat sätt, till exempel i valarbetet.

Ju längre och mångsidigare kan-
didatlistor vi har, desto fler hittar en 
lämplig kandidat och använder sin 
rösträtt, så åtminstone enligt statis-
tiken från tidigare val. Vad har man 
då för nytta av att rösta? Ett starkt 
fackförbund är det säkraste sättet att 
säkerställa rättvisa arbetsvillkor och 
trygga arbetsförhållanden. Bakom ett 
starkt förbund står en hel medlemskår 
av ståndhårda proffs, alla ni JHL:are, 
som använder sin röst. En hög röst-
ningsprocent är bevis på en aktiv 
medlemskår. Genom att använda din 
rösträtt kan du som medlem styra för-
bundets verksamhet, och uttryckligen 
genom att rösta på en kandidat som 
känner till ditt arbete. Medlemmarna 
bestämmer vem som använder den 
beslutande makten i JHL.

Det påbörjade året ger oss verkliga 
chanser att påverka. Under 2017 
beslutas om vårdreformen och dess 
struktur och senare i år följer avtals- 
och löneförhandlingar, antingen enligt 
den finska modellen eller förbundsvis. 
Det är heller inte långt till kommunal-
valet där man väljer beslutsfattarna 

som har makten i beslut som berör 
proffs inom till exempel vårdbran-
schen. Dessutom kan landskapen 
också få temporära förvaltningsorgan 
redan i år. Vem håller ordförandeklub-
ban och fattar besluten i dem? Just 
dessa personer kan påverka förny-
elsen av social- och hälsotjänsterna. 
När dessa tjänster förnyas är det 
viktigt att man håller fast vid att alla 
tjänsteproducenter behandlas jämlikt 
och har samma ställning. Jämlikhets-
principen får inte förbigås, oberoende 
av om tjänsteproducenten eller den 
som konkurrerar om möjligheten att 
producera tjänsterna är ett privat 
företag, en kommunal aktör eller 
landskapet. 

Året kommer att kräva mycket 
samarbete, eftersom endast tillsam-
mans är vi starkare än ensamma. Det 
är mest sannolikt att vi även får se 
en del överraskande vändningar. Dem 
klarar vi bäst av genom att stöda 
varandra och dra nytta av varandras 
kunnande.

Vi ska göra vårt bästa för att 
JHL-anslutna proffs är med i varje 
reform och förnyelse. Oberoende av 
om din arbetsgivare är staten, en 
kommun, ett privat företag eller ett 
landskap, ska vi alla komma ihåg att 
respektera vars och ens kunnande. 

 

Påverkans år 2017 har börjat!

PÄIVI NIEMI-LAINE 
ORDFÖRANDE 

JHL
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TAUSTA

Joskus työntekijän ja työnantajan välinen 
kiista etenee oikeussaliin asti. Se tulee 
kalliiksi, sillä lakimiesten palkkiot ovat 
vähintään monta sataa euroa tunnilta.

Tätä varten moni muu ammattiliitto tarjo-
aa jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen. Usein 
vakuutuksessa on kuitenkin vähintään sato-
jen eurojen omavastuuosuus sekä esimerkik-
si    12 000–15 000 euron katto. Tämän ylittävät 
kulut jäsen joutuu maksamaan itse.

Sen sijaan JHL:läisiä edustavat oikeudes-
sa lähtökohtaisesti liiton oikeudellisen yksi-
kön omat lakimiehet. Jos liiton työvaliokunta 
on hyväksynyt jäsenen oikeusapuhakemuk-
sen, JHL vastaa itse kaikista oikeudenkäynnin 
kuluista ilman ylärajaa tai omavastuuosuutta.

JHL:n lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläi-
nen muistuttaa, että työelämän oikeudenmu-
kaisuuden turvaaminen on koko ay-toimin-
nan keskiössä.

– Jäsenistämme valtaosa on pienipalkkai-
sia. Jos heidän pitäisi varautua maksamaan oi-
keudenkäynnistään tuhansia euroja omavas-
tuuta sekä kaiken 15 000 euron ylittävän osuu-

den, aika harva uskaltaisi siihen lähteä, Hämä-
läinen sanoo.

Sovinto on työntekijän etu
Jäsenten auttaminen vie oikeudellisen yksi-
kön seitsemän lakimiehen työajasta selväs-
ti eniten. Tämän lisäksi he tarjoavat asiantun-
tija-apua muille JHL:n yksiköille, kouluttavat 
luottamusmiehiä, ovat mukana eri organisaa-
tioiden välisissä työryhmissä ja laativat JHL:n 
nimissä lausuntoja lakiluonnoksista ministeri-
öille ja eduskunnalle.

Vuonna 2016 JHL yritti vaikuttaa muun 
muassa työaikalain, vuosilomalain ja julkisia 
hankintoja koskevan lain muutoksiin – sekä 
tietysti sote-uudistukseen.

Kun oikeudellinen yksikkö lähtee jäsenen 
avuksi, kiistat työnantajan kanssa saadaan 
usein sovittua. Vaikka asia etenisi oikeuden-
käyntiin saakka, niistäkin tapauksista noin 
puolet sovitaan viimeistään ennen tuomion 
julistamista.

Muu olisi Hämäläisen mukaan jäsenelle 
riski.

– Vaikka 
aluksi näyttäisi-
kin siltä, että jut-
tu voitetaan,  sii-
tä  ei  voi kos-
kaan olla  täysin 
varma. Jos oikeudenkäynti hävitään, jäsen ei 
saa mitään, hän sanoo.

Vaikka sovinto pudottaisikin haettua kor-
vaussummaa, Hämäläisen mukaan jäsen 
yleensä tuntee silti saaneensa oikeutta. Kun 
sopimukseen sisältyy teksti "työsuhteen pe-
rusteettomasta päättämisestä maksetaan...", 
jäsen kokee saaneensa työnantajan myöntä-
mään toimineensa väärin. Kääntöpuolena to-
sin on, että sopimuksiin sisältyy yleensä vaiti-
olovelvollisuus.

Neuvontaa saavat kaikki
Yleisimmät JHL:n lakimiesten saamat yhtey-
denotot koskevat laittomia irtisanomisia, pe-
rusteettomia määräaikaisuuksia tai saamatta 
jääneitä palkkoja. Viime vuosina ovat lisään-
tyneet etenkin henkilökohtaisten 

Edunvalvonnan viimeinen rintama
JHL:n oikeudellisen yksikön lakimiehet auttavat jäsentä niin 
neuvotteluissa työnantajan kanssa kuin oikeussalissa. Siinä 
auttaa, jos työnantajakin on järjestäytynyt.

TEKSTI JA KUVA AATU KOMSI

NEUVONTAA SAA 

JOKAINEN JÄSEN 

VAIKKA JO 

 JÄSENYYTENSÄ 

ENSIMMÄISESTÄ 

PÄIVÄSTÄ ALKAEN.
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OIKEUSAPU

täynnä toivoa

Ensikoti Helmiinassa on  hen-
kilöstö vuorokauden ja vuoden 
ympäri, arkena ja pyhänä. Yksi 
Helmiinan 12 työntekijästä on 
JHL:läinen Elina Väliviita, joka 
on työskennellyt päihdeäitien 
kuntoutuksen parissa kaksi 
vuotta. – Meidän äidit ja lapset 
ovat aivan ihania, niin kuin nyt 
tämäkin tyttö! 

Työpaikkaavustajien työhön liittyvät tapaukset.
– Erimielisyyksiä sattuu, kun työyhteisö on sellainen, että avus-

tettava on myös työnantaja. Monella avustajan työnantajalla ei ole 
laintuntemusta siitä, mitä saa tehdä. He saattavat usein päättää 
palvelussuhteen hyvinkin äkkipikaisesti, ja niitä me joudumme 
sitten riitauttamaan, Hämäläinen kertoo.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että JHL lähtee asiassa oikeuteen ja 
ottaa tapauksen taloudelliset riskit harteilleen. Sen myöntämisel-
le on asetettu säännöissä tiukat ehdot. Niistä keskeisin on, että jä-
senyyden pitää olla kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi 
arvioidaan, millaiset mahdollisuudet asialla olisi oikeudessa me-
nestyä.

Vaikka varsinaista oikeusapua jäsen ei voisikaan saada, neu-
vontaa JHL:n lakimiehet antavat kaikille jäsenille vaikka jo tämän 
ensimmäisestä jäsenyyspäivästä lähtien. Neuvontaan voi sisältyä 
myös sovinnon neuvotteleminen työnantajan kanssa.

Lakimiehen toimenpiteitä vaatineita uusia juttuja oikeudellisel-
le yksikölle tuli vuonna 2016 vastaan noin sataviisikymmentä. Lii-
ton hallituksen työvaliokunta myönsi oikeusavun 26 tapauksessa, 
ja 11 tapauksessa hakemus hylättiin. 

Oikeusapua ja neuvontaa annetaan kuitenkin vain jäsenen työ-
suhteeseen liittyviin ongelmiin. Oikeudelliselta yksiköltä on turha 
kysyä apua esimerkiksi perintöverotukseen tai jäsenen sivutoimi-
sen yrittäjyyden kysymyksiin.

Hyvä työnantaja on järjestäytynyt
Oikeudellisen yksikön kannalta jäsenen hyvä työnantaja on järjes-
täytynyt työnantaja. Työnantajan kuuluminen työnantajaliittoon 
auttaa työnantajaa pysymään paremmin perillä lain vaatimuksis-
ta ja tuntemaan työehtosopimusten ehdot paremmin. Silloin räi-
keimmiltä sopimusrikkomuksilta vältytään herkemmin.

Toinen oikeudelliselle yksikölle tärkeä tekijä on, että JHL:n oma 
paikallinen luottamusmiesjärjestelmä sekä edunvalvonnan ketju 
toimivat.

Mika Hämäläinen ei usko, että edessä oleva sote- ja maakun-
tauudistus tulevat muuttamaan heidän työnsä luonnetta. Vastaan 
tulevat riita-asiat ovat aina samanlaisia, oli työnantaja kunta, maa-
kunta tai yritys.

Sen sijaan sote-uudistuksen käynnistysvaihe on oikeudelliselle 
osastollekin hyvin kriittinen. Jos JHL putoaa pois neuvottelupöy-
distä ja sopimukset siirtyvät muille liitoille, eivät jäsenetkään viitsi 
enää JHL:ssä pysyä.

– Tämä on tarkka paikka, ja siinä mei-
dän kaikkien panosta tarvitaan – niin laki-
miesten kuin muidenkin, Mika Hämäläinen  
sanoo. n

Edunvalvonnan ketju
• Ongelmia kohdatessaan jäsenen tulee ensi-

sijaisesti ottaa yhteyttä työpaikkansa luotta-
musmieheen.

• Tarvittaessa luottamusmies ottaa yhteyttä 
aluetoimistoon ja aluetoimisto JHL:n keskus-
toimistoon.

• Mikäli kyse on työehtosopimusten ehdoista 
tai tulkinnasta, asia kuuluu keskustoimistolla 
sopimustoimitsijoille, ja jos lainsäädännöstä, 
niin oikeudelliselle osastolle.

Jäsen

Työpaikan
 luottamusmies/

työsuojelu-
asiamies

Pääluottamus-
mies/

työsuojelu-
valtuutettu

JHL:n 
aluetoimisto

JHL:n 
keskustoimisto

Edunvalvonnan ketju
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TEEMA

täynnä toivoa

Ensikoti Helmiina sijaitsee Espoon Kivenlahdes-
sa, lähellä kauppoja ja muita palveluita. Ovet 
rappuun ovat päivin ja öin lukossa, mutta si-
sällä on kodikasta.

– Näin ihana tyttö meillä on! kehuu ohjaaja Elina 
Väliviita ja hyppyyttää polvellaan puolen vuoden 
ikäistä lasta.

Ihana pienokainen hän onkin, aurinkoisesti hy-
myilevä ja luottavainen, ihan kuten äitinsä. Tämä is-
tuu Helmiinan keittiössä ja leipoo – ja opettelee sa-
malla päihteetöntä arkea muiden ensikodin asukkai-
den kanssa.

Parikymppisellä naisella on rankka historia päih-
teiden sekakäyttäjänä, mutta sinnikkäästi hän on py-
ristellyt irti huumekoukousta.

– Äidiksi tuleminen on monelle päihteitä käyttä-
välle naiselle herätys ja hyvä kannustin kohti päih-
teettömyyttä. Jokainen äiti haluaa lapselleen hyvää, ja 
mitä varhaisemmassa raskauden vaiheessa hakeutuu 
hoitoon ja kuntoutukseen, sitä paremmat mahdolli-
suudet on saada terve lapsi ja päästä itse kuiville, Eli-
na Väliviita sanoo.

Siitä se Helmiinassa aistittava toivo kumpuaa. 
Täällä asuvien naisten ja vauvaperheiden haaveet 
ovat pieniä ja samalla valtavan suuria.

JHL:läisen Elina Väliviidan työ-
paikka on täynnä toivoa. Hän 
toimii ohjaajana Espoon ensikoti 
Helmiinassa, jossa kuntoutetaan 
pitkään huumeita ja muita päih-
teitä käyttäneitä äitejä ja raskaa-
na olevia naisia.

ULLA PUUSTINEN 
KUVAT: ULLA PUUSTINEN, JHL-KUVAPANKKI

Työpaikka
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TEEMA

Sukupolvien ketju poikki
Ensikoti Helmiina on yksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsen-
yhdistysten ylläpitämistä ensikodeista, jotka ovat erikois-
tuneet päihdeongelmaisten äitien ja perheiden kuntoutuk-
seen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä on mukana kuusi 
ensikotia ja seitsemän avohoitoyksikköä eri puolilla Suo-
mea.

– Järjestelmää alettiin rakentaa vuonna 1998, ja nyky-
ään sen piirissä on vuosittain noin 250 perhettä, kertoo ke-
hittämispäällikkö Maarit Andersson.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on ainutlaatuinen, sillä sii-
nä yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaiku-
tuksen ja vanhemmuuden tuki.

– Hoitamaton päihdeongelma on iso riski kiintymys-
suhdehäiriön syntymiselle. Siksi on tärkeää, että päihde-
ongelman hoidon ohella äiti, ja tarvittaessa molemmat 
vanhemmat, saavat tukea vanhempana toimimiseen, An-
dersson sanoo.

Pahimmillaan kyse on useita sukupolvia jatkuneesta 
ketjusta, joka voidaan katkaista oikea-aikaisella ja riittä-
vällä kuntoutuksella. Samalla ehkäistään tai ainakin mini-
moidaan päihteistä aiheutuvat sikiövauriot ja estetään äi-
din ja lapsen syrjäytyminen.

Kadulta tai synnytysosastolta
Helmiinassa, kuten muissakin Pidä kiinni -mallin ensiko-
deissa on viisi asiakaspaikkaa, joista osa on ns. perhepaik-
koja, eli ne on varattu kummallekin huoltajalle.

– Meille tullaan useimmiten joko äitiys- ja lastenneu-
volan, lastensuojelun tai päihdeklinikan lähetteellä. Toisi-
naan huoli odottavan äidin päihteidenkäytöstä herää vas-
ta synnytyssairaalassa, ja silloin äiti ja lapsi saatetaan ko-
tiuttaa synnytyksen jälkeen suoraan meille, kertoo pari 
vuotta Helmiinassa työskennellyt Elina Väliviita.

Asiakkaat ovat keskimäärin 20–35-vuotiaita. Useimmat 
heistä ovat aloittaneet teiniässä alkoholikokeiluilla ja liu-

kuneet sitten kannabiksen ja amfetamiinin kautta vahvem-
pien huumeiden käyttöön.

Osa odottavista äideistä on onnistunut säilyttämään 
asuntonsa. Osa ponnistaa hoitoon kadulta, jolloin taustal-
la voi olla erilaisia rikoksia, esimerkiksi varastetun tavaran 
myyntiä tai monenlaista hyväksikäyttöä, toisinaan vanki-
latuomioitakin.

– Pitkän päihdehistorian takia myös kuntoutusjak-
sot ovat pitkiä, keskimäärin vuodesta puoleentoista, jopa 
kahteen vuoteen. Ei nimittäin riitä, että pääsee irti päih-
teistä. Pitää päästä irti myös niihin liittyvistä ihmissuhteis-
ta ja elinpiiristä, koko entisestä elämästä, selittää Väliviita.

Laitosjakson jälkeen useimmat asiakkaat ovat vielä jon-
kin aikaa avokuntoutuksessa. 

– Avoyksiköt tarjoavat matalan kynnyksen palvelua ja 
tekevät etsivää työtä. Tavoitteena on saada päihderiskis-
sä olevat naiset jo raskauden alkuvaiheessa kuntoutuksen 
piiriin, Maarit Andersson painottaa.

Tilastojen mukaan päihteistä johtuvia riskiraskauksia 
on vuosittain noin 3 000. Kuitenkin vain kymmenkunta 
prosenttia näistä äideistä tavoitetaan.

Luottamus hyvä, kontrolli parempi
Pidä kiinni -ohjelman laitoskuntoutukseen pääsy edellyt-
tää asiakkailta vähintään kahden viikon päihteetöntä jak-
soa. 

– Likaisilla seuloilla ei pääse tänne. Tarvittaessa asiakas 
tulee katkaisuhoidon kautta, kertoo Elina Väliviita.

Myös itse kuntoutus vaatii sitoutumista päihteettö-
myyteen. Vain korvaushoidossa olevat asukkaat saavat 
lääkärin määräyksellä ensikodin henkilökunnalta päivit-
täisen subutex-, buprenorfiini- tai metadoniannoksen ja 
muut lääkkeet.

– Kuntoutusjakson alussa asiakkailla on parin viikon 
kotoutumisvaihe, jolloin he voivat liikkua ulkona vain 
työntekijän seurassa. Myös jatkossa alkoholin ja muiden 
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päihteiden käyttöä voidaan kontrolloida pistokokein – 
ja tarvittaessa muulloinkin, jos asiakkaan suhteen herää 
huoli, Väliviita kertoo.

Muuten Helmiinassa eletään tavallista lapsiperheiden 
arkea, joka tosin saattaa olla ihan uutta huumeidenkäyttä-
jän kaoottiseen elämään tottuneelle.

– Meillä on kuntoutukselle laadittu rakenne, yhdessä 
sovitut säännöt ja selkeä päivärytmi, johon kuuluu yhteis-
tä ruoanlaittoa ja siivousta, yhteisökokouksia ja vanhem-
muusryhmiä sekä toisinaan myös hemmottelua. Lisäksi 
asiakas ja hänelle nimetty lähityöntekijä toimivat tiiviissä 
yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ja vapaaeh-
toisuus ovat yhteisökuntoutuksen kulmakiviä. Myös mui-
den asiakkaiden vertaistuki on tärkeää.

– Pidemmälle kuntoutumisen polulla ehtineet toimivat 
kannustavina esimerkkeinä muille. He ymmärtävät toisen 
taustan ja osaavat puhua samaa kieltä, sanoo Elina Väli-
viita.

Hoito maksaa mutta säästää
Aivan kaikki hoitojärjestelmään osallistuneet eivät pääse 
irti päihteistä, mutta valtaosa vie ohjelman loppuun ja elää 
sen jälkeen päihteetöntä elämää lastensa kanssa.

– Seuranta osoittaa, että 2/3 laitosjaksolla olleista ja 3/4 
avokuntoutuksessa olleista kuntoutuu niin hyvin, ettei 
huostaanottoa tarvita, sanoo kehittämispäällikkö Maarit 
Andersson.

Hyvät tulokset eivät tule ilmaiseksi, sillä päihteitä käyt-
tävän äidin ja vauvan kuntoutus maksaa noin 180 000 eu-
roa vuodessa.  Laskun maksaa kuntoutettavan kotikunta 
ja valtio.

Toisaalta jokainen onnistuminen säästää noin puoli-
toista miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja, sillä sen ver-
ran maksaa vauvan huostaanotto ja täysi-ikäiseksi jatkuva 
sijoitus joko perhekodissa tai laitoksessa.

Ensi- ja turvakotien liitto onkin laskenut, että Pidä kiin-
ni -hoitojärjestelmä on säästänyt 17 vuoden aikana noin 
seitsemän miljardia euroa kuntouttamalla kaikkiaan 2 500 
äitiä ja vauvaa.

– Siitä huolimatta järjestelmää ei ole saatu vakinais-
tettua, vaan olemme olleet vuodesta toiseen riippuvaisia 
eduskunnan hyvästä tahdosta, Maarit Andersson pahoit-
telee

Kuluvan vuoden toiminta varmistui vasta 14. joulu-
kuuta 2016, jolloin eduskunta myönsi 1,7 miljoonan euron 
”joululahjan” odottavien äitien ja vauvojen ympärivuoro-
kautiseen kuntoutukseen. Jos määrärahaa ei olisi myön-
netty, olisi hoitojärjestelmä jouduttu ajamaan alas ja vä-
hentämään henkilökuntaa.

Vanhemmuus on valtava juttu
Talvi-illan sininen hämy kajastaa Helmiinan ikkunoista, ja 
ohjaaja Elina Väliviidan työvuoro lähenee loppuaan. En-
nen kotiin lähtöä hän ei malta olla kertomatta edellises-
tä työviikosta, jolloin oli asiakkaan toiveesta tukihenkilö-
nä synnytyksessä.

– Se tuntui suurelta luottamuksenosoitukselta. Olin 
kännykkä koko ajan päällä ja hälytysvalmiudessa jo pari 
päivää ennen laskettua aikaa. Synnytys kesti 15 tuntia put-
keen, mutta kaikki sujui hyvin, hän iloitsee.

Haastattelua tehtäessä äiti ja lapsi ovat jo kotiutuneet 
ensikotiin ja aloittavat yhteistä taivaltaan.

– Kukaan ei suunnittele ryhtyvänsä huumeiden käyttä-
jäksi, mutta joillekin käy kaikesta huolimatta niin. Äidik-
si tulo on monille uusi alku, ja siksi meidän asiakkailla on 
suuri tarve pärjätä ja onnistua vanhempana. Äitinä kuiten-
kin tiedän, että vanhemmuus on niin suuri juttu, että siitä 
ei kukaan selviä ilman toisten tukea. Sitä varten me olem-
me täällä, Elina Väliviita miettii.n

• Lisätietoa Pidä kiinni® -hoitojärjestelmästä 
ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autam-
me/pida-kiinni-hoitojarjestelma 

• Naistenkartano ry, Helsinki 
naisten arkipäivän elämänhallintaa tukevia ja  
varhaisvaiheen riippuuvuutta ehkäiseviä ryhmiä 
ja muita avopalveluita  
naistenkartano.com 

• Hoitokoti Tuhkimo, Tohmajärvi 
laitoskuntoutusta eri-ikäisille päihderiippuvaisille  
naisille 
hoitokotituhkimo.fi

Maarit Andersson on ollut 
kehittämässä Pidä kiinni 
-hoitojärjestelmää.
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Ensin hyvät uutiset: humalassa ja krapulassa työs-
kentely on vähentynyt parin viime vuosikymme-
nen aikana merkittävästi. Tavat ovat siistiytyneet, 
eikä töihin enää tulla viinalta lemahtaen. Myös työ-

tehtäviin liittyvä alkoholitarjoilu on selvästi vähentynyt.
Asian ikävämpi puoli on se, että vapaa-ajalla suomalai-

set ryyppäävät ihan entiseen malliin. Työterveyslaitoksen 
arvion mukaan työikäisistä naisista alkoholin riskikäyttä-
jiä on 14 prosenttia, miehistä peräti 39. Työssä käyvien al-
koholistien määräksi arvioidaan noin 300 000.

Joka vuosi kaksi miljoonaa 
työpäivää jää tekemättä, koska 
alkoholin käyttö aiheuttaa hait-
toja. Se on syynä muun muassa 
sairauspoissaoloihin, ennen ai-
kaisiin eläköitymisiin ja työikäis-
ten alkoholisairauksista aiheutu-
viin kuolemiin. 

Alkoholinkäytön haittavai-
kutukset näkyvät monin tavoin 
työpaikoilla. Näitä ovat esimer-
kiksi työtehon lasku ja työn laa-
dun heikkeneminen sekä mo-
nenlaiset työyhteisöongelmat ja 
työturvallisuuspuutteet. 

– Monen työntekijän keskitty-
mis- ja univaikeuksien, väsymi-
sen, mieliala- ja luonnemuutos-
ten ja kyynistymisen perimmäi-
nen syy voi olla alkoholi, sanoo 
aikuisten ehkäisevän päihdetyön päällikkö Antti Hytti  
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:stä. 

Hänen johtopäätöksensä on, että tapojen siistiytyminen 
työpaikoilla on parantanut työturvallisuutta, mutta sa-
maan aikaan työhyvinvoinnissa on otettu takapakkia.

– Työhyvinvointiriskit ovat päihteiden takia kasvaneet.

Piilottelu vähentynyt, jahkailua edelleen
Suhtautuminen työkaverin juomiseen ja siitä työssä aiheu-
tuviin haittoihin on muuttunut, eikä työyhteisön jäsenen 
päihdeongelmaa enää piilotella. Vielä 90-luvulla saatettiin 
nimittäin aktiivisesti suojella reippaasti alkoholia käyttä-

vää työkaveria tekemällä hänenkin työnsä. Samalla työyh-
teisö hyvää hyvyyttään mahdollisti juomisen jatkamisen 
ilman seuraamuksia.

– Tahti työpaikoilla on kiristynyt siinä määrin, että täl-
laista suojelua ei enää juuri esiinny. Mutta edelleenkin työ-
paikoilla jahkaillaan liian pitkään, eikä puututa toisen juo-
miseen. Tämä koskee niin työkavereita kuin esimiehiä, 
Antti Hytti sanoo.

Sama käy ilmi Alko Oy:n sekä Työterveyslaitoksen, 
Työturvallisuuskeskuksen, A-klinikkasäätiön ja Ehyt ry:n 

viime syksynä tekemästä kyse-
lystä. Sen mukaan enemmistö 
työpaikkojen työoloihin ja työhy-
vinvointiin vaikuttavista avain-
henkilöistä arvioi, että alkoholi-
haittoihin ei puututa työpaikoil-
la riittävän ajoissa. Neljänneksen 
mielestä alkoholihaittojen odo-
tetaan korjaantuvan työpaikoilla 
itsestään.

Myös Antti Hytti kertoo kuu-
levansa sydäntä särkeviä tarinoi-
ta siitä, kuinka päihteidenkäy-
tön annetaan kehittyä todellisek-
si ongelmaksi ennen kuin asialle 
tehdään mitään. Silloin se saattaa 
olla myöhäistä, ja seurauksena 
on potkut. 

– Meillä ei ole kontrollivajet-
ta, vaan välittämisvaje tai keinot-

tomuusvaje. Alkoholinkäyttöä pidetään edelleen jokaisen 
yksityisasiana, eikä sitä osata tai haluta ottaa asianomai-
sen kanssa puheeksi, hän sanoo.

Vain joka viidennellä työpaikalla
Yksi keino tehdä päihteistä ja päihdehaitoista puhumi-
nen helpommaksi on työpaikoilla laadittava päihdeohjel-
ma. Se on suositeltava kaikilla työpaikoilla, mutta pakolli-
nen vain silloin, jos työnhakijalle tai työntekijälle tehdään 
työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitettu huumausainetesti.

– Varmaa tietoa siitä, monellako työpaikalla on päihde-
ohjelma, ei ole. Yleisen näppituntuman mukaan sellainen 

Työpaikka & päihteet:

Piilottelu vähentynyt, 
puuttumista hidastellaan
Alkoholinkäytön takia Suomessa menetetään vuosittain noin kaksi miljoonaa 
työpäivää. Lisäksi alkoholiperäiset sairaudet vievät hautaan lähes 2 000 työ-
ikäistä joka vuosi. Vaikka työelämän alkoholihaittoihin puututaankin entistä 
jämäkämmin, vain arviolta joka viidennellä työpaikalla on päihdeohjelma.
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on suunnilleen joka viiden-
nellä työpaikalla, sanoo Ant-
ti Hytti.

Mitä suuremmasta työn-
antajasta on kyse, sitä toden-
näköisemmin päihdeohjel-
ma löytyy. Myös valtaosassa 
kuntia ja kuntayhtymiä päih-
deohjelma on laadittu.

Työpaikan päihdeohjel-
man laatiminen ei ole läpi-

huutojuttu, sillä se vaatii paneutumista ja työpaikan olo-
suhteiden ja siellä tehtävän työn huomioimista.

Hytti on ollut kehittämässä Ehyt ry:n Huugo-ohjelmaa, 
joka auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään päihdehait-
toja, ja on sen myötä tutustunut kymmeniin päihdeohjel-
miin.

– Yhdestä puusta veistettyihin päihdeohjelmiin olen 
törmännyt vain harvoin, hän kiittelee.

Silti Hytti löytää ohjelmista rutkasti parannettavaa.
– Esimerkiksi kunnissa on monenlaisia työtehtäviä, toi-

sistaan poikkeavia työskentelylolosuhteita ja erilaisia töi-
hin liittyviä riskejä. Vaikka päihdeohjelma olisi sinällään 
hyvä ja laadukas, pitäisi virasto- ja yksikkötasolla käydä 
yhteinen keskustelu siitä, mitä se tarkoittaa juuri meidän 
työpaikalla. Usein tämä viimeinen kierros jää käymättä.

Toinen puute liittyy päihdeohjelmien jalkautukseen. 
Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä huonommin 
päihdeohjelma lattiatasolla tunnetaan.

– Jos päihdeohjelma tunnetaan huonosti, sen käyttö jää 
vajaateholle. Siitä tulee kriisitilanteiden käyttöohje, mutta 

sen merkitys työpaikan päihdehaittojen ennaltaehkäisys-
sä jää hyödyntämättä.

Pääjohtajasta kesätyöntekijään
Millainen sitten on hyvä päihdeohjelma? Hyvin yksinker-
tainen – siihen riittää kolme elementtiä.

– Päihdeohjelmassa pitää luetella ensiksi päihteiden-
käyttöä ennaltaehkäisevät toimet ja toiseksi selvät peli-
säännöt sen varalle, jos työpaikalla ilmenee päihdeongel-
mia mukaan lukien konkreettiset toimintaohjeet siitä, ke-
nen pitää tarttua asiaan ja miten. Ja kolmanneksi vielä yk-
sityiskohtainen kuvaus hoitoonohjauksesta, listaa Antti 
Hytti. 

Jos työpaikalla on tarvis tehdä puhallutuksia tai huu-
metestejä, myös testauskäytännöt on avattava mahdolli-
simman yksityiskohtaisesti osana päihdeohjelmaa.

Antti Hytin mielestä päihdeohjelma on syytä kirjoit-
taa tarpeeksi yleisellä tasolla, jotta se pätee niin alkoholiin 
kuin huumeisiin ja muihin päihteisiin.

– Toisaalta ohjelman on oltava riittävän konkreettinen, 
jotta päihdehaittoihin puuttuminen ei viivästy sen takia, 
ettei tiedettäisi kenen pitää toimia. Lisäksi päihdeohjel-
man on koskettava kaikkia ja menettelytapojen on oltava 
samat niin pääjohtajalle kuin kesätuuraajalle, hän painot-
taa.

Hyvään päihdeohjelmaan kuuluu luonnollisesti myös 
se, että se laaditaan yhteistoiminnallisesti niin työpaikan 
esimiesten kuin henkilöstön edustajien ja työterveyshuol-
lon kesken. n

ULLA PUUSTINEN

Miten HUS:ssa, entä VR:ssä?
HUS-sairaanhoitopiirissä päihdepuheek-
siottoon ja sen myötä hoitoonohjaukseen 
päätyy vuosittain 10–30 työntekijää. Määrä 
ei ole iso, sillä kyse on yli 23 000 henkilöä 
työllistävästä organisaatiosta.

Askelmerkit niin puheeksiottoa kuin hoi-
toonohjausta varten löytyvät vuonna 2009 
laaditusta päihdeohjelmasta. Se korostaa 
työpaikan päihteettömyyttä ja koskee kaik-
kia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin työntekijöitä. Toinen pääperiaate on eh-
käistä päihdehaittoja jo ennalta ja puuttua 
ongelmiin jämäkästi ja riittävän varhain.

– Jos työntekijä tai esimies huomaa 
viitteitä toisen päihdeongelmasta, hän on 
velvollinen ilmoittamaan asiasta eteenpäin. 
Puuttumisen kynnys on matalalla, ja se on 
hyvä. Tehdään asialle jotain mieluummin 
heti kuin liian myöhään, sillä puuttuminen 
mahdollistaa myös hoitoonpääsyn, sanoo 
JHL:n pääluottamusmies Sinikka Ahonen.

Ilmoitusvelvollisuudella on Ahosen mu-
kaan myös kääntöpuoli.

– Toisinaan päihde-epäily osoittautuu ai-
heettomaksi. Silloin kyse on joko väärinkäsi-
tyksestä, juoruista tai suorastaan pahansuo-
paisuudesta. Tällaistakin ikävä kyllä esiintyy.

Työntekijällä on oikeus saada puheek-
siottoon mukaan tukihenkilö, esimerkiksi 
luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. 
Luottamushenkilön roolissa Ahonen osallis-

tuu päihde-epäilystä johtuviin puheeksiottoi-
hin korkeintaan kerran tai pari vuodessa.

Sairaanhoitopiiri voi purkaa virka- tai 
työsuhteen, jos päihteiden käyttö johtaa 
törkeään virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin 
tai rikkomiseen, jos henkilö välinpitämättö-
myyttään vaarantaa työturvallisuutta tai on 
töissä päihtyneenä.

Sinikka Ahonen muistaa viime vuosil-
ta vain yhden kerran, jolloin tilanne johti 
JHL:läisen palvelussuhteen välittömään 
päättymiseen. Kyse oli laitoshuoltajasta, joka 
otti lääkkeitä osaston lääkekaapista. Tapaus 
taltioitui videonauhalle.

HUS:ssa päihteiden väärinkäyttäjä ohja-
taan hoitoon pääsääntöisesti vain kerran. 
Toinen värinkäyttötilanne johtaa yleensä 
palvelussuhteen irtisanomis- tai purkamis-
menettelyyn.

Kuitenkin jos edellisestä väärinkäyttöta-
pauksen toteamisesta tai hoitoonohjauk-
sesta on kulunut kaksi vuotta, käsitellään 
päihdeongelma uutena tapauksena.

VR:llä nollatoleranssi
Myös VR:n päihdepolitiikka korostaa päih-
teettömyyttä ja nollatoleranssia. 2000-luvun 
alussa laaditun ja viimeksi vuonna 2014 päi-
vitetyn päihdeohjelman muut kantavat peri-
aatteet ovat yhteistyö ja jatkuva seuranta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ohjelma on laadittu yhteistyössä henkilös-
töä edustavien ammattijärjestöjen kanssa, 
ja siihen on yhdessä sitouduttu. Ohjelman 
toteutumista seurataan jatkuvasti, sen 
sisällöstä pidetään ääntä konsernin sisällä ja 
sekä esimiehiä että työsuojeluvaltuutettuja 
koulutetaan päihdeongelmien havainnointiin 
ja varhaisen puuttumisen menetelmiin, ker-
too VR-Yhtymä Oy:n ylilääkäri Otso Ervasti.

Nollatoleranssin vaatimus koskee yhtä 
lailla koko VR-Yhtymän henkilöstöä, mutta 
liikenneturvallisuustehtävissä toimivien koh-
dalla sen merkitys korostuu.

– Jos toimii liikenneturvallisuustehtävis-
sä ja ohjaa esimerkiksi junaa humalassa, 
ei edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ole. 
Sama koskee muita liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimivia. Kyse on liikenne- ja 
työturvallisuudesta, ja tämän kaikki yhtiöissä 
tietävät, perustelee Ervasti tiukkaa linjaa.

Koko VR:n henkilökunnalle tehdään 
suuunnitelmallisesti satunnaispuhallutuksia, 
ja niiden kohteeksi joutuu niin pääkonttorin 
väki kuin lipunmyyjät, konduktöörit ja liiken-
neturvallisuustyöntekijät.

– Satunnaishuumetestejä ei tehdä, mutta 
tietyissä terveystarkastuksissa voidaan lii-
kenneturvallisuustehtävissä toimivia testata 
myös huumeidenkäytön varalta, Ervasti 
sanoo. 

Mikä  
hoitoonohjaus?
Päihdeongelmaisen hoi-
toonohjaus ei perustu 
lakiin, vaan työmarkki-
najärjestöjen jo vuonna 
1972 yhdessä sopimaan 
ja painavaan suosituk-
seen. Sitä päivitettiin 
vuonna 2006 ja viimeksi 
2015. 

Uudistettu suositus 
painottaa ennaltaeh-
käisyä, päihdeohjelman 
tunnistamista, varhaista 
puuttumista, selkeiden 
toimintamallien raken-
tamista ja yhteistyötä 
työterveyshuollon kans-
sa päihdeongelmien 
hoidon toteutuksessa ja 
sen seurannassa. 

Mistä lisätietoa?
• ttk.fi: Päihdehaitat 

hallintaan!
• ehyt.fi
• thl.fi
• ttl.fi
• paihdeneuvonta.fi
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1. Mikä on edustajisto?
A) JHL:n työntekijöistä koostuva ryhmä, joka toimii liiton pu-
hetorvena julkisuudessa.
B) JHL:n korkein päättävä elin, jonka jäsenet valitaan jäsenää-
nestyksellä.
C) Johtoryhmä, johon kuuluvat JHL:n puheenjohtaja ja sen toi-
mialajohtajat.

2. Kuka saa asettua ehdolle JHL:n edustajistovaaleissa?
A) Kaikki, jotka ovat liittyneet JHL:n yhdistyksen jäseniksi vii-
meistään 31. heinäkuuta 2016 ja joilla ei ole maksamattomia jä-
senmaksuja yli neljän kuukauden ajalta.
B) Kansanedustajina tai kuntapolitiikkoina toimivat JHL:n jäsenet.
C) Työssäkäyvät tai opiskelijat, jotka ovat liittyneet JHL:n yh-
distyksen jäseniksi viimeistään 31. heinäkuuta 2016 ja joilla ei 
ole maksamattomia jäsenmaksuja yli neljän kuukauden ajalta.

3. Vaalipiirit vastaavat aluetoimistojen rajoja.  
Montako niitä on yhteensä?
A) 9
B)11
C) 6

4. Mikä taho vastaa ehdokasasettelusta?
A) oma yhdistys tai valitsijamiesyhdistys
B) poliittinen puolue
C) aluetoimisto

5. Edustajistovaaleissa saavat äänestää kaikki, myös JHL:n 
eläkeläis- ja opiskelijajäsenet. Paljonko äänioikeutettuja on?
A) noin 160 000
B) noin 95 000
C) noin 220 000

6. Kuinka pitkä on edustajiston toimikausi?
A) viisi vuotta
B) neljä vuotta
C) kaksi vuotta

7. Edustajisto valitsee muun muassa liiton hallituksen.  
Mikä ei kuulu sen valtuuksiin?
A) Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.
B) Aluepäälliköiden nimeäminen.
C) Valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymi-
nen.

8. Mikä oli edustajien yleisin ammatti edellisellä edustajis-
tokaudella?
A) luottamusmies
B) lähihoitaja
C) konduktööri

9. Vaaleissa voi äänestää sekä sähköisesti että postitse.  
Mitä tapahtuu, mikäli sama henkilö äänestää sekä pape- 
rilla että päätteellä?
A) Ääni hylätään.
B) Postitse lähetetty ääni jää voimaan.
C) Sähköinen ääni jää voimaan.

10. Vuoden 2012 syyskokouksessa peräti 17 aloitetta koski 
koulukäyntiavustajien ammattinimikettä. Montako aloitetta 
edellisen edustajistokauden sääntömääräisissä kokouksissa 
oli yhteensä?
A) 153
B) 207
C) 105

Testaa tietosi: 

Oletko 
vaaliguru vai 
liittonoviisi? 

Kuinka monta vaalipiiriä on ja 
mitä kuuluikaan edustajiston  
tehtäviin? Vastaa Motiivin  
edustajistovaalivisaan ja selvitä, kuinka  
hyvin tunnet liittobyrokratian koukerot!   
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Oikeat vastaukset: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 
6A, 7B, 8A, 9C, 10A

8-10 oikeaa vastausta: 
Onneksi olkoon! Olet kävele-
vä vaalitietopankki. Ethän an-
na asiantuntemuksesi nousta 
hattuun?

5-7 oikeaa vastausta: 
Olet hyvin perillä edustajisto-
vaalien perusasioista, mutta 
vielä löytyy petrattavaa. Olet-
han käynyt liiton vaalisivuilla 
jhl.fi/edustajistovaalit?

0-4 oikeaa vastausta: 
Edustajistovaalit ovat sinul-
le yhä liki tuntematon käsi-
te, mutta ei hätää! Vaalit ovat 
vasta maaliskuussa, joten eh-
dit hyvin kuroa liittoveteraa-
nien etumatkaa umpeen.

ASTU
PÄÄTTÄJÄN
KENKIIN.

Sinä tiedät miSTÄ KENKÄ PURISTAA, EIVÄT ISOKENKÄISET.
asetu ehdolle jhl:n edustajistovaaleissa 

31.1.2017 MENNESSÄ ja vaikuta siihen ettei kenkä purista!

jhl.fi/edustajistovaalit
#näissäkengissä 
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Mitkä ihmeen ”vanhat työntekijät”?
Lehtijutuissa, esimerkiksi Motiivissa, mainitaan usein, että henkilöstö 
siirtyy toisen työnantajan palvelukseen ”vanhoina työntekijöinä”. 
Mitä ihmettä se tarkoittaa? 

Asiantuntija vastaa:
Vanhoina työntekijöinä -ilmaisuun törmää, kun työnantaja X myy tai luo-
vuttaa koko (liike)toimintansa tai sen osan työnantaja Y:lle. Tällöin pu-
hutaan liikkeenluovutuksesta. Liikkeenluovutuksesta on toisinaan kyse 
myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan 
uudelleen sopimuskauden päättyessä ja henkilöstö siirtyy kilpailutuk-
sen voittaneen yrityksen palvelukseen.
Luovuttava taho voi olla yritys, kunta tai kuntayhtymä, valtio tai jokin 
muu yhteisö tai säätiö. Ne voivat olla myös vastaanottavia tahoja luo-
vutuksessa.
Liikkeenluovutuksessa työnantaja vaihtuu osapuolten välisen sopimuk-
sen tai niiden kesken vallitsevan muun oikeudellisen yhteyden perus-
teella. Lisäksi luovutuksen kohteena on toiminnallinen kokonaisuus 
(esim. kunnan ruokapalvelut). Se, onko kyseessä liikkeenluovutus, rat-
kaistaan aina tapauskohtaisella kokonaisharkinnalla.
Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palveluk-
seen vanhoina työntekijöinä aiemmat työsuhde-etuutensa (esim. palk-
ka, työaika, vuosilomat, työntekopaikka) säilyttäen.
Välittömästi liikkeenluovutuksen vuoksi työntekijöitä ei voi irtisanoa. 
Jos liikkeenluovutuksen jälkeen ilmenee laillisia irtisanomisperusteita, 
työnantajalla on oikeus irtisanoa henkilöstöä.
Liikkeenluovutuksen tapahduttua on uusi työnantaja velvollinen nou-
dattamaan entistä työnantajaa sitonutta työehtosopimusta työehtoso-
pimuskauden loppuun.  Sen jälkeen työnantaja voi alkaa noudattaa sitä 
työehtosopimusta, jonka piiriin työpaikka kuuluu. Tuon jälkeekin voi-
daan toki työntekijän kanssa sopia aiempien ehtojen noudattamisesta.
Liikkeenluovutuksen yhteydessä käydään aina yhteistoimintaneuvotte-
lut. Sekä liikkeenluovuttajalla että sen saajalla on velvollisuus tiedottaa 
luovutuksesta henkilöstölle.

 
JORMA PEUSSA, JHL:N TOIMITSIJA JA KEIJO TARNANEN, JHL:N LAKIMIES

   

KYSY IHMEESSÄ

Onko mielessäsi jokin työelämään, edunvalvontaan, työttömyysturvaan, jäsenasioihin tai 
koulutukseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvä kysymys, johon kaipaat vastausta? 
Tai onko mieltäsi jäänyt vaivaamaan jokin työelämän asia, johon kaipaat selvennystä? 
Joku muukin saattaa miettiä samaa, joten otetaan yhdessä selvää!

Mitä eläkeläinen hyötyy liitosta?
Mihin perustuu liiton 96 euron vuosimaksu? Onko se hinta Motiivista ja 
kalenterista, yhdistyksen maksamista alennuksista, esimerkiksi retkien 
hinnoista? Työssä käyvällä on melkoinen määrä eri palveluita, joita elä-
keläinen ei enää saa. Tietenkin JHL:stä voi aina erota, jos ei koe saavansa 
vastinetta maksulle. Kuitenkin isolla jäsenmäärällä on painoarvoa, ei kai 
eläkeläisiä ja opiskelijoita jätetä pois laskuista. Nykyinen hallitus panee 
köyhiä kyykkyyn, ja liiton jäsenmaksu tuntuu pienituloisesta eläkeläises-
tä isolta, vaikka hyvään tarkoitukseen menisikin. Entä hyväksyykö verot-
taja eläkeläisen jäsenmaksuvähennyksen?

Asiantuntija vastaa:
Eläkeläisten 96 euron maksulla saa kaikki jäsenedut käyttöönsä, ei suin-
kaan vain lehteä, kalenteria ja retkiä. Esimerkiksi Turvan JHL:n jäsenilleen 
hankkimat vakuutukset ovat kaikilla eläkeläisjäsenillämme voimassa. 
Kaikki jäsenedut ovat liiton verkkosivuilla www.jhl.fi/jasenedut.
Liiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. JHL ilmoittaa verottajalle 
maksetut jäsenmaksut ja suuruudet alkuvuodesta, eli itse ei tarvitse huo-
lehtia siitä.

KAISA LÄÄRÄ, MOTIIVIN PÄÄTOIMITTAJA

Menetänkö osan lomarahoista?
Kaupunki yhtiöitti ruokapalvelumme vuoden 2017 alusta lukien. Aiemmin 
meillä noudatettiin kunnallista virka- ja työehtosopimusta, mutta helmi-
kuun alusta lukien käyttöön otetaan AVAINTA työehtosopimus. Koskeeko 
kikyssä sovittu työajan pidennys ja lomarahojen leikkaaminen 30 prosen-
tilla myös meitä?

Asiantuntija vastaa:
Kilpailukykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidentäminen 24 tun-
nilla koskee teitä. JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA ovat sopineet, että 
pidennys toteutetaan lisäämällä viikoittaista säännöllistä työaikaa 30 mi-
nuutilla.
Käytännössä pidennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä päivit-
täistä työaikaa kuudella minuutilla tai pidentämällä työaikaa yhtenä päi-
vänä viikossa puolella tunnilla. Työvuorot tulee kuitenkin suunnitella si-
ten, että noudatetaan AVAINTES:n mukaisia tasoittumisjaksoja. Poikkea-
vista työaikajärjestelyistä voidaan lisäksi sopia paikallisesti työnantajan 
ja työntekijän tai asianomaisen luottamusmiehen kesken.
Lomarahojen määräaikainen (2017-2019)  leikkaaminen 30 prosentilla ei 
koske yksityisissä tai kuntien yhtiöissä työskenteleviä, vaan ainoastaan 
julkisen sektorin (valtio, kunnat, kirkko, Kela, Keva ja Suomen Pankki) 
työntekijöitä. Niinpä saatte pitää ansaitut lomarahat kokonaisuudessaan 
itsellänne.

RIITTA RAUTIAINEN, JHL:N SOPIMUSTOIMITSIJA

Lähetä kysymyksesi Motiivi-lehdelle osoitteeseen 
motiivi-lehti@jhl.fi   

Välitämme ne eteenpäin kunkin aihealueen erityistietäjille, 
ja kerromme ratkaisut tällä palstalla.   
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MINÄ NUMEROINAMINÄ NUMEROINA

HELI RAUTIAINEN, 43

Kotipaikka: Siilinjärvi
Ammatti: sairaanhoitaja (Niuvanniemen
sairaala)
Perhe: mies, kaksi lasta
Harrastukset: lukeminen, elokuvat

kengän koko 38

4 sisarusta

työmatka24kilometriä suuntaansa

9maata, jossa käynyt
(kaukaisin Intia)

2 lasta

4kulkupeliä (auto, pyörä, vene, sup-lauta)

ammattiliittoja1

2 tutkintoa

pituus162cm

 4asuinpaikkaa tähän mennessä

SAIJA HEINONEN

1some-tili

”TYÖYHTEISÖNI VOIMAVAROJA 

OVAT KESKUSTELEVUUS, HYVÄ  

PORUKKAHENKI JA TOISINAAN 

RANKKAKIN HUULENHEITTO.”

JHL:n jäsen vuodesta 2000

paras ikä43– eli juuri nyt
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KULMILLA

Työelämän kiireestä tuskin enää päästään 
eroon. Työpsykologian professori Ulla Kinnunen 
tietää, millaisilla keinoilla mieltä voi suojella 
kiireen haitoilta.

TUA ONNELA TEKSTI JA KUVAT

Kello käy, mutta työt eivät vähene. Uusia kaatuu niskaan sitä mukaan, kun 
vanhoja saa hoidettua. Viisi ihmistä yrittää hoitaa hommat, joihin tarvittai-
siin kymmenen.

Kiire on suomalaisessa työelämässä hyvin tyypillinen ilmiö. Eurooppalai-
sen työolotutkimuksen mukaan sitä kokee yli 70 prosenttia suomalaisista palkan-
saajista – selvästi suurempi osa kuin Euroopassa keskimäärin.

Mutta mitä kiire meille tekee? Ja ennen kaikkea, onko meillä keinoja irrottautua 
kiireen kiipelistä?

Tampereen yliopiston työpsykologian professorin Ulla Kinnusen viesti on roh-
kaiseva. Siihen, miten kiireen kanssa selviää, voi vaikuttaa itse. Keinot eivät ole mi-
tään rakettitiedettä.

Mitä kiire on?
Tilastokeskus mittaa ilmiötä esimerkiksi sellaisella väitteellä kuin ”On työskennel-
tävä hyvin nopeassa tahdissa”. Ulla Kinnunen käyttää sanaa aikapaine.

– Aikapaineessa ihminen kokee, että on enemmän työtä kuin ehtii tehdä, Kinnu-
nen kuvailee.

Kiire on siis nimenomaan ihmisen kokemus, eikä yhden kiireinen työpäivä vält-
tämättä kuulosta toisesta kummoiseltakaan. Kiireellä on kuitenkin yhteydet yhteis-
kunnallisiin muutoksiin, kuten säästöihin ja irtisanomisiin.

– Kiirettä koetaan erityisen paljon esimerkiksi kunta-alalla, ja siellähän väkeä on 
vähennetty, Kinnunen sanoo.

Varsinkin pitkään jatkuessaan kiire voi olla haitallista. Haitat liittyvät sekä työn 
laatuun että ihmisten omaan vointiin.

– Monella on tuntemus, että ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin voisi. Ai-
kapaine on eri tutkimuksissa myös selkeästi yhteydessä uupumusasteiseen väsy-
mykseen, Kinnunen sanoo.

Aivotutkimukset vahvistavat väitteen siitä, ettei laatu ole kiireessä välttämättä 
priimaa. Toisin kuin moni kuvittelee, aivot eivät pysty ”multitaskaamaan” eli suo-
rittamaan monta asiaa yhtä aikaa. Jos sitä yrittää, aivot vain pomppivat asiasta toi-
seen eivätkä välttämättä keskity mihinkään kunnolla.

Hyvinvointi- ja terveyshaittoja alkaa tulla siinä kohtaa, kun aivot toimivat jatku-
vasti ylikierroksilla.
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KULMILLA

Professorin niksi: Tee lista
Ulla Kinnusen omaan työhön kuuluu normaalisti kolme osa-aluetta: 
tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tänä syksynä 
hän on poikkeuksellisesti saanut jättää kahta viimeksi mainittua 
vähemmälle tutkimusvapaan ansiosta.

Silti kiirettä riittää. Yliopisto on säästöjen takia entistä kovempi 
työpaikka.

– Tutkimusrahoissa kisa kovenee ja raha vähenee, Kinnunen 
sanoo.

Työpsykologian professori huomaa joskus itsekin vatvovansa työ-
asioita vapaalla, eikä aina sillä rakentavimmalla tavalla.

– Sitä herää keskellä yötä, ja kaikki näyttää pahalta. Aamulla sit-
ten ajattelee, että kaikenlaista sitä miettii, eihän tuokaan nyt niin iso 
asia ollut, Kinnunen sanoo ja nauraa.

Hän kertoo stressaantuvansa etenkin tekemättömistä töistä. Sil-
loin auttaa, kun hommista tekee listan.

– Helpottaa, kun saa ruksia siitä, että nyt tuo ja tuo asia on tehty.

Mitä kiireestä tiedetään?
• Eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan 73 prosenttia 

suomalaispalkansaajista kokee kiirettä. Eurooppalainen 
keskiarvo on 59 prosenttia. Kiire tarkoittaa, että työn-
tekijä joutuu työskentelemään hyvin nopeassa tahdissa 
vähintään neljäsosan työajasta. 

• Suomen vuoden 2013 työolotutkimuksessa 28 prosenttia 
vastaajista sanoi kiireen haittaavan työssä erittäin tai 
melko paljon. Vuonna 1977 luku oli 18 prosenttia, huippu-
vuonna 1997 peräti 33 prosenttia.

• Eniten haitallista kiirettä koetaan terveydenhuoltoalan 
töissä: kiire haittaa 50:tä prosenttia lääkäreistä ja 36:ta 
prosenttia sairaanhoitajista.

Kiire on pysyvä ilmiö
Ulla Kinnunen on realisti. Vaikka kiire 
voi olla haitallista – ja tehotonta työnan-
tajan näkökulmasta – se on hänen mu-
kaansa todennäköisesti pysyvä ilmiö. 
”Vanhat hyvät ajat” tuskin palaavat työ-
elämään.

– Ajattelen, että se olotila on tullut 
jäädäkseen, että tehtävää on enemmän 
kuin ehtii tehdä, Kinnunen sanoo.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei kiiret-
tä kannattaisi yrittää torjua sen verran 
kuin voi.

– Työmäärästä kannattaa keskustella 
esimiehen kanssa, voi opetella priorisoi-
maan ja delegoimaan ja omista työajois-
taan päättävä voi oppia itse laittamaan 
työlle rajoja, Kinnunen luettelee kiireen-
hallintakeinoja.

Hän kuitenkin sanoo, että jossain 
määrin kiireen kanssa on vain opittava elämään. Emme 
voi poistaa kiirettä töistä kokonaan, mutta voimme vai-
kuttaa siihen, miten sen kanssa jaksamme. Tässä päästään 
siihen aiheeseen, johon Kinnunen on perehtynyt viime ai-
koina eniten: työstä palautumiseen.

Millainen vatvoja olet?
Sillä, kuinka hyvin työstä palautuu, on tutkimusten mu-
kaan paljon merkitystä hyvinvoinnille. Työssä koettu kii-
re uhkaa palautumista monin tavoin mutta ei yksinään tee 
sitä mahdottomaksi. Kiireisestäkin työstä voi palautua, ja 
toisaalta kiireistä työtä voi jaksaa, kunhan palautuu.

Yksi olennainen palautumiseen vaikuttava seikka on 
työasioiden vatvominen vapaa-ajalla.

Kinnunen kertoo, että parhaiten palautuvat ne ihmiset, 
jotka unohtavat työt saman tien, kun työpaikan ovi sul-
keutuu. He eivät siis vatvo ollenkaan. Vatvomista on kui-
tenkin useampaa lajia, eivätkä kaikki ole yhtä pahoja.

Haitallisinta hyvinvoinnille on niin sanottu tunnesuun-
tautunut vatvominen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
työasiat hermostuttavat ja ärsyttävät vapaallakin – mene-
vät tunteisiin. Jos taas työasioita miettii ratkaisuhakuises-
sa hengessä, hyvinvointi ei kärsi yhtä paljon.

– Tällä tavalla suuntautuneet ihmiset miettivät ongel-
mia ja löytävät ehkä ratkaisun aineksia – että teen seuraa-
vaksi näin ja näin. Se rauhoittaa ihmistä, Kinnunen sanoo.

Vatvomistapaan vaikuttavat sekä persoona että työolot. 
Tunteella vatvomisesta voi kuitenkin jossain määrin op-
pia pois.

– Ihmisten piti harjoitella toisenlaista tapaa käsitellä 
työasioita, ja tuloksia saatiin aika lyhyessäkin ajassa, Kin-
nunen sanoo.

Näin taltutat kiireen
Kuulostaako vatvontaharjoittelu liian vaikealta? Kinnu-
nen nostaa esiin muitakin palautumistapoja, esimerkiksi 
hetkeksi irrottautumisen töiden keskellä.

Kinnunen kollegoineen on tutkinut paljon työssä pidet-
täviä taukoja, myös lounastaukoja.

Kävi ilmi, että jo lounastauko auttaa palautumaan, 
kunhan sen pitää säännöllisesti, sen sisällöstä saa päättää 
itse ja sen ajaksi voi irrottautua työstä. Tällainen lounas-
taukopalautuminen torjuu selvästi uupumusta.

Kinnusen viesti onkin selvä, lounastauko kannattaa pi-
tää joka työpäivä. 

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin kahta erilaista lou-
nastauon viettotapaa. Tutkimukseen otettiin työntekijöitä 
eri aloilta ja jaettiin heidät kolmeen ryhmään. Yksi ryhmis-
tä jatkoi elämäänsä, kuten ennenkin. Toinen ryhtyi käy-
mään 15 minuutin puistokävelyillä ja kolmas osallistui 15 
minuutin rentoutusharjoituksiin. Kävelyitä ja rentoutuk-
sia tehtiin kerran päivässä kymmenen työpäivän ajan.

Sekä kävelijät että rentoutujat kokivat voivansa parem-
min kuin vertailuryhmä. He olivat rentoutuneempia ja ko-
kivat vähemmän väsymystä työpäivän päätteeksi. Kons-
tit auttoivat lähtötasosta riippumatta, eli olipa työ kiireis-
tä tai ei.

– Todella uupuneelle puistokävely tuskin on riittävä 
muutos yksinään, hän tarvitsee muutakin. ”Mene kävelyl-
le” ei silti ole huono neuvo kenellekään, ei edes uupuneel-
le, Kinnunen sanoo.

Siinä on jotain lohdullista. Kiire on yleistä ja se voi olla 
vaarallistakin, mutta hetken hengähdyksellä on sitä vas-
taan yllättävän iso voima. n
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MOTIIVOINTI

Työpäivä takana. Touhua riitti, mutta valmista ei tul-
lut. Mihin se aika oikein meni? 
–  Luultavasti turhauttavaan ja toisarvoiseen, oman 
työn ytimeen kuulumattomien asioiden tekemi-

seen. Jotkut kutsuvat sitä sähläämiseksi, tutkija Minna 
Toivanen Työterveyslaitokselta vastaa.

Suomalaisilla työpaikoilla osataan sählätä. Muutaman 
vuoden takaisen tutkimuksen mukaan työajasta viidennes 
menee turhaan työhön, kuten etsimiseen, korjaamiseen ja 
omien asioiden hoitamiseen. Turha tuntuu yleistyneen yh-
tä aikaan kiireen ja tietotekniikan käytön kanssa.

– Kiireessä ei ole aikaa pysähtyä miettimään, miten 
omasta työstä saisi sujuvamman ja mitkä asiat ovat tärkei-

tä ja mitkä vähemmän tärkeitä lillukanvarsia, Minna Toi-
vanen sanoo.

Kiirettä pyritään monesti helpottamaan tekemällä use-
aa asiaa yhtä aikaa. Tällöin asiat tehdään monesti kahteen 
kertaan: ensin huonosti, jonka jälkeen korjataan jäljet. 

Tietotekniikka aiheuttaa sählinkiä silloin, kun käyttö-
järjestelmät ovat monimutkaisia ja työntekijä käyttää niitä 
työssään niin harvoin, ettei omaksu niitä kunnolla.  

Yhdelle turhaa, toiselle tarpeellista
Häiriöt ja huono ajanhallinta teettävät paljon turhaa työ-
tä.  Häiriö keskeyttää työn, jonka jälkeen aivot joutuvat vi-
rittäytymään ja orientoitumaan uudelleen työtehtävään. 

Kiire tekee ihmisestä sählärin. Sählärin, jonka pinna 
lyhenee, mutta työpäivät venyvät.

VIRVE JÄRVINEN

Mihin se työpäivä 
taas meni?
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Näin tehtävään käytetty aika kasvaa ja kiire, ja sähläämi-
nen lisääntyy. 

Ajanhallinta on taitolaji, joka vaatii opettelua ja jota 
edellytetään liki jokaiselta. Nykyään moni työntekijä saa 
itse miettiä, kuinka järjestää työpäivänsä. 

– Kaikilta ajanhallinta ei onnistu yhtä hyvin eikä kaik-
kea voi ennakoida. Työelämässä tilanteet vaativat entistä 
nopeampaa reagointia, työnohjaaja-kouluttaja Päivi Hy-
värinen Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivalluksesta sa-
noo.

Sählääminen voi olla myös kokemuksellinen asia. Jot-
kut tehtävät koetaan sähläämisenä, vaikka oikeasti niillä 
on virkansa. 

– Tällaisia voivat olla esimerkiksi hallinnolliset ja ra-
portointiin liittyvät tehtävät silloin, kun niiden merkitys 
omalle työlle, työn tavoitteet ja tehtävän kuva ovat jää-
neet epäselviksi, Minna Toivanen huomauttaa.

Tavoitteet selviksi
Toistuvasti venyvät työpäivät, ”pitäisi ehtiä, mutten eh-
di” -ajatus, lisääntyvät virheet ja merkityksen puuttu-
minen kulloisestakin työtehtävästä kielivät sähläämises-

tä. Sitä kannattaa suitsia, sillä se syö resursseja ja haittaa 
paitsi työn tuottavuutta, myös työntekijän omaa hyvin-
vointia.

– Jatkuva sähläys saa aikaan väsymystä, ärtyisyyttä, 
riittämättömyyden tunteen ja stressiä, jopa uupumusta. 
Tarpeettomalta tuntuvat työtehtävät heikentävät amma-
tillista identiteettiä ja itsetuntoa, Päivi Hyvärinen luette-
lee.

Sählääminen vaikuttaa koko työyhteisöön, sillä yh-
den tekemät virheet ja unohdukset kertautuvat ja lisäävät 
kaikkien työmäärää. 

– Sähläämiseen puuttuminen on koko työyhteisön 
asia, mutta viime kädessä se lähtee johdosta. Sen tulee 
selkeyttää työn tavoitteet ja päämäärät ja huolehtia, et-
tä työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen niiden 
saavuttamiseksi, Minna Toivanen toteaa. 

Sähläämisen kitkeminen kokonaan työpaikoilta on 
mahdotonta, eikä se ole tarpeellistakaan.

– Joskus lillukanvarsiin ajautuminen ohjaa poluille, 
joilla syntyy jotain uutta ja arvokasta, Päivi Hyvärinen sa-
noo. n
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1Aikatauluta asiat. Jätä päivän loppuun hetki seu-
raavan päivän ja viikon loppuun seuraavan viikon 
suunnittelua varten. Erottele tärkeät työt kiireelli-
sistä – kaikki työt eivät vaadi yhtä nopeaa toimin-

taa. Pyri jättämään kalenteriin vähän tyhjää yllättäviä ti-
lanteita varten. 

2Tunnista aikavarkaat. Kirjaa viikon parin ajan, mi-
tä teit töissä minäkin päivänä, suunnilleen minä-
kin kellonaikana. Tutki muistiinpanojasi kriittises-
ti.  Kuluiko aika siihen, mihin piti? Mitkä seikat kat-

kaisivat tekemisesi? Päätä vaikka, että luet viestit puheli-
mestasi vain kahdesti päivässä.

3Sovi säännöistä. Varaa keskittymistä vaatival-
le työlle oma aika ja rauhallinen paikka. Jotta työ-
rauhaa ei tarvitsisi hakea vessasta, sovi tovereiden 
kanssa hiljaisista tunneista, jolloin annetaan sovi-

tusti muille työrauha. 

4Jaksota työ. Kokeile fokuskelloa keskittymistä vaa-
tivassa työssä, kuten raportoinnissa tai asiakaspa-
lautteen kirjaamisessa. Kello jakaa ajan 25 minuu-
tin mittaiseen työ- ja 5–10 minuutin pituiseen pa-

lautumisjaksoon. Työjakson aikana keskityt kerralla vain 
yhteen asiaan. 

Fokuskellon ohjeet saa verkosta 
osoitteesta www.ttl.fi/ajanhallinta. 
Ajanhallinnan verkko-opas on ladat-
tavissa www.ttl.fi/fokus-kateissa-
aika-palasina.

LÄHDE: TYÖTERVEYSLAITOS

Näin vähennät omaa sähläämistä

5Treenaa keskittymistä. Mielenhallintataidot, kuten 
tietoinen läsnäolo eli mindfulness-menetelmä voi 
auttaa pitämään ajatukset kasassa. Mielenhallinta 
vaatii säännöllistä harjoittelua. Harjoituksia löytyy 

netistä. 

32 motiivi   



KOLUMNISTI

Perheiden hyvinvointi  
on kaikkien asia

Tulin kolmisen vuotta sitten ensimmäi-
sen kerran isoäidiksi. Se muutti elämää-
ni monilla tavoilla. Aloin esimerkiksi 
kiinnittää jälleen huomiota pieniin lap-

siin kaikkialla. 
Ilahdun, kun kuulen isän tai äidin juttelevan 

lapsensa kanssa bussissa tai raitiovaunussa. Tai 
kun erotan lasten kirkkaat äänet päiväkodin tai 
koulun pihalta. Tai seuraan lasten lukukam-
panjan edistymistä sosiaalisessa mediassa. 

Seuraan myös aiempaa tarkemmin julki-
siin palveluihin liittyviä asioita. Ne eivät olleet 
päällimmäisinä mielessäni niinä vuosina, kun 
omat lapseni eivät enää asuneet kotona. 

Toki minunkin hanastani tuli koko ajan puh-
dasta vettä. Viemärini toimivat ja kaukolämpö-
verkko pukkasi kotiini lämpöä pakkaspäivinä. 
Kerrostaloasukkaan ei tarvitse niitä erikseen ti-
lata. Siksi en juuri uhrannut niille ajatuksia ar-
jessani – en ainakaan silloin, kun kaikki toimi 
kuin unelma.

Aamun ruuhkabussin kuljettajan kuitenkin 
huomasin ja tervehdin häntä kaikkina niinäkin 
vuosina, sillä työssäkäyntini olisi todella han-
kalaa ilman toimivaa joukkoliikennettä. 

Mutta esimerkiksi päivähoitoa en seuran-
nut. Enkä sitä, miten neuvolat ja leikkipuistot 
toimivat. Tai mikä oli päivähoito- ja koulutilan-
ne eri kaupunginosissa. Nyt mietin jopa pien-
ten lasten kouluteiden turvallisuutta, vaikka 
omien lastenlasteni kouluaikaan on vielä vuo-
sia.

Lapsenlapseni asuvat toisessa kaupungis-
sa. Siksi seuraan myös sen kunnallispolitiikan 
ulottuvuuksia. Ja teen vertailuja siitä, miten 
lapsiperheiden asioita hoidetaan siellä ja täällä.

Mietin aiempaa enemmän myös lapsiper-
heiden toimeentuloa. Ja sitä, miten haastavaa 
perhe-elämä on, jos vanhempien työajat eivät 
ole säännöllisiä. Tai jos työtä ei ole ollenkaan tai 
sitä on vain pieninä pätkinä siellä täällä.

Suomeen on syntynyt parin viime vuoden 
aikana ennätysvähän lapsia. Olen siitä surul-
linen, vaikka tavallaan myös ymmärrän, et-
tä päätökset perheen perustamisesta ja uuden 
elämän alkuun saattamisesta ovat tässä ajassa 
monille pelottavia.

Tulin itse aikoinaan äidiksi hyvin nuorena. 
Ja minulle kävi niin, että lapsi toi niin sanotusti 
leivän tullessansa, vaikka talous olikin ajoittain 
tiukoilla. Mutta voiko niin ajatella turvallisesti 
myös tässä ajassa? 

Ja jos työtä onkin, onko työelämän tahti jo 
niin kireä, että pelkkä ajatuskin perheestä tai 
sen kasvattamisesta puistattaa? Vai ovatko ar-
votkin muuttuneet niin, että lapsia ei yksinker-
taisesti enää yhtä paljon edes haluta?

Mielestäni jokainen saa valita vapaasti lap-
silukunsa ja elämäntyylinsä. Ja elää aivan itsel-
lisestikin, jos se tuntuu luontevimmalta vaihto-
ehdolta.

Lapset ovat kuitenkin tarpeellisia myös yh-
teiskunnan kannalta, sillä elämä ei jatku ilman 
heitä. 

Lisäksi ikärakenne vinoutuu, jos lapsia syn-
tyy vuosi toisensa jälkeen vain vähän. Se hei-
kentää eläkkeiden rahoitusta, ei nyt, vaan 30 
vuoden kuluttua. Eli silloin, kun tämän päivän 
nelikymppiset aloittelevat omia eläkevuosiaan. 
Ja kun me viisikymppiset olemme olleet jo hy-
vän aikaa eläkkeellä.

Siksi niin pienten lasten ja heidän perheiden-
sä kuin vielä lapsia hankkimattomien nuor-
ten aikuistenkin hyvinvointi on meidän kaik-
kien työssäkäyvien ihmisten asia. Ne nykyiset 
ja tulevat lapset nimittäin rahoittavat sitten ai-
kanaan osaltaan myös meidän jokaisen työstä 
kertyneitä eläkkeitä.

SUVI-ANNE SIIMES 
TOIMITUSJOHTAJA 

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY

JHL-blogissa koulutustoimitsija 
Hanna Takolander toivoo perhe-
päivähoitajille lisäkoulutusmah-
dollisuutta 

JHL:n FB-sivuilla käytiin vilkasta 
jatkokeskustelua aiheesta:

"Toisi hyvää vahvistusta var-
haiskasvatuksen arkeen päivä-
kodeissa"
  Eila Pelttari

"Hyvä ajatus! Toivottavasti 
onnistuu"
         Toini Lappalainen

"Ja heidän palkkansa paranisi, 
tekevät tosi pienellä palkalla 
verrattuna päiväkoteihin ja 
vastuu on yksin. Päiväkodeissa 
on monta hoitajaa, paljonkin 
paremmalla palkalla."
 Irene Hartikainen

"Haluaisin säilyttää perhepäivä-
hoidon ja perhepäivähoitajien 
koulutuksen tälläisenä kuin se 
nyt on."

Sari Päivömaa

SAK:n Facebook-sivulla 
keskustellaan vuoden 2017  
työelämään, sosiaaliturvaan 
ja eläkkeisiin vaikuttavista 
muutoksista

"Ei mitään järkee, nuoret työt-
tömänä ja vanhat raataa"

Anita Pokela

"Ongelma on se, että tässä ei 
saa eläkettäkään kartutettua 
päälle viiskymppisenä, kun ei 
kelpaa minnekään, tehkää nyt 
herranjestas jotain jo tuolle 
hallituksen touhulle!"

Maarit Korhonen

"Katsotaan miten TE-toimisto 
onnistuu tiukennetusta yhtey-
denpidosta. Haasteita on ollut 
ainakin tämän vuoden aikana."

Tuula Karivesi

"Yleislakkoa tässä odottelen."
Jani Metsäterrin

"Seuraavalla hallituksella pal-
jon korjattavaa."

Ilmo Lindell
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eEmeli
Puhelinkassa

Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa
Postiosoite: PL 100, 00531 Helsinki
Faksi: 010 770 3235
Kotisivu: www.jhl.fi/tyottomyyskassa
Sähköposti: tkassa@jhl.fi

Työttömyyskassan henkilökohtainen 
puhelinpalvelu päivystää
maanantai – perjantai 
klo 9 – 14 numerossa 

010 190 300,  
hinta kiinteästä verkosta soitettaessa pvm, hinta 

matkapuhelinverkosta soitettaessa oman operaat-

torin hinnoittelun mukaan.

Neuvoja 24 h/vrk numerosta  

010 190 300. 

eEmelissä voit tehdä kokonaan työttö-
män jatkohakemuksen, saat ohjeita ja 
neuvoja, voit tiedustella hakemuksen 
saapumis- tai maksupäivää sekä käsitte-
lytilannetta. eEmeli nopeuttaa maksa-
tusta.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta 
ja mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on Kelan 
maksaman peruspäivärahan suuruinen, kun taas ansio-
osa lasketaan hakijan työttömyyttä edeltäneistä ansi-
oista. Perusosa vahvistetaan vuosittain kansaneläkein-
deksin mukaisesti.

Tänä vuonna ansiopäivärahan perusosa on 32,40 
euroa päivässä (viime vuonna 32,68 euroa). Perusosaa 
leikattiin kansaneläkeindeksitarkistuksen vuoksi 0,85 
prosenttia edellisvuoden tasosta.

Ansio-osa on 45 prosenttia päivärahan perusteena 
olevan päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kui-
tenkin päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka 
ylittää 3078,00 euroa (= 95 x perusosa 32,40 euroa), 
ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosent-
tia päiväpalkasta. Korotetun ansio-osan vastaavat pro-
senttiluvut ovat 55 ja 25. 

Vuonna 2017 ansiopäivärahaan sisältyvät lapsikoro-
tukset ovat yhdestä lapsesta 5,23 euroa, kahdesta lap-
sesta 7,68 euroa ja kolmesta tai useammasta 9,90 eu-
roa päivässä. Myös lapsikorotusten suuruus laski viime 
vuodesta.

Vuoden alussa voimaan astuneet muutokset vaikut-
tavat useimpien päivärahan saajien kohdalla siten, että 
ansiopäivärahan määrä pienenee kolmesta kymmeneen 
euroa kuukaudessa. Korotettua ansio-osaa saavilla 
muutos on vielä tätä suurempi. Siihen vaikuttaa paitsi 
perusosan muutos, myös se, että korotetun ansio-osan 
laskentaprosentit laskivat viime vuodesta. 

Muutosverokortti kassalle 
Työttömyyskassan maksamista etuuksista voidaan suo-
rittaa ennakonpidätys palkkaa varten annetulla vero-
kortilla. Sitä käytettäessä ennakonpidätys suoritetaan 
Verohallituksen päätöksen mukaisesti aina vähintään 
25 prosentin suuruisena. 

Työttömyyskassa saa helmikuun alussa voimaan as-
tuvat ennakonpidätystiedot verottajalta suorasiirtona 
sähköisesti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat kassan 
jäsenenä tai liittyneet 9.1.2017 mennessä, ja joiden ve-
rokortti on tehty palkkaa varten.  Mikäli henkilö ei ole 
toimittanut kassaan erillistä muutosverokorttia etuutta 
varten, käytetään ennakonpidätykseen näitä verotta-
jalta suoraan saatuja verotietoja. 

Työttömyysetuuden saaja voi halutessaan tilata 
etuutta varten muutosverokortin. Sen saa kätevimmin 
verottajan sähköisen palvelun kautta sivulta vero.fi/
verokortti tai soittamalla verottajan puhelinpalveluun 
029 497 000. 

Muutosverokortin tietoja työttömyyskassa ei saa 
verottajalta suoraan sähköisesti, joten muutosvero-
kortti tulee itse toimittaa kassalle tai tilata se toimi-
tettavaksi kassan osoitteeseen JHL työttömyyskassa, PL 
100, 00531 HELSINKI. 

Kassan käytössä olevia ennakonpidätystietoja voi 
käydä katsomassa eWertti Nettikassasta omista tiedois-
taan.

Uusi liikkuvuusavustus korvaa  
työmatka- ja muuttokuluja
Tämän vuoden alusta alkaen on mahdollista hakea uut-
ta etuusmuotoa, liikkuvuusavustusta. Etuuden tavoit-
teena on tukea työn vastaanottamista pidemmänkin 
työmatkan päästä. Liikkuvuusavustuksesta kerromme 
tarkemmin lisää seuraavassa Motiivissa. Lisätietoa liik-
kuvuusavustuksesta löydät jo nyt kassan nettisivulta 
osoitteesta jhl.fi/tyottomyyskassa.

Hyvinvoinnin tekijöiden 
oma työttömyyskassa 

Päivärahan taso laskee tänä vuonna
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sähköisesti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat kassan 
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Muutosverokortin tietoja työttömyyskassa ei saa 
verottajalta suoraan sähköisesti, joten muutosvero-
kortti tulee itse toimittaa kassalle tai tilata se toimi-
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Kassan käytössä olevia ennakonpidätystietoja voi 
käydä katsomassa eWertti Nettikassasta omista tiedois-
taan.

Uusi liikkuvuusavustus korvaa  
työmatka- ja muuttokuluja
Tämän vuoden alusta alkaen on mahdollista hakea uut-
ta etuusmuotoa, liikkuvuusavustusta. Etuuden tavoit-
teena on tukea työn vastaanottamista pidemmänkin 
työmatkan päästä. Liikkuvuusavustuksesta kerromme 
tarkemmin lisää seuraavassa Motiivissa. Lisätietoa liik-
kuvuusavustuksesta löydät jo nyt kassan nettisivulta 
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oma työttömyyskassa 

Päivärahan taso laskee tänä vuonna

JHL:n jäseneksi liittyi viime vuonna 10 716 
uutta jäsentä. Liiton kokonaisjäsenmää-
rä oli vuoden 2016 lopussa noin 220 000. 
Mukana luvussa ovat myös neljän yhteisö-
jäsenliiton jäsenet.

Kaikkiaan 220 000 jäsenellään JHL on 
Suomen toiseksi suurin ammattiliit-
to. Tosin jäsenmäärä on laskusuun-
nassa, sillä viime vuonna liitosta 

erosi noin 23 000 henkilöä.
– Heistä puolet oli eläkeläisiä, eläkkeel-

le siirtyviä ja opiskelijoita. Myös palkansaa-
jajäsenten määrä väheni, mutta varsin hal-
litusti, kertoo järjestö- ja jäsenpalvelulinjan 
projektipäällikkö Pertti Paajanen.

Hän vetää parina viime vuonna pilotoi-
tua järjestämishanketta, jolla pyritään vah-
vistamaan työpaikkojen edunvalvontara-
kenteita.

– Monella työpaikalla on saavutettu ai-
empaa vahvempi ja jäseniä osallistavampi 
edunvalvontamalli. Myös yhdistysten toi-
minta on jämäköitynyt, ja ajan myötä sillä 
on myönteisiä vaikutuksia myös järjestäy-
tymiseen, hän sanoo.

Eniten liittyi lähihoitajia
Keitä JHL uudet jäsenet sitten ovat?

Valtaosa uusista jäsenistä on naisia,  
kaikkiaan 7 626. Miehiä liittyi viime vuon-
na 3 090.

Viime vuonna JHL:ään liittyneiden kes-
ki-ikä oli 38 vuotta. Liittyneiden ansiosta 
liiton kaikkien jäsenten keski-ikä säilyi en-
nallaan, eli 52 vuodessa.

Uusien palkansaajajäsenten top five 
-ammatit ovat lähihoitaja (512), laitoshuol-
taja (480), henkilökohtainen avustaja (342), 
lastenhoitaja (229) ja ohjaaja (222). Myös 
koulunkäynnin ohjaajien ja -avustajien 
määrä lisääntyi yli 200:lla.

Perhepäivähoitajana toimivia liittyi 
vuoden 2016 aikana vain 96. Samaan ai-
kaan ammatista siirtyi eläkkeelle lähes tu-
hat. Epäsuhta kertoo siitä, että monet kun-
nat ovat ajamassa alas perhepäivähoitoa, 
eivätkä enää palkkaa heitä – toisaalta alaa 
kohtaan ei tunneta myöskään kiinnostusta 
etenkään nuorten aikuisten keskuudessa.

Uusia opiskelijajäseniä liittyi vuoden ai-
kana noin 3 000. Heistä liki puolet opiske-
lee lähihoitajiksi.

Laitoshuoltaja yleisin ammatti
Koko jäsenistön yleisin ammatti on edel-
leen laitoshuoltaja. Heitä on yli 7 500. Seu-
raavaksi eniten on perhepäivähoitajia  
(6 800), lähihoitajia (6 100), lastenhoitajia  
(5 000) ja siivoojia (4 200). 

Tyypillisistä miesammateista kärjessä 
ovat kiinteistönhoitaja (1 500), konduktöö-
ri (1 000) ja sähköasentaja (900).

ULLA PUUSTINEN

JHL:ään liittyi 11 000 uutta jäsentä

LIITTO LUKUINA

Jäsenmäärä: Jäsenyhteisöliitot 
mukaan lukien 220 000.
Naisia: 69 %
Miehiä: 31 %
Opiskelijajäseniä: yli 9 000
Vuonna 2016 liittyneiden  
keski-ikä: 38 v
Jäsenten keski-ikä: 52 v

Alustavat jäsentilastot valmistuivat:
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TYÖVÄENLIIKE

Työmies-lehden lukijat tuskin osasivat 
ennustaa vuoden 1917 kulkua tammi-
kuun ensimmäisen numeron perusteel-
la. Elokuvateattereissa esitettiin Peggy-

sirkustytön ihmeellisiä seikkailuja ja Helsin-
gin työväenyhdistys mainosti loppiaisaatto-
na pidetyn kuusijuhlansa lippuja. Toki maail-
mansodan pauhu kuului työväenliikkeen pää-
äänenkannattajankin sivuilla: poliisi muistutti 
ikkunoiden pimentämisestä, voin säännöstely 
laajeni ja Pietarista kantautui uutinen, että si-
perialainen mystikko Rasputin olisi murhattu.

Rasputin oli Venäjän keisarinnan uskottu ja 
hänessä nähtiin tsaarivallan rappion synkim-
mät kasvot. Vaikka Suomessa oli Euroopan 
modernein kansanedustuslaitos, tsaari pystyi 
halutessaan hajottamaan eduskunnan ja mää-
räämään uudet vaalit. Paikallinen demokra-
tia oli alkeellista. Kunnanvaltuustoissa mää-
räsi raha, eikä valtuustovaaleihin ollut köyhil-
lä asiaa. Laajoilla väestöryhmillä ei ollut min-
käänlaisia mahdollisuuksia parantaa omaa 
toimeentuloaan.

Vuoden 1916 eduskuntavaaleissa SDP oli 
saanut ehdottoman enemmistön, mutta edus-

kuntaa ei sotatilan takia ollut edes kutsuttu 
koolle. Myös ammatillinen työväenliike joutui 
taipumaan poikkeusoloihin ja työtaistelut oli-
vat sotaponnistelujen nimissä kiellettyjä. Työ-
läisten ostovoima hupeni hintojen noustessa ja 
kahdeksan tunnin työaika tuntui kaukaiselta 
unelmalta. 

Rajoitetut vapaudet
Suursota oli saanut alkunsa jo kesällä 1914. 
Kesäkuun lopussa saatiin kuulla serbialaisen 
nationalistin Sarajevossa tekemästä terrori-is-
kusta, jossa Itävalta-Unkarin kruununperijä 
menetti henkensä. Tuskin oli Sarajevon lauka-
uksen kaiku vaiennut, kun Euroopan suurval-
lat kävivät liittosopimuksiensa vuoksi tuhoi-
saan sotaan toisiaan vastaan. 

Suomi oli osa Venäjän valtavaa impe-
riumia, josta koetettiin 1900-luvun alussa luo-
da yhtenäistä valtakuntaa. Suomen autono-
minen erityisasema oli jatkuvasti uhattuna. 
Vuonna 1912 Suomen senaatti muodostettiin 
syntyperältään venäläisistä jäsenistä ja mai-
den rataverkot yhdistettiin Suomen kustan-
nuksella. Sodan syttyessä kenraalikuvernööri 

määräsi voimaan sotatilalait, jotka rajoittivat 
kansalaisoikeuksia entisestään. Hintojen ko-
hoamista yritettiin estää rajahintapolitiikalla, 
sanomalehtiä sensuroitiin ja kokoontumisva-
pautta rajoitettiin.

Suomalaiset säästyivät kuitenkin asepalve-
lukselta maksamalla sotilasmiljoonia keisari-
kunnan kassaan. 

Vaikka Suomi siis oli periaatteessa sodas-
sa, olosuhteet vertautuivat puolueettomaan 
tai pikemminkin miehitettyyn maahan. Suo-
meen oli sijoitettu noin 40 000 venäläistä so-
tilasta, joiden tehtävänä oli turvata Pietaria ja 
estää saksalaisten maihinnousu. 

Maailmansodan  
säännöttömät olot
Venäläisten sotaonni oli heikko. Rataverkon 
ongelmat vaikeuttivat elintarvikekuljetuksia 
ja lopulta Pietarissakin koettiin ankaraa elin-
tarvikepulaa. Suomessa pula alkoi energia-
kriisinä. Puutetta oli varsinkin polttopuista ja 
voista, jotka olivat normaalisti vientituottei-
ta. Hankala elintarviketilanne kosketti eniten 
köyhimpiä, joilla ei ollut mahdollisuutta ostaa 

Työväenliike 100 vuotta sitten -juttusarja osa 1/18

Sodan varjostama talvi
Ensimmäisen maailmansodan seurauksena miljoonat 
ihmiset menettivät henkensä. Euroopan kartta piir-
rettiin uusiksi. Suomelle aukeni Venäjän romahtaes-
sa mahdollisuus itsenäisyyteen, mutta vuoden 1917 
alussa itsenäistyminen oli vielä kovin kaukana.

TEKSTI KIMMO KESTINEN 
KUVAT TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN KUVAKOKOELMAT
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TYÖVÄENLIIKE

ruokaa mustasta pörssistä. Kaupunkeihin ja 
muihin kulutuskeskuksiin syntyi kunnallisia 
elintarvelautakuntia helpottamaan kurjuutta.

Sodan alussa pelättiin tuonti- ja vientika-
navien sulkeutumisen aiheuttavan suurta 
työttömyyttä. Venäläisten sotatarviketilaukset 
työllistivät kuitenkin metalli-, nahka- ja vaate-
tusteollisuutta. Suomessa käynnistettiin myös 
massiiviset linnoitustyöt, joten sodan ensim-
mäisinä vuosina työttömyydestä ei ollut huol-
ta. Ammattimies tuli toimeen palkallaan, vaik-
ka kaupunkilaisten elintaso laskikin selvästi.

Taustalla kiristyvä taloustilanne näkyy jo 
vuoden ensimmäisessä Työmies-lehdessä, 
jossa kerrottiin leipurien esittäneen työnan-
tajille sadan prosentin palkankorotustoiveen 
hintojen nousun takia. Tähän ei suostuttu, 
mutta työnantajien kokous lausui kuitenkin 
”sen hartaan toivomuksen, että työnantajat, 
kukin omatuntonsa ja kykynsä mukaan, ko-
ettaisivat parantaa työntekijöittensä vaikeata 
asemaa nykyisissä säännöttömissä oloissa.” n

TYÖVÄENLIIKE MUKANA MERKKIVUOSISSA

Tänä vuonna juhlitaan sata vuotta täyttävää itsenäistä Suomea ja ensi vuonna on sisällissodan suuri muis-
tovuosi. Suomalainen työväenliike on näkyvästi esillä merkkivuosien vietossa. Työväenliikkeen toimijat ovat 
yhdessä luoneet myös verkkopalvelun, jossa voi perehtyä työväenliikkeen sataan itsenäisyyden vuoteen ja 
saada esimerkiksi tietoa merkkivuosiin liittyvistä tapahtumista. Verkkopalvelu löytyy osoitteesta tyovaen-
liike.fi.

Sata vuotta sitten koettuja tapahtumia muistellaan myös nyt alkavassa 18-osaisessa juttusarjassa. Tämä 
on juttusarjan ensimmäinen osa. Sarjassa seurataan suomalaisen työväenliikkeen edesottamuksia kesään 
1918 saakka.

Venäjän armeijan sotatarviketilaukset 
työllistivät Suomen metalliteollisuutta 
kesään 1917 asti. Lauri Kolinen työs-
kenteli helsinkiläisessä metallipajassa 
ennen sisällissotaa.

Politiikkaa puhuttiin innok-
kaasti helsinkiläisen Osuusliike 
Elannon Siltasaarenkadun kah-
vilassa vuonna 1915. Osuustoi-
mintaliikkeen sisällä kamppailu 
kärjistyi, kun kuluttajavaltaiset 
osuusliikkeet perustivat oman 
aatteellisen järjestön, Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliiton 
marraskuussa 1916. 
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ETELÄ-SUOMI

ESPOON KAUPUNGIN TYÖNTEKI-
JÄT JHL 197
Ylimääräinen jäsenkokous 7.2. klo 16.30 
Valtuustotalo, TV-studio. Esityslistalla 
toimintasuunnitelman ja talousarvion 
tarkistaminen. 

TUUSULAN KUNNALLISET JHL 224
- Kevätkokous 18.3. klo 14 Ravintola Kerho. 
Luottamusmiesten täydentäminen,
ilm. ruokailuun 13.3. mennessä taito.rasa-
nen@tuusula.fi, 040 3143 132.
- #näissäkengissä –vaalikiertue 7.3. klo 
16 Ravintola Kerho. Paikalla Eteläsuomen 
aluetoimistolta Linna-Pirinen, Vihervä 
Ollikainen. Kiertueen aikana on tarkoitus 
tavoittaa mahdollisimman paljon JHL:n 
jäseniä kahvitilaisuuksissa ja muissa tapah-
tumissa, joissa kerrotaan liiton edustajisto-
vaaleista, kuunnellaan jäsenten näkemyksiä 
ja keskustellaan ajankohtaisista asiois-
ta. Tilaisuuksissa kerätään osallistujien 
tarinoiden lisäksi myös arvontalipukkeita, 
joista jokaiselle alueelle arvotaan kiertueen 
päätteeksi lahjakortteja. Yhd. tarjoaa ruo-
kailun, ilm. ruokailuun 1.3. mennessä taito.
rasanen@tuusula.fi tai 040 3143 132.
- Kevätristeily 31.3.-1.4. Yhd. tuki 20€ 
JHL224 jäsen, yhd. omia paikkoja rajoite-
tusti. Ilm. 1.2. mennessä taito.rasanen@
tuusula.fi 0403143132. Alustava jäsenhinta 
alk. 50€ B4-hytti, mikäli 4 henkeä hytissä. 
Alustaviin henkilökunta jaoksen hintoihin 
sis. illallinen seisova pöytä (1 kattaus) 
meriaamiainen ja edestakainen kuljetus.  
Linja-auton alustava lähtöaika Jokelasta pe 
on noin 15.45, Hyrylä 16.

ITÄ-SUOMI

IISALMEN KUNNALLISET JHL 206 
- Smartum seteleitä saatavana hintaan 
25€ 10kpl vihko varaukset 31.1. mennessä 

Kyösti 044 3304 320 Terttu 040 5231 365.
- Teatteretki Varkauteen 11.2. näytös klo 18 
Täydelliset Häät. Hinnat jäsen 20€ avec 40€ 
sis. väliaikakahvit. Lähtö klo 15.30 Iisalmen 
linja-autoasema. Ilm.22.1. mennessä Terttu 
040 5231 365.

SERVICA JHL 863
Ylimääräinen yhd. kokous 14.2. klo 17 Iso-
Severissä, Leväsentie 3, Kuopio. Luotta-
musmiesvalinnan vahvistaminen ja muut 
ajankohtaiset asiat. Kahvit ennen kokousta 
klo 16.30 alkaen. 

KAAKKOIS-SUOMI

SAVONLINNAN SEUDUN JHL 567
Jäsenkokous 25.1. klo 18 Opetusravintola 
Paviljonki Purseri-kabinetti, Rajalahdenka-
tu 4, Savonlinna. Kokouksessa asetetaan 
ehdokkaita vuoden 2017 edustajiston 
jäsenten vaalia varten. Kahvitarjoilu.

KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN JHL 616
Yhdistyksen jäsenkokous 30.1. klo 18 Kan-
salaistoiminnankeskus Matara, Mataran-
katu 6. Kokouksessa asetetaan ehdokkaat 
vuoden 2017 edustajiston vaaleihin. 
Kahvitarjoilu.

KESKI-SUOMEN  
SAIRAANHOITOPIIRI JHL 192
- Jyväskylän kaupunginteatterissa teatte-
riesitys Diivat 18.3. klo 13, jonka jälkeen  
buffet-ruokailu Hotelli Alexandrassa klo 
16 alkaen. Ilm. 24.2. mennessä. Jäsenhinta 
35€. Ilm. suvi.ilminen@ksshp.fi tai txt 0400 
354 080.
- Lähde mukaan kannustamaan JYP voit-
toon Kalpaa vastaan. Vip tiloissa ruokailu ja 
pääset seuraamaan ottelua. Jäsenhinta pa-
ketille on 35€. Ilm. 20.1. mennessä. Viestit: 
suvi.ilminen@ksshp.fi tai txt 0400 354 080

JYVÄSKYLÄN JULKISTEN  
JA HYVINVOINTIALOJEN  
AMMATTILAISET JHL 103
Jäsenkokous 24.1. klo 17.30 OAJ:n koko-
ustiloissa, Järjestöjen talo, Kalevankatu 4, 
4.krs. Kokouksessa asetetaan ehdokkaita 
vuoden 2017 edustajiston jäsenten vaalia 
varten.

OULU

OULUN KAUPUNGIN  
TYÖNTEKIJÄT JHL 024 
Yleiskokous 16.1. klo 17 SAK:n aluepalve-
lukeskuksen kahviossa, Mäkelininkatu 31, 
5 krs. Oulu. Kokouksessa asetetaan ehdok-
kaat vuoden 2017 edustajiston vaaleihin. 
Kahvitarjoilu.

OULUN KAUPUNGIN TOIMEN-  
JA VIRANHALTIJAT JHL 379
Yleiskokous 30.1. klo 17 SAK:n aluepalve-
lukeskuksen kahviossa, Mäkelininkatu 31, 
5 krs. Oulu. Kokouksessa asetetaan ehdok-
kaat vuoden 2017 edustajiston vaaleihin. 
Kahvitarjoilu

TYRNÄVÄN JHL 571
Järjestää retken RUKAN ISKELMÄ RIN-
TEESSÄ "HOHTAVILLE HANGILLE"- tapah-
tumaan yhdessä Muhoksen yhdistyksen 
kanssa 31.3-2.4. Hinta yhd. jäsen 100€ ja 
ei jäsen 150€ sis. matkan, majoituksen, 
tapahtumarannekkeen ja aamupalan. Sit. 
ilm. Seijalle 040 7407 786. Ilm. yhteydessä 
peritään ennakkomaksu ja loppumaksu 
tulee suorittaa 27.2. mennessä. Paikkoja 
rajoitetusti, pidä kiirettä ja ilmoittaudu 
mukaan mukavalle reissulle!

PIRKANMAA

PIRKANMAAN ERITYISALOJEN 
YHDISTYS JHL 820
Yhd. jäsenkokous 26.1. klo 16.30 Varalan 

Urheiluopisto, Tampere. Kokouksessa asete-
taan ehdokkaita vuoden 2017 edustajiston 
jäsenten vaalia varten. Ilmoittaudu 24.1. 
mennessä, myös ruokarajoitteet: raija.
rantaeskola@takk.fi.

TAMPEREEN SOSIAALI- JA TER-
VEYSALAN HENKILÖSTÖ JHL 583
Jäsenkokous 19.1. klo 16 Ravintola Astorin 
kabinetissa. Aiheena edustajistovaaliehdok-
kaiden asettaminen ja muut ajankohtaiset 
asiat. Lisät.  jaana.nieminen-marttila@
tampere.fi. 

PÄÄKAUPUNKISEUTU

HELSINGIN LIIKENNEALAN  
ELÄKELÄISET RY
Kokous 2.2. klo 16 HKL Vallilan varikon 
ravintola Hämeentie 86, 00550 Helsinki.

PALVELUKESKUS-LIIKELAITOS JA 
PALMIA OY:N HENKILÖKUNTA 
JHL 210 
Jäsenkokous 13.2. klo 18 JHL- auditorio, 
Sörnäisten rantatie 23 Ilm. yhd. sihteerille 
1.– 6.2. välillä jhl210sihteeri@gmail.com 
tarjoilun vuoksi.

HELSINGIN KUNNALLISET  
PERHEPÄIVÄHOITAJAT JHL 20
- Päivä Tallinnassa 11.2. Menomatka Hel-
sinki–Tallinna klo 8.30–11 aikaa Tallinnassa 
klo  11–17.30. Paluu Tallinna–Helsinki 
klo 18.45–21.15. Matka sis. risteilylipun, 
kokouskeskuksen tarjoilut meno–paluu 
laivamatkan aikana, kokouskeskuksen iso 
kokoustila on varattu meille sekä meno, 
että paluu matkan ajaksi. Matkan alussa 
kokoonnumme kokoustilaan, nauttimaan 
tarjoilusta jonka jälkeen voi siirtyä laivan 
monipuolisen ohjelma tarjoilun piiriin tai 
oleskella kokoustilassa.  Kokoustilassa voi 
oleskella, säilyttää matkatavarat ja nauttia 
runsaasta kokouskeskuksen tarjoilusta koko 
meno että paluu matkan ajan. Kokouskes-

Ryhmämyynti (03) 752 6000  /  Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) / Väliaikatarjoilut (03) 782 6474 / www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi

David Yazbek - Terrence McNally
HOUSUT POIS

Musikaalikomedia aidoista miehistä, joilla
ei ole muuta menetettävää kuin housunsa

ohjelmistossa vielä kevään!

Elina Snicker
HARMONY SISTERS
Musiikkinäytelmä sisaruudesta,

unelmista ja todellisuudesta
ENSI-ILTA 28.1.2017

Paula Salminen
ALFANAARAS

Karnevalistinen kuvaus tasa-arvosta
Kantaesitys 15.2.2017

edustajistovaalit 2017. äänestä sähköisesti 13.-28.3. tai  
Postita viimeistään 22.3.

Huomioithan, että JHL:n kalentereissa oleviin päivämääriin on tullut muutoksia. 
Tarkista tärkeät päivät jhl.fi/edustajistovaalit
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AIKATAULU 2017

NRO  AINEISTOPÄIVÄ  ILMESTYY

2 2.2.  22.2.
3 2.3.  22.3.
4 28.3.  19.4.
5 10.5.  31.5.
6 1.6.  21.6.
kesätauko
7 10.8.  30.8.

Aineistot osoitteella: 
motiivilehti.fi/ilmoitustaulu
Lisätiedot Kati Ahonen, p. 010 7703 368

SEURAAVA NUMERO ILMESTYY 22.2.2017

Aiheena mm. perhepäivähoito & tulevaisuus

kuksen tarjoilut meno ja paluu matkalla: 
pientä suolaista ja makeaa purtavaa, 
hedelmiä, kahvia/teetä, virvokkeita, mehua, 
olutta sekä puna- ja valkoviini hanasta. 
Hinta jäsen 50€, mukaan voit ottaa seura-
laisen, joka ei ole jäsen hinta 51€. Sit. ilm. 
eila.pelttari@outlook.com, sihteeri.jhl20@
gmail.com tai 050 5226 730.
- Yhd. osallistuu 40-vuotisjuhlavuonna 
Naisten Kympille 21.5. Painamme kevään 
aikana yhd. paidan, joka tulee Naisten kym-
pille ilmoittautuneille. Osallistumismaksu 
Helsingin kaupungin työsuhteessa oleville 
15€ + paita, ei kaupunkiin työsuhteessa 
oleville (eläkeläin) 35€ + paita. Sit. ilm. 
30.1. mennessä pelttari.eila@outlook.com 
tai 050 5226 730. Halutessasi voit osallis-
tua oman paidan painamiseen, ilmoittautu-
neille ilmoitetaan aika ja paikka.

HELSINGIN  
VARHAISKASVATUS JHL 081
Mrs Denz ohjaa koruillan 081 jäsenille 14.2. 
klo 17 alkaen pk Leppäsuolla. Illan aikana 
jokainen valmistaa itselleen mustikka tai 
puolukka - avainkaulanauhan lehtineen. 
Omavastuu 5€. Tarjolla iltapalaa. Ilm. nina.
pitkanen@jhl81.fi.

VANTAAN JHL 865
JHL:n edustajiston ehdokasasettelukokous 
26.1. klo 17.30 toimitila, Tikkuraitti 11 A 10 
3. krs, 01300 Vantaa. Jäsenkortti mukaan.

HELSINGIN VARHAISKASVATUS-
YHDISTYS JHL 081 
Jäsenkokous 30.1. klo 18 yhd. tila, Sörnäis-
ten rantatie 7 B 35. Kahvitarjoilu alkaen klo 
17.30.  Helsingin kaupungin johtamisuudis-
tus ja päiväkotiapulaisten asemaa uudessa 
organisaatiossa. Asetetaan JHL edustajiston 
vaaleihin ehdokkaat. 

SATAKUNTA 

PORIN KTV:N SAIRAUSKASSA
Vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä 
sairauskassaan voivat liittyä myös ne JHL:n 

jäsenet, jotka eivät aiemmin ole liittyneet 
sääntöjen mukaisena aikana. Edellytykse-
nä liittymiselle on kassan toimintapiiriin 
kuuluminen. Jäsenyyden ehdot tarkistetaan. 
Liittymislomakkeen voi tulostaa sairauskas-
san nettisivuilta ktvkassa.fi. Muista liittää 
mukaan kopio JHL:n jäsenkortista. Voit 
tiedustella liittymisen mahdollisuudesta 
02-6330 205 ma-ke 9-11 ja to 10-16.30 tai 
kassa@ktvkassa.fi.

ULVILAN JHL 465
- Teatterimatka Vaasan kaupunginteatte-
riin 11.3. klo 13 jäsenelle ja seuralaiselle. 
Näytös "On kesäyö" - musikaali Topi 
Sorsakosken elämästä. Lähtö Ulvilan kirjas-
tolta klo 9.15. Näytöksen jälkeen ruokailu 
Teatteriravintola Kulmassa. Paketin (teatteri 
+ ruokailu) hinta jäsen 45€ ja seuralainen 
62,50€. Kuljetus kaikille ilmainen. Sit. ilm. 
ja maksut 9.2. mennessä 050 5335 704 tai 
pirjo.enonkoski@ulvila.fi. Ulvilan JHL tilinro: 
FI97 5700 2040 0390 81.
- JHL:n edustajistovaaleihin liittyvä vaali-
kiertue 20.2. klo 10-12 Friitalan yhdistysta-
lolla, Koulukuja 17. Paikalla aluetoimiston 
edustajia. Kahvitarjoilu. 

KIITOKSET

Iso kiitos yhd.379 hallitukselle muistamises-
ta merkkipäivänä. Kuusikymmenvuotias on 
vielä nuori, ei vanhene mieli, vaik´ vanhe-
neekin kuori.

Saara Höglund, yhd. 379, Oulu

KUNNIAJÄSENET

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n 
hallitus on kokouksessaan myöntänyt kun-
niajäsenyyden seuraaville

Veli-Pekka Sorsa, yhd. 414, Siilinjärvi
Raija Suhonen, yhd. 414, Siilinjärvi
Anja Turunen, yhd. 414, Siilinjärvi
Merja Viinikainen, yhd. 414, Siilinjärvi
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Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta yhteistoiminnasta, työsuojelusta, järjestöosaamisesta, 
tieto- ja viestintätekniikasta sekä ammatillisista aiheista. Koulutusta järjestetään niin 

JHL-opistolla kuin eri puolilla Suomeakin. Hae mukaan kursseille!

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
Kotona tehtävä toimintakyvyn tukeminen ja palvelutarpeen arviointi, 
15.–16.3. JHL-opisto. 
Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka työskentelevät kotipalvelussa tai haluavat 
lisätä tietojaan toimintakyvyn tukemisesta ja palvelutarpeen arvioinnista, sekä 
pohtia vastuutyöntekijän roolia ja tehtäviä. Haku päättyy 6.2.

Kasvatusalojen opintopäivät 15.–16.3., Jyväskylä. Haku päättyy 6.2.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 22.–23.3., Seinäjoki. 
Haku päättyy 27.2.

Kasvatusalojen opintopäivät 25.–26.3., Oulu.  Haku päättyy 20.2.

Puhtauspalvelujen opintopäivä 28.3. Joensuu. Haku päättyy 20.2.

Peruspalvelujen opintopäivä 1.4., Turku. Haku päättyy 20.2.

Peruspalvelujen opintopäivä 1.–2.4., JHL-opisto. Haku päättyy 20.2.

Moniammatillisuus kotipalveluissa 3.–4.4., JHL-opisto. 
Kurssilla käsitellään kotipalvelujen moniammatillista perustaa. Mitä tarkoittaa, 
että kotona toimivat vapaaehtoiset, omaiset, hoitajat, turvamiehet ja ikäihminen 
itse. Kurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalojen sekä peruspalvelujen työnte-
kijöille. Haku päättyy 25.2.

Vanhuspalvelujen vastuutyöntekijän työmenetelmä – yksilöllinen palve-
luohjaus 5.–6.4., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään hyvinvointipalvelujärjestelmämme toiminnan periaatteita 
sekä yksilöllisen palveluohjauksen mahdollisuuksia vastuuhenkilön työmenetel-
mänä. Samalla etsitään keinoja siirtyä systeemilähtöisyydestä ja palvelukeskei-
syydestä asiakaslähtöisyyteen. Haku päättyy 1.3.

Hygieniaosaaminen 10.–11.4., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi omavalvontaa ja elintarvikehygieniaa siinä määrin, että 
osallistujilla on mahdollisuus suorittaa elintarvikehygieniaosaamiseen liittyvä 
hygieniapassi. Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveysaloilla, peruspalveluissa ja kas-
vatusaloilla työskenteleville. Haku päättyy 6.3.

AMMATILLISET TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
ATOPs –ohjelmisto siivousmitoituksen välineenä 15.-16.3., JHL-opisto
Kurssin aiheina ovat työmäärälaskenta, kuvienkäsittely, raporttien tulkinta sekä 
kustannuslaskenta. Haku päättyy 6.2.

CleanNet siivousmitoitus 2 x 3 pv, osa 1/2: 20.–22.3., JHL-opisto
CleanNet -ohjelmalla siivoustyön mitoittamisen peruskurssi, jonka tavoitteena on 
hallita ja ymmärtää mitoittamisen perusperiaatteet ja oppia tulkitsemaan mitoi-
tuksen tuloksia. Suositellaan mukaan otettavaksi jokin oman työpaikan kohteen 
pohjapiirustus tai mitoitustiedot. Haku 1. osaan päättyy 13.2.

Aromi suunnittelu ja tuotanto, 2 x 3 pv, osa 1/2: 3.–4.4., JHL-opisto
Koulutuksessa käsitellään SYNKKA- ja Fineli-tietojen hakua ja hyödyntämistä. 
Uudistuneen reseptin ja ruokalistan käsittelyä eri ruokavalioiden ja ravitsemuk-
sellisen laadun näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan AROMI eRuokalistan käsit-

telyyn ja julkaisuun, jolla mahdollistetaan asiakkaalle luotettava tieto aterian 
sisällöstä. Haku päättyy 27.2.

KAIKILLE AVOIMET KURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Haku päättyy 16.2.

JHL-tutuksi, teemana kansainvälinen ay-toiminta 24.–26.4., JHL-opisto
Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opiskelija 
tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja am-
mattiliiton jäsenyyden merkityksen. Kurssin aikana tutustutaan myös ay-liikkeen 
ja liiton kansainväliseen toimintaan. Kurssi on avoin kaikille uusille jäsenille, 
erityisesti nuorille. Haku päättyy 20.3.

JÄRJESTÖ- JA TIVI-KOULUTUS
Yhdistyksen tapahtumat – järjestyksenvalvojakurssi 6.–10.3., JHL-opisto
Kurssin aikana suoritetaan järjestyksenvalvojakortti. Sisällöt määräytyvät laki-
sääteisesti Järjestyksenvalvojan peruskurssin mukaisesti. Omavastuuosuus 120 €. 
Haku päättyy 30.1.

PowerPoint -esityksen luominen 6.–7.3.
Opetellaan PowerPoint –esitysten tekemistä sekä mitä asioita tulee ottaa huomi-
oon esitykseen valmistautumisessa sekä sen pitämisessä. Haku päättyy 30.1.

Jäsenasiainhoito yhdistyksessä 13.–15.3., JHL-opisto
Perehdytään jäsenasioiden hoidon perusteisiin. Tutuksi tulevat jäsenhuolto, 
jäsenrekisteri ja sähköiset palvelut. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee jäsenasi-
ainhoitajan tehtävät ja osaa opastaa jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä. Haku 
päättyy 6.2.

Opiskele verkossa – johdantoa verkkokurssiopiskeluun 13.–14.3., JHL-
opisto
Aloitusjakso verkkokursseille. Käydään läpi verkko-opiskelun menetelmiä ja 
tutustutaan opintoalustaan. Haku päättyy 6.2.

Uudistuva ay-liike – koulutusohjelma, osa 1/3: 13.–15.3., JHL-opisto
Kolmiosaisen koulutusohjelman aikana syvennytään ammattiyhdistystoiminnan 
kehittämiseen. Ay-toimintaa tarkastellaan uusin silmin jäsenyyden, päätöksen-
teon ja neuvotteluvoiman kehittämisen näkökulmasta. Kurssin aikana tehdään 
välitehtäviä sekä verkostoidutaan. Osa 2: 22.–24.5; osa 3: 4.–6.9. Haku päättyy 
6.2.

Järjestötoiminnan peruskurssi 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään yhdistysten hallituksen tehtäviä ja työnjakoa, yhdistyslakia 
ja sääntöjä sekä yhdistyksen roolia edunvalvojana. Kurssin jälkeen opiskelija osaa 
soveltaa yhdistyslakia ja sääntöjä yhdistyksen toiminnassa sekä tuntee vastuunsa 
yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja toimihenkilönä. Haku päättyy 13.2.

Yhdistyksen kotisivut 27.–29.3., JHL-opisto
Kurssilla tehdään yhdistyksen kotisivut Yhdistysavain-työkalulla. Kurssi on tar-
koitettu yhdistysten kotisivupäivittäjille. Haku päättyy 20.2.

Toimiva hallitus – puheenjohtajan peruskurssi 10.–12.4., JHL-opisto
Perehdytään yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan tehtäviin sekä yhdistyk-
sen kokoustoiminnan ohjaamiseen. Kurssin jälkeen hallitset kokoustekniikan ja 
kokousten johtamisen. Haku päättyy 6.3.

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS
Tuumasta toimeen pääluottamusmiehet, kaikki sopimusalat, osa 1/2: 
13.–15.3., JHL-opisto
Ajankohtaisten asioiden käsittely, johon liitetään edunvalvonnan kehittäminen. 
Oman työn kehittäminen ja uusien toimintatapojen tarkastelu. Arvioidaan työ-
suojeluverkostoa ja yhdistyksen toimintaa pääluottamusmiehen näkökulmasta. 
Vuorovaikutusta ja verkostoitumista erilaisin menetelmin. Haku päättyy 6.2.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Haku päättyy 16.2.

Työoikeuden perusteet, kaikki sopimusalat, 22.–24.3., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä aktiivien nor-
mituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia 
kysymyksiä työpaikalla. Haku päättyy 16.2.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun perusteet 6.-7.3., JHL-opisto
Perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin; työterveyshuollon lakisääteisiin 
tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Haku 
päättyy 30.1.

Työpaikan sisäilma ja Sisäilmastoseminaari 13.–14.3., JHL-opisto
Kurssi on jatkoa Työpaikan sisäilma kuntoon -kurssille. Kurssilla käsitellään 
mm. sisäilmamittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintoja. Kurssilaisten on 
mahdollisuus osallistua Sisäilmastoseminaariin työnantajan maksaessa osallistu-
mismaksun. Haku päättyy 6.2.

Työn kuormittavuus ja jaksaminen 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tu-
tustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveys-
huollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Haku päättyy 13.2.

Työsuojelun peruskurssi 3.–7.4., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimin-

taa ohjaaviin säädöksiin, työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön 
tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla tutustutaan työterveyshuollon ja työpaikan 
yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään 
korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, 
työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Haku päättyy 27.2.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoiminnan perusteet 8.-9.3., JHL-opisto
Opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten tarkoittamasta 
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Tutustutaan 
työelämän yksityisyyden suojan kysymyksiin sekä niiden edellyttämään yhteis-
toimintamenettelyyn ja tilaajavastuulakiin henkilöstön edustajan näkökulmasta. 
Yksityisellä sektorilla työskenteleville ja oman koulutussopimuksen mukaisesti 
yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille. Haku päättyy 1.2.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille. Haku päättyy 16.2.

Työoikeuden perusteet 22.–24.3., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä aktiivien nor-
mituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia 
kysymyksiä työpaikalla. Haku päättyy 16.2.

Sopu-valmennus osa 1/2: 3.–4.4., JHL-opisto
Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan 
osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallus-
saan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena 
voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Valmennuksen päätyttyä osal-
listujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja he saavat Suomen 
sovittelufoorumin myöntämän Sopu -sovittelijan kurssitodistuksen. Koulutus 
on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka 
tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa. Koulu-
tus muodostuu kahdesta osasta, välitehtäviä tehdään jaksojen välillä, ryhmään 
otetaan 16 henkeä. Haku päättyy 27.2.

Kursseille haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta omilla jäsen-
tunnuksilla. Tarkista samalla, että tietosi ovat ajan tasalla, sillä 
kurssikutsut lähetetään sähköisesti.

Koko kurssitarjonnan ja ohjeet kursseille hakeutumisesta löydät 
osoitteesta jhl.fi/kurssit
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Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta yhteistoiminnasta, työsuojelusta, järjestöosaamisesta, 
tieto- ja viestintätekniikasta sekä ammatillisista aiheista. Koulutusta järjestetään niin 

JHL-opistolla kuin eri puolilla Suomeakin. Hae mukaan kursseille!

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
Kotona tehtävä toimintakyvyn tukeminen ja palvelutarpeen arviointi, 
15.–16.3. JHL-opisto. 
Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka työskentelevät kotipalvelussa tai haluavat 
lisätä tietojaan toimintakyvyn tukemisesta ja palvelutarpeen arvioinnista, sekä 
pohtia vastuutyöntekijän roolia ja tehtäviä. Haku päättyy 6.2.

Kasvatusalojen opintopäivät 15.–16.3., Jyväskylä. Haku päättyy 6.2.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 22.–23.3., Seinäjoki. 
Haku päättyy 27.2.

Kasvatusalojen opintopäivät 25.–26.3., Oulu.  Haku päättyy 20.2.

Puhtauspalvelujen opintopäivä 28.3. Joensuu. Haku päättyy 20.2.

Peruspalvelujen opintopäivä 1.4., Turku. Haku päättyy 20.2.

Peruspalvelujen opintopäivä 1.–2.4., JHL-opisto. Haku päättyy 20.2.

Moniammatillisuus kotipalveluissa 3.–4.4., JHL-opisto. 
Kurssilla käsitellään kotipalvelujen moniammatillista perustaa. Mitä tarkoittaa, 
että kotona toimivat vapaaehtoiset, omaiset, hoitajat, turvamiehet ja ikäihminen 
itse. Kurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalojen sekä peruspalvelujen työnte-
kijöille. Haku päättyy 25.2.

Vanhuspalvelujen vastuutyöntekijän työmenetelmä – yksilöllinen palve-
luohjaus 5.–6.4., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään hyvinvointipalvelujärjestelmämme toiminnan periaatteita 
sekä yksilöllisen palveluohjauksen mahdollisuuksia vastuuhenkilön työmenetel-
mänä. Samalla etsitään keinoja siirtyä systeemilähtöisyydestä ja palvelukeskei-
syydestä asiakaslähtöisyyteen. Haku päättyy 1.3.

Hygieniaosaaminen 10.–11.4., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi omavalvontaa ja elintarvikehygieniaa siinä määrin, että 
osallistujilla on mahdollisuus suorittaa elintarvikehygieniaosaamiseen liittyvä 
hygieniapassi. Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveysaloilla, peruspalveluissa ja kas-
vatusaloilla työskenteleville. Haku päättyy 6.3.

AMMATILLISET TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
ATOPs –ohjelmisto siivousmitoituksen välineenä 15.-16.3., JHL-opisto
Kurssin aiheina ovat työmäärälaskenta, kuvienkäsittely, raporttien tulkinta sekä 
kustannuslaskenta. Haku päättyy 6.2.

CleanNet siivousmitoitus 2 x 3 pv, osa 1/2: 20.–22.3., JHL-opisto
CleanNet -ohjelmalla siivoustyön mitoittamisen peruskurssi, jonka tavoitteena on 
hallita ja ymmärtää mitoittamisen perusperiaatteet ja oppia tulkitsemaan mitoi-
tuksen tuloksia. Suositellaan mukaan otettavaksi jokin oman työpaikan kohteen 
pohjapiirustus tai mitoitustiedot. Haku 1. osaan päättyy 13.2.

Aromi suunnittelu ja tuotanto, 2 x 3 pv, osa 1/2: 3.–4.4., JHL-opisto
Koulutuksessa käsitellään SYNKKA- ja Fineli-tietojen hakua ja hyödyntämistä. 
Uudistuneen reseptin ja ruokalistan käsittelyä eri ruokavalioiden ja ravitsemuk-
sellisen laadun näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan AROMI eRuokalistan käsit-

telyyn ja julkaisuun, jolla mahdollistetaan asiakkaalle luotettava tieto aterian 
sisällöstä. Haku päättyy 27.2.

KAIKILLE AVOIMET KURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Haku päättyy 16.2.

JHL-tutuksi, teemana kansainvälinen ay-toiminta 24.–26.4., JHL-opisto
Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opiskelija 
tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen ja am-
mattiliiton jäsenyyden merkityksen. Kurssin aikana tutustutaan myös ay-liikkeen 
ja liiton kansainväliseen toimintaan. Kurssi on avoin kaikille uusille jäsenille, 
erityisesti nuorille. Haku päättyy 20.3.

JÄRJESTÖ- JA TIVI-KOULUTUS
Yhdistyksen tapahtumat – järjestyksenvalvojakurssi 6.–10.3., JHL-opisto
Kurssin aikana suoritetaan järjestyksenvalvojakortti. Sisällöt määräytyvät laki-
sääteisesti Järjestyksenvalvojan peruskurssin mukaisesti. Omavastuuosuus 120 €. 
Haku päättyy 30.1.

PowerPoint -esityksen luominen 6.–7.3.
Opetellaan PowerPoint –esitysten tekemistä sekä mitä asioita tulee ottaa huomi-
oon esitykseen valmistautumisessa sekä sen pitämisessä. Haku päättyy 30.1.

Jäsenasiainhoito yhdistyksessä 13.–15.3., JHL-opisto
Perehdytään jäsenasioiden hoidon perusteisiin. Tutuksi tulevat jäsenhuolto, 
jäsenrekisteri ja sähköiset palvelut. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee jäsenasi-
ainhoitajan tehtävät ja osaa opastaa jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä. Haku 
päättyy 6.2.

Opiskele verkossa – johdantoa verkkokurssiopiskeluun 13.–14.3., JHL-
opisto
Aloitusjakso verkkokursseille. Käydään läpi verkko-opiskelun menetelmiä ja 
tutustutaan opintoalustaan. Haku päättyy 6.2.

Uudistuva ay-liike – koulutusohjelma, osa 1/3: 13.–15.3., JHL-opisto
Kolmiosaisen koulutusohjelman aikana syvennytään ammattiyhdistystoiminnan 
kehittämiseen. Ay-toimintaa tarkastellaan uusin silmin jäsenyyden, päätöksen-
teon ja neuvotteluvoiman kehittämisen näkökulmasta. Kurssin aikana tehdään 
välitehtäviä sekä verkostoidutaan. Osa 2: 22.–24.5; osa 3: 4.–6.9. Haku päättyy 
6.2.

Järjestötoiminnan peruskurssi 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään yhdistysten hallituksen tehtäviä ja työnjakoa, yhdistyslakia 
ja sääntöjä sekä yhdistyksen roolia edunvalvojana. Kurssin jälkeen opiskelija osaa 
soveltaa yhdistyslakia ja sääntöjä yhdistyksen toiminnassa sekä tuntee vastuunsa 
yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja toimihenkilönä. Haku päättyy 13.2.

Yhdistyksen kotisivut 27.–29.3., JHL-opisto
Kurssilla tehdään yhdistyksen kotisivut Yhdistysavain-työkalulla. Kurssi on tar-
koitettu yhdistysten kotisivupäivittäjille. Haku päättyy 20.2.

Toimiva hallitus – puheenjohtajan peruskurssi 10.–12.4., JHL-opisto
Perehdytään yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan tehtäviin sekä yhdistyk-
sen kokoustoiminnan ohjaamiseen. Kurssin jälkeen hallitset kokoustekniikan ja 
kokousten johtamisen. Haku päättyy 6.3.

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS
Tuumasta toimeen pääluottamusmiehet, kaikki sopimusalat, osa 1/2: 
13.–15.3., JHL-opisto
Ajankohtaisten asioiden käsittely, johon liitetään edunvalvonnan kehittäminen. 
Oman työn kehittäminen ja uusien toimintatapojen tarkastelu. Arvioidaan työ-
suojeluverkostoa ja yhdistyksen toimintaa pääluottamusmiehen näkökulmasta. 
Vuorovaikutusta ja verkostoitumista erilaisin menetelmin. Haku päättyy 6.2.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Haku päättyy 16.2.

Työoikeuden perusteet, kaikki sopimusalat, 22.–24.3., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä aktiivien nor-
mituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia 
kysymyksiä työpaikalla. Haku päättyy 16.2.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun perusteet 6.-7.3., JHL-opisto
Perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin; työterveyshuollon lakisääteisiin 
tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Haku 
päättyy 30.1.

Työpaikan sisäilma ja Sisäilmastoseminaari 13.–14.3., JHL-opisto
Kurssi on jatkoa Työpaikan sisäilma kuntoon -kurssille. Kurssilla käsitellään 
mm. sisäilmamittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintoja. Kurssilaisten on 
mahdollisuus osallistua Sisäilmastoseminaariin työnantajan maksaessa osallistu-
mismaksun. Haku päättyy 6.2.

Työn kuormittavuus ja jaksaminen 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tu-
tustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveys-
huollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa. Haku päättyy 13.2.

Työsuojelun peruskurssi 3.–7.4., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimin-

taa ohjaaviin säädöksiin, työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön 
tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla tutustutaan työterveyshuollon ja työpaikan 
yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään 
korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, 
työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. Haku päättyy 27.2.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoiminnan perusteet 8.-9.3., JHL-opisto
Opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten tarkoittamasta 
yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Tutustutaan 
työelämän yksityisyyden suojan kysymyksiin sekä niiden edellyttämään yhteis-
toimintamenettelyyn ja tilaajavastuulakiin henkilöstön edustajan näkökulmasta. 
Yksityisellä sektorilla työskenteleville ja oman koulutussopimuksen mukaisesti 
yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille. Haku päättyy 1.2.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 20.–22.3., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoi-
den tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoi-
mintatehtävissä. Kurssi on avoin kaikille jäsenille. Haku päättyy 16.2.

Työoikeuden perusteet 22.–24.3., JHL-opisto
Kurssilla käydään läpi työoikeuden perusteita. Tarkoitus on lisätä aktiivien nor-
mituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia 
kysymyksiä työpaikalla. Haku päättyy 16.2.

Sopu-valmennus osa 1/2: 3.–4.4., JHL-opisto
Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan 
osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallus-
saan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena 
voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Valmennuksen päätyttyä osal-
listujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja he saavat Suomen 
sovittelufoorumin myöntämän Sopu -sovittelijan kurssitodistuksen. Koulutus 
on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille, jotka 
tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuissa. Koulu-
tus muodostuu kahdesta osasta, välitehtäviä tehdään jaksojen välillä, ryhmään 
otetaan 16 henkeä. Haku päättyy 27.2.

Kursseille haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta omilla jäsen-
tunnuksilla. Tarkista samalla, että tietosi ovat ajan tasalla, sillä 
kurssikutsut lähetetään sähköisesti.

Koko kurssitarjonnan ja ohjeet kursseille hakeutumisesta löydät 
osoitteesta jhl.fi/kurssit

41    motiivi



MOTIIVINKKI Koonnut: Kaisa Läärä, kaisa.laara@jhl.fi

Digiajan edelläkävijä 
Tietokoneen historia alkaa 1800-luvulta. 
Tuolloin lordi Byronin tytär Ada Lovelace 
sai ensimmäisenä idean niin sanotus-
ta operaatioiden koneesta, tutummin 
tietokoneesta. 1800-luvun teknologia 
oli mullistuksien aikaa, ensimmäisenä 
sen koki tekstiiliteollisuus. Teknologi-
set harppaukset veivät ensin työpaikat 

kutojilta, ja samalla uudistus synnytti 
idean ajatuksia kutovasta laitteesta. 
Teos Adan algoritmi kertoo, miten Love-
lace sai alun perin idean tietokoneesta. 
Lisäksi teos kuvaa, miten 1800-luvun 
start-up-ajattelu toimi analyyttisen uu-
den koneen ideoinnissa. Kirja paljastaa 
myös, mihin 1800-luvun esteeseen tek-

noajattelu törmäsi. Teoksen on kirjoita-
nut James Essinger, joka on keksintöjen 
aatehistoriaan perehtynyt englantilai-
nen tietokirjailija.

James Essinger: Adan algoritmi. Vasta-
paino 2016. 310 sivua.

Luinen eläintarha
Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museon uusi arkeologinen näyttely Luutarha on koottu nähtäväksi yli 30 eläinlajia, joiden luita on löyty-
nyt museon alueelta tai jotka muutoin avaavat eläinten historiaa. Näyttelyssä on mukana hyöty-, koti-, riista- ja haittaeläimiä. Nähtä-
villä on esimerkiksi Aboa Vetuksen suuren kivitalon kellarista löytyneitä kissoja. Amanuenssi Maria Granlund painottaa, että historiaa 
voi kokea myös pilke silmäkulmassa:  ”Luutarha on näyttely kaikille museokävijöille, mutta erityisesti lapsille ja lapsenmielisille. Osa 
vitriineistä on matalalle sijoitettu, otsikkotekstit on kirjoitettu tavuttamalla. Näyttelyn luolastoissa pidemmät saavat varoa päitään ja 
kartan avulla näyttelyssä voi suunnistaa kuin aarreseikkailulla”. 

Näyttely esillä pysyvästi museon aukioloaikoina päivittäin klo 11 - 19.

Romaani kiusatusta sielusta
Viime syksynä julkaistiin peräti kaksi 
hienoa henkilöhistoriallista romaania, 
Hanna Weseliuksen Alma! ja Riitta 
Jalosen Kirkkaus. Ensin mainittu kuvaa 
miehensä Gustav Mahlerin varjoon jää-
nyttä säveltäjää Alma Mahleria (1879-
1964), jälkimmäinen uusseelantilaista 
Janet Framea (1924-2004) ja hänen 
kirjailijapolkuaan vaikeasta lapsuudesta 
mielisairaalaan ja lopulta maailmanmai-
neeseen.

Näistä kahdesta Kirkkaus miellytti 
minua hienolla tyylillään, ehjällä raken-
teellaan ja ennen muuta omaperäisellä 
ja vahvalla kerronnalla. Jalosen kahdes-
toista romaani on täysosuma, vaikka ei 

Finlandia-palkintolistalle yltänytkään.
Kirkkaus seuraa Janet Framen elä-

mänvaiheita, mutta kyse on kuitenkin 
fiktiosta. Jalonen on nähnyt mielisairaa-
lassa vuosia viruneen kiusatun naisen 
sieluun ja työstänyt näkemästään 
itsenäisen, omaäänisen romaanin. Jäl-
kisanoissa kirjailija kertoo löytäneensä 
Framen ja hänen tuotantonsa 1994 ja 
kuljettaneensa mukanaan parikymmen-
tä vuotta ennen kuin ryhtyi työhön.

Romaani kertoo Framen päänsisäi-
sestä maailmasta, jossa sanat tuovat 
järjestystä kaaokseen. Samalla se 
on kertomus 50-luvun psykiatrisesta 
hoidosta, joka koostui lähinnä potilaan 

eristyksestä ja ilman esilääkitystä an-
netuista sähköshokeista. Lobotomialta 
Frame pelastui kuin ihmeen kaupalla, 
saamansa kirjallisuuspalkinnon ansios-
ta. Elämäntarinan traagisuutta kuvaa se, 
että kirjailijan nuorena aikuisena saama 
skitsofreniadiagnoosi oli  virheellinen.

Riitta Jalonen on hämeenlinnalainen 
kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu niin 
aikuisten kuin lastenkirjoja. Kirkkaus on 
hänen tähänastisen tuotantonsa helmi, 
järkyttävä ja pakahduttava tarina. (UP)

Riitta Jalonen: Kirkkaus. Tammi 2016. 
352 s.

KUVA JARI NIEMINEN
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Varaston sähäkkä rockmimmi

 
TSEKKAA MAIKKI 

YOUTUBESSA:

HTTPS://URLY.FI/
ILV

S
uomen paras tamburiininsoittaja ja tosi 
sähäkkä rockmimmi. Näin bändikaverit 
ovat luonnehtineet helsinkiläistä Marika 
”Maikki” Liuskia. 

– Töissä en laula enkä soita, mutta muulloin kyl-
lä. Musiikki on henkireikä, purkautumisväylä. Ah-
distuisin, jos en kuulisi musiikkia tai saisi itse lau-
laa ja soittaa, hän sanoo.

Koulukuorosta se alkoi, jatkui sitten pianotun-
neilla ja viuluopinnoilla Vantaan musiikkiopistos-
sa ja sen jälkeen vielä Oulunkylän Pop & Jazz Opis-
tossa.

– Siellä instrumentiksi valikoitui skitta, mutta 
sähkökitara ei ollut minun juttuni, Liuski myöntää.

Sen sijaan veri veti bänditouhuihin ja kiertue-
elämään, ja progea ja hardrockia soittaneen Five 
Fifteenin riveissä tuli nähtyä ja koettua niin Suo-
men kuin Ruotsin suosituimmat keikkapaikat. 
Kaukaisimmat keikat Liuski heitti bändin kans-
sa Los Angelesissa ja Meksikossa ja pääsi esiinty-
mään myös Thin Lizzyn kitaristin Brian Robertso-
nin kanssa.

Lisäksi Liuski on laulanut stemmoja monen 
kuuluisuuden levyllä – näistä mainittakoon vaikka 
Hanoi Rocks ja 69 Eyes.

– Jossain vaiheessa 90-luvulla mietin, olisiko mi-
nusta täysipäiväiseksi muusikoksi ja esiintyjäksi, 
mutta järki voitti. Niinpä kävin Lepaan puutarha-
koulun ja sain itselleni ammatin.

Ensin Liuski hoiti Helsingin puistoja ja viher-
alueita. Sitten selkä teki tenän, ja seitsemän viime 
vuotta hän on hoitanut Helsingin kaupungin ra-
kentamispalvelu Staran Jätkäsaaren varastoa.

– Ennen istuin keikkabussissa, nykyään rou-

daan työkaluja Staran työmaille ja vedän perässä 
löpötonkkaa. Liikkuvaa työtä tämäkin, hän nauraa.

Five Fifteen on ollut naftaliinissa viime vuodet, 
tosin se on tehnyt joitain satunnaisia nostalgiakeik-
koja ja aikoo jatkaa niitä. Liuskin ohella bändin so-
listina toimii Mika Järvinen.

Lisäksi Liuskilla on ollut jo vuosien ajan bi-
lebändi nimeltä Maikki & the Hounds. Se esiintyy 
pikkujouluissa, häissä ja muissa pippaloissa. Keik-
kamyyntiä piristääkseen se on viimeistelemässä 
neljän biisin demonauhaa ja palkkaamassa itsel-
leen keikkamyyjää.

– Ohjelmistoon kuuluu poppia, rockia, iskel-
mää… kaikkea Puu, puisto ja penkkitie -osaston ja 
Elviksen väliltä, kuvailee bändin vetäjä.

 Niin työpaikallaan Jätkäsaaren varastolla kuin 
kummassakin bändissä Liuski on porukan ainoa 
nainen.

– Olen yksi jätkistä, mutta koen kyllä saavani ar-
vostusta. Aina ovat pojat kohdelleet nätisti, niin la-
valla, backstagella kuin varastossa, hän kehuu.

ULLA PUUSTINEN

MARIKA LIUSKI, 47  
Kotipaikka: Helsinki 
Koulutus: painopinnan valmistajan 
ja puutarhurin ammattitutkinnot 
Ammatti: Helsingin rakentamispal-
velu Staran varastohenkilö 
Harrastukset: musiikki, cyclecross 
& muu liikunta, Gnostilaisen seu-
ran aktiivi

VAKAVUUSONGELMA 
KOUVOLAN TEATTERISSA

JHL:läisen Mika Ripatin kirjoittama 
draamakomedia Vakavuusongelma 
käynnisti Kouvolan Teatterin kevään 
esityskauden. Näytelmän ensi-ilta oli 
21.tammikuuta teatterin suurella näyt-
tämöllä.

Näytelmän on ohjannut Satu Linna-
puomi ja rooleissa nähdään Veli-Matti 
Karén, Emma-Sofia Hautala, Pete Lattu, 
Satu Taalikainen, Sami Kosola, Panu 
Poutanen, Sasu Junkkari ja Rebecca 
Viitala.

Mika Ripatti, 53, työskentelee Helsin-
gin kaupungin rakentamispalvelun Sta-
ran putkenlaskijaryhmän etumiehenä. 
Vapaa-ajallaan tämä maanrakennuksen 
ammattilainen on tuottelias näytelmä-
kirjailija ja käsikirjoittaja, jonka tekstejä 
on esitetty niin televisiossa, teatterissa 
kuin valkokankaalla. Tunnetuin lienee 
loistavat arvostelut ja yleisön suosion 
saaneen Nousukausi-elokuvan (2003) 
käsikirjoitus.

Vakavuusongelma kantaesitettiin 
viime keväänä Helsingin kaupunginteat-
terin Studio Pasilassa. (UP)

TYÖVÄENLIIKE JUHLII 
SATAVUOTISTA SUOMEA

Suomalainen työväenliike on tehnyt työ-
tä tasa-arvon ja kansalaisten vapauk-
sien puolesta yli sadan vuoden ajan. 
Työväenliike juhlistaakin itsenäisyyden 
merkkivuotta lukuisten hankkein ja 
tapahtumin.

Juhlavuoden 2017 kohokohtia ovat 
Vapauden museon rakentaminen Tam-
pereelle, uusi tyovaenliike.fi-verkko-
sivusto ja maaliskuussa järjestettävä 
juhlaseminaari.

Venäjän keisari Nikolai II luopui 
kruunusta maaliskuussa 1917. Suomi 
itsenäistyi saman vuoden joulukuussa. 
Työväenliike oli keisarivallan väkevin 
vastustaja, joka vaati parlamentaris-
mia ja edisti Suomen itsenäistymistä. 
Itsenäisyyden aikana työväenliike on 
keskittänyt voimansa hyvinvointivaltion 
ja tasa-arvoisen Suomen rakentamiseen. 

Kaikille avoin työväenliikkeen juhla-
seminaari järjestetään 27. maaliskuuta 
2017 Paasitornissa Helsingissä. 

KUVA KOUVOLAN TEATTERI
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Yksi edesmenneen isäni 
elämänohjeista tyttärel-
leen kuului, ettei kaikkea 
ilmaista viinaa ole pakko 

juoda. Ihan käypä neuvo toimitta-
jalle.

Vaikka pitkät ja kosteat lou-
naat ovat historiaa ja tavat muu-
tenkin siistiytyneet niin media-
alalla kuin työelämässä yleensä, 
on vapaa-ajalla kurkkuun kaa-
detun alkoholin määrä pysynyt 
vakaana. Sen aiheuttamat hai-
tat heijastuvat myös työelämään 
esimerkiksi sairauspoissaoloina, 
tuottavuuden laskuna, työyhtei-
söongelmina, työtapaturmina ja 
ennenaikaisina eläköitymisinä.

Sitä paitsi tippa todellakin tap-
paa: alkoholi ja siitä johtuvat sai-
raudet vievät hautaan noin 2 000 
työikäistä joka vuosi.

Alkoholin yhteiskunnalle ai-
heuttamat välilliset ja välittömät 
kustannukset ovat noin 5–6 mil-
jardia euroa vuodessa. Tuo lu-
ku kannattaa pitää mielessä, kun 
eduskunta tänä keväänä käsitte-
lee ja hyväksyy alkoholilain ko-
konaisuudistuksen.

Hallituksen esitys säilyttäi-
si Alkon vähittäismyyntimono-
polin, mutta helpottaisi silti mo-
nin tavoin alkoholin saatavuutta. 
Kaupat, kioskit ja huoltamot saisi-
vat jatkossa myydä A-olutta, vah-

vaa siideriä ja väkevistä alkoho-
lijuomista sekoitettuja lonkeroita 
ja limuviinoja, joiden enimmäis-
vahvuus on 5,5 prosenttia. Nyky-
lain mukaan kaupoissa saa myy-
dä vain käymisteitse valmistettu-
ja juomia, joiden vahvuus on 4,7 
prosenttia. Ero vaikuttaa pienel-
tä, mutta on käytännössä iso, ja se 
tulee lisäämään alkoholikuolemia 
parilla sadalla vuosittain.

Mitä siitä, jos jonkun rappioal-
koholistin maksa sanookin poks 
poks, jos meidän muiden elämä 
on uuden lain myötä entistä haus-
kempaa? Tässä se ongelma piilee-
kin, sillä saatavuuden helpottu-
minen lisää nimenomaan koh-

tuukäyttäjien ja riskikäytön ra-
joilla olevien viinankulutusta ja 
sen myötä inhimillistä kärsimys-
tä ja kansantaloudellisia kustan-
nuksia.

Ja sitten on vielä se sote. Ter-
veydenhuoltomme on ennennä-
kemättömien haasteiden edes-
sä, mikäli sote-uudistus vuoden 
2019 alussa toteutuu. Jos siihen 
samaan aikaan yhdistyy reipas 
alkoholihaittojen lisääntyminen, 
edessä ei ole pelkkä pannukakku 
vaan täysimittainen katastrofi.

ULLA PUUSTINEN 
ulla.puustinen@jhl.fi

Tippa todellakin tappaa

RISTIKKO

TOIMITTAJALTA

EDELLISEN 
RISTIKON 
RATKAISU
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TYÖSSÄ TYÖSSÄ

Kuopion keskustassa, vain kivenheiton päästä torilta, sijaitsee Nuor-
ten Palvelu Ry:n toimisto, jossa Veera Suhonen on työparinsa Jani-
Markus Heinolan kanssa valmiina reaaliaikaisesti keskustelemaan 
ja vastaamaan nuorten kysymyksiin aina sunnuntai-, maanantai- ja 

tiistai-iltaisin.  
Myös päivystysaikojen ulkopuolella tulee yhteydenottoja esimerkiksi 

sähköpostitse. Vilkkain viestienvaihto alkaa kuitenkin iltakahdeksalta, jol-
loin nettietsivät asettuvat tietokoneidensa ääreen ja kirjautuvat sisään Sky-
peen, KikMessengeriin, Facebookiin, Twitteriin, ASKfm:ään, IRC-galleri-
aan ja WhatsAppiin. 

Keskustelut nuorten kanssa ovat luottamuksellisia ja kahdenkeskisiä. 
Nettietsivien puoleen käännytään asioissa, joita voi olla hankalaa tai mah-
dotonta ottaa puheeksi kotona, koulussa tai kavereiden kanssa. 

– Senpä vuoksi on tärkeää, että nuorella on taho, jossa tätä kuullaan il-
man, että häntä tuomitaan tai ripitetään. Löytyy aikuinen, jolta voi kysyä 
mitä vaan, tai jolle voi avautua aiheesta kuin aiheesta, Suhonen sanoo.

Ilta ehtii vaihtua yöksi, ennen kuin tietokoneiden ruudut taas suljetaan. 
Virallisesti päivystys loppuu kello 23.30, mutta kesken olevia viestiketjuja 
ei luonnollisestikaan pistetä poikki lennosta. Ennen työvuoron päättymistä 
käydään vielä läpi illan kulku, ja lähes poikkeuksetta tuolloin on siirrytty jo 
seuraavan päivän puolelle. 

Nuori päättää itse suunnasta
Nettipalveluun voi ottaa yhteyttä nimettömänä niin halutessaan. Usein 
aluksi näin tapahtuukin. Luottamuksen rakentaminen vie monesti aikaa, 
koska kyse on rankoista ja henkilökohtaisista asioista ja kokemuksista.

– Me emme kysele paikkakuntaa, nimeä, ikää tai edes sukupuolta, jos 
nuori ei sitä jostain syystä halua kertoa. Voi olla juuri niin anonyymi kuin 
itse päättää. Haluamme toimia matalalla kynnyksellä ja nuorten lähtökoh-
dista, Suhonen kuvaa.

Vaikkei jututettavan ikä ole aina selvill', se tiedetään että suurin kävi-
järyhmä löytyy 15–25-vuotiaista. Valtaosa yhteydenotoista tulee tytöiltä ja 
nuorilta naisilta.  

Edes yksi luotettava aikuinen
”Miks aikuiset haluu satuttaa lapsii 
ja nuorii?” Siinä yksi koskettavimmis-
ta kysymyksistä, joihin ohjaaja Veera 
Suhonen on törmännyt Etsivässä Netti-
työssä. Nettietsivät tekevät tämän päi-
vän nuorisotyötä verkkoympäristössä 
nuorten ehdoilla, kielellä ja kanavilla.

TEKSTI JA KUVAT SAIJA HEINONEN
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Veera Suhonen ja Jani-Markus Heinola ovat Suomen ainoat netissä etsivää nuo-
risotyötä tekevät ohjaajat. Iltaisin jopa puoleen yöhön saakka he juttelevat apua 
kaipaavien nuorten kanssa useilla eri sosiaalisen median kanavilla.

Etsivän nettityön asiakkaiden määrä on lisääntynyt huimasti, jopa yli kaksinker-
taistunut vuodesta 2015. Viime vuonna Suhonen ja Heinola keskustelivat yli  
1 200 nuoren kanssa. Toistuvia nuorten itse esille nostamia aiheita ovat kuitenkin 
itsensä viiltely, yksinäisyys, syömishäiriöt, kiusaaminen, väkivallan uhriksi joutumi-
nen ja päihteet.

– Välillä täytyy muistuttaa itseään siitä ja toisiamme, että meidän kanssamme 
asioi se osa nuorista, joka voi huonosti. Eikä se ole onneksi koko nuorison kuva, 
onneksi valtaosalla menee ihan hyvin, Suhonen sanoo.

Jutun "Edes yksi luotettava aikuinen" äänesti numeron kiinnostavimmaksi 
lähes neljäsosa vastaajista. Sen kirjoitti ja valokuvasi toimittaja Saija Heinonen.

Motiivin palautearvonnassa onni suosi seuraavia: Ritva Huru, Haukipudas; Päivi Koivisto, Helsinki; Pirjo Stenfors, Nurmo

Pitkät työmatkat ja ärsyttävä kansanedustaja
Nuorisotyöstä kertovan jutun kanssa lähes yhtä monta ääntä sai Marina Wiikin ja 
Ulla Puustisen juttu pitkistä työmatkoista. Jutun valokuvasi Vesa Laitinen. Jutussa 
"Aina tulossa tai menossa" kerrottiin Helsingin Lastenklinikalla työskenteleväs-
tä tuusulalaisesta Sirpa Rajasesta. Kerran hän myöhästyi töistä yli tunnin, koska 
hänen junansa ajoi matkalla ihmisen yli.

Lehden vähiten mielenkiintoisimmaksi jutuksi lukijat äänestivät kokoomuksen 
kansanedustajan Elina Lepomäen haastattelun, joka sai kuudenneksen kaikista 
äänistä. Moni juttua äänestäneistä tosin toi perusteluissaan esille, että häntä vain 
ärsyttivät Lepomäen mielipiteet.

Jutun "Kansanedustaja Elina Lepomäki: Saavutetut edut eivät ole nykypäivää" 
oli kirjoittanut Marina Wiik ja valokuvannut Vesa Laitinen.

Palautetta tuli 125 lukijalta. Kiitos!

Haastavat asiakkaat, 
haastavat työmatkat
Moniongelmaisia nuoria auttavis-
ta nettietsivistä kertonut artikkeli 
kosketti Motiivin lukijoita, jotka 
äänestivät sen Motiivin 11/2016 kiin-
nostavimmaksi jutuksi. Lähes yhtä 
pidetty oli juttu laitoshuoltajasta, 
joka käyttää päivisin välillä jopa neljä 
tuntia työmatkoihinsa.

LUKIJAPALAUTE

Vastaa ja voita!  
motiivilehti.fi/palaute
Mielipiteesi  
Motiivista on tärkeä.
Vastaa Motiivin lukijakyselyyn ja 
osallistu arvontaan. 
Arvomme kaikkien vastaajien 
kesken kolme JHL-tuotetta. 
Vastaukset 8.2.2017 mennessä. 

ä

Arvoimme Motiivin loppuvuoden lehtien lukijakyselyyn  
vastanneiden kesken Verkkokaupppa.comin 300 euron lahjakortin.

Voittaja on Marja Hänninen, Pori. Kiitos vastaajille ja onnittelut voittajalle. 

Lukijoiden terveisiä
"Nettietsivä-artikkeli on kiinnostavas-
ti ja ammatillisesti kirjoitettu. Aihe on 
itselleni työn kannalta tärkeä ja yritän 
seurata somea myös työn kannalta. 
Uudet työmallit on kiinnostavia tutus-
tua ja oppia niistä jotain omaankin 
työhön." 

H. R., Helsinki

"Etsivä nuorisotyö on kaiken kaikki-
aan hienoa ja arvokasta. Nykyajan 
erilaiset vaatimukset voivat olla kovia 
nuorten mielestä. Jos yksikin nuori 
voidaan pelastaa syrjäytymiseltä, 
ollaan hyvällä tiellä." 

T. T., Turku

"Tsemppiä ja jaksamista Suhoselle ja 
tiimille. Teette äärettömän arvokas-
ta työtä moniongelmaisten nuorten 
kanssa." 

A. U., Petäjävesi

"Käsittämätöntä, että joku käyttää 
työmatkaan noin pitkiä aikoja arjes-
taan, kun ei enää ole nuorikaan ja 
alakin on heikosti palkattu." 

R. K., Järvelä

"Sisukas nainen, kun on noin pitkästä 
työmatkasta työelämässä ja raskas 
työ. Nuorten olisi hyvä lukea tämä 
eikä aina valittaa." 

S. A., Masku

"Lepomäen juttu ei ollut oikeastaan 
vähiten kiinnostavin vaan eniten 
järkyttävin." 

S. S., Sastamala

"Lepomäen haastattelun otsikko är-
sytti, mutta luin sen kuitenkin, koska 
on tärkeää yrittää ymmärtää erilaisia 
näkökulmia." 

T. S., Helsinki
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Vuoden vaihteen jälkeen on ajan-
kohtaista tarkistaa, onko työpai-
kalla laadittu yhdenvertaisuus-
suunnitelma. Suunnitteluvelvoi-

te koskee työpaikkoja, joissa työskentelee 
säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. 

Laki ei edellytä suunnitelmalta määrä-
muotoa tai tiettyä sisältöä, ja se voidaan 
laatia erillisenä tai osana työpaikalla laa-
dittavaa muuta suunnitelmaa. Siten voi-
daan valita työpaikan olosuhteisiin par-
haiten sopiva ja tarkoituksenmukaisin ta-
pa. Yhdistettäessä suunnitelmia on kui-
tenkin huolehdittava siitä, että suunnitel-
ma on riittävän kattava ja että se täyttää 
myös kyseistä suunnitelmaa koskevan 
lainsäädännön vaatimukset.

Koetaanko työpaikalla syrjintää?
Ennen suunnitelmaa on hyvä arvioida 
työpaikan nykytilaa ja sitä, millaisia käy-
täntöjä ja menettelytapoja noudatetaan 
henkilöstöä koskevia päätöksiä tehtäes-
sä. Kohdellaanko työpaikalla kaikkia sa-
manarvoisesti riippumatta työntekijän 
iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kie-
lestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mie-
lipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ay-
toiminnasta, perhesuhteista, terveyden-
tilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai muusta henkilöön 
liittyvästä tekijästä? Tarkastelukohteina 
ovat mm. työhönotto, perehdytys, tehtä-
vien jako, koulutukseen pääsy, palvelus-
suhteeseen liittyvistä etuuksista päättä-
minen, lomauttaminen, työsuhteen päät-
täminen. 

Säännöllinen arviointi
Suunnitelmaan on hyvä kirjata keskeiset 
ja yleisluonteiset havainnot henkilöstön 
rakenteesta ja työpaikan yhdenvertaisuu-

den tilanteesta. Suunniteltujen toimenpi-
teiden tulee olla tehokkaita, tarkoituk-
senmukaisia ja oikeasuhtaisia. Palkan-
saajakeskusjärjestöt – SAK, AKAVA ja 
STTK – suosittelevat, että suunnitelman 
toimenpiteet ovat konkreettisia ja että li-
säksi niiden aikataulut ja vastuuhenkilöt 
kirjataan, jotta suunnitelman toteutumis-
ta on helppo seurata ja 
arvioida. Edistämistoi-
mien ohella suunnitel-
maan on tärkeätä kirja-
ta menettelytavat, joita 
noudatetaan, jos joku 
työpaikalla kokee syr-
jintää.

Tarkoitus on edistää 
työpaikan yhdenver-
taisuutta suunnitelma 
kerrallaan. Tavoittee-
na on, että työpaikan 
tilanteen arvioiminen 
ja yhdenvertaisuuden 
aito edistäminen ovat 
osa työpaikan jatkuvaa 
ja säännöllistä kehittä-
mistoimintaa. Siksi seurantaa tulee tehdä 
säännöllisesti esimerkiksi vuosittain. 

Henkilöstö mukaan
Suunnitelma laaditaan yhdessä henki-
löstön tai heidän edustajiensa kanssa – 
yleensä luottamusmiehen tai työsuojelu-
valtuutetun kanssa. Ryhmän koko voi-
daan sopia työpaikalla. Suunnitteluun 
osallistuneella on oikeus saada tietää, mi-
hin toimenpiteisiin työnantaja on ryh-
tynyt yhdenvertaisuuden edistämisek-
si työpaikalla. Olennaista on myös, että 
suunnitelmasta tiedotetaan henkilöstöl-
le ja että suunnitelma on kaikkien saata-
villa.  

Kohtuulliset  
mukautukset vammaisille
Vuoden vaihteen jälkeen yhdenvertai-
suuslain mukaista hyvitystä voi saada 
myös mukautusvelvoitteen laiminlyön-
nistä. Mukautuksilla tarkoitetaan työn-
antajan sekä tavaroiden tai palvelujen tar-
joajan tekemiä mukautuksia, jotta vam-

mainen henkilö voi 
yhdenvertaisesti mui-
den tapaan asioida vi-
ranomaisissa sekä saa-
da koulutusta, työtä ja 
yleisesti tarjolla olevia 
tavaroita ja palveluita 
samoin kuin suoriutua 
työtehtävistä ja edetä 
työuralla. Mukautus-
ten kohtuullisuutta ar-
vioidaan huomioiden 
vammaisen tarpeet ja 
toisaalta mm. työnan-
tajan koko, taloudelli-
nen asema, mukautus-
ten kustannukset ja toi-
minnan luonne. Mikäli 

työnantaja kieltäytyy mukautuksista, on 
hänen pyynnöstä annettava kirjallinen 
selvitys kieltäytymisen perusteista vam-
maiselle, joka katsoo kohtuullisten mu-
kautusten epäämisen vuoksi tulleensa 
syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taik-
ka työ- tai virkasuhteessa.

TARJA TERÄVÄ 
LAKIMIES 

JHL

LAKI&PYKÄLÄ

KOHDELLAANKO TYÖ-

PAIKALLA KAIKKIA 

SAMANARVOISESTI 

RIIPPUMATTA  

ESIMERKIKSI IÄSTÄ, 

ALKUPERÄSTÄ,  

KANSALAISUUDESTA 

TAI KIELESTÄ,  

USKONNOSTA?

Yhdenvertaisuusvelvoitteet laajenivat 1.1.2017
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Biblioteket är Terjärvbornas vardagsrum

För tre år sedan flyttade biblioteket i österbottniska Terjärv in i nya, 
ändamålsenliga lokaler. Trots att förrådsutrymmet främst räcker 
till för böcker, känns biblioteket fräscht och trivsamt.  

– Det händer sig fortfarande att någon kommer in bara för att 
se hur det blev, skrattar biblioteksfunktionären Tove Knutar Sjöblom.

Hon är nöjd över byggnadens ändamålsenliga grundplan och det 
ypperliga läget ett stenkast från byns dagis och skola. Tröskeln att slin-
ka in är låg för både barn och vuxna.

– Biblioteket har blivit ett gemensamt vardagsrum: en plats där man 
värmer sig i väntan på skoltaxin, bläddrar i tidningar eller pratar bort 
en stund. 

Gunlis och Kaj-Gustav Österlund promenerar bland bokhyllorna. 
De är flitiga läsare och är speciellt förtjusta i deckare. Gunlis brukar 
också läsa tidningar med anknytning till hem och trädgård.

– Vi skulle nog inte klara oss utan biblioteket, säger Kaj-Gustav Öst-
erlund. 

Böter inte huvudsaken
Den nya bibliotekslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, betonar starkt 
bibliotekens samhälleliga roll. Direktivet får bifall från både Tove Knu-
tar Sjöblom och Mikaela Byskata-Ahlskog, som välkomnar fler debat-
ter och kulturella aktiviteter. 

Däremot kritiserar de lagen på de punkter som gäller behörighets-
krav och bötesfällning. 

– Lagen betonar behovet av att ge böter för böcker som lämnas in 
sent. Det är krångligt här då kunderna inte kan betala med kort, säger 
Knutar Sjöblom. 

Mikaela Byskata-Ahlskog nickar. 
– Dessutom lånar de som bor långt från centrum böcker främst från 

bokbussen. Ska de också bötfällas om lånedatumet gått ut under en 
vecka då bokbussen inte kommer på besök? 

Enligt lagen får kommunerna fritt välja hur stor andel av personalen 
som har biblioteksutbildning. Inte ens bibliotekschefen behöver läng-
re ha biblioteksstudier i bagaget, det räcker med en ”lämp-

Biblioteken måste bli bättre på att marknadsföra sig och visa 
varför de behövs, anser biblioteksfunktionärerna Tove Knutar 
Sjöblom och Mikaela Byskata-Ahlskog i Terjärv. 

MARINA WIIK
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lig högskoleexamen”. De nya riktlinjerna oroar biblioteksfunktionärer-
na i Terjärv. 

– Det finns en risk för att någon som haft en högre befattning inom 
kommunen men inte vet ett skvatt om biblioteken utnämns till chef, sä-
ger Knutar Sjöblom.

Informerar om det mesta
Enligt den nya bibliotekslagen hör biblioteken också i 
fortsättningen till kommunens ansvarsområde. I Kro-
noby kommun, som Terjärv är en del av, faller bibliote-
ken under samma paraply som skolor, daghem och ef-
termiddagsverksamhet. I vissa kommuner hör bibliote-
ken däremot till kultursektorn. 

Nettobudgeten för bildningssektorn i Kronoby är 
drygt 12,6 miljoner euro år 2017. De tre bibliotekens och 
bokbussens andel är cirka 474 000 euro.  

– Utbildningen slukar en stor del av budgeten, vi är 
ganska marginella i jämförelse, säger Tove Knutar Sjö-
blom. 

Bokbussens öde debatteras varje år, medan Terjärv 
bibliotek hittills inte varit nedläggningshotat. Däremot har antalet tid-
ningsprenumerationer och nya böcker minskat. 

– Fasta avgifter, såsom personal- och fastighetskostnader, är svåra 
att påverka, så det enda som återstår att spara på är bokanslagen. 

Mikaela Byskata-Ahlskog misstänker att beslutsfattare som vill 
minska på bibliotekens resurser inte förstår deras betydelse för dem 
som har det sämre ställt. 

– Många pensionärer har inte längre råd att prenumerera på dags-
tidningen, utan läser den här i stället. Det är livsviktigt för att de ska 
kunna följa med vad som händer i samhället. 

Trots att böcker är billigare i dag än tidigare, kommer den som stu-
derar eller läser mycket snabbt upp i stora summor om hen köper dem 
själv. På små orter har biblioteken också fortsättningsvis en stark folk-
bildande roll.

– Vi hjälper folk att hitta information och svarar på frågor om allt 
från butikers öppethållningstider till var man kan skaffa biljetter till oli-
ka evenemang, säger Byskata-Ahlskog. 

Läsfärdighet är livsviktigt
Terjärv bibliotek lånar ut cirka 22 000 böcker, ljudböcker, dvd-filmer 
och tidningar per år. Knutar Sjöblom uppskattar att hela 60 procent 
är barn- och ungdomsböcker. Biblioteket försöker medvetet väcka de 
yngstas läslust och har ett nära samarbete med dagis- och skolperso-
nalen. 

Biblioteksfunktionärerna har bland annat tagit hjälp av läsinspiratö-
rer som är bekanta från andra sammanhang. 

– För ett tag sedan bjöd vi till exempel in Fredrik Smulter, som berät-
tade att han varit tvungen att läsa sig till hur han ska äta och träna rätt, 

berättar Knutar Sjöblom.
Biblioteket har också bjudit skolelever på cirkus, 

äventyrsbana och skattjakt. Målet är att ordna evene-
mang som väcker positiva associationer till biblioteket 
som plats. 

– Jag var ingen bokslukare som barn, så jag har god 
förståelse för dem som inte läser så mycket, säger hon. 

Det bästa med jobbet som biblioteksfunktionär är då 
en kund, ung eller gammal, hittar en bok som hen verk-
ligen gillar och får ett sug efter mer. God läsförmåga 
handlar ändå inte bara om upplevelser och nöje, utan är 
rent av livsviktigt. 

Utan övning i att förstå en skriven text kan en inte ta 
ställning till sanningshalten i ett alster eller sätta in det i 
rätt sammanhang. 

– Dessutom har barnen så mycket läsläxor i olika äm-
nen i dag att den som har svårt för läsning har dubbelt så svårt att lära 
sig, påpekar Mikaela Byskata-Ahlskog.  

Tidigare åkte familjer ofta till biblioteket med sina barn. Numera fal-
ler ansvaret i allt högre grad på läroinstanserna. 

– Läsning konkurrerar med många andra aktiviteter. Vi måste mark-
nadsföra oss aktivt på ett helt annat sätt än tidigare för barnen för att 
väcka deras nyfikenhet.  

Mer än bara böcker
Varken Knutar Sjöblom eller Byskata-Ahlskog hade planerat att bör-
ja jobba på bibliotek. Byskata-Ahlskog skulle bli tysklärare och Knutar 
Sjöblom hade folkloristik som huvudämne.

– Jag har alltid läst mycket och vikarierade på Kronoby bibliotek 
sommaren innan jag auskulterade. Periodvis har jag också jobbat som 
lärare, men det här är nog mera min grej, säger Byskata-Ahlskog. 

Knutar Sjöblom valde att läsa informationsvetenskap som biämne i 
brist på andra idéer. Jobbet som biblioteksfunktionär överträffade för-
väntningarna med råge. 

– Visst är litteraturen i fokus, men jobbet består av mycket annat ock-
så, påpekar hon.

Byskata-Ahlskog håller med.  
– Dagarna är väldigt omväxlande med allt från beställningar till in-

plastning av böcker och informationssökning. Det roligaste är kund-
kontakten. Ibland blir det nästan som ett detektivarbete att leta efter 

Tove Knutar Sjöblom och 
Mikaela Byskata-Ahlskog 
delar på tjänsten som bibli-
oteksfunktionär i Terjärv. De 
välkomnar bibliotekslagens 
rekommendation om mer 
samhällelig aktivitet bland 
bokhyllorna.  

”DET FINNS EN 

RISK FÖR ATT 

NÅGON SOM INTE 

VET ETT SKVATT 

OM BIBLIOTEKEN 

UTNÄMNS TILL 

CHEF.”
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IVATION
PINSAM BAKLÄXA

”Riksregeringen har satt 
studerande i en ojäm-
lik situation som tydligt 
strider mot grundlagen. 
Men krasst sagt är det inte 
Ålands problem eftersom 
det är rikets ansvar.”

Annica Lindström är kritisk till 
att finländska studerande som 
bor på Åland inte längre kan 
få stöd för sitt boende på stu-
dieorten, Nya Åland 3.1.2017.

lämpliga böcker för olika slags människor. 
I nuläget delar duon på en heltidstjänst på bibli-

oteket. Vanligtvis sköter en person alla sysslor och 
det kan vara svårt att hitta någon att bolla idéer med. 

– Om en vill att något ska gå framåt, måste en 
driva fråga själv. Dessutom är det svårt att byta ar-
betsturer med någon om en är ensam, säger Knutar 
Sjöblom.   

Önskar starkare bevakning
Inte ens en biblioteksfunktionär kan antas läsa allt 
nytt som kommer ut på förlagen. Mikaela Byska-
ta-Ahlskog och Tove Knutar Sjöblom håller sig i stäl-
let à jour med branschnyheter genom att prenume-
rera på nyhetsbrev, läsa tidningar och gå på kurser. 

Båda är medlemmar i JHL, men har valt att inte 
aktivera sig i lokalföreningen. 

– Det har alltid varit en självklarhet för mig att hö-
ra till facket. När jag hörde mig för och kollade på 
nätet framstod JHL som ett naturligt val, säger Knu-
tar Sjöblom. 

De få gånger hon varit i kontakt med förbundet 
tycker hon att servicen varit smidig. Byskata-Ahlskog 
önskar sig däremot en starkare bevakning av frågor 
som gäller just bibliotekssektorn. 

– Facket har varit ganska tyst då det gäller den 
nya bibliotekslagen. Min man är med i lärarförbun-
det, som genast reagerar på frågor som tangerar de-
ras bransch. Ibland frågar jag mig vem som egentli-
gen för vår talan?  

Hon medger också att biblioteken borde bli bättre 
på att marknadsföra sig själva. 

– Biblioteken är ofta i framkant då det gäller att ta 
i bruk till exempel tekniska hjälpmedel. Däremot är 
vi lite dåliga på att lyfta vår egen svans och visa vad 

Edwina Björk, 7, besökte 
biblioteket tillsammans 
med sin mormor Marga-
rethe Knutar. Knutar läser 
gärna biografier medan 
Björk är speciellt förtjust i 
hästböcker.

vi kan. Kanske kan nya verksamhetsformer under-
lätta det här? 

Hur framtiden för biblioteken ser ut beror på i vil-
ken mån politikerna vill kännas vid deras betydelse 
och satsa resurser på verksamheten. En sak är Byska-
ta-Ahlskog och Knutar Sjöblom i varje fall säkra på: 
boken, också den med papperssidor och hårda pär-
mar, har en framtid och kommer alltid att locka nya 
vänner. n 

NY BIBLIOTEKSLAG 
MED STÖRRE SVÄNGRUM 

En ny lag om allmänna bibliotek trädde i kraft den 1 
januari 2017. Lagen luckrar upp behörighetsvillkoren för 
personalen och ger kommunerna större bestämmande-
rätt över de anställdas komptensfordringar. 

Tidigare krävdes studier i biblioteks- och informa-
tionstjänster av den som jobbar med sakkunnigupp-
gifter, men enligt den nya lagen duger också en annan 
lämplig högskoleexamen. Förändringen motiveras bland 
annat med önskemål om att locka fler män till biblio-
teksbranschen. 

JHL ser positivt på målsättningen men påminner i ett 
utlåtande om att anställda ska få samma lön för samma 
jobb oavsett kön. Lagförändringen påverkar inte de nu-
varande anställdas ställning eller behörighetskrav. 

Den nya lagen betonar biblioteksväsendets samhäl-
leliga roll och förpliktar biblioteken att främja aktivt 
medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.  

Det ska fortsättningsvis vara gratis att låna och 
reservera material, både på det egna biblioteket och 
som fjärrlån. Däremot kan kommunen ta ut avgifter för 
andra tjänster, till exempel för material som återlämnas 
för sent eller för reservationer som inte hämtas ut.
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KIRJOITA MOTIIVIIN

Lukijalta-palstalla julkaisemme lukijoiden 
kirjoituk sia ja mielipiteitä. Kirjoita mielel-
lään omalla nimel läsi. Nimimerkillä kirjoit-
tavan henkilöllisyys tulee aina saattaa toi-
mituksen tietoon. Toimitus voi tar vittaessa 
lyhentää liian pitkiä kirjoituksia. 

Motiivi / “Lukijalta” 
PL 101, 00531 Helsinki 
motiivi-lehti@jhl.fi

MIELIPIDE

Suomesta rahastuksen banaanivaltio
Sain kyseenalaisen ilon tutustua yksityisen pysäköin-
tifirman toimintaan Jyväskylässä saatuani valvonta-
maksun Siwan parkkipaikalla.

Pysähdyin (en pysäköinyt) paikalla noin puoli 
tuntia, jolloin veimme tavaroita poikani asuntoon ja 
juttelimme hetken.

Palattuani autolle huomasin kovasti virallista 
sakkoa muistuttavan valvontamaksun 60 euroa tuu-
lilasissa. Ripeää toimintaa alle puolessa tunnissa ja 
iltapimeällä! Tästä alkoi mielenkiintoinen tutustumi-
nen tämän alan "yrittäjyyteen".

En hyväksynyt maksua ja kirjoitin asiallisen vasti-
neen MKM Park Servicelle. Vastaus viipyi (sopivasti 
14 vrk) ja kun se tuli, vastine tietenkin hylättiin. 
Lukematta edes reklamaatiota! ”Emme ole nähneet 
reklamaatiotanne, mutta olemme tänään lähettäneet 
vastauksen sähköpostiinne...”

Vastaus oli selvästi tulostettu valmiilla atk-
ohjelmalla. Kirjoitin uuden vastineen, jossa oli sekä 
kirjallinen todistus pysähtymisen pituudesta että lista 
kysymyksiä asian laillisuudesta, asetuksista ja sään-
nöistä, joiden perusteella tätä toimintaa suoritetaan. 
Vastaus: ”Emme tule muuttamaan päätöstämme 
edellisestä reklamaatiovastauksesta.” Ei allekirjoi-
tusta, ei vastuuhenkilöä, ei lakia ja asetuksia, joihin 
päätös perustuu.

Soitot firman numeroon olivat turhia. Niihin ei 
vastattu: "Palvelussamme on ruuhkaa". Yrityksen 
toinen numero on niin räikeää rahastusta 2,02 euroa/
min, (siis 10 min= 20 euroa), että en suostu näihin 
numeroihin soittamaan.

Aloin tutustua aiheeseen syvemmin ja huomasin 
pian, että kukaan ei tiedä mitään, eikä ota vastuuta 
mistään. Poliisi ei vastaa kysymyksiin, vaan siirtää 
asian kaupungille. Kaupunki siirtää vastuun kiinteis-
tön omistajalle. Tämä puolestaan pallottelee asian 

eteenpäin yritykselle, jolle kiinteistön isännöinti on 
ketjutettu.

Tämäkään ei tiedä mitään, vaan pyytää soitta-
maan parkkifirman palvelunumeroon. Täydellinen 
vastuun välttelyn ketju!

Halusin tietää parkkifirman vastuuhenkilön nimen, 
jota kukaan ei halunnut kertoa. Ei myöskään sitä, 
missä postilokeroyritys MKM Park Service toimii ja 
mikä on yrityksen toimihenkilöiden lainopillinen 
koulutus. Vasta kovalla painostuksella ja palaverissa 
Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen toimitusjoh-
tajan ja Yrityskonsultit Oy:n kanssa nimi suostuttiin 
kertomaan. Eivätkö jokaisen rehellisen yrityksen vas-
tuuhenkilöt ja toimipaikka tulisi esitellä automaatti-
sesti yrityksen sivulla?

Jatkoin asiaa eteenpäin liikenne- ja viestintäminis-
teriöön, oikeusministeriöön, eduskunnan lakivalio-
kuntaan ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kävi 
ilmi, että parkkifirmojen laillisuus on epäselvää, eikä 
mikään virallinen taho ota asiasta vastuuta, eikä 
auta kansalaisia millään tavalla. Nämä rikollisuuden 
rajamailla toimivat yritykset oikeuttavat toimintansa 
Korkeimman oikeuden yhden äänen enemmistöllä 
tehdyllä päätöksellä. Taustalla on selvä arvovaltakiis-
ta Korkeimman oikeuden ja muun hallinnon välillä. 
Korkein oikeus ei voi myöntää tekemäänsä virhettä. 
Hallitus, eduskunta ja perustuslakivaliokunta eivät 
ole asiaa hyväksyneet, eivätkä tehneet päätöksiä 
laista ja asetuksista, jotka valvoisivat parkkifirmojen 
toimintaa. Kansalaiset on jätetty yksin tilanteeseen, 
jossa he eivät tiedä oikeuksiaan.

Sillä välin parkkifirmat jatkavat rahastustaan ja 
uhkailevat ihmisiä oikeudella ja ulosotolla. Onko tä-
mä nyt sitä "yrittäjyyttä", jota hallitus haluaa suosia 
ja jota media rummuttaa päivästä toiseen? Ovatko 
seuraavana vuorossa yksityiset poliisit, tietullit, ar-

meijat ja marjastus - ja metsästysmaat?
Suomesta on tulossa hämäräperäisten "yritysten" 

rahastama banaanivaltio. Entä millaista pr:ää luule-
vat kiinteistöt ja yritykset saavansa tällä toiminnalla? 
Jos käy ostoksilla tai vierailulla kaupungilla ja saa 
tuulilasiinsa epämääräisen valvontamaksun, joka 
on erityisesti työttömälle suuri, ei tylympää ja töy-
keämpää vastaanottoa voi olla. Ostokset ja vierailut 
loppuvat kyllä siihen.

Kannustan kaikkia valvontamaksuja saaneita 
jättämään maksut maksamatta ja vaatimaan park-
kifirmoja ja kiinteistöjä esittämään lait ja asetukset, 
jotka tämän toiminnan oikeuttavat. Miksi yksityiset 
parkkifirmat saavat olla sekä oikeusistuimia että 
tuomareita omassa asiassaan? Mitkä julkisen vallan 
säännöt ja lait koskevat yksityistä pysäköinninvalvon-
taa? Mikä on kansalaisen valitustie? Entä oikeudet?

Yksityiset pysäköintifirmat käyttävät hyväkseen 
suomalaisten lain kunnioitusta ja naamioituvat näyt-
tämään julkisen vallan käyttäjiltä.

Hallitus voisi milloin tahansa keskeyttää tämän 
lain rajamailla olevan toiminnan, mutta ei tee sitä. 
Miksi? Ilmeisesti Suomessa valtaa eivät käytä hallitus 
ja eduskunta vaan taustalla häärivät yritysten lobba-
rit. Yksityistämisen ahne todellisuus alkaa näkyä.

Lopuksi olennainen Eduskunnan oikeusasiamie-
hen kirjeestä minulle 4. marraskuuta 2016: Voimassa 
olevassa laissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa 
koskevia säännöksiä. Oikeustila on epäselvä.

TAPANI JALKANEN, HANKASALMI

Ps. Pääministeri Sipilä ja hänen avustajansa: milloin 
vastaatte tekemiini kysymyksiin?

Pelkkiä kauniita sanoja
Nykyinen Suomen hallituksen suunta on hyvin koulutus- ja opetusvastainen. Määrä-
rahoja tämä hallitus on onnistunut karsimaan ainakin ammattikouluilta, ammatti-
korkeakouluilta ja yliopistoilta.

Nämä määrärahojen karsimiset ovat aiheuttaneet jo tähän päivään mennessä 
useiden tuhansien työpaikkojen menettämisen, vaikka työllisyyden lisääminen pitäisi 
olla erityisesti yhteiskunnan tärkeimpiä kärkihankkeita. Kouluttamaton kansalainen 
työllistyy todella huonosti ja tämä valitettava tosiasia tulee näkymään tulevaisuu-
dessa hyvin valitettavalla tavalla koko Suomen alueella.

Vaikka Suomen hallituksen ministerit puhuvat kauniita sanoja Suomen tulevai-
suudesta, ne ovat vain sanoja, teot ovat aivan jotain muuta.

ESKO MALINEN, OSASTO 645,  
ELÄKKEELLÄ OLEVA PÄÄLUOTTAMUSMIES

50 motiivi   



Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5109

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja 
autosi olette 
arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

jopa tunnissa, kun oma 
ajopelisi saa kohtalokkaan 
kolhun kesken matkan tai 

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu
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Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

LG FH4A8TDN2 -pyykinpesukone
Tehokkaalla hiiliharjattomalla inverter- 
suoravetomoottorilla varustettu 8 kilon 

pesukone, jonka TurboWash-toiminto pesee 
pyykit raikkaan puhtaaksi vain tunnissa pesu- 
ja huuhtelutuloksesta tinkimättä. NFC Tag On 
-toiminto mahdollistaa uusien pesuohjelmien 
lataamisen pesukoneeseen älypuhelimella. 

Energialuokka A+++ –40 %. Verk.com/65380

479,90
Apurahalla 28,00/kk (23 kk)

Meillä 
pyykistäkin 

selviää...

   todennä-
köisesti aina
    halvemmalla
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