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EEVA MEHTO

Kun jäin työttömäksi Helsingin kaupungin sosi-
aalitoimesta 2014, perustin matalan kynnyksen 
paikan, Aurinkoisen hymyn Helsingin Mylly-
puroon.

Aloitin työt Helsingin kaupungilla 2001. Sitä ennen 
minulla oli pitkä sairaalakierre takanani. Ensin olin Ki-
rurgisessa sairaalassa, sitten Lastenklinikalla ja Suur-
suon sairaalassa. Laitoskierre päättyi Kivelän sairaalan 
kautta Hesperian sairaalaan. Toimin näissä sairaaloissa 
laitosmekaanikkona.

Laitoskierteen jälkeen opiskelin opistotasoisen tut-
kinnon sosiaalialan oppilaitoksessa, suoritin raittius-, 
nuoriso- ja liikuntasihteerin lisäopintoja ja tulin sosiaa-
lialalle töihin.

Ammattihaaveenani oli liikunnanohjaajan työ. Haa-
ve toteutuikin. Ohjaan työssäni monenlaisia liikunta-
ryhmiä, mutta toiminnan johtajana teen tietysti paljon 
myös muuta.

Halusin perustaa matalan kynnyksen paikan, jossa 
vertaistuki on ensisijaisessa asemassa. Pyrimme edistä-
mään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia, jolloin myös asiakkaan taloudellinen tilan-
ne voi kohentua.  

Aurinkoisessa hymyssä näen jatkuvasti työni tulok-
set, kun ihmiset pääsevät elämässään eteenpäin. Halu-
amme auttaa yksinäisiä, köyhiä ja päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujia tarjoamalla heille mielekästä tekemistä 
ja paikan, jossa he voivat tavata toisiaan.

Meillä voi syödä edullisesti, on erilaisia vertaistuki-
ryhmiä, kirjoja, lehtiä ja liikuntamahdollisuuksia. Tarjo-
amme kulttuuripalveluja ja kasvimaita viljeltäväksi, se-
kä ilmaista ruokajakelua jäsenille.

Täällä työskentelee vapaaehtoisten lisäksi ihmi-
siä palkkatuella, kuntouttavassa työssä, työkokeilussa, 
työharjoittelussa sekä koevapaudessa olevia vankeja.

Suomalaisten lisäksi meillä on somaleja, irakilaisia, 
iranilaisia, ukrainalaisia, venäläisiä, virolaisia ja Koso-
von albaaneja, eikä eri kansalaisuuksien välillä ole kos-
kaan ollut kahinaa.

Tulevaisuuden haaveenani on perustaa Portugaliin 
tällainen samanhenkinen paikka, joka toimisi vapaaeh-
toistyövoimalla ja jonne ihmiset pääsisivät lomillaan. n 

PÄÄOSASSA 

Seppo Paakkinen, 62
Kotipaikka: Helsinki
Ammatti: Sosiaalialan sekatyömies
Perhe: Vaimo, viisi poikaa ja suosikkitytär
Harrastukset: Liikunta, mm. ympärivuotinen pyöräily, 
puutarhanhoito, portugalin ja viron kielet sekä kulttuuri  
ja vaimon hyvänä pitäminen

MINUN MOTIIVINI

Matalan kynnyksen 
mies Myllypurosta
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SISÄLTÖ

Kirjastossa viihtyvät niin 
asiakkaat kuin JHL:läiset 
kirjastovirkailijat Tove Knutar 
Sjöblom ja Mikaela Byskata-
Ahlskog.

3  Mies Myllypurosta
Seppo Paakkinen nimittää itseään sosiaalialan sekatyömie-
heksi. Hänet tapaa varmimmin Helsingin Myllypuron Aurin-
koisesta hymystä, joka on kohtauspaikka köyhille, yksinäisille 
ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

6 Kaksikko unelma-ammatissa
Tove Knutar Sjöblom ja Mikaela Byskata-Ahlskog ovat 
unelma-ammatissaan. He työskentelevät Teerijärven kyläkir-
jastossa Kruunupyyssä.Työtään kaksikko kehuu monipuoli-
seksi, sillä päivään mahtuu kaikkea kirjojen tilaamisesta ja 
muovittamisesta tiedon etsimiseen.

15  Kiky koskee lähes jokaista
Kiky-sopimus pidensi lähes kaikkien JHL:läisten työaikaa 
24 tuntia vuodessa.  Vain palo- ja pelastusalan henkilöstö, 
Heta-sopimuksen piirissä olevat henkilökohtaiset avustajat 
sekä valtion ja yksityisen sosiaalipalvelualan tuntipalkkaiset 
välttyivät pidennykseltä.

20 JHL vahva myös yksityissektorilla
JHL tunnetaan julkisen sektorin vahvana edunvalvojana. 
Entistä suurempi osa liiton jäsenistä työskentelee kuitenkin 
yksityisillä sopimusaloilla. Keitä nämä jäsenet ovat, entä hei-
dän työnantajansa? Motiivi otti selvää.

30  Kohti monitilatoimistoja
Avokonttorit ovat monen mielestä vihoviimeisiä työpaikkoja 
meluisuutensa ja rauhattomuutensa takia. Nykysuuntaus on 
kohti monitilatoimistoja, jotka mahdollistavat sosiaalisen 
kanssakäymisen mutta joista löytyy myös sopivasti rauhaa ja 
hiljaisuutta.

43 Erilainen kokki
JHL:läinen Outi Lindgren-Näsman on kokki, jonka keitokset 
onnistuvat vain sattumalta. Nyt hän on koonnut kaikkein 
kauheimmat reseptinsä Pahojen ruokien keittokirjaan – roh-
kaisuksi ja vertaistueksi muille erilaisille kokeille.

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

Vaalikiertue käynnissä.  
Tsekkaa alueesi tapahtumat s. 29
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Luottamuksen 
pääoma

Osingot ovat kevään merkki. Tulosviivan alle sievoi-
sen summan kerännyt yhtiö tai yritys jakaa summan 
omistajilleen osinkoina. Aikoinaan yhtiöön tai yrityk-
seen rahaa sijoittaneet saavat pääomalleen, eli sijoitta-
malleen rahalle, niin sanotusti voittoa.

Entä kansalaiset, voidaanko heidän katsoa sijoittavan 
yhteiskuntaan? Otetaanko suureeksi aika vai veroina 
maksetut eurot? Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan tär-
kein pääoma on luottamus. Ilman sitä yhteiskunta pal-
veluineen rapautuu. On voitava luottaa, että saa palve-
luita, apua tai tukia, jos elämäntilanne sitä edellyttää.

Jos palvelu pelaa ja työntekijöiden palkat, työehdot 
sekä palveluiden hinnat ovat kohtuulliset, onko sillä 
merkitystä, tuottaako sen yksityinen, julkinen vai kol-
mas sektori? 

Yhä useampi JHL:ään liittyvä jäsen työskentelee yksi-
tyisellä sektorilla. Teemajuttu kiteyttää sivulta 20 alkaen, 
missä yrityksissä ja millaisen arjen keskellä JHL:läiset 
työskentelevät. He luottavat liiton pitävän heidän puo-
liaan, jos tarve vaatii. 

Lisäksi on voitava luottaa hyvinvointiyhteiskun-
nan pitävän kaikki elämänsyrjässä kiinni. Tutkija Antti 
Kouvo kertoo sivuilla 26–28, millaista luottamusta yh-
teiskunnassa tarvitaan ja mitä tapahtuu, jollei sitä ole. 
Kuten työpaikoilla, myös ammattiliitoissa tarvitaan 
luottamusta, erityisesti toinen toiseemme.

Esimerkiksi työehtosopimuksien hyväksymisestä ja 
ammattiliiton jäsenmaksun suuruudesta päättää JHL:n 
edustajisto. Kenen käsiin luotat vallan päättää? 

Ehdolla JHL:n edustajistoon on kaikkiaan lähes 1 200 
liittomme jäsentä kolmesta eri vaaliliitosta. Sivuilta 18–
19 voi tarkistaa ohjeet JHL:n vaalikoneen käyttämiseen, 
jotta oman ehdokkaan valinta helpottuu. Kuka onkaan 
se oikea?

kirjastovirkailija   6

arboristi, puutarhuri   12

lastenhoitaja    21

ohjaaja    43

Löydä oma ammattisi

Mies numeroiden 
takana on tamperelainen 
linja-autonkuljettaja Kimmo 
Salminen.

JHL:läinen Outi Lindgren-
Näsman tykkää hyvästä ruoasta, 
mutta hänen omat keitoksensa 
onnistuvat vain satumalta.

Motiivi verkossa, motiivilehti.fi
Ota tavaksi, lue jatkuvasti päivittyvä Motiivi verkossa. 

KAISA LÄÄRÄ 
kaisa.laara@jhl.fi

22.2.2017

SEURAAVA MOTIIVI ILMESTYY 22.3.
AINEISTOPÄIVÄ LEHTEEN ON 2.3.
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TYÖSSÄ

Kirjasto on teerijärveläisten 
yhteinen olohuone
Kirjastovirkailijan työ on yllättävän monipuolista: se 
sisältää kaikkea kirjojen tilaamisesta ja muovittamisesta 
tiedon etsimiseen. Parasta työssä on kuitenkin asiakas-
palvelu, sanovat JHL:läiset kirjastovirkailijat Tove Knu-
tar Sjöblom ja Mikaela Byskata-Ahlskog.

MARINA WIIK
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TYÖSSÄ

Kolme vuotta sitten Teerijärven kirjasto Pohjan-
maalla muutti uusiin tiloihin. Vaikka varastotilaa 
on lähinnä kirjoille, kokonaisvaikutelma on siis-
ti ja viihtyisä. Teokset on jaoteltu aiheen ja kielen 

mukaan: ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi. Yksi nurkka-
us on sisustettu mukavilla sohvilla ja pehmoleluilla erityi-
sesti lapsia varten.    

– Välillä joku poikkeaa edelleenkin katsomaan, millai-
nen tästä oikein tuli, kirjastovirkailija Tove Knutar Sjöb-
lom nauraa. 

Hän on erityisen tyytyväinen rakennuksen toimivaan 
pohjaratkaisuun ja keskeiseen sijaintiin kylän päiväkodin 
ja koulun kupeessa. Sisään astumisen kynnys on matala 
sekä lapsille että aikuisille. 

– Kirjastosta on tullut kaikkien yhteinen olohuone: 
paikka, jossa lämmitellään koulubussia odotellessa, sil-
mäillään lehtiä tai vaihdetaan kuulumisia.

Gunlis ja Kaj-Gustav Österlund käyskentelevät hylly-
jen välissä. He ovat ahkeria lukijoita ja erityisen mieltynei-
tä dekkareihin. Gunlisillä on myös tapana lukea kotiin ja 
puutarhanhoitoon liittyviä lehtiä. 

– Emme kyllä selviäsi ilman kirjastoa, sanoo Kaj-Gus-
tav Österlund.

Sakkomääräys ei miellytä
Uusi kirjastolaki, joka astui voimaan vuodenvaihteessa, 
korostaa kirjastojen yhteiskunnallista roolia. Tove Knutar 
Sjöblom ja Mikaela Byskata-Ahlskog pitävät painotusta 
hyvänä. Heidän mielestään esimerkiksi avoimet keskus-
telutilaisuudet tai kulttuuritoiminta olisivat kiva lisä kir-
jaston arkeen. 

Uuden lain kelpoisuusehtoihin ja sakkoihin liittyviin 
määräyksiin kaksikko sen sijaan suhtautuu kriittisesti. 

– Laki painottaa sakkojen antamisen tarvetta liian myö-
hään palautetuista teoksista. Se on hankalaa, sillä meillä 
asiakkaat eivät voi maksaa kortilla, sanoo Knutar Sjöblom. 

Mikaela Byskata-Ahlskog on samaa mieltä.
– Lisäksi kaukana keskustasta asuvat lainaavat lähinnä 

kirjastoautosta. Pitääkö heitäkin sakottaa, mikäli lainaus-
aika on umpeutunut auton käyntien välissä?

Lain mukaan kunnat saavat vapaasti valita, kuinka suu-
relta osalta henkilökuntaa edellytetään kirjastoalan koulu-
tusta. Edes kirjastotoimenjohtajalta ei vastaisuudessa vaa-
dita informaatioalan opintoja, ”virkaan tai tehtävään so-
veltuva ylempi korkeakoulututkinto” riittää. 

Uudet linjaukset huolestuttavat Teerijärven kirjastovir-
kailijoita.

– Riskinä on, että korkeassa kunnallisessa virassa ollut 

henkilö, jolla ei ole harmainta aavistusta kirjastoalasta, ni-
mitetään virkaan, Knutar Sjöblom sanoo.

Tiedotusta laajalla skaalalla
Uuden kirjastolain nojalla kirjastot kuuluvat edelleen kun-
tien vastuualueeseen. Kruunupyyn kunnassa, johon Tee-
rijärvi kuuluu, kirjastot ovat osa sivistystointa koulujen, 
päiväkotien ja iltapäivätoiminnan ohella. Joissakin muis-
sa kunnissa kirjastopalvelut toimivat kulttuuritoimen alai-
suudessa.

Kruunupyyn sivistystoimen nettobudjetti on 12,6 mil-
joonaa euroa vuonna 2017. Kolmen kirjaston ja kirjastoau-
ton osuus on noin 474 000 euroa.  

– Koulutus haukkaa budjetista leijonanosan, olemme 
siihen verrattuna aika marginaalissa, sanoo Tove Knutar 
Sjöblom. 

Kirjastoauton kohtalo on joka vuosi vaakakupissa, 
mutta Teerijärven kirjasto ei ole ollut lakkauttamisuhan al-
la. Sen sijaan lehtitilausten ja uusien teosten määrää on su-
pistettu. 

– Kiinteisiin kuluihin, kuten henkilöstö- ja lämmitys-
kustannuksiin, on vaikea vaikuttaa, joten kirjahankinnat 
ovat ainoa jäljelle jäävä säästökohde. 

Mikaela Byskata-Ahlskog epäilee, että kirjastojen re-
surssien karsimista toivovat päättäjät eivät ymmärrä nii-
den vaikutusta vähävaraisille. 

– Monilla eläkeläisillä ei enää ole varaa tilata päiväleh-
teä. He lukevat sen täällä, jotta pysyisivät kärryillä maail-
man menosta. 

Vaikka kirjat ovat halvempia kuin ennen, niistä kertyy 
opiskelijoille ja paljon lukeville yllättävän suuria summia. 
Pienillä paikkakunnilla kirjastolla on edelleen myös vahva 
kansansivistyksellinen rooli.

– Autamme ihmisiä löytämään tietoa ja vastaamme ky-
symyksiin kauppojen aukioloajoista lipunmyyntipistei-
siin ja kaikkeen siltä väliltä, sanoo Byskata-Ahlskog. 

Elintärkeä lukutaito
Teerijärven kirjastosta lainataan vuosittain noin 22 000 
kirjaa, äänikirjaa, dvd:tä ja lehteä. Knutar Sjöblomin ar-
vion mukaan jopa 60 prosenttia on lasten- ja nuortenkir-
joja. Kirjasto tekee läheistä yhteistyötä kylän päiväkodin 
ja koulun henkilökunnan kanssa ja on tietoisesti pyrkinyt 
ruokkimaan nuorimpien lukuinnostusta. 

Kirjastovirkailijat ovat muun muassa kutsuneet muista 
yhteyksistä tuttuja henkilöitä kertomaan lukuharrastuk-
sestaan. 

– Jokin aika sitten pyysimme esimerkiksi penkkipun-

Tove Knutar Sjöblomin (vas.) ja 
Mikaela Byskata-Ahlskogin mieles-
tä avoimet keskustelutilaisuudet ja 
kulttuuritapahtumat olisivat kiva lisä 
Teerijärven kirjaston arkeen. 
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TYÖSSÄ

nerruksen maailmanmestarin Fredrik Smulterin käy-
mään. Smulter kertoi saaneensa kirjoista tietoa siitä, mi-
ten hänen tulisi syödä ja harjoitella, kertoo Tove Knutar 
Sjöblom.

Kirjasto on myös kutsunut oppilaita sirkukseen, seik-
kailuradalle ja aarteenmetsästykseen. Tavoitteena on jär-
jestää tapahtumia, jotka luovat positiivisia mielikuvia kir-
jastosta paikkana. 

– En itse ollut lapsena mikään lukutoukka, joten ym-
märrän heitä, jotka eivät lue paljon tai mielellään.

Parasta kirjastovirkailijan työssä on 
löytää asiakkaalle, oli hän sitten nuo-
ri tai vanha, sopiva kirja, joka innostaa 
lukemaan lisää. Hyvässä lukutaidossa 
ei kuitenkaan ole kyse vain huvista. Il-
man syvällistä tekstin ymmärtämistä 
ihminen ei voi ottaa kantaa kirjoitus-
ten todenperäisyyteen tai asettaa niitä 
oikeisiin asiayhteyksiin. 

– Lapsilla on myös nykyään paljon 
lukuläksyjä eri aineissa. Jos pelkkä lu-
keminen tuottaa vaikeuksia, on kaksin 
verroin haastavampaa oppia uutta, sa-
noo Mikaela Byskata-Ahlskog. 

Aiemmin perheet kävivät usein kirjastossa lastensa 
kanssa. Tänä päivänä käynnit ovat enenevissä määrin siir-
tyneet oppilaitosten vastuulle.  

– Lukeminen kilpailee monen muun tekemisen kans-
sa. Meidän täytyy markkinoida itseämme lapsille ihan eri 
tavalla kuin aiemmin herättääksemme heidän mielenkiin-
tonsa. 

Enemmän kuin vain kirjoja
On pitkälti sattuman kauppaa, että Knutar Sjöblom ja By-
skata-Ahlskog päätyivät kirjastoalalle. Ensimmäinen opis-
keli pääaineenaan folkloristiikkaa, jälkimmäisestä taas piti 
tulla saksankielenopettaja.

– Olen aina lukenut paljon. Auskultointiani 
edeltävänä kesänä olin lisäksi Kruunupyyn kir-
jastossa kesätöissä. Jaksoittain olen tehnyt myös 
opettajan töitä, mutta tämä tuntuu kyllä omim-
malta, sanoo Byskata-Ahlskog. 

Knutar Sjöblom valitsi informaatiotieteen si-
vuaineekseen parempien ideoiden puuttees-
sa. Kirjastovirkailijan työ on kuitenkin ylittänyt 
odotukset kaikilla mittareilla. 

– Toki kirjallisuus on keskiössä, mutta työ on 
paljon muutakin, hän sanoo. 

Byskata-Ahlskog nyökyttelee. 
– Työpäivät ovat erittäin vaihtelevia ja sisäl-

tävät kaikkea tilauksista kirjojen muovittami-
seen ja tiedon etsintään. Asiakaspalvelu on hauskinta. Jos-
kus sopivien kirjojen hakeminen eri ihmisille muistuttaa 
etsivän työtä. 

Edwina Björk, 7, kävi 
kirjastossa mummonsa 

Margarethe Knutarin 
kanssa. Knutar lukee 

mielellään elämänkertoja  
ja Björk pitää erityisesti 

hevoskirjoista. 

OLEMME HUONO-

JA NÄYTTÄMÄÄN, 

MIHIN PYSTYM-

ME. EHKÄ UUDET 

TOIMINTAMUODOT 

TEKEVÄT SIITÄ 

HELPOMPAA? 
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TYÖSSÄ

Tällä hetkellä kaksikko jakaa kokopäiväisen kirjastovirkai-
lijan toimen, sillä Knutar Sjöblom on osittaisella hoitovapaalla. 
Tavallisesti yksi ihminen hoitaa kaikki tehtävät ja voi olla vai-
keaa löytää ketään, jonka kanssa voisi vaihtaa ajatuksia työstä. 

– Jos haluaa, että jokin asia etenee, täytyy olla aktiivinen itse. 
Lisäksi on vaikea vaihtaa työvuoroja kenenkään kanssa, jos on 
yksin, Knutar Sjöblom sanoo. 

Toiveena vahvempi edunvalvonta
Edes kirjastovirkailijan ei voi olettaa lukevan kaikkia uutuus-
kirjoja. Mikaela Byskata-Ahlskog ja Tove Knutar Sjöblom seu-
raavatkin alansa ajankohtaisia asioita uutiskirjeiden, lehtien ja 
kurssien avulla. 

Molemmat ovat JHL:n jäseniä, mutta eivät aktiiveja omassa 
yhdistyksessään. 

– Minulle on aina ollut itsestäänselvyys kuulua ammattiliit-
toon. JHL tuntui sopivalta kun kyselin asiaa tutuilta ja vertailin 
eri vaihtoehtoja netissä, sanoo Knutar Sjöblom.

Niinä harvoina kertoina kun hän on ollut yhteydessä liittoon, 
palvelu on ollut hyvää. Byskata-Ahlskog sen sijaan toivoo vah-
vempaa edunvalvontaa kirjastosektorilla.  

– Liitto on ollut aikaa hiljaa uuden kirjastolain suhteen. Mie-
heni kuuluu opettajien ammattiliittoon, joka reagoi heti kun jo-
ku heitä sivuava asia on ajankohtainen. Joskus kysyn itseltäni, 
kuka meidän asioitamme oikein ajaa?

Hän myöntää, että kirjastojen pitäisi myös kyetä markkinoi-
maan itseään paremmin. 

– Kirjastot ovat usein etulinjassa kun on kyse esimerkiksi uu-
sien teknisten apuvälineiden käyttöönotosta. Sen sijaan olemme 
vähän huonoja nostamaan omaa päätämme ja näyttämään, mi-
hin pystymme. Ehkä uudet toimintamuodot tekevät siitä hel-
pompaa? 

Kirjastojen tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, näkevätkö po-
liitikot niiden arvon ja ovatko he halukkaita ohjaamaan toimin-
taan rahaa. Yhdestä asiasta Byskata-Ahlskog ja Knutar Sjöblom 
ovat kuitenkin varmoja: kirjalla, myös paperisella ja kovakanti-
sella, on tulevaisuus ja se tulee löytämään uusia ystäviä myös 
vastaisuudessa. n

Uusi laki lisää liikkumatilaa
Vuoden alussa voimaan tullut laki yleisistä kirjastoista väljentää henki-
löstön kelpoisuusehtoja ja antaa kirjastoja ylläpitäville kunnille nykyistä 
joustavamman mahdollisuuden päättää henkilöstön pätevyysvaatimuk-
sista. Aiemmin asiantuntijatehtävissä toimivalta vaadittiin informaatio-
alan opintoja, uuden lain mukaan kyseeseen voi tulla myös muu soveltu-
va korkeakoulututkinto. 

Muutosta perustellaan muun muassa sillä, että se houkuttelisi aiem-
paa enemmän miehiä alalle. JHL pitää tavoitetta hyvänä, mutta muis-
tuttaa lausunnossaan, että samasta työstä on maksettava sama palk-
ka sukupuoleen katsomatta. Kirjastojen nykyisen henkilöstön asemaan 
muutoksella ei ole vaikutusta.

Uusi laki painottaa kirjastolaitoksen yhteiskunnallista roolia ja velvoit-
taa kirjastot edistämään aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sanan-
vapautta.

Yleisen kirjaston aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen ovat jatkos-
sakin maksuttomia, sekä lähikirjastossa että etälainana. Sen sijaan kunta 
voi periä maksun esimerkiksi myöhässä palautetuista aineistoista tai va-
ratun aineiston noutamatta jättämisestä. 

Uusi laki sallii kirjastoille myös porttikieltojen antamisen. Henkilökunta 
voi asettaa henkilön enintään kuukauden mittaiseen kirjaston käyttökiel-
toon, mikäli hän on aiheuttanut olennaista häiriötä kirjaston toiminnalle, 
vaarantanut turvallisuutta tai vahingoittanut kirjaston omaisuutta. 

TOVE KNUTAR SJÖBLOMIN KIRJATÄRPIT

• Erlandsson, Karin: Kuolonkielot
• Kondo, Marie: KonMari siivouksen  

elämänmullistava taika
• Hole, Stian: Hermannin salaisuus
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TYÖELÄMÄ Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Kuntaväen 
eläkkeet 
hyvässä  
turvassa
Ennakkotiedot lupaavat 
hyvää. Kevan sijoitukset tuottivat 
viime vuonna peräti 7,4 prosenttia. 
Vuonna 2015 eläkevarallisuuden 
tuottoprosentti oli 4,8.

Sijoituslajeittain eriteltynä tuotto 
jakautui seuraavasti: korkosijoitukset 
6,5 prosenttia, osakkeet ja osakera-
hastot 8,8 prosenttia ja kiinteistösi-
joitukset 5,0 prosenttia.

Kevan sijoitusten markkina-arvo 
oli vuoden 2016 lopussa 48,5 mil-
jardia euroa (vuoden 2015 lopussa  
44,2 mrd).

Myös pitkässä juoksussa tarkastel-
tuna kunta-alan eläkkeiden rahoituk-
sesta ja eläkevarojen sijoittamisesta 
vastaava Keva on onnistunut hyvin 
tehtävässään, sillä sen sijoitusten 
viiden viime vuoden nimellistuotto 
ilman pääomapainotusta on ollut  
8,2 prosenttia ja reaalituotto 7,1 
prosenttia.

Myös nuoret aikuiset
kokevat ikäsyrjintää
Eristämistä, vähättelyä. Ikäsyrjin-
tää työpaikallaan ja työhönotossa kokevat 
useimpien tutkimusten mukaan ikääntyvät, 
yli 50 vuotta täyttäneet. 
Tampereen yliopiston tuore selvitys osoit-
taa, että myös nuoria syrjitään työelämässä 
yllättävän paljon.

Sen mukaan noin 5–7 prosenttia alle 
35-vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista 
kokee ikärasismia työpaikallaan. Tyypilli-
set ikäsyrjinnän tavat ovat eristäminen ja 
vähättely.

Nuorten kokema ikäsyrjintä voi ilmetä 
myös kielteisinä asenteina, palkkaepätasa-
arvona, epäystävällisenä kohteluna ja työuralla etenemisen esteinä.

Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura -tutkimushanketta rahoittaa Työsuoje-
lurahasto.

LUOTTAMUS MELKEIN 
TAPISSA
Kuluttajien luottamus talouteen on noussut uuteen 
ennätykseen. Viime vuoden tammikuussa luotta-
musindikaattori osoitti 8,2:ta, kuluvan vuoden alussa 
lukema oli 21. Indikaattori koostuu kuluttajien uskos-
ta omaan ja Suomen talouteen, työllisyysnäkymiin ja 
oman kotitalouden säästämismahdollisuuksiin. 

Työmäärä ylitti monen sietokyvyn

Tutkimuksen mukaan yli 75 prosenttia kuntatyönte-
kijöistä arvioi jaksavansa työssään eläkeikään asti. 
Tosin lähihoitajista näin arvioi vain 61 prosenttia ja 
kodinhoitajista 66 prosenttia.

Tutkimuksen myönteisiin tuloksiin kuuluu myös 
se, että kuntatyöntekijät kokivat saavansa aiempaa 
enemmän tukea esimiehiltään. Myös johtaminen ko-
ettiin entistä oikeudenmukaisemmaksi.

Vähemmän mairittelevaa on se, että keskimäärin 
39 prosenttia vastaajista koki työmäärän kasvaneen 
yli sietokyvyn. Tämä oli yleistä etenkin sosiaali- ja ter-
veydenhoidossa ja kasvatus- ja opetustehtävissä.

Esimerkiksi luokanopettajista, lähihoitajista ja 
sosiaalityöntekijöistä noin puolet koki nykyisen työ-
taakkansa sietämättömäksi. Asteikon toisessa päässä 
olivat perhepäivähoitajat. Heistä 15 prosenttia koki 
työmäärän kasvaneen sietämättömiin mittoihin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös työssä tapahtunei-

ta muutoksia ja henkilöstön vaikutus-
mahdollisuuksia. Muutokset ovat pa-
rin viime vuoden aikana lisääntyneet, 
mutta melkein 43 prosenttia vastaa-
jista koki, ettei heillä ole mahdolli-
suutta vaikuttaa niihin.

Tätä mieltä olivat etenkin palomie-
het ja vartijat. Seuraavaksi vähiten 
vaikutusmahdollisuuksia oli kuljetta-
jilla, hammashoitajilla, kodinhoitajil-
la, lähihoitajilla, osastosihteereillä ja 
keittiöapulaisilla.

Kunta10 on Työterveyslaitoksen seurantatutkimus, 
jossa on mukana kuusi isoa kaupunkia ja niiden viisi 
lähinaapuria: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, 
Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. 
Helsinki osallistui tutkimukseen ensimmäisen kerran  
vuonna 2014.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat mukana ole-
vien kuntien vakituiset työntekijät ja pitkäaikaiset 
sijaiset, yhteensä yli 90 000 henkilöä. Tuoreimpaan 
kyselyyn vastasi noin 65 000 henkilöä.

HYVÄÄ JA HUONOA. Entistä suurempi osa kunta-alan 
työntekijöistä uskoo jaksavansa työssään eläkeikään asti. 
Tulos perustuu uusimpaan Kunta10-tutkimukseen, jossa 
on seurattu kunta-alalla työskentelevien työhyvinvointia 
vuodesta 1997 lähtien.
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MOTIIVIRAATI

Ari Huuskonen, Helsinki
JHL:n edustajiston jäsen 

– Nykymuotoista sosiaalituki-
viidakkoa - sitä mitä kaikkea 
se pitää sisällään - ei tässä val-
takunnassa hallitse nykymuo-
dossaan kukaan. Jotain sille on 
ehdottomasti tehtävä. Perustu-
lokokeilu on yksi vaihtoehtoi-
nen malli.
Olen tässä vaiheessa ehkä hie-

man skeptinen, että onko juuri tämänkaltainen ratkaisu 
se parhaiten toimiva. Kahden vuoden päästä ollaan var-
masti viisaampia. 

Jaana Heininen, Honkakoski
JHL:n edustajiston vara-
puheenjohtaja 

– Näen perustulokokeilun oi-
kein hyvänä ja kannatettavana 
asiana. 
On niin monia, jotka putoa-
vat helposti ihan tyhjän päälle 
esimerkiksi säännöllisen pal-
kanmaksun päättyessä. Monet 
kokevat tukijärjestelmän myös 

tosi kankeana ja hankalana, ja perustulo on siitäkin hy-
vä, että se tulee automaattisesti.  Uskon, että kokeilu 
ajaa asiansa byrokratian vähentämisessä ja kannus-
tinloukkujen purkamisessa. Jonkinlainen taattu ja ai-
na varmasti maksettava perustulo vähentäisi varmasti 
myös maksuhäiriömerkintöjä, se kun voisi hillitä muun 
muassa pikalainojen tarvetta.

Motiiviraatiin vastanneista reilut 70 prosenttia 
oli sitä mieltä, että kokeilu on kannatettava. 
Kolmisenkymmentä prosenttia on vielä epäröi-
vällä kannalla.

Perustulokokeilu - hyvä vai huono juttu?

Vuoden alussa käynnistyneeseen 
kaksivuotiseen kokeiluun valittiin 
satunnaisryhmä, joka koostuu 2 000 
työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa 
saavasta henkilöstä.  Osallistujat saa-
vat verottomana 560 euroa kuukau-
dessa, eivätkä palkka- tai yritystulot 
vaikuta siiihen. 

   KYLLÄ
• Periaatteessa kyllä, mutta arpomalla tehty 

valinta ei välttämättä kohdistu juuri kaikkein 
ongelmallisimmin työllistyviin henkilöihin. En 
tosin tiedä mikä toimisi paremmin kuin arpo-
minen. Odottavalla kannalla. Katsotaan mitä 
kokeilu kertoo.

• Kohti kansalaispalkkaa.
• Vähentää turhaa paperisotaa. Kannustaa ot-

tamaan vastaan esim.lyhyitä sijaisiuksia jotka 
voivat johtaa myös pidempään työsuhteeseen.

• Vasta käytännön kokeiluissa ilmenee epäkoh-
dat, porsaanreiät, keinottelut yms. Toisia hen-
kilöitä tämä menetelmä kannustaa. On myös 
joukko niitä, jotka ovat päässeet yhteiskun-
nan tarjoamiin apu- ja tukikeinoihin eivätkä 
motivoidu enää työelämään. Onko kartoitettu, 
kuinka paljon näitä perustulojärjestelmään 
kuuluvia on? Onko Kelan rahapussissa tar-
peeksi rahaa vai joutuuko maksumiehiksi esim. 
pienellä eläkkeellä elävät eläkeläiset, joiden 
osuus vain kasvaa tulevaisuudessa?

• Kyllä kannatan. Pienituloiselle tämä on todella 
merkittävä apu. Jos vielä tämän ansiosta joku 
esim. ylivelkaantunut voi aloittaa yritystoimin-
nan, niin sehän on aina plussaa.  
 
EI

• Perustulo on periaatteessa hyvä tai ainakin tut-
kimisen arvoinen idea, mutta kokeilun toteutus 
on huonosti suunniteltu. Kohderyhmä on liian 
suppea eikä siinä huomioida perustulon vai-
kutuksia erilaisissa elämäntilanteissa oleviin 
ihmisiin, ainoastaan sellaisiin työttömiin, jotka 
ovat oikeutettuja Kelan maksamiin työttömyy-
setuuksiin. 

• Raha ei välttämättä mene oikeaan osoittee-
seen!  On paljon Suomen kansalaisia, jotka 
oikeutetusti ja tulojensa perusteella tarvitsisi 
nekin eurot jokapäiväiseen elämäänsä johtuen 
elämään laskennallisen köyhyysrajan alapuo-
lella. Pitäisi viisaiden päättäjien osata ratkaista 
muilla keinoin kansalaisten halukkuus työnte-
koon ja poistaa tai ainakin vähentää byrokra-
tia- ja kannustinloukkuja.

• Ei missään nimessä.Palkan täytyy perustua 
työntekoon ja veronmaksuun kaikilta.

AJANKUVAKUVA MARINA WIIK

Hyvää laskiaista!
Kirkollisessa perinteessä laskiaistiistain jälkeinen tuhkakeskiviikko aloittaa kevätpaaston, joka  
loppuu pääsiäisenä. Laskiaiseen ovat kuuluneet tukevat ruoat, kuten hernekeittoa ja laskiais- 
pullat, sekä mäenlasku. Laskiaisena hyvästellään pimein talvi ja aletaan odottaa kevättä.

Monet laskiaismenot ovat luultavasti perua vanhasta työnjuhlasta, jolloin naiset  
lopettivat pellavien, hamppujen ja villojen muokkaamisen ja kehräämisen langoiksi.
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AMMATTIUUTISET Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Seksiopas avustajille
Avusta ja ohjaa 
seksissä turvallises-
ti -opas käsittelee 
tabua aihetta, 
vammaisten seksu-
aalisuutta ja sek-
sissä avustamista. 

Oppaan on kirjoittanut Tanja Roth ja se 
perustuu hänen seksuaaliterapiaopinto-
jensa lopputyöhön (2015).

Opas on ensimmäinen laatuaan Suo-
messa, ja se on suunnattu henkilökoh-
taisille avustajille, muille vammaistyötä 
tekeville ja avunkäyttäjille.

Oppaassa käsitellään seksissä 
avustamisen käytäntöjä, menetelmiä ja 
etiikkaa. Seksissä avustaminen voi olla 
joko passiivista tai aktiivista. Passiivinen 

avustaja pysyy sivussa itse seksuaalises-
ta toiminnasta, aktiivisessa avustami-
sessa henkilö voi auttaa seksivälineiden 
käytössä, asennoissa ja seksiin liittyvis-
sä liikkeissä, jolloin hän on osallisena 
mielihyvän tuottamisessa. Avustaja 
ei kuitenkaan ole seksikumppani tai 
tavoitteellinen seksin osapuoli.

Oppaassa käsitellään myös avus-
teisen seksin ja seksipalveluiden raja-
pintaa. Lisäksi oppaasta löytyy tietoa 
sairauksien ja vammojen vaikutuksesta 
ihmisen seksuaalisuuteen, lyhyt seksi-
sanasto ja yleisimpien seksivälineiden 
esittely.

Tanja Roth: Avusta ja ohjaa seksissä 
turvallisesti. Kynnys ry ja Sexpo-säätiö 
2016. 50 s.

Lahdessa on meneillään tutkimus, jossa 
selvitetään, mitä eroa on kunnan itsen-
sä tuottamalla ja yksityisellä kotihoidol-
la. Usvako-tutkimushanke, eli Ulkoistuk-
sen vaikutusten arviointi kotihoidossa, 
jatkuu marraskuuhun 2017.

Tutkimuskohteena on Launeen kau-
punginosa, jonka kotihoito ulkoistettiin 
vuoden 2015 toukokuussa kahdelle 
yksityiselle palveluntuottajalle, Debora 
Oy:lle ja Mainio Vireelle. Launeen aluel-
la asuu noin 150 kotihoidon asiakasta.

Tähän mennessä on selvinnyt, 
että julkisesti ja yksityisesti tuotetun 
kotihoidon vertailu ei ole helppoa. 
Talousvaikutusten arviointia vaikeut-
tavat julkisen sektorin laskentajärjes-
telmään ja palveluiden hinnoitteluun 
liittyvät puutteet. Vielä vaikeammaksi 
on osoittautunut laadun mittaaminen, 
sillä kotihoidon asiakkaiden ja näiden 
omaisten kokemukset ja mieltymykset 
ovat hyvin yksilöllisiä.

Alustavien tulosten mukaan ulkoistus 
näyttää tuoneen noin kymmenen pro-

sentin tuottavuushyödyn kaupungille. 
Toisaalta taas kaupungin kotihoito on 
koettu tasalaatuisemmaksi kuin yksi-
tyisen tarjoama. Varsinkin siirtymävai-
heessa palvelutaso madaltui ja ilmeni 
tietokatkoja. Toiminnan vakiinnuttua 
tilanne kuitenkin parani.

Kysyttäessä kotihoidon asiakkaat 
saattoivat ihmetellä, että uudet hoi-
tajat ovat nuorempia kuin kaupungin 
työntekijät ja että heillä on lävistyksiä. 
Joidenkin mielestä taas kaupungin työn-
tekijät hymyilivät enemmän ja olivat 
kokeneempia. Kumpikaan kommentti ei 
kerro kovin paljon laadusta.

Tutkimuksen toteuttaa Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston Lahden 
yksikkö yhdessä Lahden kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. 
Hankkeen vastuujohtaja on professori 
Tuomo Uotila.

Tarkempaa tietoa ulkoistuksen vai-
kuttavuudesta ja vaikutuksista saadaan 
loppuvuodesta.

Joka kolmas pelkäsi  
vastaanottokeskuksissa
Työ vastaanottokeskuksissa koetaan yleisesti ottaen 
turvalliseksi. Kaksi kolmasosaa työntekijöistä ei ollut 
pelännyt väkivallan kohteeksi joutumista työpaikal-
laan viimeisten 12 kuukauden aikana. Kuitenkin noin 
kolmannes asiakastyötä tekevistä, esimerkiksi ohjaa-
jista, sosiaalityöntekijöistä ja terveydenhoitajista, oli 
pelännyt vähintään kerran ja kymmenkunta prosenttia 
useamminkin vuoden aikana.

Tulos käy ilmi rikoksentorjuntaneuvoston ja Maa-
hanmuuttoviraston turvallisuuskyselystä, joka julkais-
tiin tammikuussa 2017. Kyselyyn vastasi lähes 900, eli 
noin kolmannes vastaanottokeskusten työntekijöistä.

Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden työssään kokemaa väkivaltaa ja sen 
uhkaa,  asukkaiden keskinäistä häiriökäyttäytymistä ja rikollisuutta sekä  ympäristön 
keskuksissa asuville ja siellä työskenteleville aiheuttamaa häiriötä ja uhkatilanteita.

JHL:n jäsenissä on runsaasti SPR:n, kuntien, Maahanmuuttoviraston ja yksityisten 
ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa työskenteleviä ohjaajia ja vastaavia ohjaajia.

Lisää Turvallisuuden kokemukset vastaanottokeskuksissa -tutkimuksesta
urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-554-6

VIHERALAN AMMATIT
ESITTÄYTYVÄT VIDEOILLA

Viheralalta löytyy yllättävän monenlai-
sia ja sisällöltään erilaisia ammatteja. 
Tämän voi todeta Viherympäristöliiton 
videoilta, joilla pyritään herättelemään 
ammattia etsivien nuorten ja hiukan 
vanhempien ammatinvaihtajien kiinnos-
tusta alaa kohtaan.

Videoilla esitellään kymmenen vi-
heralan ammattia arboristista kaupun-

ginpuutarhuriin ja maisemasuunnittelijasta ja viher- ja ympäristörakentajaan. Jotkut 
viheralan ammattilaiset, kuten maisema-arkkitehdit, työskentelevät kirjoituspöydän 
ääressä, mutta useimmat ulkona sekä rakennetun että luonnonympäristön keskellä.

Esimerkiksi arboristien, eli puunhoitajien, tehtäviin kuuluvat puiden hoitoleik-
kaukset sekä puiden kuntoarviot ja kaatotyöt. Työ ei sovi heikkohermoisille, sillä 
leikkaukset tehdään enimmäkseen kiipeillen tai nostokorista. Työturvallisuuden ta-
kaamiseksi arboristit työskentelevätkin aina pareittain ja harjoittelevat säännöllisesti 
puusta pelastamista.

JHL:ään kuuluu satoja viheralan ammattilaisia, jotka työskentelevät enimmäk-
seen kuntien, kaupunkien ja seurakuntien palveluksessa. Yleisin ammattinimike on 
puutarhuri.

Videot löytyvät Viherympäristöliiton YouTube-kanavalta, 
youtube.com/user/VYLvideot

KUMPI KOTIHOITO PAREMPAA,  
JULKINEN VAI YKSITYINEN?

STM on parhaillaan uudistamassa vanhustenhoidon laatusuositusta. Vanhustyön 
mitoitus säilyy ennallaan (0,5 hoitajaa ympärivuorokautisessa hoidossa olevaa 
vanhusta kohden), mutta henkilöstömitoituksessa huomioidaan aiempaa väljemmin 
muitakin ammattiryhmiä kuin suoranaiseen hoitoon ja hoivaan osallistuvia.

Jatkossa mitoitukseen laskettaisiin mukaan esimerkiksi oppisopimuskoulutettavat 
ja muut sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, viriketoiminnan ohjaajat, fysio- ja toimin-
taterapeutit sekä hoito- ja laitosapulaiset siltä osin kuin he osallistuvat välittömään 
asiakastyöhön. Hoito- ja laitosapulaiset eivät kuitenkaan saisi olla yksin työvuoros-
sa, eivätkä vastata lääkityksestä. Sama pätee hoiva-avustajiin.

JHL on ollut huolissaan erityisesti opiskelijoiden ja kouluttamattomien ottamises-
ta mitoitukseen. – Nykyisin oppisopimusopskelijan saa laskea mitoitukseen, kun 2/3 
koulutuksesta on suoritettu. Linjaus on syytä pitää ennallaan, sanoo JHL:n erityis-
asiantuntija  Marjo Katajisto.

Mitoitusperusteiden väljennykset johtuvat säästöpaineista. Hallitus edellyttää 
vanhuspalveluilta 50 miljoonan euron säästöjä tänä vuonna ja 70 miljoonan säästö-
jä vuonna 2018.

Edellinen laatusuositus on vuodelta 2013. Uusi pyritään saamaan valmiiksi ke-
vään aikana.

Hoitajamitoitus  
väljenee, kuinka  
käy laadun?
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HALOO!

Miten käy huoltosuhteen, julkisen 
sektorin työeläkevakuuttajan 
Kevan toimitusjohtaja Timo Kie-
täväinen?
– Taloudellinen huoltosuhde on 
heikentynyt merkittävästi. Vuonna 
2013 suhde oli sata työssä käyvää 
137:ää kohden, vuotta myöhemmin 
141:tä. Huoltosuhteeseen vaikuttavat 
työllisyyden kehityksen ja taloudel-
listen suhdanteiden lisäksi syntyvyys, 
väestörakenne ja muuttoliike. Tilanne 
näyttää huonolta.

Mitkä muut tekijät vaikuttavat 
huoltosuhteeseen?
– Viime vuonna meillä syntyi en-
nätysvähän lapsia, eli kuolleita oli 
enemmän kuin syntyneitä. Väestö 
kasvaa vain muuttoliikkeen ansionsa. 
Samanaikaisesti työmarkkinoita vai-
vaa kohtaanto-ongelma ja vaikeasti 
työllistyvien osuus kasvaa. Se merkit-
see kylmää kyytiä tilanteessa, jossa 
väestömme ikääntyy voimakkaasti.

Joudutaanko palveluja leikkaa-
maan maksajapuolen pienetessä?
– Jos palvelut pystytään järjestämään 
nykyistä tuottavammin, leikkaustarve 
vähenee. Sote-uudistus on merkit-
tävässä asemassa, eli kyetäänkö 
vähemmillä resursseilla tuottamaan 

kansalaisten tarvitsemat palvelut 
uusin tavoin. Keskeisten palvelujen 
turvaamiseksi joudutaan tinkimään 
vähemmän tärkeistä palveluista. Mitä 
nopeammin valinta tehdään, sen 
vähemmillä vaurioilla selvitään.

Kuinka kuntien käy?
– Sote helpottaa kuntien asemaa, 
kun ikääntyvän väestön palvelu-
tarpeesta huolehtiminen siirtyy 
maakunnille.

– Huoltosuhteen heikkeneminen 
on kunnillekin huono asia. Raskas 
huoltosuhde heikentää alueiden 
elinvoimaisuutta, kun yksityisellekin 
sektorille on vaikea saada osaavaa 
työvoimaa. Toisaalta kuntien pitää 
satsata esteettömyyteen mm. kaa-
voituksessa, jotta ikääntyvä väestö 
pääsee liikkumaan.

Voiko huoltosuhdetta vahvistaa?
– Kunnat voivat pitää huolta pitkä-
aikaistyöttömien ja muiden vaikeasti 
työllistettävien työllistämisestä. 
Pitää olla erittäin huolissaan, jos 
kuntien työllistämiskeinot heikkene-
vät maakuntauudistuksen myötä. 
Tarvitaan vahvaa paikallista otetta, 
eli viranomaisten yhteistyötä, jossa 
elinkeinoelämä ja kolmas sektori ovat 
mukana.

Lisääntyykö kuntien eriarvoisuus?
– Jos kunnan huoltosuhde on heikos-
sa jamassa, se uhkaa jopa kunnan 
olemassaoloa.

Miten käy eläkkeiden?
– Ikääntymisestä johtuvaan huolto-
suhteen heikkenemiseen on varau-
duttu rahastoimalla. Ensi vuonna 
kuntapuolella ulos maksetaan 
enemmän eläkkeitä, kun sisään virtaa 
rahaa. Jos työllisyys heikkenee, se 
lisää kuormaa.

Mikä on pahin uhkakuva?
– Isoilla maantieteellisillä alueilla ei 
enää pystytä pyörittämään palveluja, 
mikä johtaa kansalaisten eriarvoistu-
miseen. Se on heikkenevien näkymien 
tie. Sitä meidän pitäisi pysyä torju-
maan kaikin keinoin. Pitää pystyä 
lisäämään työllisyyttä, hoitamaan 
työmarkkinoiden kohtaanto-ongel-
maa, nostamaan syntyvyyttä, lisää-
mään järkevässä määrin työperäistä 
maahanmuuttoa ja kotouttamaan 
Suomessa asuvaa ulkomaalaista 
väestöä.

BIRGITTA SUORSA

Huoltosuhde
• Väestöpohjainen huoltosuhde lasketaan sen mukaan, paljonko työikäisiä on huollettavia,  

eli lapsia ja vanhuksia, kohden.
• Vuonna 2000 sataa työikäistä kohti oli yhteensä 50 lasta ja vanhusta. Nyt hoivattavia on  

60, ja reilun kymmenen vuoden kuluttua 70.
• Taloudellisesta huoltosuhdetta laskiessa huoltajiksi lasketaan vain työssä käyvät. Vuonna 2014  

sataa työssä käyvää kohden oli 141 huollettavaa. Heistä valtaosa oli eläkeläisiä, lapsia ja opiskelijoita.
• Työllisyys näkyy taloudellisessa huoltosuhteessa. 1989 huoltosuhde oli viime aikojen matalin (112) 

ja 1993 korkein (172).
Lähteet: Tilastokeskus, Findikaattori 

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen 

Miten käy huoltosuhteen?
 
MITÄ?  
Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) 
on puhunut uusien leikkausten tarpees-
ta, jollei kestävyysvaje pienene nykyisillä 
toimilla.

MIKSI? 
Kestävyysvaje syntyy, kun työssä käyviä 
on liian vähän, jotta palkoista saatavilla 
verotuotoilla voitaisiin rahoittaa lasten, 
opiskelijoiden, vanhusten ja työttömien 
hyvinvointipalvelut.

UUSI SUOSITUS  
KOROSTAA KIIREETÖNTÄ 
KOULULOUNASTA

Uusi kouluruokasuositus on valmistunut. 
Se korostaa kiireetöntä yhdessä syömis-
tä ja ruokailun kasvatuksellista merki-
tystä. Lisäksi suositus neuvoo lisäämään 
kasvisruokien, kalan ja vaalean lihan 
määrää kouluaterioissa.

Kouluruokasuosituksen on laatinut 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 
Edellinen suositus on vuodelta 2008.

Suosituksen mukaan koulussa 
syödyn aterian tulee kattaa kolmannes 
koululaisen päivittäisestä energiantar-
peesta. Alakoululaisilla se tarkoittaa 700 
kilokaloria, yläkoululaiselle 850. Lisäksi 
lounaan tulisi olla sellainen, että se hou-
kuttelee myös yläkoululaiset lautasen 
ääreen.

Suositus kehottaa lisäämään kasvis-
ten sekä kalan ja vaalean lihan käyttöä 
kouluruoissa. Punaisen lihan määrää pi-
täisi sen sijaan vähentää. Suositus antaa 
myös ohjearvot suolan, lisätyn sokerin, 
kuidun ja rasvan määrälle pääruoas-
sa, lisukkeissa, leivässä ja maidossa. 
Pääruoka saisi sisältää enemmän rasvaa 
kuin aiempi suositus ohjeistaa. 

Pelkän ravintosisällön lisäksi suositus 
ottaa kantaa kouluruokailun käytännön 
järjestelyihin ja ruokailuaikoihin. Ruoka-
tunnin minimikesto on vähintään puoli 
tuntia ja sen tulisi sijoittua mielellään 
kello 11–12 väliin.

Syödään ja opitaan yhdessä - koulu-
ruokasuositus
urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-791-6

Sosiaalialan 
ammaattilainen, 

muista hakea  
ammattisi laillistusta. 

Hakuohje: 
valvira.fi/sosiaalihuolto/

sosiaalihuollon-ammatti-
oikeudet/hakemusohjeet
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AJASSA & I TIDEN

PÄIVI NIEMI-LAINE 
PUHEENJOHTAJA 

JHL

Ei oteta annettuna

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja 
Eeva-Liisa Inkeroinen ilmoitti yksikantaan 
helmikuun alussa, että Suomen malli on 
kuopattu. JHL oletti vielä tammikuussa, että 

teknologiateollisuuden ja vientialojen palkansaaja-
liittojen kutsusta järjestetty tilaisuus olisi ollut avaus 
aidosta vuoropuhelusta kaikkien toimialojen kesken 
yhteisen Suomen mallin puolesta. Toisin kävi, vaikka 
tilaisuuden talouskatsauksessa kävi ilmi, että palve-
lujen asema bruttokansantuotteen kasvattajana on 
selvästi voimistunut.

 Vientialat ovat ilmoittaneet, että heidän palkka-
mallinsa syntyy maaliskuun loppuun mennessä. Hyvä 
niin, mutta on muistettava, että Suomen hallituk-
sen kehysriihi pidettäneen kuntavaalien jälkeen 
vappuviikolla. Kysymys kuuluukin, kuinka pitävä tuo 
malli on. Maan hallitus on maanitellut syventämään 
paikallista sopimista työpaikoilla ja samaan hen-
genvetoon uhitellut, että jos paikallinen sopiminen 
ei laajene, tulee lisäleikkauksia 1-2 miljardin edestä. 
Julkinen sektori tuleekin rauhassa katsomaan, millai-
sia säkeitä puoliväliriihestä tulee erityisesti julkisen 

sektorin laulettavaksi. Hallitus on hyvin tietoinen sii-
tä, että julkinen sektori sai kilpailukykysopimuksessa 
kaksoisrangaistuksen - työaika piteni ja ostovoimaa 
leikattiin lomarahan leikkauksella kolmen vuoden 
ajan. Enempää julkinen sektori ei niele. Talouden ar-
viointineuvoston raportinkaan mukaan kikyn halutut 
vaikutukset eivät tule toteutumaan. Olisiko nyt aika 
aidon kolmikantaisen yhteiskuntasopimuksen, jossa 
aidosti sovittaisiin palkoista, ostovoimasta, veropoli-
tiikasta, talouspolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta?

 Unohdetaan EK:n pelkäämä TUPO ja siirrytään 
eurooppalaiseen aitoon kolmikanta vuoropuhe-
luun. Nyt jos koskaan Suomen kilpailukyvyn nimissä 
tällaista vuoropuhelua tarvitaan. On muistettava, 
että kaikkia toimialoja on kohdeltava yhdenvertai-
sesti, eikä niin, että julkisesta sektorista annetaan 
sellainen kuva, että sieltä voi leikata, koska se on 
julkista rahaa. Me kansalaiset rahoitamme "julkista 
yhtiötä", hyvinvointivaltiota yhteisellä yhteiskunta-
sopimuksella. Yritysten riskinottokyky on suuri kun 
julkinen sektori kantaa vastuu osaavan työvoiman 
kouluttamisesta, infrasta, yritysten tutkimuksen, 

kehittämisen ja innovoinnin kuluista, päivähoidosta 
ja sosiaali- ja terveyspalveluista. 

 Julkinen sektori ei ota vientialojen mallia annet-
tuna. Meillä on aikaa odottaa ja katsoa syksyyn, 
miten asiat kehittyvät. Toivottavaa on, että yhteinen 
malli löytyy. Sen on oltava positiivinen, niin että 
julkisen sektorin työntekijöiden palkkakehitys nousee 
nykyisestä tasosta. Viimeisimpien tilastojen mukaan 
julkisen sektorin palkat ovat betonoituneet siten, et-
tä ne eivät liiku ylöspäin. Palkalla on vaikea selviytyä 
kuluttajahintojen ja vuokrien noususta, sillä palkka 
ei yksinkertaisesti riitä. Irtorahaa Suomen omistavalla 
luokalla on noin 70 miljardia. Voittoa suomalaisella 
työllä ja Suomen hyvinvointijärjestelmällä on tehty. 
Olisiko nyt aika vihdoinkin myöntää, että voitontuot-
tajat, eli työntekijät, tarvitsevat korvauksen tehdystä 
työstä?

 Palkalla on tultava toimeen.

I början av februari meddelade Tekno-
logiindustrins arbetsmarknadschef 
Eeva-Liisa Inkeroinen kortfattat att 
finska modellen är begraven. Så nyss 

som i januari antog JHL fortfarande att 
evenemanget som kallades samman av 
löntagarorganisationerna för teknologi-
industrin och exportbranscherna skulle 
ha varit ett försök att öppna diskussionen 
om en gemensam finsk modell för alla 
branscher. Så blev det inte, trots att den 
ekonomiska översikten som presentera-
des på mötet visade att tjänstesektorn i 
ökande mån bidrar till bruttonationalpro-
duktens tillväxt.

 Exportbranscherna har meddelat att 
de blir färdiga med sin lönemodell före 
utgången av mars. Det är i och för sig 
en bra nyhet, men man bör beakta att 
regeringens ramförhandlingar sannolikt 
ordnas först på Valborgsmässoveckan 
efter kommunalvalet. Frågan är hur 
hållbar deras modell sist och slutligen 
är. Regeringen har försökt fördjupa 
användningen av lokala avtal och i 
samma andetag hotat med ytterligare 
nedskärningar på 1–2 miljarder euro om 
användningen av lokala avtal inte vidgas. 
Den offentliga sektorn kommer nu i lugn 
och ro att se hur regeringen behandlar de 
offentligt anställda i ramförhandlingar-
na. Regeringen är mycket medveten om 
att konkurrenskraftsavtalet innehöll ett 
dubbelt straff för den offentliga sektorn 
– arbetstiden förlängdes och köpkraften 
minskades för tre år genom att skära ned 
semesterpremierna. Något mer går vi inte 
med på. Även rådet för utvärdering av 
den ekonomiska politiken anser att för-
hoppningarna på konkurrenskraftsavtalet 
inte kommer att förverkligas. Är tiden 
nu mogen för ett äkta samhällsavtal på 
trepartsbasis, där man på riktigt försöker 
avtala om löner, köpkraft, skattepolitik, 

ekonomisk politik och socialpolitik?
 Glöm inkomstpolitiska helhetsuppgö-

relser som Finlands näringsliv så fruktar, 
nu är det dags för en genuin europeisk 
trepartsdialog. Nu om aldrig förr behövs 
det för att trygga Finlands konkurrens-
kraft. Vi måste komma ihåg att alla 
branscher förtjänar jämlik behandling, 
nedskärning av den offentliga sektorn 
får inte ses som en automatisk lösning 
bara för att det handlar om offentliga 
medel. Vi, medborgarna, finansierar 
”ett offentligt bolag” som kallas för 
välfärdssamhället genom ett gemensamt 
samhällskontrakt. Företagen har en god 
risktagningsförmåga eftersom offentliga 
sektorn betalar för den yrkeskunniga 
personalens utbildning, kostnaderna för 
företagens forsknings- utvecklings- och 
innovationsverksamhet, dagvården och 
social- och hälsotjänsterna. 

 Offentliga sektorn tar inte export-
branschernas modell som given. Vi har 
tid fram till hösten att vänta och se vad 
som händer. Önskvärt är att vi hittar en 
gemensam lösning. Men lösningen måste 
vara positiv och förbättra den offentliga 
sektorns löneutveckling. Den senaste sta-
tistiken pekar på att den offentliga sek-
torns löner har kört fast på ett sätt som 
inte möjliggör höjningar. Det är svårt att 
klara sig på sin lön när konsumentpriser-
na och hyrorna stiger, eftersom lönen helt 
enkelt inte räcker till. Den finska ägande 
klassens likvida medel uppgår till cirka 
70 miljarder euro. Finskt arbete och det 
finska välfärdssystemet har gett en bra 
avkastning. Vore det äntligen dags att 
medge att vinstbringarna, arbetstagarna, 
borde ersättas för sitt arbete?

 Man ska kunna leva på sin lön.

Ingen modell tas som given

PÄIVI NIEMI-LAINE 
ORDFÖRANDE 

JHL
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TAUSTA

pidensi melkein kaikkien työaikaa

Kilpailukykysopimus tuli julkisella sek-
torilla voimaan helmikuun alussa, ja 
sen myötä sopimukseen sisältyvä vuo-
sityöajan pidennys 24 tunnilla ansio-

tasoa muuttamatta alkoi näkyä myös JHL:n 
isoimmalla sopimusalalla kunnissa.

Pidennyksen toteutustavat vaihtelevat pait-
si sopimusalan myös käytössä olevan työaika-
muodon ja työn luonteen mukaan. Esimerkik-
si teollisuudessa työajan pidennys toteutettiin 
vähentämällä ns. pekkasvapaita, muuttamalla 
arkipyhät, eli loppiainen ja helatorstai, työpäi-
viksi tai työskentelemällä muutamana lauan-
taina.

– Kunta-alan sopimuksissa pääsääntö on 
ollut lisätä säännöllistä työaikaa täydessä työ-
ajassa puolella tunnilla viikossa ja jaksotyössä 
1,5 tuntia kolmessa viikossa. Virka- ja työeh-
tosopimusten uusien työaikakirjausten muo-
toilulla pyritään siihen, että pidennys on mah-
dollisimman helppo toteuttaa ja viedä suo-
raan työvuorosuunnitteluun. Pidennysten 
käyttöönotto ei edellytä paikallisten työaika-

sopimusten tekemistä, sanoo JHL:n neuvotte-
lupäällikkö Mari Keturi.

Lauantaityöstä oma lisä
Jotkut kunnat haluaisivat teettää kikyn varjol-
la kokonaisia työpäiviä, esimerkiksi lauantai-
sin. Keturi kuitenkin muistuttaa, että säännöl-
lisestä työajasta ei voi sopia paikallisella työ-
aikasopimuksella ja että työajan tulee tasoittua 
valittuun jaksoon.

– Palkansaajajärjestöt halusivat nimen-
omaan säilyttää kokonaisia vapaapäiviä, jot-
ta voidaan taata riittävä lepo- ja palautumisai-
ka. Siksi tuntusi hassulta, jos kentällä ryhdyt-
täisiin tekemään runsain mitoin paikallisia so-
pimuksia, joilla poikettaisiin yhteisestä sovel-
tamisohjeesta.

JHL ei suosittele myöskään puhtaasti kiky-
sopimuksen ympärille rakennettuja työaika-
pankkeja tai pitkiä tasoittumisjaksoja. 

– Niihin pitää olla jokin toimintaan perus-
tuva syy, Keturi muistuttaa.

Mikäli työajan pidennyksen sijoittumisesta 

lauantaille tai sunnuntaille kuitenkin paikalli-
sesti sovitaan, on työntekijälle maksettava vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaiset työaikali-
sät säännöllisestä työstä.

– Vaikka kyseessä olisi työnantajan järjes-
tämä yhteinen kiky-pidennyspäivä yhteisen 
koulutuslauantain muodossa, se on säännöl-
listä työaikaa ja siitä kuuluu maksaa asianmu-
kainen korvaus, sanoo Keturi.

Juuka panostaa liikuntaan
Joillain toimialoilla 24 tunnin työajan piden-
nyksestä on sovittu hyvin luovasti. Esimerkik-
si muutamissa ohjelmistoyrityksissä piden-
nyksen voi käyttää vapaaehtoistyöhön tai joko 
ohjattuun tai omaehtoiseen liikuntaan.

– Mikä ettei, jos se lisää työhyvinvointia ja 
sen myötä tuottavuutta, kommentoi Mari Ke-
turi.

Työpaikkaliikuntaan päädyttiin ainakin 
Juuan kunnassa, vaikka KT Kuntatyönanta-
jat päätöksestä tuoreeltaan ärähtikin. Sen mie-
lestä liikunnan harrastaminen 

Lähes kaikkien täyttä työaikaa tekevien JHL:läisten vuosityö-
aika piteni 24 tunnilla helmikuun alusta lukien. Vain palo- ja 
pelastusalan henkilöstö, Heta-sopimuksen piirissä olevat 
henkilökohtaiset avustajat sekä valtion ja yksityisen sosiaali-
palvelualan tuntipalkkaiset välttyivät pidennykseltä.

ULLA PUUSTINEN

JHL KUVAPANKKI

Kiky
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työajalla ei ole työajaksi laskettavaa aikaa.
Idean isä Juuan kunnanjohtaja Markus 

Hirvonen toppuuttelee asiasta syntynyttä ko-
hua.

– Ihan hyvässä yhteisymmärryksessä käy-
tiin reunaehdot KT:n kanssa läpi, eli se, et-
tä työntekijä on liikkuessaankin työnantajan 
käytettävissä, että ketään ei saa pakottaa sii-
hen ja että vakuutukset ovat kunnossa.

Hirvosen mukaan Juuassa aiotaan edetä 
liikuntapainotteisesti ainakin seuraavat pari 
vuotta.

– Sitten katsotaan, millaisia vaikutuksia lii-
kunnan lisäämisellä on ollut, ja päätetään jat-
kosta.

Perhon kunta on puolestaan päättänyt olla 
pidentämättä työntekijöidensä työaikaa, vaan 
jättää siltä osin noudattamatta kiky-sopimus-
ta tammikuun 2018 loppuun. Todennäköises-
ti KT Kuntatyönantajat tulee tavalla tai toisella 
reagoimaan tähän.

Entä kuinka valtiolla?
Myös valtiosektorilla työajan pidennys tuli 
voimaan helmikuussa, virasto- ja viikkotyös-
sä ensimmäisen täyden kalenteriviikon alussa 
ja jaksotyössä ensimmäisen kolmeviikkoisjak-
son alussa.

– Virastotyössä pidennys toteutettiin lisää-
mällä päivittäistä työaikaa kuusi minuuttia, 
viikkotyössä puoli tuntia ja jaksotyössä 90 mi-
nuuttia kolmen viikon jaksossa, kertoo neu-
vottelupäällikkö Kristian Karrasch.

Niin sanottujen ”työajattomien” kohdal-
la työajan pidentämistä koskevat neuvottelut 
ovat vielä kesken. JHL:n jäsenistä tähän ryh-
mään kuuluvat haastemiehet ja ulosottomie-
het.

Valtiolla työajan pidennys käytetään varsi-
naiseen työhön, ei ”leikkiin tai liikuntaan”.

– Tätä valtiotyönantaja on omassa ohjauk-
sessaan painottanut ja se varmistetaan työ-
aikaseurannalla, Karrasch sanoo.

Palo- ja pelastusala ulkona
Työaikapidennys ei koske teknisten sopimuk-
sen piiriin kuuluvia palo- ja pelastusalan työn-
tekijöitä, jotka työskentelevät Aluehallintovi-
raston (Avi) poikkeusluvalla tai joiden viikko-
työaika on keskimäärin 40 tuntia.

– Heitä on valtakunnallisesti noin 3 400, 
joista JHL:n jäseniä 1 100, kertoo JHL:n sopi-
mustoimitsija Hannu Moilanen.

Palomiesten ja ensihoitajien lisäksi työaika-
pidennyksen ulkopuolelle jäivät valtion ja yk-
sityisen sosiaalipalvelualan tuntipalkkaiset se-
kä Heta-sopimuksen piirissä olevat henkilö-
kohtaiset avustajat.

– Jos taas avustajan työnantaja noudattaa 
esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan tes-
siä, pitenee kokoaikaisen kuukausipalkkai-
sen avustajan vuotuinen työaika 24 tunnilla. 
Vajaata työaikaa tekevän työaika pitenee sa-
massa suhteessa täyteen työaikaan verrattu-
na, kertoo sopimustoimitsija Marja Lehtonen.

Esimerkki: työehtosopimuksen mukainen 

säännöllinen työaika on 38 tuntia 20 minuuttia 
viikossa. Jos henkilö tekee 28-tuntista työviik-
koa (73,2 prosenttia täydestä tessin työajasta), 
pitenee työaika 22 minuutilla viikossa.

Pph-liitteen poikkeukset
Myös perhehoitajien työajan pidentäminen on 
toteutettu tavanomaisesta poikkeavasti.

– Perhepäivähoitajien säännöllinen työaika 
on keskimäärin 40 tuntia viikossa, eli työaika-
lain sallima maksimi. Koska päivittäistä tai 
viikoittaista työaikaa ei voitu lisätä, pidennys 
toteutettiin muuttamalla perhepäivähoitajien 
tes-liitteen arkipyhäjaksojen työaikamääräyk-
siä, kertoo Marja Lehtonen.

Täydellä työaikajaksolla säännöllinen työ-
aika on kutakin työaikaa lyhentävää arkipy-
hää tai aattopäivää kohti 5 tuntia 20 minuut-
tia lyhyempi. Sen lisäksi keskeytyneellä arki-
pyhäjaksolla ylityörajaan lisätään jokaista ar-
kipyhää tai aattopäivää kohden 2 tuntia 40 mi-
nuuttia.

Osa-aikaisen 
työajan vähennyk-
set ja ylityörajan li-
säykset tehdään 
samassa suhtees-
sa kuin hänen työ-
aikansa on täyteen 
työaikaan verrat-
tuna. n

Entä jos työaika on sovittu  
tarkasti työsopimuksessa?
Joidenkin henkilökohtaisessa työso-
pimuksessa on voitu sopia työajasta 
toisin kuin alalla yleisesti noudate-
tussa työehtosopimuksessa. Pitenee-
kö näidenkin työntekijöiden työaika 
kikyn takia, neuvottelupäällikkö Mari 
Keturi?

– Vaikka kiky-pidennyksestä on 
sovittu virka- ja työehtosopimuk-
sin, ei työnantaja voi yksipuolisesti 
muuttaa työntekijän työsopimuksen 
sisältöä, eli esimerkiksi pidentää työ-
aikaa. Siihen tarvitaan työsopimuk-
sen toisen osapuolen, eli työntekijän, 
oma suostumus.

– Jos siis osa-aikatyötä tekevän 
työsopimuksessa mainitaan viikko-
työajaksi 28 tuntia, tarvitaan muu-
tokseen työntekijän suostumus. Jos 
taas työsopimuksessa on työajaksi 

merkitty esimerkiksi 80 prosenttia 
työehtosopimuksen mukaisesta täy-
destä työajasta, pidennys voitaisiin 
tehdä. Tämä on JHL:n linjaus. On kui-
tenkin muistettava, että työsopimus-
ta pitää tarkastella kokonaisuutena, 
kun pohditaan, voiko työnantaja 
toteuttaa kiky-pidennyksen yksipuoli-
silla toimillaan.

Mitä tapahtuu, jos henkilö ei suos-
tu työsopimuksessa mainitun työajan 
pidentämiseen?

– Jos työajasta ja palkasta on 
sovittu työsopimuksella, minkään 
ei pitäisi muuttua. Vastatoimena 
työnantaja saattaa alentaa henkilön 
palkkaa pidentämättä jääneen työ-
ajan verran. Yhtään riitatapausta ei 
ole vielä käsitelty työajan pakkopi-
dentämisestä tai palkanalennukses-

ta, joten 
ennakko-
tapauksia 
asian var-
mistamisek-
si puoleen 
tai toiseen 
ei ole.

– Erimielisyystilanteessa työnte-
kijän ei tule kieltäytyä tekemästä 
pidempää työaikaa, sillä työnanta-
jalla on tulkintaetuoikeus työehtoso-
pimuksen säännöksiin. Työnantajan 
tulkinnan pitävyys testataan myö-
hemmin ja viime kädessä tuomiois-
tuin ratkaisee sen, voitiinko työaikaa 
pidentää vai ei.

MIKÄ IHMEEN KIKY?

• Työnantaja- ja palkansaajakeskus-
järjestöt solmivat kilpailukykysopi-
muksen keväällä 2016. Viime syksynä 
käytiin alakohtaiset soveltamisneu-
vottelut työntekijä- ja työantajaliitto-
jen kesken.

• Kiky-sopimuksen tavoitteena on 
laskea yksikkötyökustannuksia ja 
parantaa tuottavuutta. Se tapahtuu li-
säämällä palkansaajien vuosityöaikaa 
24 tuntia ansiotasoa muuttamatta.

• Lisäksi sopimukseen kuuluu julkisella 
sektorilla työskentelevien lomaraho-
jen leikkaaminen 30 prosenttia vuosi-
na 2017-2019.

• Kiky-sopimuksen piirissä on noin 
kaksi miljoonaa työntekijää. Sen ulko-
puolelle jäivät rakennus-, elintarvike- 
ja kuljetusala. 

Lisää
jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/
usein_kysyttya_kikysta

Eri sopimusalojen  
selosteet löytyvät liiton 
verkkosivulta jhl.fi
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vuoden, nuorin ehdokaskandidaatti on 17-vuotias ja jou-
kon seniori puolestaan 66-vuotias.

Kunnista vähemmän, yksityiseltä lisää 
Yksityiset sopimusalat vahvistuivat ehdokasasettelussa, 
tällä kertaa kyseiseltä sektorilta valikoitui 314 ehdokasta 
joka on 27 prosenttia kaikista. Edellisvaaleissa osuus oli 21 
prosenttia. 

Kuntakentältä ehdokkaita on tarjolla hieman aiempaa 
vähemmän, nyt 65 prosenttia ja edellisellä kerralla 71 pro-
senttia. 

Ehdokasmäärä yllätti 
positiivisesti 
JHL:n edustajistovaalien ehdokasasettelun hyvä 
tulos kertoo selkeästi sen, että halu puolustaa 
julkisen sektorin työntekijöiden panosta ja paik-
kaa yhteiskunnassa elää ja voi hyvin.

Ehdokkaat ikäryhmittäin 
Ikä   Määrä  %-osuus
alle 20 vuotta  3  0,3 %
20–29   55  4,7 %
30–39   191  16,2 %
40–49   284  24,1 %
50–59   462  39,3 %
60–69   182  15,5 %

JHL:n näköalapaikalta on mahdollista ratkaista ja vai-
kuttaa myös siihen, mitä ja miten julkinen valta pal-
veluja tulevaisuudessa järjestää ja tuottaa. Vaikutta-
misintoa löytyy, ja se on hyvä se.

Kesän kynnyksellä kokoontuvan uuden edustajiston eh-
dokasasettelu lyötiin lukkoon tammikuun viimeisenä päi-
vänä. Ehdokkaiden virallistettu pääluku on 1 174, edellis-
kerralla luku oli 1 160.

Kolmeen vaaliliittoon 
JHLdemarit ja sitoutumattomat keräsivät yhteensä 724 eh-
dokasta, joka prosenttiosuutena merkitsee 61,7 kokonais-
määrästä. Vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaita 
on 425, eli 36,2 prosenttia. Kommunistien ja sitoutumat-
tomien vaaliliitolla on 8 ehdokasta, prosenttiosuutena se 
on 0,7 %. Vaaliliittojen ulkopuolelta voi äänestää 17 ehdo-
kasta.

Nais-/miesjakauma on täsmälleen sama kuin edellisis-
sä edustajistovaaleissa, naisia on 54 prosenttia ja miehiä 46 
prosenttia. Ehdokkaiden keski-ikä jäi karvan verran alle 50 

Ehdokkaat 
sopimusaloittain

• Kunta 768 (65 %)
• Yksityinen 314 (27 %)
• Valtio 55 (5 %)
• Ei sopimusalaa
   (esim. opisk. ) 27 (2 %)
• Kirkko 10 (1 %)
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Vaalikone vastaa: 
Kuka on se oikea?
Tiedät omalta alueeltasi muutamankin hyvän tyypin, joiden kanssa jutut 
ja ajatukset menevät tosi hyvin yksiin. Ketä tässä nyt sitten oikein äänes-
täisi? Miten valita paras edusmies tai -nainen oman ammattiliiton päät-
täviin elimiin?

Vaalikoneen kysymykset

1. Kilpailutus- ja rakennemuutostilanteissa JHL:n on tarvittaessa 
tingittävä työsuhteen ehdoista, jotta palvelut säilyvät julkisen 
sektorin tuottamana.
2. Entistä suuremman osan työntekijöiden palkasta pitää olla 
henkilökohtaista palkanosaa.
3. JHL:n on tavoiteltava paikallisen sopimisen lisäämistä.
4. JHL:n on ajettava osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa sekä 
nollatuntisopimuksella työskenteleville muita korkeampaa palk-
kaa korvauksena työn ja toimeentulon epävarmuudesta.
5. Edunvalvonnan tehostaminen edellyttää JHL:n yhdistysten 
määrän vähentämistä ja koon kasvattamista.
6. Liiton tulee vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.
7. Palkansaajien verotusta pitää keventää.
8. JHL:n on aktiivisesti pyrittävä vaikuttamaan kunta-, maakunta- 
ja eduskuntavaalien tulokseen.
9. Mikäli EU:n alueella jokin julkisen alan liitto kamppailee työeh-
tojen heikentämistä vastaan, JHL:n on osoitettava tukensa omin 
työtaistelutoimin (vaikka tukilakolla).
10. JHL:n pitää käyttää vähintään 0,7 % jäsenmaksutulosta 
kehitysyhteistyöhön ja kehitysmaiden ammattiliittojen tukemiseen.

Ehdokkaiden yleisimmäksi ammattinimikkeeksi tai 
asemaksi ilmoitetaan luottamusmies (pääluottamusmies 
ja muut luottamusmiestehtävät), yhteensä heitä on 385. 
Työsuojeluvaltuutettuna toimii 60 ehdokasta. 
Muita yleisiä ehdokkaiden ammatteja:

• Lähihoitaja 75
• Koulunkäynninohjaaja (eri nimikkeitä) 53
• Opiskelija 28
• Konduktööri 22
• Laitoshuoltaja 15
• Henkilökohtainen avustaja 13
• Kansanedustaja 9
Ehdolle asettuvien työnantaja on useimmiten kaupun-

ki. Helsingin kaupungilla työskentelee 27, Tampereella 23 
ja Turun kaupungin palveluksessa myös 23. VR:n eri yhti-
öiden työntekijöitä on ehdolla yhteensä 55. 

Aluetoimistorajoja myötäileviä vaalipiirejä on 11, joi-
den lopullinen edustajiston jäsenten määrä perustuu alu-
een jäsenmäärään. Pääkaupunkiseudun vaalipiiristä vaa-
likandidaatteja on tarjolla eniten, 260. Seuraavana Oulun 
vaalipiiri 122 ja Pirkanmaa 108 ehdokkaalla.

Paikkakunnista eniten edustajistovaaliehdokkaita on 
Helsingistä (117), Oulusta (58), Tampereelta (54), Turus-
ta (47) ja Vantaalta (38). Kaikkiaan ehdokkaita löytyy 206 
kunnasta. Ruotsinkielisiä ehdokkaita on 20. 

Ehdokkaita asetettiin yhteensä 409 JHL:n yhdistykses-
tä. Suurin ehdokasmäärä löytyy Oulun kaupungin toi-
men- ja viranhaltijoiden yhdistyksestä, yhteensä 25 hen-
kilöä. Meri-Lapin yhdistys pääsee 24 ehdokkaalla liki sa-
maan. Vantaa, Oulu ja Pori tulevat seuraavina, ehdokkai-
ta 19, 17 ja 16. n

Valinnan helpottamiseksi JHL on avannut vaaliko-
neen, joka on helppokäyttöinen ja antaa vastauk-
sen siihen, kuka on kanssasi parhaiten samoilla 
linjoilla tärkeissä työelämää ja ammattiyhdistys-

liikettä koskevissa asioissa.  
Ehdokkailla on ollut mahdollista täyttää omat tieton-

sa ja vastauksensa kymmeneen esitettyyn kysymykseen. 
Lehden painoon mennessä vaalikoneen on käynyt täyttä-
mässä lähes tuhat ehdolle asettunutta. 

Ja näin se toimii: osoitteesta www. jhl.fi/vaalikone pää-
set liikkeelle. Ensin valitset vaalipiirin eli alueen, jolla ol-
ma aluetoimistosi sijaitsee. Sen jälkeen pääset puntaroi-
maan kymmenen kohdan kysymyspatteria. 

Mieti kussakin kohdassa väittämän merkitystä itselle-
si, ja kuinka tarkasti omat ajatuksesi osuvat sen kanssa yk-
siin.

Siirrä oranssia ympyrää janalla sen mukaan, minkä 
painoarvon asialla katsot olevan. Jos olet väittämästä  täy-
sin samaa mieltä, kuljetat ympyrän janan oikeaan päähän. 
Ja päinvastoin: jos et ole lainkaan samaa mieltä, liikutat 
palleron vasemmalle. Mikäli et ole aiheesta vankasti sa-
maa tai eri mieltä, voit toki valita minkä tahansa kohdan 
viivalta, joka osuu lähimmäksi omaa näkemystäsi. 

Vastauksen valittuasi, siirryt aina seuraavaan kysy-
mykseen. Mikäli tuntuu, että haluat korjata tai vaihtaa ai-
empia vastauksia, on se mahdollista palaamalla edellinen 
-kohtaan.

Kun olet vastannut kaikkiin kymmeneen kohtaan, nä-
et välittömästi ketkä ehdokkaista ovat kanssasi eniten sa-
moilla linjoilla. Ehdokkaan vastauksiin sekä perusteluihin 
ja esittelyyn pääset klikkaamalla tämän nimeä tai kuvaa. 

Huomaa, että rullaamalla alaspäin, näet omat ja ehdok-
kaan vastausten vertailut kaikkiin kymmeneen kohtaan.

Takaisin ehdokaslistan selailuun pääset napsauttamalla 
oranssia tulokset -laatikkoa.

Voit myös jakaa tiedon suosikkiehdokkaastasi sosiaali-
sessa mediassa, ja saada näin näkyvyyttä niin ehdokkaalle 
kuin JHL:n edustajistovaaleille. n
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TEEMA

KLIK!  
Valitse oma vaalipiirisi

KLIK!
Seuraavaksi pääset 

kysymyksiin...

1.
Valikko, josta:

- valitset kielen (suomi/ruotsi)
- voit aloittaa alusta
- ja johon voit tallentaa vastauksesi

Siirrä ympyrä janalla 
kohtaan, joka vastaa 
omaa näkemystäsi... 

ja siirry seuraavaan kohtaan

Täältä pääset katselemaan 
JHL:n vaalikoneeseen 

vastanneita ehdokkaita 

Vastattuasi kaikkiin  
kymmeneen väittämään,  

kone tarjoaa järjestyksessä  
parhaiten kanssasi samaa 
mieltä olleet ehdokkaat. 

Tulokset -valikosta pääset 
takaisin ehdokaslistaukseen

Nimeä/kuvaa klikkaamalla pääset  
ehdokkaan vastauksiin ja vertaamaan  
osumatarkkuutta omiin vastauksiisi.

Edellinen -valikosta pääset muuttamaan aiempia vastauksiasi

2.

3.

4.

5.

6.

www.jhl.fi/vaalikone
KUVA SAIJA HEINONEN
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JHL & YKSITYISET SOPIMUSALAT

JHL:ään liittyi viime vuonna noin 11 000 uutta jäsentä. 
Heistä 39 prosenttia, noin 4 300, työskentelee yksityi-
sillä sopimusaloilla.

Liiton kaikista työssä käyvistä jäsenistä liki kol-
masosa saa palkkansa yksityisiltä sopimusaloilta – ja vii-
me vuosien jäsenkehityksen perusteella määrä on kasva-
maan päin.

Mitä nämä JHL:n yksityiset sopimusalat oikein ovat? 
Entä keitä ovat yksityissektorilla työskentelevät jäsenem-
me ja heidän työnantajansa? Otetaan selvää!

Noin 30 tessiä käytössä
JHL neuvottelee yksityisillä ja hyvinvointialoilla kaikki-
aan 15 eri työehtosopimusta sekä toisen mokoman talo-
kohtaisia työehtosopimuksia. Näitä sopimuksia sovelle-
taan kuntien ja valtion yhtiöissä ja liikelaitoksissa sekä sää-
tiöissä, yhdistyksissä ja yksityisissä yrityksissä. Mukaan 
mahtuu myös pörssissä noteerattuja osakeyhtiöitä.

Jäsenmäärältään suurimpia JHL:n neuvottelemia yksi-
tyisen sopimusalan työehtosopimuksia ovat Avainta työ-
ehtosopimus, yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspal-
velualan sopimukset. Lisäksi liitto on neuvotellut energia-
alan työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuk-
set, henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus sekä yk-
sityisen opetusalan ja yliopistojen sopimukset. Myös Pal-
tan työehtosopimuksen piirissä on runsaasti liiton jäseniä.

Hoivayrityksestä parkkifirmaan
Toimialat vaihtelevat kuntien yhtiöittämästä ruokahuol-
losta siivoukseen, energia-alasta korjaamo-, laboratorio- ja 
infratoimintoihin, jätehuollosta satamiin ja liikuntapalve-
luihin, yksityisestä parkkifirmasta tekstiilihuolto- ja pesu-
layrityksiin ja lastensuojeluun.

JHL:n jäseniä on yllättävän paljon myös henkilöstöpal-

veluyrityksissä, jotka välittävät henkilökohtaisia avustajia.
Jos jättää laskuista kuntien ja valtion yhtiöissä ja liike-

laitoksissa työskentelevät JHL:läiset, ovat jäsenmäärältään 
merkittävimmät yksityiset toimialat terveydenhoito- ja 
hoivabisnes, asumispalvelut, sairaankuljetus sekä päivä-
hoito. Noilla aloilla työskentelee yli 10 000 liiton jäsentä.

Yleisin nimike: lähihoitaja
Yksityisillä sopimusaloilla työskentelevät JHL:läiset eivät 
juuri poikkea kuntasektorilla työskentelevistä jäsenistä. 
Suurin osa heistä on naisia – aivan kuten suurimmalla so-
pimusalalla, eli kunnissa.

Myös jäsenten keski-ikä on koko lailla sama, eli viiden-
kymmenen vuoden molemmin puolin. Tosin viime vuon-
na liittyneiden iässä on hiukan eroa. Yksityisaloilla työs-
kentelevät uudet jäsenet ovat keskimäärin pari kolme 
vuotta nuorempia kuin kuntien, valtion ja seurakuntien 
palveluksessa olevat tulokkaat.

Yksityissektorilla työskentelevien naisjäsenten ylei-
sin ammatti on lähihoitaja ja toiseksi yleisin laitoshuolta-
ja. Seuraavaksi yleisimmät ovat henkilökohtainen avusta-
ja, ohjaaja, siivooja, kokki ja ruokapalvelutyöntekijä. Sa-
mat nimikkeet ovat henkilökohtaista avustajaa lukuun ot-
tamatta myös julkisella sektorilla työskentelevien ammat-
tien kärkiviisikossa.

Miesjäsenten ammateissa eroa alkaa löytyä. Jäsenrekis-
terin perusteella yksityisellä sektorilla työskentelee suh-
teessa enemmän miespuolisia lähihoitajia, ohjaajia ja hen-
kilökohtaisia avustajia kuin julkisella puolella.

Mutta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työs-
kentelevien miesjäsenten yleisin ammattinimike on sama, 
kiinteistönhoitaja. Myös sähköasentajia, laitosmiehiä ja 
vahtimestareita löytyy runsaasti niin yksityisiltä kuin jul-
kisilta sopimusaloilta.

Liitto on vahva  
                myös yksityissektorilla

JHL tunnetaan vahvana edunvalvojana etenkin julkisella 
sektorilla. Entistä suurempi osa liiton jäsenistä työskente-
lee kuitenkin yksityisillä sopimusaloilla, etenkin yksityisissä 
hoito- ja hoivapalveluissa ja päiväkodeissa. Keitä nämä 
jäsenet ovat, entä heidän työnantajansa?

ULLA PUUSTINEN 
KUVAT VESA LAITINEN
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JHL & YKSITYISET SOPIMUSALAT

Sofia Hyytinen valitsi yksityisen
– Lapset on ihan parasta. Lisäksi tykkään tiimityöstä, miettii ääneen 
lastenhoitaja Sofia Hyytinen. Hän valitsi työpaikakseen yksityisen 
päiväkodin osittain sattumalta, osittain sen liikuntapainotteisuuden 
vuoksi.

Vantaalla on neljä yksityisen Touhula-päiväkotiketjun päiväkotia. 
JHL:läisen Sofia Hyytisen työpaikka on Hiekkaharjussa, keskellä hy-
vinvoivaa pientaloasutusta.

Kaikki Touhula-päiväkodit ovat liikuntapainotteisia, ja se näkyy 
myös Hiekkaharjussa. Liikuntaa on vähintään kaksi tuntia päivässä, 
useimmiten sekä sisällä että ulkona.

– Meillä saa juosta ja hyppiä ja kiipeillä vaikka pöydillä, kun niistä 
on tehty temppurata, sanoo Sofia Hyytinen.

Liikuntapainotteisuus on muutenkin ketjun valttikortti.
– Liikuntabrändi kiinnostaa hoitopaikkaa etsiviä vanhempia. 

Lisäksi se auttaa työntekijöiden rekrytoinnissa. Meille hakeekin 
enimmäkseen liikuntaa harrastavia, ja se puree myös miehiin, iloitsee 
päiväkodin johtaja Sari Koskenmäki.

Tällä hetkellä Hiekkaharjun päiväkodissa on parikymmentä työnte-
kijää, joista kolme on miehiä – hyvä tulos perin naisvaltaisella alalla.

Liikuntasetelit kuluvat salilla
Sofia Hyytinen valmistui lähihoitajaksi vuoden 2014 keväällä. Jo 
hyvissä ajoin ennen valmistumista hän alkoi etsiä työpaikkaa seuraa-
vaa syksyä varten.

– Hiekkaharju oli juuri avattu, ja pommitin silloista johtajaa puhe-
linsoitoilla. Pääsin haastatteluun ja aloitin melkein heti.

Hyytinen voisi työskennellä myös kunnallisessa päiväkodissa, mut-
ta sopiva ajoitus ja liikuntapainotteisuus ratkaisivat asian Touhulan 
hyväksi. 

– Tykkään liikkua. Olen harrastanut taitoluistelua yhdeksän vuotta 
ja nykyään käyn salilla. Sinne uppoavat kaikki työantajan liikuntase-
telit, 200 euroa vuodessa, hän nauraa.

Bonuksena hyvät työkaverit
Liikuntasetelien ohella Touhula-ketjun henkilöstöetuihin kuuluu kaksi  
virkistyspäivää vuodessa, merkkipäivämuistamisia ja melko kattava 
työterveyshuolto.

– Ja hyvät työkaverit. Meidän tiimi on huippu, kehuu Hyytinen.
Touhuloissa on käytössä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtoso-

pimus, joka takaa lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille suunnil-
leen saman lähtöpalkan kuin kunta-alan sopimus. Lisäksi esimerkiksi 
Vantaan Touhuloissa lastenhoitajat ja opettajat saavat vakinaistami-
sen yhteydessä tuntuvan lisän peruspalkkaansa.

Ketju kannustaa työntekijöitä aktiivisesti jatko-opintoihin, esimer-
kiksi suorittamaan liikunnan ammattitutkinnon. Tarjolla on myös 
ketjun sisäistä henkilöstökoulutusta ja mahdollisuus sosionomi 
AMK- tai lähiesimiestyön tutkintoihin työn ohessa suoritettavana 
monimuotokoulutuksena.

Myös Sofia Hyytisellä on jatko-opinnot mielessä, mutta ei ihan 
heti.

– Ensin haluan saada työkokemusta ja oppia ja kehittyä nykyises-
sä työssäni.

Sofia Hyytinen työs-
kentelee lastenhoita-
jana Touhula-päiväko-
dissa Vantaan Hiekka-
harjussa. Hän toimii 
myös työpaikkansa 
luottamushenkilönä.

Liitto on vahva  
                myös yksityissektorilla
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JHL & YKSITYISET SOPIMUSALAT

Edunvalvonnassa on eroa
Jämsäläisellä luottamusmies Marja-Liisa Juvénilla on ko-
kemusta niin julkisen kuin yksityisen sopimusalan edun-
valvonnasta. Hän oli kuusi vuotta Jämsän kaupungin pää-
toiminen pääluottamusmies.  Kun kaupunki syyskuussa 
2015 ulkoisti sote-palvelut Pihlajalinna-konserniin kuulu-
valle Jämsän Terveys Oy:lle, siirtyi Juvén muun henkilö-
kunnan, 450 työntekijän, mukana yrityksen palvelukseen. 

– Pääluottamusmiehiä ei ole enää ollenkaan. JHL:n 80 
jäsenen asioiden hoitoon saan käyttää luottamusmiesai-
kaa 12 tuntia kolmen viikon jaksossa, mikä ei todellakaan 
riitä. Muun ajan hoidan vanhuksia.

Omistajavaihdos muutti muutenkin edunvalvontaku-
vioita.

– Kunnissa asiat tuodaan yt-toimikuntaan, ja työnan-
tajan kanssa käsitellään jäsenten työhön vaikuttavat muu-
tokset, pienetkin. Isoissa konserneissa kulttuuri on toinen 
ja ohjeistus tulee ylhäältä annettuna. Meillä luottamus-
henkilöillä on kahden kuukauden välein ”vuoropuhelu-
tilaisuus”  työnantajan edustajan kanssa, mutta vaikutus-
mahdollisuudet ovat vähäiset.

Myös tiedonsaannissa on Juvénin mukaan ongelmia.
– Vastausten saaminen kestää – luultavasti siksi, että 

konsernitasolla henkilöstöasioita hoitava organisaatio on 
niin ohut. Ei löydy ihmistä, joka vastaisi selvityspyyntöi-
hin, hän sanoo.

Kysyttävää olisi, sillä helmikuun alussa yrityksessä 
alettiin soveltaa kv-tessin sijasta yksityisen terveyspalve-
lualan ja sosiaalialan työehtosopimuksia.

– Edessä on palkkojen harmonisointi, mutta siitä on 
saatu hyvin vähän tietoa eikä keskusteluja henkilöstöjär-
jestöjen kanssa ole vielä käyty, kuittaa Juvén.

Risuja ja ruusuja JHL:lle
Myös JHL:n sopimustoimitsija Veikko Lehtonen myön-
tää, että kuntasektoriin verrattuna luottamustehtävän 
hoito yksityissektorilla voi olla haastavampaa.

– Yksityissektorilla työntekijöiden järjestäytymisas-
te on matalampi ja toiminta muutenkin pirstaloitunutta, 
eikä myöskään JHL:n yhdistysrakenne palvele parhaal-
la mahdollisella tavalla varsinkaan yksityisen sote-alan 
edunvalvontaa, hän puntaroi.

Toisaalta JHL:llä on hyvän edunvalvojan maine ja mui-
ta järjestöjä kattavampi aluetoimisto-organisaatio.

– Se on liiton todellinen markkinavaltti myös yksityi-
sellä sopimusalalla, hän kehuu.

Mutta kritisoitavaakin Lehtonen löytää. Eniten häntä 
hiertää se, että perinteisesti julkista sektoria edustaneis-
sa ammattiliitoissa, kuten JHL:ssä, yksityinen sektori näh-
dään lähinnä välttämättömänä pahana.

– Tästä vastakkainasettelusta on päästävä eroon, sillä 
se heijastuu kielteisesti yksityisen sopimusalan edunval-
vontaan ja jäsenkiinnittymiseen.

Sen kunniaksi, Veikko Lehtonen, kehu hiukan yksityi-
sen sektorin työnantajia.

– Vaikka yksityisiä työnantajia toisinaan ihan aihees-
ta kritisoidaan, on yksityisistä yrityksistä työntekijöiden 
kannalta myös paljon hyvää.

Kerro esimerkki!
– Usein yksityisen alan työntekijät kiittävät yritysten 

tapaa organisoida työt. Niissä työntekijöille annetaan va-
pautta ja vastuuta kehittää työtään, koska työpäivästä 
karsitaan pois kaikki turha. Kun voi keskittyä olennaiseen 
ja vaikuttaa omaan työhönsä, viihtyy ja sitoutuu työhön ja 
työnantajaan. n
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JHL & YKSITYISET SOPIMUSALAT

Harvojen käsissä 
Kuntien palveluseteleiden yleistyminen on lisännyt yksityisen päivähoidon suosiota. Tätä 
nykyä keskimäärin 16 prosenttia lapsista on yksityisessä päivähoidossa.

Yksityisen päivähoidon osuus vaihtelee paikkakunnittain: Oulussa runsas kolmannes 
lapsista hoidetaan yksityisesti, Turussa liki 30 prosenttia ja Espoossa 24. Toisessa ääri-
päässä on Naantali, jossa ei ole yhtään yksityistä päiväkotia. 

Yksityistä päivähoitoalaa leimaa keskittyminen harvojen käsiin. Markkinajohtaja on 
Touhula-ketju, johon kuuluu 128 liikuntapainotteista päiväkotia.

Yrityksen viime vuoden liikevaihto oli liki 70 miljoonaa euroa, jossa kasvua 75 prosent-
tia edellisvuodesta. Huima kasvu selittyy sillä, että Touhula osti kilpailevat yritykset, eli 
Aarresaari- ja Vekara-päiväkotiketjut. Omistaja on pohjoismainen pääomasijoittaja EQT.

Pilke-päiväkotiketjuun kuuluu 60 päiväkotia ja 23 iltapäiväkerhoa. Painotukset vaihte-
levat musiikista luontoon, tieteeseen ja liikuntaan. Viime vuoden liikevaihto oli 22 miljoo-
naa. Omistajana on suomalainen Korona Invest pääomarahasto.

Suomen Tenava -päiväkoteihin kuuluu 37 päiväkotia. Painotukset vaihtelevat päiväko-
deittain, esimerkiksi luonto ja liikunta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 11 miljoonaa. Omistaja 
on norjalainen hoivayritysketju Norlandia Care Group.

Yksityinen sote-ala on miljardiluokan bisnes
Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala on nopeasti kasvava ja 
muuttuva toimiala, jossa isot ostavat pienempiä ja omistajat vaihtu-
vat tiuhaan.

Yksityisissä hyvinvointipalveluissa pyörii iso raha. Parikymmentä 
suurinta terveyspalvelualan jättiä tahkoaa vuosittain yli kahden mil-
jardin liikevaihdon ja työllistää noin 22 000 henkilöä.

Hoiva- ja asumispalveluissa kasvu on vähintään yhtä suurta. Suo-
meen on parhaillaan rakenteilla noin sata uutta ikäihmisten, kehitys-
vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoivakotia. Useimmiten 
rakennuttajana on joko yksityinen yritys tai yleishyödyllinen järjestö 
tai säätiö.

Koko hoivamarkkinan kokonaisarvo on noin 2,6 miljardia, joista 
yksityisten hoivapalveluyritysten osuus on yli puolet. Loput ovat kun-
tien ja järjestöjen omistamia yksikköjä.

Myös työllistäjänä yksityisellä hyvinvointiklusterilla on merkitystä, 
sillä alan yritykset tarjoavat leivän yli 70 000 suomalaiselle.

Attendo terveysjättien kärjessä
Liikevaihdoltaan viisi suurinta yksityistä terveysalan yritystä ovat 
Attendo Finland, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo ja PlusTerveys. 
Viime vuoden lopulla toteutunut yrityskauppa, jossa Terveystalo osti 
Diakonissalaitoksen säätiön omistaman Diacorin, saattaa muuttaa 
järjestystä. Samalla Diakonissalaitos merkitsi itselleen Terveystalon 
osakkeita, ja siitä tuli Terveystalon suuromistaja.  

Myös Pihlajalinna-konserni on kasvanut vauhdilla. Se on voittanut 
sote-palveluiden kokonaisulkoistuksia kunnissa ja perustanut niiden 
kanssa yhteisiä yrityksiä. Näitä ovat esimerkiksi Kuusiolinnan Terveys 
Oy, Jämsän Terveys Oy ja Mäntänvuoren Terveys Oy – kaikissa näissä 

on myös JHL:läisiä työntekijöitä, Kuusiolinnassa jäseniä on neljättä 
sataa.

Pihlajalinna listautui Helsingin pörssiin vuonna 2015. Sen suurin 
omistaja on LähiTapiola, mutta iso potti osakkeita kuuluu edelleen 
yhtiön perustaneelle Mikko Wirénille.

Attendo on listattu Tukholman pörssissä. Sen suuromistaja, IK In-
vestment Partners, möi osuutensa viime vuonna, ja nyt yhtiön suurin 
omistaja on Attendon Suomen toimintojen johtaja Pertti Karjalai-
nen.

Samat nimet hoivalistalla
Suurimpien hoivapalveluja myyvien yritysten listalla toistuvat samat 
nimet kuin terveyspalveluyrityksissä. Suurin nimi on Mehiläinen 
Hoivapalvelut. Se osti viime kesänä yli sadalle paikkakunnalle levit-
täytyneen Mainio Vireen ja saavutti sen ansiosta paalupaikan. Niiden 
yhteenlaskettu liikevaihto on 206 miljoonaa euroa.

Hyvänä kakkosena on Attendo Hoiva 150 hoivakodillaan ja 
kolmosena Esperi Care -konserni, johon kuuluu niin ikään hoiva- ja 
asumispalveluja tarjoava Saga Care Finland.

Esperin perusti Suomen Punainen Risti vuonna 2001, mutta sen 
jälkeen yhtiön kasvua ovat rahoittaneet pääomasijoittajat, uusimpa-
na brittiläinen Intermediate Capital Group.

Esperi Caren viime vuoden liikevaihto on ennakkoarvioiden mu-
kaan noin 160 miljoonaa euroa (vuonna 2015 se oli 126,4 milj.). Se 
työllistää noin 4 000 henkilöä.

Listan nelosen, eli Mobility Finlandin, taustalta löytyy Invalidiliitto, 
joka yhtiöitti asumispalvelunsa vuonna 2006. 

Hoivayritys Liikevaihto 
(2015)

milj. euroa

Koko  
henkilöstö

(JHL:n jäsenet)

Mehiläinen
Hoivapalvelut 206,4 2 900 (68)

Attendo Hoiva 200,0 2 400 (285)
Ruotsalainen emoyhtiö listattu Tukholman pörssissä. Yrityksellä  

toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Esperi Care Group
(sis. Saga Care Finland) 126,4 2 300 (80)

Yrityksen henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna noin 4 000:een. 
Omistaja on sijoitusyhtiö Intermediate Capital Group.

Mobility Finland
(Invalidiliiton Asumispalvelut) 102 1 500 (360)

Toimii myös Validia-nimellä, osa Invalidiliitto-konsernia,  
liikevaihto = tuotot yhteensä.

Rinnekoti 69 1 100 (130) Tuottaa palveluja kehitysvammaisille, omistajana säätiö.

Mikeva Oy 63,7 1 100 (130)
Mi-Hoivan kokonaisliikevaihto 82,3 milj. euroa,  
omistaja brittiläinen pääomasijoittaja G Square.

Folkhälsan 47 880 (190) Säätiö omistaa, toimintaa Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.
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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 kysymys, johon kaipaat selvennystä? 
Joku muukin saattaa miettiä samaa, joten otetaan yhdessä selvää!

Mitä virkaa on työehtosopimusten  
yleissitovuudella?
Elinkeinoelämä ja etenkin yrittäjien etujärjestöt haluavat lisätä paikallista 
sopimista ja haluaisivat haudata koko käsitteen ”yleissitovuus”. Mitä virkaa 
työehtosopimusten yleissitovuudella oikein on?

Asiantuntija vastaa:
Yleissitovuus turvaa työnteon vähimmäisehdot. Siitä luopuminen tarkoittaisi 
todennäköisesti työntekijöiden työehtojen heikentymistä. Monet palkansaajien 
etuudet perustuvat työehtosopimuksiin. Niissä on sovittu varsinaisen palkan ja 
sen osien lisäksi esimerkiksi työajoista, sairausajanpalkasta, äitiys- ja isyysva-
paan palkasta sekä lomista ja lomarahoista työntekijän kannalta paremmin 
kuin niitä koskevissa lakiteksteissä. 

Yleissitovuudesta luopuminen voisi tarkoittaa myös palkkasyrjinnän lisään-
tymistä ja palkkaerojen kasvua. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nuoret 
ja maahanmuuttajat, ja heidän asemansa työmarkkinoilla voisi heikentyä enti-
sestään.

 
SAK:N JOHTAJA ANNIKA RÖNNI-SALLINEN

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

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

Onko nostoissa ja siirroissa kilorajaa?
Työskentelen henkilökohtaisena avustajana 
ja työhöni kuuluu vaikeavammaisen työnan-
tajani nostaminen ja siirtäminen vuoteesta 
pyörätuoliin ja takaisin sekä WC-asioinnissa 
avustaminen. Onko nosto- ja siirtotyön kilo-
määriä ja nostokertoja rajoitettu mitenkään? 
Työni käy selän päälle. 

Asiantuntija vastaa:
Nosto- ja siirtotyön kilomääriä ja nostoker-
toja ei ole missään säädöksessä rajoitettu. 
Siirtojen turvallisuuteen vaikuttavat myös 
muut tekijät kuten siirrettäessä tehtävät kier-
toliikkeet, taakan muoto ja nostokorkeus ja 
työntekijän omat ominaisuudet. Oleellista on 
huolehtia, että nostoihin ja siirtoihin on riittä-
västi vapaata tilaa, jotta mahtuu työskentele-
mään. Lisäksi käytössä on oltava asianmukaiset apuvälineet. Terveydenhuollon 
apuvälinekeskuksesta saa apuvälineitä potilassiirtoihin.  

Nostojen ja siirtojen keventämiseen löytyy hyvä vinkkilista Työterveyslaitok-
sen sivuilta https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergono-
mia/potilassiirrot.

Henkilökohtaisen avustajan työterveyshuollon tehtäviin kuuluu avustajan 
neuvominen ergonomia-asioissa. Se kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, 
joka kuuluu kaikille työntekijöille. Käytännössä avustajan kannattaa ottaa 
oma-aloitteisesti yhteyttä työterveyshuoltoon ja pyytää opastusta. Työter-
veyshoitaja tai työterveyshuollon fysioterapeutti voi myös tulla paikan päälle 
avustettavan kotiin, jos avustettava antaa siihen luvan.

Avustettavaa hoitavan fysioterapeutin tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu 
avustettavan opastaminen, vaikka olisikin järkevää hoitaa asia samalla kertaa. 

JHL, TYÖELÄMÄN LAADUN TOIMIALUE JA HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT.FI

Mitä työsuhde-etuja on olemassa?

Asiantuntija vastaa:
Hylkäävän eläkeratkaisun jälkeen on useita etenemispolkuja. 
Työnantajalta saatu työsuhde-etu (luontoisetu) verotetaan palk-
katulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallin-
to antaa vuosittain päätöksen eri työsuhde-etujen arvosta ja 
laskentaperusteista.

Työsuhde-etujen kirjo on laaja. Yleisin on työsuhdepuhelin. 
Verohallinnon tietojen mukaan puhelinedun saajia oli viime 
vuonna yli 400 000.

Muihin tavanomaisiin työsuhde-etuihin kuuluvat ravintoetu, 
joka on noin 300 000 palkansaajalla, ja työsuhdematkalippu. 
Noin 90 000 sai viime vuonna matkalipun työmatkaliikentee-
seen työnantajaltaan. Etu on veroton 300 euroon asti.

Autoedun saajia on noin 73 000. Heistä suurin osa nauttii 
vapaasta käyttöedusta, jolloin työantaja maksaa kaikki auton 
käyttöön liittyvät kustannukset

Asuntoedun suosio on tasaisesti laskenut. Vain noin 15 000 
palkansaajaa asuu työnantajansa hallinnoimassa asunnossa. 
Suurin osa asuntoedun saajista on julkisen sektorin, eli kuntien, 
valtion ja seurakuntien, palveluksessa.

Muita työsuhde-etuja on autotallietu, moottoripyöräetu, 
vene-etu, työsuhdepolkupyöräetu ja kodinhoitoetu. Periaat-
teessa työsuhde-etuna voi tarjota melkein mitä vaan, ja on 
työntekijänneuvotteluasemasta ja -taidoista kiinni, mitkä hän 
onnistuu saamaan.

Työnantajat ilmoittavat työsuhde-edut verottajalle. Asia on 
kuitenkin syytä tarkistaa verottajan lähettämästä esitäytetystä 
veroilmoituksesta tai viimeistään verotuspäätöksestä.

Työnantajan tarjoamat liikunta- ja kulttuurisetelit sekä kortil-
le ladattava saldo ovat tuloverolain mukaan verovapaita hen-
kilöstöetuja. Verovapaan edun enimmäismäärä on 400 euroa 
vuodessa. Lisätietoja vero.fi -osoitteessa.

ULLA PUUSTINEN, MOTIIVIN TOIMITTAJA 
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MINÄ NUMEROINA

Kotiin tulee tilattuna 0 sanomalehteä

2 tatuointia

noin150 kilometriä työajoa päivittäin

6on suosikkilinja
Pyynikiltä Hermiaan

KIMMO SALMINEN, 52

Kotipaikka: Tampere
Ammatti: Tampereen Kaupunkiliikenteen 
linja-autonkuljettaja
Perhe: kaksi lasta
Harrastukset: moottoripyöräily, veneily, 
kuntosali

3pankkitiliä 

                       2luottokorttia

1sometili

20 euroa lompakossa

       työajossa 4 kolaria, 

1rengasrikko

ULLA PUUSTINEN KUVA JANNE RUOTSALAINEN

17vuotta bussinkuljettajana

”PARASTA TYÖSSÄNI OVAT       

EHDOTTOMASTI MATKUSTAJAT JA 

TYÖKAVERIT. KELJUINTA KIREÄT 

AIKATAULUT JA TYÖAJAT.”

 lukee vuodessa1kirjan

0 juoksulenkkiä viikossa

     
kosinut1kerran    

      
 

       250työkaveria

MINÄ NUMEROINA
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KULMILLA

Yhteiskunnan tärkein pääoma
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KULMILLA

On kahdenlaista luottamusta: luottamusta ystävien, 
läheisten ja perheen kesken ja luottamusta satun-
naiseen tuntemattomaan vastaantulijaan. Jälkim-
mäistä, luottamusta tuntemattomaan, kutsutaan 

yleistyneeksi luottamukseksi. Sitä tarvitaan nyky-yhteis-
kunnassa entistä enemmän, sillä se tutkitusti rakentaa rau-
haa ja yhteisymmärrystä.

Luottamukseen ja luottavaisuuteen liittyy myös eroja. 
Esimerkiksi, jos joku läheisemme pettää luottamuksemme, 
syytämme herkästi itseämme. Jos vallassa oleva poliitikko 
on korruptoitunut ja toimii väärin, emme syytä itseämme 
vaan luottamuksemme menettänyttä tahoa.

Edellisen 1990-luvun laman aikaan suomalaisten luotta-
mus toisiinsa notkahti. Samoja piirteitä on havaittavissa ny-
kyisessä taloustaantumassa. Esimerkiksi maahanmuutto ja 
työttömyys jakavat suomalaisia erilleen.  Luottamus insti-
tuutioihin, kuten eduskuntaan, oikeusjärjestelmään, polii-
siin, puolueisiin ja poliitikkoihin onkin laskenut. Sen sijaan 
luottamus toista ihmistä kohtaan on pysynyt melko samana.

Aiheesta väitelleelle tutkija Antti Kouvolle luottamus 
käy työstä. Hän tuntee aihepiirin ja lisäksi European Social 
Survey -tutkimusohjelman sekä siitä vuonna 2014 julkais-
tut tulokset. Niissä Suomi sijoittui Norjan ja Tanskan kans-
sa kärkikolmikkoon tutkittaessa luottamusta toisia ihmisiä 
ja poliisia kohtaan. Tutkimusohjelma on käynnissä, jotta yh-
teiskunnassa tapahtuvista muutoksista saataisiin kattava 
kuva ja niitä ymmärrettäisiin paremmin.

– Luottamus puolueettomiin instituutioihin, kuten oike-
uslaitokseen ja julkisiin virastoihin, tuntuu olevan yhteydes-
sä yleistyneen luottamuksen kanssa. Sen sijaan luottamus 
puhtaasti poliittisiin instituutioihin kuten eduskuntaan, po-
liitikkoihin ja hallitukseen heittelehtii eri aikojen mukaan 

kauheasti, Kouvo taustoittaa.
Tällä hallituskaudella on tehty useita esityksiä, jotka on 

viime metreillä kuitenkin peruttu. Viimeisimpänä esimerk-
kinä liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneväyli-
en yhtiöittämisesitys, joka sai kansan kuohumaan ja jonka 
hallitus lopulta veti pois. Poukkoilu ei kuitenkaan todennä-
köisesti murentanut yleistynyttä luottamusta.

– Poliittinen luottamus saattaa sahata nopeastikin skuu-
pista toiseen.

Parhaillaan Kouvolla on kollegoineen työn alla Kreikan 
kriisin vaikutus kreikkalaisten yleistyneeseen luottamuk-
seen. Kreikkalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituuti-
oihin laski talouskriisin myötä vuoden 2010 tietämillä.

– Huomasimme, että luottamus poliittisiin instituutioihin 
oli sukeltanut rajusti, myös luottamus puolueettomiin insti-
tuutioihin oli laskenut. Sen sijaan yleistynyt luottamus oli 
pysynyt aika samana kriisin aikana.

– Oli todella yllättävä tulos, miten maailmanlaajuinen ta-
louskriisi on jopa pystynyt saattamaan ihmisiä enemmän 
yhteen, vaikka joissakin maissa onkin samalla syntynyt 
myös natsipuolueita.

– Yleistynyt luottamus on silti hyvä indikaattori siitä, mil-
laisessa yhteiskunnassa uskallat tehdä niin sanotusti hyppy-
jä tuntemattomaan, selventää Antti Kouvo.

Luottamus vähentää kyttäystä
Kansalaisten luottamus julkisiin instituutioihin ja verotuk-
sen oikeudenmukaisuuteen on yhteydessä luottamukseen 
tuntemattomiin kanssaihmisiin.

Korkea luottamus tuntemattomiin kanssaihmisiin puo-
lestaan on yhteydessä demokratian toteutumiseen sekä ta-
louskasvuun. Osaksi tämä liittyy tehokkuuteen.

Minkä verran luottaisit tuntemattomaan 
vastaantulijaan matkalla töihin? Entä 
harrastuksiin tai kotiin? Antaisitko täyden 
kympin asteikolla 1-10? Keskimäärin  
suomalainen antaisi seiskan. Sen verran 
meillä suomalaisilla on luottamusta toinen 
toiseemme.

TEKSTI AATU KOMSI JA KAISA LÄÄRÄ  
KUVAT AATU KOMSI

Yhteiskunnan tärkein pääoma
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KULMILLA

Kun työtoveria tai yhteistyökumppania ei 
epäillä turhasta, vapautuu epäilyksen aiheut-
tamasta valvonnasta ja lisävarmistelusta aikaa 
muuhunkin. Yleistynyt luottamus nojaakin hen-
kilön omaan ihmiskäsitykseen ja oletukseen siitä, 
haluavatko toiset ihmiset pohjimmiltaan aiheut-
taa toisille pahaa.

– Ei se, että meillä suomalaiset luottavat toi-
siinsa silti tarkoita, että meillä ihmiset antaisivat 
lastenrattaitaan tai autojaan kadunmiehen vah-
dittavaksi tuosta vain. Totta kai siihen liittyy se, 
missä asioissa luotetaan, huomauttaa Kouvo.

– Tämä on vähän myös sellainen moraalinen 
kannanotto tai asenne, millaisena näen kanssaih-
misen yhteiskunnassa.

Tärkein pääoma
Luottamusta tutkineet ovat havainneet, että kor-
keasti koulutetut ja taloudellisesti paremmassa 
asemassa olevat ihmiset luottavat muita enem-
män tuntemattomiin kansalaisiin. Eri maita kos-
kevissa vertailuissa on ilmennyt, että yleistyneen 
luottamuksen heikkeneminen ja taloudellinen 
eriarvoisuus kulkevat käsi kädessä. 

Tähän on arveltu syyksi ihmisten erkaantu-
mista toisistaan. Mitä vähemmän ihmiset ovat 
tekemisissä itseään alemmalla tai korkeammalla 
tulotasolla olevien kanssa, sitä vähemmän heihin 
katsotaan voitavan luottaa.

– Koulutuksella on havaittu hyvin vahva yh-
teys yleistyneen luottamuksen määrään. Se voi 
johtua siitä, että koulutus on väkisinkin ikkunan 
avaamista ulkomaailmaan, ja se auttaa ymmärtä-
mään toisen ihmisen motiiveja ja eläytymään sen 
tilanteeseen, kertoo Antti Kouvo.

Toiset tutkijat puhuvat yleistyneestä luotta-
muksesta pääomana, aivan kuten rahasta.

– Kyse ei ole vain siitä, saako terveyskeskuk-
sesta sen hoidon mitä tarvitsee, vaan siitä, kokee-
ko kansalainen päätöksenteon olevan avointa ja 
perusteltua, Kouvo täsmentää.

Tavoitteena tulisi olla, ettei vahvaa erottelua 
meihin ja heihin pääsisi syntymään, vaan mah-
dollisimman moni hyötyisi tarjolla olevista pal-
veluista, keinoista vaikuttaa ynnä muusta yhteis-
kunnan instituutioista.

Luottamus vaarantuu, jos apua tarvitseva jou-
tuu vähättelemään tulojaan tai liioittelemaan tar-
vettaan sosiaalietuuteen. Voi syntyä kierre, jos-
sa kaikki liioittelevat tarvettaan, koska tietävät 
kaikkien muidenkin liioittelevan. Vastaavasti ha-
kemuksen käsittelijä epäilee, onko tarve varmasti 
todellinen vai liioiteltu.

– Osa tutkijoista näkee, että hyvinvointival-
tio, jossa on ilman tarveharkintaa myönnettäviä 
etuuksia ja palveluita, ei tuota niin herkästi omaa 

kulttuurisesti erottuvaa alaluokkaa. Esimerkiksi 
me käymme kaikki samoja kouluja, olimmepa ju-
ristien tai asentajien lapsia.

Ammattiliiton tärkeä osa
Tutkijoiden mukaan nimenomaan juuri yhteen-
kuuluvuuden ja samaistumisen tunne on avain-
asemassa yleistyneen luottamuksen rakentu-
misessa. Pohjoismaat ovatkin olleet perinteises-
ti vahvan yleistyneen luottamuksen maita, joissa 
on myös vahva ammattiyhdistysliike. 

– Ammattiyhdistysliikehän on ollut muka-
na, kun hyvinvointivaltiota on luotu. Suomi on 
myös sen johdosta vahvasti sopimusyhteiskunta.

 Yhteiskunnan tarjoama toimiva peruskoulu, 
sosiaaliturvajärjestelmä ja oikeuslaitos vähentä-
vät pelkoja. Kun perusta on kunnossa, ei tarvit-
se pelätä oman turvallisuuden ja tulevaisuuden 
puolesta.

Pohjoismaissa yleistynyt luottamus juontaa 
juurensa hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaan. 
Yleistynyt luottamus lisääntyy, kun poliittinen 
tapa tehdä päätöksiä koetaan oikeudenmukai-
seksi, vaikka esimerkiksi sosiaalietuuspäätökset 
eivät olisikaan itselle mieluisia.

– Yleistynyttä luottamusta mitataan esittämäl-
lä haastateltavalle joukko väitteitä, joissa haasta-
teltavan pitää asettaa itsensä janalle 1-10. Kysy-
mys saattaa olla esimerkiksi "tuntemattomaan 
ihmiseen voi yleisesti ottaen luottaa", kertoo 
Kouvo.

– Kokeellisissa tutkimuksissa on puolestaan 
testattu, kuinka paljon rahaa henkilö uskaltaa an-
taa kirjekuoressa tuntemattoman henkilön hal-
tuun.

Haasteena on, ettei pitkältä aikaväliltä kerät-
tyjä paneeliaineistoja ole. Toistaiseksi ei ole ollut 
mahdollista tutkia sitä, miten jonkun yksilön ko-
kema luottamus on vuosien aikana muuttunut.

Jos yleistynyt luottamus laskee, hyvin harva 
voittaa. Kouvon mukaan hyötyjiä ovat lähinnä 
erilaiset turvallisuusalan toimijat, joiden palve-
luita ostetaan oman turvallisuuden tunteen var-
mistamiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi voittajik-
si Kouvo listaa myös osan poliittisista liikkeistä.

– Vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välil-
lä edistämään pyrkivät ryhmittymät laskettaisiin 
hyötyjiksi.

Entä kuinka kävisi ammattiyhdistysliikkeen?
– Pitäisi miettiä, miten se käytännössä tapah-

tuisi. Jos jäsenmäärä laskisi, neuvotteluasema 
heikkenisi, minkä seurauksena ehkä tehdään sel-
laista lainsäädäntöä tai sopimuksia tai muute-
taan suomalaista yhteiskuntaa suuntaan, joka ei 
olekaan enää kansalaisten mielestä yhtä oikeu-
denmukainen. n

ANTTI KOUVO

Ikä: 40
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori
Työ: Vanhempi tutkija, Kuopion hyvin-
vointitutkimuskeskuksen johtaja, Itä-
Suomen yliopisto
Tutkimus: Lukuisia kotimaisia ja 
kansainvälisiä tutkimuksia luottamuk-
seen, kansalaisten osallistumiseen ja 
hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. 
Perhe: Puoliso ja kaksi lasta
Harrastukset: Remontointi, veneily  
ja nuorisourheiluseuratoiminta
Motto: "You miss 100% of the shots 
you don't take" (Wayne Gretzky)
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MOTIIVOINTI

Monitilatoimistoissa tavoitellaan tehokkuut-
ta. Työtilojen muutosta tutkineen Turun am-
mattikorkeakoulun psykologin Annu Haa-
pakankaan mukaan nykyisin ei tarvita enää 

isoja työhuoneita eikä runsasta säilytystilaa, koska tek-
nologia kehittyy.

– Ihmiset ovat vapaampia työskentelemään jousta-
vasti ihan missä vain. On toki työpaikkakohtaista, miten 
teknologia pelaa.

Erilaisten työtilojen toivotaan helpottavan työnteki-
jöiden yhteistyötä ja kohtaamisia. Haapakangas toteaa, 
että vaikka työ on liikkuvaa, on tärkeää nähdä myös työ-
kavereita.

Vanhat tavoitteet uusittiin
Jo avotoimistoja suunniteltaessa oli tiedossa tarve rau-
hallisemmille tiloille. Haapakankaan mukaan avotoi-
mistoihin ollaan valtaosin tyytymättömiä.

– Niillä on huono maine. Siksi ryhdyttiin suunnittele-
maan monimuotoisempia tiloja. Monitilatoimisto pyrkii 
vastaamaan kaikkiin tarpeisiin ja ongelmiin.

Haapakankaan mukaan osa monitilatoimistoista toi-
mii, kuten on ajateltu, osa ei.

– Jos monitilatoimisto toteutetaan alkuperäisen peri-
aatteen mukaisesti, kaikki osat loksahtavat paikalleen. 
Silloin kyse ei ole vain fyysisestä tilasta, vaan myös työ-
tavasta, johtamisesta ja työkulttuurista.

– Monitilatoimisto toimii paremmin, jos kaikki toi-
mistossa tukee liikkuvaa työtä. Monet monitilatoimistot 
muistuttavat avotoimistoja. Niissä on tukitiloja, muttei 
hiljaisia tiloja.

Monitilatoimisto suosii liikkuvan työn tekijää

Toimistotyö on muuttunut niin, 
että perinteisten toimistojen  
sijaan tarvitaan sekä yhteisiä 
että hiljaisia tiloja.

MIKA PELTONEN 
KUVA WESTEND61 / LEHTIKUVA
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Monitilatoimisto suosii liikkuvan työn tekijää

Tilojen toteutus vaihtelee
Haapakankaan mukaan monitilatoimisto 
voi olla hyvä tai huono.

Toteutus vaihtelee laidasta laitaan.
Monitilatoimistoissa voidaan keski-

määrin paremmin kuin vanhoissa avo-
konttoreissa.

– Muutos on tapahtunut hyvään suun-
taan. Monipuolinen monitilatoimisto ot-
taa paremmin huomioon erilaiset työteh-
tävät.

Perinteisissä avotoimistoissa ongel-
mana ovat Haapakankaan mukaan olleet 
keskittymisvaikeudet.

– Monitilatoimiston pitäisi tukea yk-
silötyötä, yhteisyötä sekä erilaisia luotta-
muksellisia keskusteluja ja puheluita.

Etuna pidetään vapaampaa ja jousta-
vampaa työskentelytapaa. Tutkijan mu-
kaan tämä on lisännyt työntekijöiden työ-
tyytyväisyyttä.

– On tärkeää hallita omaa työtään ja 
työskennellä itselle mieleisellä tavalla, esi-
merkiksi tehdä enemmän etätöitä.

Hiljaisia tiloja liian vähän
Annu Haapakangas on puhunut hiljaisis-
ta työtiloista. Niitä ei hänen mukaansa ole 
kaikissa toimistoissa tarpeeksi.

– Hiljaisten tilojen toteuttaminen on ki-
pukohta. Ne jäävät usein kunnolla teke-
mättä. Tilojen suunnittelussa halutaan ko-
rostaa yhteistyötä eikä ehkä muisteta huo-
mioida hiljaisen paikan tarvetta.

Suunnittelijat saattavat Haapakankaan 
mukaan ajatella, että toimistot ovat pal-
jon etätöitä tekeville se sosiaalinen paik-
ka, jossa tavataan ihmisiä.

Hyvässä monitilatoimistossa on riittä-
västi erilaista hiljaista tilaa kaikille sitä tar-
vitseville. n

Mikä tyyppi olet?
Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki jakaa moniti-
latoimistojen työntekijät viiteen eri tyyppiin

1. 
Oma työpiste eikä tarvetta liikkua muualla.

2.Jojolla on kiinteä työpiste, mutta hän tekee myös käyntejä asiak-
kaiden luokse tai työkohteeseen toimiston ulkopuolelle.

3.Heilurilla on kaksi työpistettä. Hän käy maakunnissa tai ulkomaan 
toimipisteessä ja palaa sieltä taas päätoimipisteeseen. 

4.Nomadi on nykyisen teknologia-ajan paimentolainen. Hän kulkee 
työn perässä siellä, missä työtä on. Työtä voi tehdä ajasta ja pai-

kasta riippumatta. Euroopassa meitä suomalaisia pidetään paimento-
laisina.

5.Kuljettaja on logistiikka-alan ihminen, joilla ei ole kiinteitä työpis-
teitä toimistolla. Työpiste voi olla auto, juna tai lentokone.

Ilmanlaatu parempi,  
äänet ongelmana
Työympäristöjä tutkiva Työterveyslaitoksen ylilääkäri Jari Latvala 
kertoo, että uusissa monitilatoimistoissa ja perinteissä toimistoissa 
hyödyt ja haitat ovat erilaisia.

– Haitat eivät ole vain olosuhdehaittoja. Tilojen profiilit ovat erilaisia 
ja oireilukin jossakin määrin erilaista. 

Jos työtilaksi valitaan monitilatoimisto, pitää Latvalan mukaan 
ottaa huomioon myös valinnasta seuraavat ongelmat.

– Molempiin toimistomalleihin liittyy sekä etuja että haittoja. Ne 
realisoituvat, mikäli niitä ei oteta huomioon jo suunnittelussa.

Tutkimuksissa selvisi, että monitilatoimistossa ilmanlaatu on parem-
pi kuin perinteisissä toimistoissa. Monitilatoimistossa ongelmana ovat 
yleensä äänet.

– Toimistoratkaisuja ei pidä yrittää monistaa. Pitää aina miettiä, 
mitä työyhteisö tekee ja mitkä ovat työntekijöiden tilalle asettamat 
vaatimukset.

Tilan pitää Latvalan mukaan tukea siellä tehtävää työtä.
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Sinä voit kääntää elämän juonen 

Käteeni osui kirjastosta Laila Hirvisaaren 
Hiljaisuus.  Kirjan päähenkilö pikku-
tyttö Inga näkee sodan loppuvaiheessa 
jotakin niin hirveää, että muuttuu my-

käksi. Hänen isänsä kuolee ja äiti katoaa, joten 
isovanhemmat alkavat huolehtia hänestä. Mut-
ta minkälaista on elämä orpona, mykkänä ja 
ylimääräisen varpaan kanssa, joka panee nil-
kuttamaan?

Kylän lapset huutelevat perään: Linkku-
Inkku, kukaan ei ala kaveriksi. Opettajakin, so-
dan jälkeen armeija-ammattilaisesta tehtävään-
sä ryhtynyt, kiusaa ja antaa ehdot lukemisesta, 
vaikka Inga osaa lukea ja kirjoittaa paremmin 
kuin kukaan sillä luokalla. Hän alkaa hiipua 
epäreiluudesta, kalveta ja pelätä koulumatkaa. 
Kuitenkin kesävieraaksi saapunut poika auttaa 
ja Ingan elämä saa uuden, helpomman suun-
nan.

Liikutuin. Näin sieluni silmissä oman itseni 
pienenä koulutyttönä yli 50 vuotta sitten. Yhte-
nä päivänä hän hiihteli pikkusisarensa kanssa 
hämärtyvässä metsässä. Yhtäkkiä ladun vieres-
sä makasi mies sarkatakissaan suullaan lumi-
hangessa ja sukset jaloissaan. Kenellepä muulle 
lähteä tästä kertomaan kuin lähellä olevan kou-
lun opettajalle.

Tämä ei usko tyttöjä,  ”vilkkaan mielikuvi-
tuksen tuotetta”, vaan laittaa heidän pimeyden 
selkään tarkistamaan, oliko se ruumis. Tytöt 
palaavat metsään, vauhti hiipuu,  eivät uskal-
la mennä lähelle. He huutavat kaukaa, ”ootko 
nää kuollu?” Koska kukaan ei vastaa, vain ve-
rivana on lumihangessa, he hirveällä vauhdil-
la suksivat takaisin koululle. Ruumis kannoil-
laan... ”Aukusti se oli, ja kuollut!” he  huutavat 
jo eteisestä.

Vielä kolmannen kerran opettaja vaatii hei-
tä lähtemään metsään näyttämään hevosmie-
helle paikkaa.  On jo ilta ja pakkanen kiristynyt. 
Isompi ei pysty, mutta pikkusisko lähtee. Luu-
vellin haju leijuu keittiössä opettajan kertoessa, 

kuinka jäätyneitä ruumiita ladottiin sota-aika-
na pinoon kuin kapakaloja. Mitä nyt yhtä ruu-
mista pelkäämään! Lopulta hevosmies saapuu 
sisareni kanssa; reessä on Aukusti, jonka sau-
vaa pitelevä käsi on jäätynyt pystyyn. 

Pitkän aikaa pidimme valoja yöllä, koska 
pelkäsimme. Emme niinkään kuolemaa, mutta 
sitä, ettei Aukusti päässyt taivaaseen, koska hän 
oli kirkosta eronnut.

Se oli silloin, mutta nyt, emmekö ole jo sivis-
tyneempiä? Sama meno jatkuu: niin kouluissa 
kuin työpaikoillakin kiusataan edelleen. Peräti 
puolet kunta-alan työntekijöistä kertoo havain-
neensa tällaista vähintäänkin joskus, vaikka jat-
kuva kiusaaminen onkin harvinaista. Kiusaa-
jina voivat olla esimies tai työkaverit. Kaiken 
kukkuraksi asiakkaatkin harjoittavat henkistä 
tai fyysistä väkivaltaa. Kielenkannat ovat hölty-
neet ja entistä rumemmin sanoin olemme siir-
täneet huonon käyttäytymisen sosiaaliseen me-
diaankin. Omalla nimellämme nimittelemme ja 
herjaamme. Tämä jättää jälkensä, ei vain koh-
teeseen vaan itse tekijäänkin. 

Miksi sitten kohtelemme toisiamme huo-
nosti? Jos emme voi vaikuttaa myönteisin kei-
noin elämäämme tai työhömme, saatamme 
tehdä sen negatiivisesti, joko kääntämällä kat-
seen sisäänpäin kuten sairastumalla tai kyy-
nistymällä tai tulemalla avuttomiksi. Tai sitten 
ulospäin syntipukkien hakemisella tai aggres-
siivisuudella toisia kohtaan. Myös hierarkiat ja 
jatkuva kiire suoraviivaistavat käytöstämme.

Kirja päättyi hyvin, oikea elämäkin voi saa 
uuden juonen yhden ihmisen, vaikkapa sinun 
ansiostasi. Puutu peliin, jos havaitset huonoa 
kohtelua.  Jaksat huolehtia toisista, jos voit itse-
kin hyvin.  Huolehdi siis itsestäsikin.

MARJA-LIISA MANKA 
TYÖHYVINVOINNIN ASIANTUNTIJA

Motiivilehti kirjoitti siitä, mi-
kä on laitoshuoltajien kohtalo 
koulutusuudistuksessa. Sama 
huoletti verkkolehden lukijoi-
ta. Näin kirjoitti Kirsi Helena 
Larimo lehden FB-sivulla:

”Ehdottomasti ammattikou-
lutus ja osaaminen kunniaan! 
Näinä aikoina kun työtehtäviä 
siirretään puolelta toiselle ... 
vaikka postipalvelut kaup-
poihin nk. asiamiesposteihin, 
VR:n lipunmyynti ja muu 
siihen palveluun liittyvä siirtyi 
R-kioskille... niin minusta se 
on ammattiosaamisen aliar-
vostamista ja voi johtaa myös 
palkkauksessa isoihinkin 
muutoksiin!”

SAK:n facessa keskusteltiin 
helmikuun alussa siitä, pää-
seekö duunari koulutukseen.

”Näyttää siltä, että hoitoalalla 
pääsee koulutuksiin helpommin 
kuin esim. toimistotyössä…”

Maarit Laaksorinne

”Jep. Eiköhän tuo ole pitkälti 
alasta kiinni.”

Tanja Hakala

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.

Hyvinvoinnin tekijöiden 
oma työttömyyskassa 

Liikkuvuusavustus - uusi etuus 
työssäkäynnin tukemiseen
Työttömyyskassat maksavat vuoden 2017 alusta liik-
kuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn 
vastaanottamista kauempaa kotoa. Se korvaa TE-toi-
mistojen maksaman muuttoavustuksen ja Kelan mat-
ka-avustuksen. 

Liikkuvuusavustusta haetaan omasta työttömyys-
kassasta.  Kassa myös tutkii oikeuden liikkuvuusavus-
tukseen, joten TE-toimistoon ei tarvitse olla yhteydessä 
sitä haettaessa.

Kenelle liikkuvuusavustusta maksetaan?
Liikkuvuusavustusta voi saada henkilö, joka on oikeu-
tettu työttömyyspäivärahaan ennen työsuhteen alka-
mista, ja joka aloittaa vähintään kaksi kuukautta kes-
tävän työn, jossa kokoaikatyön työmatkoihin kuluu 
päivittäin keskimäärin yli kolme tuntia. Osa-aikatyössä 
vastaavan matka-ajan tulee olla yli kaksi tuntia. Liikku-
vuusavustuksen lisäksi osa-aikatyön ajalta voi edelleen 
hakea myös soviteltua päivärahaa.

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa työllistymistä 
edistävien palveluiden ajalta, eli sitä ei tule sekoittaa 
TE-palveluiden ajalta maksettavaan kulukorvaukseen.

Liikkuvuusavustusta haettaessa työttömyyspäivä-
rahaan oikeutetuksi katsotaan paitsi henkilö, joka on 
saanut työttömyyspäivärahaa juuri ennen työsuhteen 
alkamista, myös tapauksissa, jolloin päivärahaa ei ole 
maksettu TE-toimiston asettaman karenssin ajalta.  Li-
säksi oikeus liikkuvuusavustukseen voi olla huolimat-
ta työssäolovelvoitteesta, ansiopäivärahan omavastuu-
ajasta tai alle 25-vuotiaita koskevasta ammatilliseen 
koulutukseen liittyvästä rajoitteesta.

Kuinka työmatkan kesto arvioidaan?
Työmatkan kesto arvioidaan, kun työsuhde alkaa. Mat-
kan kestossa huomioidaan vaihdot kulkuvälineestä toi-
seen odotusaikoineen. Kuitenkaan esimerkiksi lasten 
viemistä hoitopaikkaan ei voida laskea mukaan työ-

matkaan. Työmatkaan kuluva aika lasketaan nopeim-
man käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Mi-
käli työssäkävijällä on auto käytössään, kesto lasketaan 
omalla autolla työmatkaan kuluvan ajan perusteella, 
jos matka-aika on julkisia yhteyksiä nopeampi.  Auton 
hankkimista ei kuitenkaan edellytetä.

Kuinka paljon ja pitkään avustusta maksetaan?
Liikkuvuusavustus on verollinen etuus, ja aika, jolta sitä 
maksetaan, riippuu työsuhteen pituudesta. Liikkuvuus-
avustus on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsiko-
rotuksia ja korotusosia (32,40 e/pv vuonna 2017). Sitä 
maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja sen kesto on 
porrastettu työsuhteen pituuden mukaan:
• Työsuhde vähintään 2 kuukautta – liikkuvuusavustus 
30 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa
• Työsuhde vähintään 3 kuukautta – liikkuvuusavustus 
45 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa
• Työsuhde vähintään 4 kuukautta – liikkuvuusavustus 
60 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa

Työsuhteen kesto tutkitaan työsuhteen alussa eikä 
työsuhteen jatkaminen jälkikäteen muuta enää mak-
settavan ajanjakson määrää.

Miten avustusta haetaan?
Avustusta on haettava ennen työsuhteen alkamis-
ta, eikä sitä voida myöntää edes painavasta syystä, jos 
työsuhde on alkanut ennen hakemuksen saapumista 
kassalle. Hakemuksen on siis oltava työttömyyskassal-
la viimeistään työn alkamista edeltävänä päivänä. Ha-
kemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta. Mikä-
li työsopimusta ei ole allekirjoitettu ennen työsuhteen 
alkamista, sen voi toimittaa jälkikäteen.

Liikkuvuusavustushakemuksen löydät sivuilta jhl.fi/
tyottomyyskassa. Lomake löytyy myös eWertti Nettikas-
sasta, mutta sitä ei toistaiseksi voi täyttää sähköisesti.

KUVA MERJA OJALA

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-
Laine twiittasi:

”Sote-uudistuksesta tulossa 
heikennys. Porvoon sairaalan 

lakkauttaminen ei edistä sote-
lähipalveluja tai yhdenvertai-
suutta. Toivon järjen voittoa.”

Helsingin Sanomat noteerasi 
näyttävästi nuorten ay-aktiivien, 
etenkin JHL:läisen Nina Kokki-
sen, taistelun nollatuntisopi-
muksia vastaan (8.2.2017).

JHL-twiitti: ”Nuorten sitkeä 
kamppailu tuomassa parannuk-

sia nollatuntisopimuksiin.”

"Saumaton palveluketju kun-
tatyössä lisää tuloksellisuutta 
sekä henkilöstön hyvinvointia", 
muistutti JHL:n esityisasiantunti-
ja Marjo Katajisto blogissaan. 

Löydät sen soitteesta  
https://www.jhlblogi.fi/palvelu-

ketjujen-saumat-irvistavat

Instagram
”Ensimmäinen oppitunnin pito 
huomenna ja aiheena työelämä 
ja pelisäännöt. Kiitos JHL- mate-
riaalista ja tuesta.”

Hanna
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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.

Hyvinvoinnin tekijöiden 
oma työttömyyskassa 

Liikkuvuusavustus - uusi etuus 
työssäkäynnin tukemiseen
Työttömyyskassat maksavat vuoden 2017 alusta liik-
kuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn 
vastaanottamista kauempaa kotoa. Se korvaa TE-toi-
mistojen maksaman muuttoavustuksen ja Kelan mat-
ka-avustuksen. 

Liikkuvuusavustusta haetaan omasta työttömyys-
kassasta.  Kassa myös tutkii oikeuden liikkuvuusavus-
tukseen, joten TE-toimistoon ei tarvitse olla yhteydessä 
sitä haettaessa.

Kenelle liikkuvuusavustusta maksetaan?
Liikkuvuusavustusta voi saada henkilö, joka on oikeu-
tettu työttömyyspäivärahaan ennen työsuhteen alka-
mista, ja joka aloittaa vähintään kaksi kuukautta kes-
tävän työn, jossa kokoaikatyön työmatkoihin kuluu 
päivittäin keskimäärin yli kolme tuntia. Osa-aikatyössä 
vastaavan matka-ajan tulee olla yli kaksi tuntia. Liikku-
vuusavustuksen lisäksi osa-aikatyön ajalta voi edelleen 
hakea myös soviteltua päivärahaa.

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa työllistymistä 
edistävien palveluiden ajalta, eli sitä ei tule sekoittaa 
TE-palveluiden ajalta maksettavaan kulukorvaukseen.

Liikkuvuusavustusta haettaessa työttömyyspäivä-
rahaan oikeutetuksi katsotaan paitsi henkilö, joka on 
saanut työttömyyspäivärahaa juuri ennen työsuhteen 
alkamista, myös tapauksissa, jolloin päivärahaa ei ole 
maksettu TE-toimiston asettaman karenssin ajalta.  Li-
säksi oikeus liikkuvuusavustukseen voi olla huolimat-
ta työssäolovelvoitteesta, ansiopäivärahan omavastuu-
ajasta tai alle 25-vuotiaita koskevasta ammatilliseen 
koulutukseen liittyvästä rajoitteesta.

Kuinka työmatkan kesto arvioidaan?
Työmatkan kesto arvioidaan, kun työsuhde alkaa. Mat-
kan kestossa huomioidaan vaihdot kulkuvälineestä toi-
seen odotusaikoineen. Kuitenkaan esimerkiksi lasten 
viemistä hoitopaikkaan ei voida laskea mukaan työ-

matkaan. Työmatkaan kuluva aika lasketaan nopeim-
man käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Mi-
käli työssäkävijällä on auto käytössään, kesto lasketaan 
omalla autolla työmatkaan kuluvan ajan perusteella, 
jos matka-aika on julkisia yhteyksiä nopeampi.  Auton 
hankkimista ei kuitenkaan edellytetä.

Kuinka paljon ja pitkään avustusta maksetaan?
Liikkuvuusavustus on verollinen etuus, ja aika, jolta sitä 
maksetaan, riippuu työsuhteen pituudesta. Liikkuvuus-
avustus on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsiko-
rotuksia ja korotusosia (32,40 e/pv vuonna 2017). Sitä 
maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja sen kesto on 
porrastettu työsuhteen pituuden mukaan:
• Työsuhde vähintään 2 kuukautta – liikkuvuusavustus 
30 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa
• Työsuhde vähintään 3 kuukautta – liikkuvuusavustus 
45 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa
• Työsuhde vähintään 4 kuukautta – liikkuvuusavustus 
60 kalenteripäivän ajalta enintään 5 päivältä viikossa

Työsuhteen kesto tutkitaan työsuhteen alussa eikä 
työsuhteen jatkaminen jälkikäteen muuta enää mak-
settavan ajanjakson määrää.

Miten avustusta haetaan?
Avustusta on haettava ennen työsuhteen alkamis-
ta, eikä sitä voida myöntää edes painavasta syystä, jos 
työsuhde on alkanut ennen hakemuksen saapumista 
kassalle. Hakemuksen on siis oltava työttömyyskassal-
la viimeistään työn alkamista edeltävänä päivänä. Ha-
kemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta. Mikä-
li työsopimusta ei ole allekirjoitettu ennen työsuhteen 
alkamista, sen voi toimittaa jälkikäteen.

Liikkuvuusavustushakemuksen löydät sivuilta jhl.fi/
tyottomyyskassa. Lomake löytyy myös eWertti Nettikas-
sasta, mutta sitä ei toistaiseksi voi täyttää sähköisesti.



TYÖVÄENLIIKE100

Keisari Nikolai II joutui luopumaan val-
lasta helmikuussa 1917, kun hän oli 
menettänyt kannattajiensa luottamuk-
sen. Suomen suuriruhtinaskunnassa, 

jossa vallankumouksen aikaan elettiin grego-
riaanisen kalenterin mukaan jo maaliskuu-
ta, suhtauduttiin Venäjän tapahtumiin innos-
tuneesti. Venäjällä oli valtaan noussut väliai-
kainen hallitus, joka kannatti liberaalia demo-
kratiaa ja kapitalismia ja oli valmis palautta-
maan Suomen autonomian ennen vuotta 1899 
edeltäneelle tasolle.

Suomen talous  
kehittyi emämaan kupeessa
Autonomian vuosina Suomea oli teollistettu 
ja talouselämää kehitetty. Kaupankäynti kas-
voi Euroopan maiden kesken ja liikenneyhte-
ydet paranivat. 1900-luvun alussa ulkomaan-
kaupan osuus maan kansantuotteesta oli noin 
puolet. Suomalaisilla oli oma erikoinen ase-
mansa idänkaupassa, sillä Suomi oli samanai-
kaisesti sekä ”ulkomaa” että osa Venäjän koti-
markkinoita. 

Suurkaupunki Pietarin läheisyys, ja sen 
suuri kulutustaso sekä taloudellinen toime-
liaisuus, oli merkittävä asia koko Suomen ke-
hitykselle. Karjalankannaksen taloudelle Pie-
tari oli jopa ratkaisevassa asemassa. Lisäksi 
Pietarin tarjoamien työpaikkojen vuoksi kau-
punkiin muutti Kaakkois-Suomesta merkittä-
vä määrä suomalaisia. Helsingin jälkeen suo-
malaisperäistä kaupunkilaisväestöä olikin 
eniten Pietarissa. 

Suomen suuriruhtinaskunnan ja emämaan 
väliselle kaupalle oli luonteenomaista pitem-
mälle jalostettujen metalli-, tekstiili- ja puute-
ollisuuden tuotteiden vienti Suomesta Venä-
jälle, ja toisaalta raaka-aineiden ja ennen kaik-
kea viljan runsas tuonti emämaasta suuriruh-
tinaskuntaan.

Taloudellisessa mielessä Suomella oli tär-
keä asema emämaan sotateollisuuden tarvit-
semien tuotteiden, ja myös elintarvikkeiden 
toimittajana. Ensimmäinen maailmansota oli 
vaikuttanut Suomen ja sen kansalaisten talo-
uteen ja oloihin kaksijakoisesti. Sodan alussa, 
Saksan suljettua vientireitit länsimarkkinoille, 

suomalaisten vahva sahateollisuus joutui suu-
riin vaikeuksiin. Seurauksena olivat seisokit ja 
10 000 työtöntä sahatyöläistä ennen kuin uusi 
reitti Ruotsin kautta avautui. 

Sotateollisuustuotteiden ja myös muiden 
valmisteiden voimistuva kysyntä emämaas-
sa käänsi tilanteen kuitenkin suomalaisille po-
sitiiviseksi. Metalli-, tekstiili- ja paperiteolli-
suus koki niin voimakkaan nousun, että aloil-
la esiintyi ajoittain jopa työvoimapulaa. Näil-
le aloille syntyikin 10 000 – 20 000 uutta työ-
paikkaa.

”Wallankumous”  
vie talouden kriisiin
Tuotanto ja palkat nousivat Suomessa ai-
na helmikuun 1917 vallankaappaukseen as-
ti. Tuolloin 40 000 teollisuustyöntekijää (40 % 
teollisuustyöväestä) työskenteli Venäjän sota-
tilausten vaikutuspiirissä. Osa sahoilta työt-
tömäksi jääneistäkin hakeutui uusille työpai-
koille, mikä lisäsi muuttoliikettä maaseudulta 
kaupunkeihin entisestään. 

Myös maatalous hyötyi erityisesti Pieta-

Työväenliike 100 vuotta sitten -juttusarja osa 2/18

Kukoistuksesta kurimukseen
Helmikuun 1917 vallankumous Venäjällä toi myrs-
kyn tavoin monet seurausvaikutuksensa myös auto-
nomiseen Suomeen. Suuri merkitys tapahtumilla oli 
suuriruhtinaskunnan talouteen, joka oli sidoksissa 
keisarikuntaan. 

TEKSTI MIA HEINIMAA 
KUVAT TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN KUVA-ARKISTO JA TYÖVEÄN ARKISTO
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rin kasvavasta elintarvikkeiden kysynnästä, ja 
maassa ollut venäläinen sotaväki kulutti run-
saasti elintarvikkeita. Sodan talousvaikutus-
ten kääntöpuolia olivat kuitenkin voimistu-
nut inflaatio ja elintarvikepula, joiden vaiku-
tukset alkoivat näkyä selvästi Suomessa vuo-
den 1916 lopussa ja vuoden 1917 alussa.

Väliaikaisen hallituksen tekemän vallan-
kaappauksen seurauksia odotettiin Suomes-
sa epävarmoissa tunnelmissa. Taloudellisia si-
teitä emämaahan ei haluttu rikkoa, sillä leivän 
keskeytymätön saanti oli Suomelle tärkeää ja 
vakaiden olojen perusedellytys. Yhä edelleen 
rautatiet yhdistäisivät suomalaiset tehtaat Pie-
tarin merkittäviin markkinoihin sekä jättiläis-
valtakunnan lähes jokaiseen kolkkaan.  

Ei kuitenkaan käynyt toiveiden mukaisesti. 
Noususuhdanne katkesi lehtien uutisoimaan 
”wallankumoukseen”: linnoitustyöt päätyi-
vät, sotatarviketilauksia ei enää tullut ja vil-
jajunienkin kulku alkoi tyrehtyä. Suomen ta-
lous ja elintarviketilanne oli ajautumassa sy-
vään kriisiin. n

Venäjän helmikuun vallankumouksen ajoilta Työväenmuseo Werstaan 
kokoelmista löytyy tämä hauras esine, punainen kangasrintamerkki ja 
ruusuke. Rintamerkkiä käyttivät ne rautatieläiset, jotka veivät maalis-
kuun lopulla 1917 silloisen Venäjän väliaikaishallituksen oikeusministerin 
ja myöhemmän pääministerin, Aleksandr Kerenskin, Riihimäeltä Helsin-
kiin. Kerenski pyrki tuloksetta tällä matkalla neuvottelemaan suomalaiset 
osallistumaan maailmansotaan Venäjän rinnalla ja hillitsemään suoma-
laisten separatistisia ajatuksia emämaansa suhteen. Kuva: Työväenmuseo 
Werstas. 

Vallankumoukselliset venäläiset 
sotilaat Kansallisteatterin edessä 
Helsingissä vuoden 1917 helmikuun 
vallankumouksen aikaan. Kuva: Työ-
väenmuseo Werstaan kuva-arkisto.

Väkeä koolla Hietalahden 
torilla Helsingissä Venäjän 
vallankumouksen jälkeen 
luultavasti maaliskuussa 
1917. Kuva: Työväen Arkisto. 
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PALVELUSIVUT

ETELÄ-SUOMI

TUUSULAN KUNNALLISET JHL 224
Kevätkokous 18.3. klo 14 Ravintola Kerho. 
Luottamusmiesten täydentäminen, ilm. 
ruokailuun 13.3. mennessä taito.rasanen@
tuusula.fi, 040 3143 132.

VIHDIN KUNNALLISET JHL 300
Kevätristeily Tallink Silja Europa 6.-7.5. 
Hki-Tallinna-Hki. Hinta 60€ jäsen, 110€ 
avec, sis. kuljetukset, A2 hytti, illallinen kuo-
hujuomalla, aamiainen. Ilm. ja maksu viim. 
1.4. virkistystoimikunnan numeroon 044 
027 3007 arkisin klo 17-18. Huom! Hyttejä 
rajoitetusti tarjolla.

YMPÄRISTÖNTEKIJÄT JHL 846
Sm kevätkokous 22.4. klo 13 JHL opisto, 
Sörnäisten rantatie 23. Kevätkokous pide-
tään Valtion aluehallinnon, palvelukeskus-
ten ja TE-toimistojen ajankohtaispäivien 
yhteydessä 22.-23.4. Ajankohtaispäiville 
ilm. 13.3. mennessä JHL:n nettisivuilta. Tied. 
Jouni Huusko 0400 321 660.

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSYHTYMÄN JHL 145 
Sm kevätkokous 7.3. klo 18.45.ravintola 
Casselissa, Borupinraitti 4, Lahti.  Ilm. 
viim. 27.2. 044 2056373 tai mirja.honka-
nen@phsotey.fi. 

RAASEPORIN – RASEBORGS JHL 158
70 years 10.3. klo 18 Karjaan Brankis Karis, 
jäsenille, för medlemmar. Ohjelmassa juhla-
puheita ja acapella ryhmä FORKin konsertti. 
Tarjolla pientä syötävää, suolaista ja ma-

keaa. Vi bjuder på festtal. småplock av sött 
och salt samt en konsert av Acapella-grup-
pen Fork. Sit. ilm. nimi ja numero, bindande 
anmälningar namn och medlemsnummer 
040 5464 872 txt, tina.karlsson77@gmail.
com. Viim., senast 3.3.

MÄNTSÄLÄN JULKISTEN JA 
HYVINVOINTIALOJEN YHDISTYS 
JHL 247
- JHL Edustajisto vaalikiertue 1.3. klo 16–19 
Mäntsän kunnantalon edustustila Heikinku-
ja 4. Paikalla Etelä-Suomen aluetoimistosta  
Tuija Linna-Pirinen ja Ossi-Pekka Ollikainen. 
Tarjoilua.

PORVOON JHL – BORGÅ JHL 150 
JHL:n edustajistovaalien kiertuetapahtuma 
Porvoossa 13.3. Kiertueella mukana liiton 
toimihenkilöitä sekä oman yhd. vaalieh-
dokkaita. Tapaamiset työpaikoilla: Näsin 
terveyskeskuksen ruokasali klo 10-11, 
Johannisbergin vanhainkodin ruokasali klo 
12-13 ja Pääskytien koulun ruokasali klo 
13.30-14.30, Linnajoen koulun ruokasali, 
jossa keskustelujen lomassa myös kahvitar-
joilu klo 15-17. Tilaisuuksissa voit osallistua 
vaalien äänestykseen netin kautta. Arvonta. 
Lisät. kiertueesta ritva.hagstrom@gmail.
com, 040 5126 640 tai porvoonjhl.fi ja fb-
sivuilta. Jos haluat sähköpostia yhdistyksel-
tä ilm. tietosi ilse.makela@porvoo.fi

HELSINGIN SOSIAALI- JA TER-
VEYSVIRASTON HENKILÖSTÖ JHL 
015
Teatteriesitys Saikkua Kiitos! 10.3. klo 19 
Helsingin kaupungin teatteri/studio Pasila,  

Sattuiko reissussa 
vahinko?  

JHL:n jäsenenä voit hakea korvausta matkalla  
sattuneesta sairaudesta tai tapaturmasta osoitteessa  
turva.fi/jhl. Palvelu on avoinna joka päivä klo 7–23.  
Palvelua käyttäen voit saada korvausrahat tilille  
jopa päivässä! Sivustolta löydät myös tietoa JHL:n  
jäsenilleen ottamista vakuutuksista.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 
turva.fi • 01019 5109

Hae korvausta  
verkossa - 

rahat tilille jopa 
päivässä!
turva.fi/jhl

Ratamestarinkatu 5. Ilm. 28.2. mennessä 
(ma-ke) 050 467 4491/Niina. Lippuja rajoi-
tettu määrä. Lipun hinta jäsen+avec 15€/
kpl max 2kpl. 

ESPOON KAUPUNGIN TYÖNTEKI-
JÄT/ELÄKELÄISET JHL 197
- Kylpylämatka Pärnuun Estonia Spa 
Hotelliin 26.3.-1.4. sit. ilm. HETI. Hinta 
jäsen 300€ avec 400€. Sis. laivamatkat, 
täysihoidon ja 15-hoitokertaa. Maksu 10.3. 
Lähtö Espoon keskuksesta klo 14. Lisät. 
Ritva Hansen.
- Veneretki saaristoon kesäkuun alkupuolel-
la, kun saamme aikataulut.
- Kesäteatterimatka Tampereelle 9.8. 
Kaasua komisario Palmu! Tutustumme Emil 
Wicksrtömin ja Kari Suomalaisen ateljeihin. 
Matkan hinta jäsen 70€ avec 100€. Sis. lou-
naankahvit ja tulomatkalla kahvit Hämeen-
linnassa. Sit, ilm. 15.6. ja maksu 15.7. Sit. 
ilm. Ritva 0400 668 458. Jaoksen tilinumero 
FI5657238120055437.

ITÄ-SUOMI

YLÄ-SAVON SOTE JHL 698
Yhd. antaa v. 2017 avustusta Ylä-Savon 
SOTEn alueella järjestettäviin tapahtumiin. 
Summa/jäsen/v. on 50€. Hakemuksen pos-
titusosoite muuttuu! Jatkossa hakemukset 
lähetetään sisäisellä postilla osoitteeseen: 
Anu Roivainen, Lastenkoti Taskukello, 
Brofeldtintie 1, Iisalmi. Etu maksetaan 
hakemuksen saapumispäivästä seuraavan 
kuukauden aikana. Tied. sutinenanne@
gmail.com tai Anu Roivainen 0440 212 913.

IISALMEN KUNNALLISET JHL 206 
- Perinteinen retki Vuokattiin 4.3 lähtö klo 
8 Iisalmen linja-autoasemalta. Jäsen ja jäse-
nen 4-11v. lapset 15€, alle 4v. 5€, avec 25€. 
Sis. linja-auto kyydin sekä ruokailun Vuoka-
tin rinneravintolassa, retkellä mahdollisuus 
omakustanteisesti lasketteluun, hiihtoon, 
uintiin Vuokatin urheiluhallilla, Katinkullan 
kylpylä, Angry Birds, ostoksille Sotkamoon. 
Ilm.25.2 mennessäTterttu 040 5231365
- Legentaariset Puistohiihdot Iisalmen 
Kirkkopuistossa 25.3. Kisoissa mukana mm. 
Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski, Sami Jau-
hojärvi, Perttu Hyvärinen. Jäsen pääset seu-
raamaan kisoja paikan päälle 5€ hintaan. 
Lippujen varaukset 15.3 mennessä Terttu 
040 5231 365, Kyösti 044 3304 320.

YLÄ-SAVON SOTE JHL 698
Sm kevätkokous 28.3. klo 18 ravintola 
Butterfly, Kauppakatu 21, Iisalmi. Ilm. 17.3 
mennessä. Ruokailun vuoksi erityisruoka-
valiot ilm. yhteydessä anne.sutinen@gmail.
com tai 044 0212 913.

LIEKSAN KUNNALLISET JHL 174  
Sm kevätkokous 28.3. klo 17.30 teknisenvi-
raston kokoushuoneessa, Pielisentie 3.
ne, Pielisentie 3. Valitaan yhd. plm ja vah-
vistetaan mahdolliset muut lm-valinnat. 

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN-
HOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN 
KY. JHL 212 
Tallinnan matka 31.3.-2.4. Lähtö pe aamu-
na Joensuusta, meno Tallinnaan kansipai-
koin klo 13.30 lähtevällä aivan uudella 
Megastar laivalla, majoitus 2 hh:ssa Tallink 
City Hotellissa. Paluu su klo 13.30 Tallin-

nasta lähtevällä laivalla. Bussi mukana Tal-
linnassa. Hinta 160€ yhd. jäsen ja 185€ ei 
jäsen. Sis. matkat Jns-Hki-Jns, laivamatkat 
kansipaikoin, 2 yötä Tallink City hotellissa 
aamiaisineen. Sit. ilm. 28.2. mennessä mat-
ti.pesonen@siunsote.fi, 050 387 7709 tai 
pasi.hyttinen@siunsote.fi, 050 387 0734. 
Ilm. nimi, syntymäaika ja huonekaveritoive.

KUOPION YLIOPISTOLLISEN  
SAIRAALAN JHL 124
Kevätmatka Pärnuun 28.4.-1.5. Hinta jäsen 
145 €, ei jäsen 185 €, jos lähtijöitä 50, lähti-
jöitä 40 hinta 160€/200€, lähtijöitä 30 hinta 
190€/230€. Sis. bussikuljetukset samalla 
autolla koko matkan ajan, laivamatkat, 
majoitus Pärnu hotellissa. Lähtö Siilinjärven 
linja-auto asema klo 9.30 ja siitä eteenpäin 
tarvittavin pysäkein. Yö uudistetulla M/S 
Europalla lähtee klo 18.30. Aamulla kohti 
Pärnu hotellia. Paluu juuri liikenteeseen 
otetulla M/S Mega Starilla klo 13.30-15.30. 
Tied. ja sit. ilm. Kataisille 6.3. mennessä 
Leena 050 363 4292  tai Esa 044 363 4292. 

KAAKKOIS-SUOMI

CAREA SOSIAALIPALVELUIDEN 
HENKILÖKUNTA JHL 586 
Sm kevätkokous 14.3. klo 18 Helmi cafessa 
ja kokouksen jälkeen ruokailu Ravintola 
Kattila. Ilm. 6.3. virpi.selkee@carea.fi.

SUOMI RAIDEAMMATTILAISTEN 
OSASTO JHL 1032
Sm kevätkokous 11.3. Ravintola B, Kouvola. 
Hallituksen kokous klo 12. Yleinen kokous 
klo 13. Ruokatarjoilu.

RAIDEAMMATTILAISTEN  
OSASTO 72 JHL 1072
Pilkkikilpailut 4.3 klo 10-14 jäsenistölle 
ja heidän perheilleen Jaalan Pyhäjärvellä 
osaston mökillä Talaslahdentie, Kouvola.

KESKI-SUOMI

KESKI-SUOMEN  
SAIRAANHOITOPIIRI JHL 192 
Lähde mukaan Diivat teatteriesitykseen 
Jyväskylän kaupunginteatterin 18.3. klo 13. 
Esityksen jälkeen buffet-ruokailu Hotelli 
Alexandrassa klo 16 alkaen. Ilm. 24.2. men-
nessä suvi.ilminen@ksshp.fi tai txt 0400 
354 080. Jäsenhinta 35€.

JYVÄSKYLÄN  
ENERGIA-ALOJEN JHL 555 
Sm kevätkokous 11.3.2017 klo 17 alkaen 
Lutakon Leidissä, Schaumanin puistotie 2 
A. Ilm. 1.3. mennessä jhl555.jhlyhdistys.fi/
tapahtumat/ilmoittautumislomake.

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIA-
LOJEN AMMATTILAISET JHL 433
Sm kevätkokous 24.3. klo 18 Juhlan Paikka, 
Pito- ja Juhlapalvelu, Ilmarisenkatu 20 A 1, 
Jyväskylä. Kokouksen jälkeen on ruokailu. 
Kokoukseen ilm. ja osallistujille tiedossa 
yllätys. Ilm. välttämätöntä 17.3. mennessä, 
044 9872 372. Ilm. erityisruokavaliosi.

TOIVAKAN KUNNALLISET JHL 736  
JHL vaalikiertue 7.3. klo 16-18 Upin lounas-
kahviossa, Toivakantie 41, Toivakka. Tarjolla 
pientä purtavaa. Mukana Keski-Suomen 
aluetoimiston väkeä. 
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PALVELUSIVUT

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen!
Opiskele YAMK-tutkinto Diakissa

Syrjäytymisvaarassa  
olevien terveyden ja  

hyvinvoinnin edistäminen

Arvo- ja yhteisölähtöinen  
työn kehittäminen

Master’s Degree in  
Community Development,  

Human Rights and 
Conflict Resolution

diak.fi/yhteishaku

Kevään  
yhteishaku  

15.3.–5.4.2017

HANKASALMEN KUNNAN JHL 649
Näissä kengissä - vaalikiertue 28.2. klo 
14–17 Hankasalmen kirjastossa, Rantakal-
liontie 3. Jäsen, tule kertomaan tarina ja 
samalla saat ajankohtaista tietoa. Mukana 
aluetoimiston henkilökuntaa. Tarjolla on 
pientä purtavaa. 

LAPPI

KEMI-TORNIOLAAKSON  
ERITYISPALVELUT JHL 787
Sm kevätkokous 10.3. klo 19 Kerhoravinto-
la. Kokouksen jälkeen iltapala, ilm. Mirjalle 
7.3 mennessä.

OULU

YKSITYISTEN ALOJEN JHL 149
Kevätkokous 2.3. klo 18 Ravintola Toripol-
liisi, Rantakatu 6. Ruokailun takia sit. ilm. 
26.2. mennessä jhl149.jhlyhdistys.fi.

PPKY KALLIO YHTEISJÄRJESTÖ 919  
Sm kevätkokous 27.3. klo 18.30 Ylivieskan 
tk:n ruokasali, ovi 4. Ilm. 20.3. mennessä pj. 
044 4195 302 klo 8-16 välisenä aikana.

KAJAANIN KUNNALLISET JHL 276
Matka Petroskoihin 13.-17.6. JHL ja Jyty. 
Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta klo 8. 
Omakust. lounas klo 11 Uuron ABC.
Rajanylitys klo 13.30, sen jälkeen ostos-/
rahanvaihtomahdollisuus. Hinta lähtijämää-
rän mukaan omalla viisumilla on 256-334€ 
2hh-huoneissa hotellissa/mökissä, 1hh lisä 
135-150€. Jokaisella oltava voimassa oleva 

viisumi, matkavakuutus ja passi, jonka tu-
lee olla voimassa 6kk matkan jälkeen. 
Matkan hinta ei sisällä matkavakuu-
tusta, Kižhin saaren retkeä (+75€) ja 
Valamon retkeä (+60€ sisältää lounaan). 
Jäsenet+avec sit. ilm. 19.3 mennessä, sen 
jälkeen matka on avoin jäsenten ystäville, 
ilm. viim 21.4 mennessä 050 3052674 ilt. 
tai jukka.h.halonen@gmail.com. Lääkkeistä 
reseptit mukaan, max. 7pv:n lääkkeet mu-
kaan matkalle. Ilm. 100€ joka maksetaan 
Kajaanin Tyvin tilille FI29 4600 2420 0121 
65. Viestikenttään Petroskoi ja lähtijöiden 
nimet, passissa olevan nimen mukaan. Lop-
pumaksu 28.4 mennessä. Ilm. yhteydessä 
ilmoita sähköpostios. mahdollinen huone-
kaveri ja ruoka-allergiat. Viisumiasoissa 
voit ottaa yhteyttä Mauri Möttöseen 050 
460 1200, toimisto Pohjolankatu 12 C 15, 
Kajaani. HUOM! Vuosiviisumi pitää laittaa 
vireille huhtikuun 13. päivään mennessä, 
muutoin hinta nousee. Matkavakuutusto-
distuksen viisumihakemusta varten saa pyy-
dettyä JHL:n jäsenet vakuutusyhtiö Turvasta 
sekä Jytyn jäsenet vakuutusyhtiö Ifistä. 
Yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n kanssa.

PIRKANMAA 

TIEALANYHDISTYS JHL 
Sm kevätkokous 18.3. klo 13 alkaen Destian 
tukikohta, Hennalankatu, Lahti. Edusta-
jistovaaleihin liittyvät asiat, vuoden 2017 
toimintasuunnitelman merkityt toimin-
nalliset tavoitteet. Kokouksen päätteeksi 
ruokaillaan.

NOKIAN JHL 105 
- Sm kevätkokous 15.3. klo 18 Pikkupippu-
rissa.  
- Kansainvälisen Naistenpäivän juhla 19.3. 
klo 14 Nokian Kerholan Pólonin salissa. 
Kansanedustaja Anna Kontula alustaa ai-
heesta Naiset päätöksenteossa ja Johanna 
Perkiö kertoo Nokian historiasta. Ohjel-
massa myös haitarimusiikkia ja Nokian 
Tanssiaseman balettiesitys. Kakkukahvit ja 
arpajaiset. Juhlamme on osa Suomi 100v/
Nokia 80v juhlavuotta ja sen juontaa osas-
tomme pj Aila Vaimare. 

POHJANMAA

ETELÄ-POHJANMAAN  
YKSITYISET JHL 275
Sm kevätkokous 29.3. klo 17.30 Kuortaneen 
Liikuntahotelli, luentosali 1. Kokouksen 
jälkeen ruokailu ja  keilausta. Ilm. 22.3. 
mennessä tintti.lehtinen@kuortane.com tai 
050 501 1584.

KRISTIINANKAUPUNKI –  
KRISTINESTAD JHL 222
Risteily Tukholmaan 7.4. Lähtö Krs Selleriltä 
klo 15 Lapväärtti ABC 15.10. Meno Baltic 
Prinsess. La päivä Tukholmassa, bussi 
mukana. Paluu Tallink Galaxy, kotona noin 
klo 12. Jäsen 50€, ei jäsen 150€, aamiaiset 
sis. hintaan. Sit. ilm. 10.3 mennessä 044 
2125 101 miel txt. Ilm. myös syntymäai-
kasi! – Kryssning till Stokholm 7.4. Bussen 
starttar från Krs Selleri kl 15, Lappfjärd 
ABC kl 15.10. Vi går med båten Baltic 
Prinsess,Lördagen i Stokholm(bussen är 

med), tillbaka med Tallink Galaxy. Hemma 
Sö ca kl 12. Medlemmar 50e. icke medlem-
mar 150e,prisen innehåller morgonmålerna.
Bindande anmälnigar sist 10.3, 044 2125 
101 Monica (gärna medd). Anmäla också 
födelsetid. 

RANNIKKO-POHJANMAAN – 
KUST-ÖSTERBOTTENS JHL 391
Kevätkokous/vårmöte 9.3 kl. 19. Ravintola 
Restaurang Crazy Cat. Sääntömääräiset 
asiat/stadgeenliga ärenden. 

PÄÄKAUPUNKISEUTU

HELSINGIN URHEILU-JA ULKOILU-
ALUEIDEN TYÖNTEKIJÄT JHL 291 
äsenristeily Tallinnaan 7.-8.4. Lähtö klo 
18.30 ja paluu klo 16. Maihinmeno mah-
dollisuus Tallinnassa klo 8-12. Omavastuu 
30€ sis. A-luokan 2 h hytin, buffet illallisen 
ja meriaamiaisen. Sit. ilm. 15.3 mennessä ja 
lisät. raija.sneck-lehto@hel.fi, 050 3416688. 

HELSINGIN LIIKENNEALAN  
ELÄKELÄISET RY
Kokous 2.3. klo 16 HKL Vallilan varikon 
ravintola Hämeentie 86, 00550 Helsinki.

RINNEKODIN  
HENKILÖKUNTA JHL 598
Päiväristeily Tallinnaan 22.4. Lähtö klo 
11.30 Katajanokan terminaali Viking XPRS. 
Kokoontuminen terminaalissa ja lippujen 
jako alk. klo 10. Cafe Terminus 4 krs. Saapu-
minen Tallinnaan klo 14. Paluu klo 18 A-ter-
minaali (laivalla viim. klo 17.40). Ruokailu 
klo 17.30 Bistro Buffet, sis. ruokajuomat, 
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PALVELUSIVUT

Hyvinvointilomat ry:n  
tuetut lomat 2017
Lomakeskus Huhmari – www.lomakeskushuhmari.com 
aika    kohderyhmä   omavastuu lotu nro hakuaika 
30.-4.11.     Loma aikuisille/eläk.   100 €/5 vrk 20210 3.6.-1.8.
16.-21.10.    Loma lapsiperheille    100 €/5 vrk 20195 20.5.-18.7.
15.-20.5.      Loma työttömille          50 €/5 vrk 19990 17.12.-14.2.

Kisakeskus – www.kisakeskus.fi 
aika   kohderyhmä   omavastuu lotu nro hakuaika
22.-27.12.   Loma lapsiperheille     100€/ 5 vrk 20590 28.7.-23.9.

Lomakoti Kotoranta – www.kotoranta.fi 
aika  kohderyhmä    omavastuu lotu nro hakuaika
10.-15.7.     Loma lapsiperheille      90 €/ 5 vrk 21197 11.2.-11.4.

Aikuisten omavastuuosuus Lomakeskus Huhmari, Urheiluopisto Kisakeskus, Lo-
makeskus Lautsia on 100 € / 5 vrkn loma, alle 16-vuotiaat tuetaan täysin ei peritä 
omavastuuosuutta. Työttömien ryhmät aikuisen omavastuuosuus on 50 €/ 5 vrk. 
Lomakoti Kotoranta aikuisen omavastuuosuus on 90 €/5 vrk.  
Paperisia hakulomakkeita voi pyytää osoitteesta  
toimisto@hyvinvointilomat.fi tai puh. 010 830 3400
 
Lotu-asiakasrekisterin linkki:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20210
Sillä hakija pääsee suoraan sivuille ja hakemaan ko. viikon lomaa. 
Loppuun muutetaan loman lotu numero. 

PHT 1. askel aikuisille 
aika paikka           haku päättyy
24.-28.4.  Basecamp Oulanka Oy   23.2.  
24.-28.4.  Verve Lappeenranta    23.2.  
24.-27.4.  Levi Hotel Spa   23.2.  
25.-28.4.  Santasport Lapin urheiluopisto   24.2.  
2.-6.5.  Kisakeskus Urheiluopisto   3.3.  
2.-5.5.  Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy   3.3.  
8.-12.5.  Hyvinvointikartano Kaisankoti   9.3.  
15.-18.5.  Kuortaneen urheiluopisto  16.3.  
15.-19.5.  Kuntoutuskeskus Kankaanpää   16.3.  
15.-19.5.  Cumulus Resort Ikaalisten kylpylä 16.3.  
15.-19.5.  Kruunupuisto     16.3.
21.-25.5.  Santa´s Resort & Spa Hotel Sani    22.3.  
22.-26.5.  Ruissalon kylpylä     23.3.  
29.-2.6.  Kyyhkylä Oy     30.3. 

PHT 1.askel perheille
aika paikka     haku päättyy
4.-8.6.  Urheiluopisto Kisakeskus    16.3. 
5.-9.6.  Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy    17.3. 
5.-9.6.  Kylpylähotelli Rauhalahti    17.3. 
5.-9.6.  Cumulus Resort Ikaalisten kylpylä  17.3. 
12.-16.6.  Kylpylähotelli Päiväkumpu     24.3. 
12.-16.6.  Kylpylähotelli Peurunka     24.3. 
21.-25.6.  Liikuntakeskus Pajulahti     2.4. 
26.-30.6.  Kylpylähotelli Päiväkumpu     7.4. 
26.-30.6.  Liikuntakeskus Pajulahti     7.4. 
26.-30.6.  Rokua Health & Spa      7.4. 
26.-30.6.  Spa Hotel Runni      7.4. 
3.-7.7.  Liikuntakeskus Zemppi     14.4. 
3.-7.7.  Kyyhkylän kartano      14.4. 
3.-7.7.  Cumulus Resort Ikaalisten kylpylä   14.4. 

Jaksoille haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Majoitus on perhehuo-
neessa täysihoidolla ja sisältää ohjelman, joka on liikunnallinen, virikkeellinen, 
elämyksellinenterveisiin elintapoihin kannustava.
Hinta: aikuiset 125 €/aikuinen / 5 vrk ja lapset 6-16 v 75 €/lapsi / 5 vrk.  
Alle 6-vuotiaat lapset: 0 € / 5 vrk. Työtön/lomautettu aikuinen: 62,50 € /5 vrk.

olut/viini. Saapuminen klo 20.30. Kuljetus 
lisämaksusta Rinnekotiin, lähtö terminaalin 
edestä klo 21. Risteilyn hinta JHL 598 jäsen 
25€, avec 44€, lisämaksusta linja-autokulje-
tus Rinnekotiin 10€. Ilm. maksamalla risteily 
ennakkoon 17.3. mennessä JHL 598 pank-
kitilille FI 97 42600010004692. Maksun 
saaja rinnekodin henkilökunta JHL ry. Viesti 
maksuun Tallinna 2017/ilmoittautujan nimi/
syntymäaika. Ilm. tulee vahvistus sähköpos-
titse, kun maksu tilillä. Lisät. jani.rentola@
rinnekoti.fi tai tuula.pitkänen@rinnekoti.fi. 
Passi tai muu poliisin myöntämä virallinen 
henk.todistus (ajaokortti ei kelpaa).

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN 
HENKILÖSTÖ JHL 587
- Eläkeläisjaos Ikikarpalot 7.3. klo 15-16.30 
Espoon keskuksen palvelutalo Espoon kes-
kus, palvelutalo, Holvikuja 1.  
- Yhd. kokous 2.3. n. klo 18.30 Valtuustota-
lo, Demareiden ryhmähuone Espoon keskus. 
Hallitus klo 17.30. Kahvitarjoilu. 

HELSINGIN KUNNALLISET  
PERHEPÄIVÄHOITAJAT JHL 20
- Yhd. 40v-juhlat 11.3 klo 15-17 Kulosaaren 
kartano, Kipparlahden silmukka.Juhlassa 
on tervetuliaismalja, salaattibuffet/ viini, 
kakkukahvit ja musiikkiesitys. Jäsenet terve-
tuloa. Tarjoilun vuoksi ilm. pelttari.eila@
outlook.com, 050 522 6730.
- Matka Pietariin bussilla 10.5-14.5  Pysäh-
dys Viipurissa. Matkan hinta 425€, maksut 
14.3. 100€ ja 325€ loppuerä 14.4. Hinta sis. 
matkat, majoitus 2hh aamiaisella, ryhmä-
viisumin, tutustumiskohteiden pääsyliput, 
opastuksen ja ohjelman mukaiset metropo-
letit. Omalla vuosiviisumilla matkustavien 
hinta arvio on 360€. Lisämaksusta 1 hh. 
Matkanjohtajana Tanja Pelttari. Ohjelma 
lähetetään ennen matkaa ja ryhmäviisumin 
hakuohjeet. Varaudu viisumin hakuun tilaa-
malla todistus matkavakuutuksen voimas-
saolosta (esim. JHL:n jäsenillä matkavakuu-
tus Turvassa) sekä yksi passikuva. Huom! 
passin tulee olla voimassa 6 kk matkan 
jälkeen. Matka on kaikille avoin. Sit. ilm. 
28.2. mennessä pelttari.eila@outlook.com, 
tied. 050 5226 730. JHL 20 KV-jaosto.
- Arpoo 26.4. klo 18.15 liittovaaleissa 
äänestäneiden yhd. jäsenten kesken palkin-
toja mm. yhdistyksen kesäretkelle. 
- Elokuun lopussa bussiretki Naantaliin 
jossa tutustumme Kultarannan puutarhaan 
Mamselli Kupiaisen opastuksella. Kierrok-
sen jälkeen nautimme Suomi 100 juhlalou-
nas-buffetin  Ravintola Pohjankulmassa 
Poikon kylässä, Rymättylässä. Lopuksi vielä 
opastettu kierros Naantalissa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YKSITYI-
SEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
HENKILÖKUNTA JHL 141
Sm kevätkokous 8.3. klo 16.30 Hotel Arthur, 
Vuorikatu 19, Hki-Kaisaniemi. Aloitetaan 
lohikeitolla. Täydennetään hallitusta vara-
jäsenillä.

RAIDEAMMATTILAISTEN  
OSASTO JHL 1025
Pilkkimestaruuskilpailut 11.3. klo 9.30-14 
Sammatin Kaituri. Kilpailukalana ahven, 
parhaat palkitaan. Kiertopalkintoon on 
jaossa kahdeksas kiinnitys. Kilpailun jälkeen 
paistellaan makkarat grillillä. Lisät. Kari 
Heinonen 040 590 2154.

SATAKUNTA

POMARKUN KUNNALLISET JHL 761
- Hallituksen kokous 6.3. klo 17.15 Pomar-
kun kunnanvirasto.
- Tule tapaamaan yhd. ehdokkaita vaalitel-
talle 11.3. Salen pihassa klo 10-13, liittyen 
sekä JHL.n edustajisto-, että kunnallis-
vaaleihin. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4. ja 
varsinainen äänestyspäivä su 9.4. Pientä 
tarjoilua.
- Etu yhd. jäsenille vuonna 2017. Kino Ha-
kalinnan elokuvalipuista saat kahden euron 
alennuksen. Etu henkilökohtainen ja saat 
sen näyttämällä jäsenkorttiasi ja laittamalla 
nimesi lipunmyynnissä olevaan listaan, ei 
rajoitettua käyntimäärää.
- Grillisviikko viikolla 37 (11.-17.9.2017), 
jonka aikana saat 5€ alennuksen grilli-
ruokaostoksestasi. Jäsenkirjeessä asiasta 
tarkemmin.

VARSINAIS-SUOMI

TURUN KUNNANTYÖVÄEN  
AMMATTIOSASTO JHL 025 
Teatteri-illat jäsenille 8.4. ja 22.4. Agatha 
Christien näytelmän ODOTTAMATON 
VIERAS, Teatteri Akselissa Humalistonkatu 
8 A, Turku. Jäsenen hinta 5€ ja avecit 15€ 
sisältävät tarjoilun, lippuja rajoitetusti. Sit. 
ilm. ja maksut 10.3. mennessä Timo Friman 
050 3424 572.

KAARINAN JHL 299
- JHL:n edustajistovaaleihin liittyvä vaa-
likiertue on 15.3. klo 15.30-17 Naantalin 
Aurinkoisessa, Puntarikatu 3, Kaarinan 
tori. Mukana myös aluetoimiston edustaja. 
Kahvitarjoilu! 
- Yhd. tarjoaa jäsenilleen lipun (30kpl) jää-
kiekko-otteluun TUTO Hockey-Espoo United 
 3.3. klo 18.30 Marli Areena, Hippoksentie 2, 
Turku. Sit. ilm. 1.3. mennessä 050 3732 548.  

VARSINAIS-SUOMEN  
TIETYÖNTEKIJÄT JHL 671
- Sm kevätkokous 30.3. klo 18 Neste Lieto, 
Haimiontie 25, 21410 Lieto. Ruokatarjoilu.
- Yhd. perinteinen kevätristeily 28.4. klo 
20.55 Viking Grace/Turun terminaali. 
Kokoontuminen terminaaliin tuntia ennen 
lähtöä. Lisät. ja sit. ilm. 3.4 mennessä Jari 
Elo 0400 808 346. 

LIEDON JHL 557
- 9.3. Edustajisto vaalikahvila Ruskassa klo 
15.30-16.30.
-18.3. Edustajisto vaali-iltamat messukes-
kuksessa klo 18 alkaen
-1.4. Peruspalvelujen opintopäivät Turussa, 
yhdistys maksaa osallistumismaksun
-22.4. jäsenpiknik
-30.4. vapputapahtuma S-marketin torilla
Näistä lisätietoja kotisivuilla ja jäsenkirjees-
sä lähiaikoina

SUUR-SALON JHL RY 087
Sm kevätkokous 16.3. klo 18 Salon kau-
pungintalo, Tammi.  Tilaisuudessa mukana 
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. 
Kahvitarjoilu.

SYNTYMÄPÄIVÄ
80 v.
1.3. Paavo Penttinen, yhd. 396, Raisio
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Legendaarinen Pohjantähti-leiri kokoontuu jo 30. 
kerran Kisakeskuksessa. Tänä vuonna leiri järjeste-
tään 3.-8. 7.2017. Suosittu koko perheen tapahtuma 
kokoaa Kisikseen osallistujia eri puolilta Suomea 
kesäiseen yhdessäoloon. 

Leiri tarjoaa koko viikoksi liikunnallista ohjelmaa ja riemukkaita yl-
lätyksiä perheille yhdessä sekä lapsille ja aikuisille erikseen. Voit 
kokeilla ohjatusti uusia liikuntalajeja tai harrastaa ennestään tuttuja 
omatoimisesti. Raaseporin kaunis ympäristö ja runsas valikoima 
hauskaa tekemistä takaavat letkeän lomaviikon. Leiriviikon hintaan 
sisältyvät majoitus, täysihoito ja kaikki leirin aktiviteetit.

Hae paikkaa Pohjantähti-leirille 30.4. 2017 mennessä 
https://www.lyyti.in/pt-leiri2017. Lisätietoja omasta liitostasi ja  
www.kisakeskus.fi

Leirin järjestävät yhdessä TUL, SAK, Nuoret Kotkat ja Kisa-
keskus. 

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
puh. (019) 223 0300, fax. (019) 245 7111
info@kisakeskus.fi  www.kisakeskus.fi

Urheiluopisto Kisakeskuksessa 
3.-8.7.2017

Pohjantähti-leiri — rentoa lomailua ja 
iloisen liikunnan tähtihetkiä

P O H J A N T Ä H T I  2 0 1 7

tähti
       

Pohjan
2017

JHL:n
tukemat hinnat 2017

SISÄMAJOITUS
Aikuinen 218 € (norm. 436 €)

Lapsi 109 € (norm. 218 €)

TELTTAMAJOITUS
Aikuinen 126 € (norm. 252 €)

Lapsi 76 € (norm. 152 €)
Ikärajat: lapsi 4-16 v. (0-3 v. maksutta).

POHJANTÄHTI 30 v. JUHLALEIRI



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

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
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.

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

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.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 1.–2.4., Oulu. Haku päättyy 6.3.

Peruspalvelujen opintopäivät 22.–23.4., Levi. Haku päättyy 13.3.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 27.–28.3., Kouvola. 
Haku päättyy 20.3.

Kasvatusalojen ammatillinen opintopäivä 25.4. Tampere. 
Haku päättyy 20.3.

Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö 8.-9.5., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään ikäihmisten mielenterveyttä, päihdetyötä ja aggressiivisen 
asiakkaan kohtaamista. Haku päättyy 3.4.

AMMATILLISET TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
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
JHL-tutuksi, teemana kansainvälinen ay-toiminta 24.–26.4., JHL-opisto
kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opiske-
lija tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen 
ja ammattiliiton 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
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.

Sosiaalisen median työvälineet yhdistystoiminnassa 24.-26.4., JHL-
opisto
Kurssilla tutustutaan yhdistyksen viestintää tehostaviin sosiaalisen median 
työvälineisiin kuten Facebook, Twitter, GoogleDrive, Onedrive, Blogit, Instagram 
ja Pinterest ym. Kurssi on hyödyllinen kaikille yhdistystoiminnan aktiiveille. Haku 
päättyy 20.3.

Jäsenhankkijoiden ja koulutiedottajien monimuotokurssi 10.4.-8.6. 
JHL-opisto + verkko
Kurssi valmentaa jäsenhankkijana ja/tai koulutiedottajana toimimiseen. Jäsen-
hankkija on niitä eturivin ihmisiä, jotka eri tilanteissa kertovat ihmisille liitosta, 
sopimuksistamme, eduista ja tapahtumista työmarkkinoilla. Koulutiedottajan 
tehtävänä puolestaan on perehdyttää opiskelijat työmarkkinoihin ja antaa 
samalla ensikosketus ja -vaikutelma liitosta. Kurssin jälkeen sinulla on perusval-
miudet jäsenhankkijana tai koulutiedottajana toimimiseen. Kurssiin liittyy esiin-
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tymistaitoihin keskittyvä lähijakso, jonka ajankohta ilmoitetaan kurssille valituille 
erikseen. Kurssilla on mahdollista keskittyä vain jäsenhankkijan tai koulutiedot-
tajan tehtäviin, tai opiskella molemmat sisällöt. Haku päättyy 27.3.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun jatkokurssi 2 x 5 pv, osa 1/2, 27.–31.3., JHL-opisto
HUOM! Hakuaikaa jatkettu! Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä 
tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja 
valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan 
kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tent-
ti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan 
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen 
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työ-
suojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja 
oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille. Haku päättyy 27.2.

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.

Työsuojelun kehittämispäivät 17.–19.5., JHL-opisto
Kurssi on siirretty kesäkuulta toukokuulle ja haettu palkalliseksi. Päivillä käsi-
tellään työelämän ja työsuojelun ajankohtaisia teemoja, hyviä käytänteitä sekä 
haetaan keinoja työpaikoilla tapahtuvan työsuojelun yhteistoiminnan ja sen 
vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoi-
tettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille. 
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään työsuojelun peruskurssin käymistä tai 
vastaavia tietoja. Haku päättyy 10.4.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
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.

Työnohjaajakoulutus TO10, 2017-2019, lähijakso 1/2, 20.-21.10., JHL-
opisto
JHL-opistolla on käynnistymässä työnohjaajakoulutus syksyllä 2017. Hakupro-
sessi ja haastattelut toteutetaan kevään aikana. Koulutus on tarkoitettu JHL:n 
järjestökentässä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työnohjaustehtävistä 
kiinnostuneille. Yleistavoitteena on antaa opiskelijalle tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana. Koulutukseen valitaan 12 henkilöä. 
Edeltäväksi koulutukseksi suositellaan työyhteisöneuvojien koulutusohjelmaa. 
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena – lähipäivät sijoittuvat pe-la. 
Hinta JHL:n jäsenille on 900 € (1 500 € majoituksella), joka laskutetaan kolmessa 
osassa. Haku päättyy 1.3.

Henkilöstön edustajana työpaikan rakenteiden muuttuessa 2 x 3 pv, osa 
1/2: 19.-21.4., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat työehtosopimusten 
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä 
yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssiin liit-
tyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen välillä. Kurssi soveltuu kaikille 
toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamus-
miehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään 
luottamusmiestiedon, työsuojelun tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä. 
Haku päättyy 13.3.
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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

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
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.

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

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.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 1.–2.4., Oulu. Haku päättyy 6.3.

Peruspalvelujen opintopäivät 22.–23.4., Levi. Haku päättyy 13.3.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivät 27.–28.3., Kouvola. 
Haku päättyy 20.3.

Kasvatusalojen ammatillinen opintopäivä 25.4. Tampere. 
Haku päättyy 20.3.

Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö 8.-9.5., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään ikäihmisten mielenterveyttä, päihdetyötä ja aggressiivisen 
asiakkaan kohtaamista. Haku päättyy 3.4.

AMMATILLISET TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
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
JHL-tutuksi, teemana kansainvälinen ay-toiminta 24.–26.4., JHL-opisto
kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opiske-
lija tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät sekä ymmärtää järjestäytymisen 
ja ammattiliiton 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
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.

Sosiaalisen median työvälineet yhdistystoiminnassa 24.-26.4., JHL-
opisto
Kurssilla tutustutaan yhdistyksen viestintää tehostaviin sosiaalisen median 
työvälineisiin kuten Facebook, Twitter, GoogleDrive, Onedrive, Blogit, Instagram 
ja Pinterest ym. Kurssi on hyödyllinen kaikille yhdistystoiminnan aktiiveille. Haku 
päättyy 20.3.

Jäsenhankkijoiden ja koulutiedottajien monimuotokurssi 10.4.-8.6. 
JHL-opisto + verkko
Kurssi valmentaa jäsenhankkijana ja/tai koulutiedottajana toimimiseen. Jäsen-
hankkija on niitä eturivin ihmisiä, jotka eri tilanteissa kertovat ihmisille liitosta, 
sopimuksistamme, eduista ja tapahtumista työmarkkinoilla. Koulutiedottajan 
tehtävänä puolestaan on perehdyttää opiskelijat työmarkkinoihin ja antaa 
samalla ensikosketus ja -vaikutelma liitosta. Kurssin jälkeen sinulla on perusval-
miudet jäsenhankkijana tai koulutiedottajana toimimiseen. Kurssiin liittyy esiin-
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tymistaitoihin keskittyvä lähijakso, jonka ajankohta ilmoitetaan kurssille valituille 
erikseen. Kurssilla on mahdollista keskittyä vain jäsenhankkijan tai koulutiedot-
tajan tehtäviin, tai opiskella molemmat sisällöt. Haku päättyy 27.3.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun jatkokurssi 2 x 5 pv, osa 1/2, 27.–31.3., JHL-opisto
HUOM! Hakuaikaa jatkettu! Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä 
tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja 
valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan 
kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tent-
ti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan 
peräkkäisinä. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen 
työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, - päälliköille, -asiamiehille sekä työ-
suojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja 
oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille. Haku päättyy 27.2.

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.

Työsuojelun kehittämispäivät 17.–19.5., JHL-opisto
Kurssi on siirretty kesäkuulta toukokuulle ja haettu palkalliseksi. Päivillä käsi-
tellään työelämän ja työsuojelun ajankohtaisia teemoja, hyviä käytänteitä sekä 
haetaan keinoja työpaikoilla tapahtuvan työsuojelun yhteistoiminnan ja sen 
vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoi-
tettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille. 
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään työsuojelun peruskurssin käymistä tai 
vastaavia tietoja. Haku päättyy 10.4.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
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.

Työnohjaajakoulutus TO10, 2017-2019, lähijakso 1/2, 20.-21.10., JHL-
opisto
JHL-opistolla on käynnistymässä työnohjaajakoulutus syksyllä 2017. Hakupro-
sessi ja haastattelut toteutetaan kevään aikana. Koulutus on tarkoitettu JHL:n 
järjestökentässä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työnohjaustehtävistä 
kiinnostuneille. Yleistavoitteena on antaa opiskelijalle tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana. Koulutukseen valitaan 12 henkilöä. 
Edeltäväksi koulutukseksi suositellaan työyhteisöneuvojien koulutusohjelmaa. 
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena – lähipäivät sijoittuvat pe-la. 
Hinta JHL:n jäsenille on 900 € (1 500 € majoituksella), joka laskutetaan kolmessa 
osassa. Haku päättyy 1.3.

Henkilöstön edustajana työpaikan rakenteiden muuttuessa 2 x 3 pv, osa 
1/2: 19.-21.4., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään rakennemuutoksessa huomioitavat työehtosopimusten 
sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä 
yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssiin liit-
tyy yksilöllinen välitehtävä, joka tehdään jaksojen välillä. Kurssi soveltuu kaikille 
toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamus-
miehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään 
luottamusmiestiedon, työsuojelun tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä. 
Haku päättyy 13.3.
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MOTIIVINKKI Koonnut: Kaisa Läärä, kaisa.laara@jhl.fi

Kun isä sotaan lähti 
”Oltiin jo syömässä, kun suojeluskuntalainen tuli ja ojensi 
isälle palvelukseenastumismääräyksen. Pienimmät jatkoivat 
syömistä, isommille ei enää maistunut. Oltiin hyvin hiljaa. Kun 
isä seuraavana aamuna lähti, istuttiin pitkän pöydän ääressä 
ja katseltiin ulos. ’No parraan miehen ne nyt vei, kun ei kotona 
ruppee ies kanoja tappamaan’, äiti sanoi.”

Tässä katkelmassa kiteytyy Petri Tammisen uutuusteok-
sen tyyli, tämän aiemmistakin romaaneista tuttu lakonisuus 
ja hiljainen huumori. Mutta muuten kyseessä ei ole pelkkä 
fiktiivinen romaani, vaan 500 suomalaisen haastatteluun 
perustuva muisteluteos.

Tamminen on kirjannut maamme historiaan ankkuroituvat 
muistot yksiin kansiin ja tarjoilee ne tiiviinä pakettina. Teos 
käynnistyy kansalaissodasta ja käy läpi sen jälkeisen historian 
virstanpylväät talvi- ja jatkosotineen, Porkkalan palautuksi-
neen, yleislakkoineen ja noottikriiseineen.

Hykerryttävän hauska on tarina Kekkosen valinnasta pre-
sidentiksi, samoin universumin kauneimmaksi valitun Armi 
Kuuselan pikavisiitti pikkupaikkakunnalla. Tyylilaji on toinen, 
kun kirjassa muistellaan sodasta palaavia, väsyneitä miehiä 
tai leskiäitiä, joka odottaa vuosikymmenestä toiseen sodassa 
kadonnutta poikaansa. ”On ilta, syksy, kuusikymmentäluvun 
loppu. Mamma istuu keinutuolissa ja katselee tielle.”

Kansakunnan kohtaloa muovanneiden historiallisten ta-
pahtumien ohella muistellaan arkisia asioita, kuten pesäpal-
loa, maitolaituria, karkkipäivää ja Peyton Placea. Mukaan on 
mahtunut ihan tuoreitakin tapahtumia, kuten syksyn 2015 
pakolaiskriisi.

Tamminen antaa äänen kovia kokeneelle mutta sisukkuu-
dellaan ja neuvokkuudellaan selvinneelle kansalle. Oiva lahja 
satavuotiaalle isänmaalle! (UP)

Kitke kiusaaminen
Mistä tunnistaa kiusaamisen? Entä mikä on oikea tapa puut-
tua siihen? Miten kiusaamisen saa loppumaan? Kiusaaminen 
kaikissa muodoissa on nykyisin arkipäivää, esimerkiksi verkos-
sa ja etenkin sosiaalisessa mediassa, mutta myös työpaikoilla 
ja – jopa politiikassa. Kiusaamista on hankala kitkeä, mikä 
osittain johtuu siitä, että kiusaaminen on hankala tunnistaa.

Kaksi helsinkiläistä psykologian asiantuntijaa päätti pureu-
tua aiheeseen ja kirjoittaa kirjan kiusaamisesta. Psykologian 
tohtorin Satu Kasken ja psykologi Vesa Nevalaisen teos Jo 
riittää – irti kiusaamisesta ja kiusaajista käsittelee kiusaami-
sen ydintä, mitä kiusaaminen on. Tekijäkaksikko on aiemmin 
julkaisseet yhdessä teokset Ikävät ihmiset (2015), Oy Ihminen 
Ab (2013) ja Pessimisti ei pety (2011).

– Kiusaaminen jättää tutkimusten mukaan pysyvät jäljet. Se 

heikentää ihmisen käsitystä itsestään ja saa hänet hakeu-
tumaan työtehtäviin ja parisuhteisiin, joihin hän ei muuten 
hakeutuisi, tekijät kertovat tiedotteessa.

Jokainen kiusaamistapaus on otettava vakavasti. Työpai-
koilla, kouluissa ja muissa yhteisöissä toimivuus on mahdolli-
simman hyvää, vain jos kaikilla on turvallinen olo ja turvalli-
suus voidaan jokaiselle yhteisön jäsenelle taata.

– Jokaisen on tärkeä ymmärtää, että kiusaaminen ei lopu 
itsestään. Epäasiallinen toiminta pahenee ja leviää. Se on kuin 
hoitamaton syöpä. Se ei missään tapauksessa hoidu, jollei sitä 
kitketä pois – ja perusteellisesti. Se edellyttää oikeastaan aina 
riittävän tehokkaita tekoja ja jatkuvaa puuttumista meiltä 
jokaiselta.

Petri Tamminen: Suomen  
historia. Otava 2017. 157 s.

Satu Kaski ja Vesa Nevalai-
nen: Jo riittää – Irti kiusaami-
sesta ja kiusaajista.  
Kirjapaja 2017. 187 s. 

Työväen Musiikkitapahtuma järjes-
tetään jälleen UPM:n Tervasaaren 
paperitehtaan ja Myllysaaren museon 
pihamaalla 27.–30. heinäkuuta 2017. 
Tapahtuma on lisäksi osa Suomen 
100-vuotisjuhlavuotta.
Festivaalin esiintyjinä nähdään muun 
muassa monipuolinen tyylitaituri Tuure 
Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Sanni, 
Lauri Tähkä, Chisu, Kotiteollisuus, Pale-
face ja Pauli Hanhiniemen Retkue.

TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMA 
TÄYTTÄÄ 45 VUOTTA
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Mitä pahaa tänään ruoaksi?

KIRJATILAUKSET: 
OUTI.LIND-

GREN10@GMAIL.
COM

20 €/KPL

J
HL:läinen Outi Lindgren-Näsman rakas-
taa hyvää ruokaa, mutta hänen omat kei-
toksensa onnistuvat vain sattumalta – jos 
silloinkaan.

– Olin pitkään kotona lasten kanssa ja oikeas-
taan vasta silloin jouduin käytännön pakosta lait-
tamaan ruokaa. Sinnikkäästi pyrin pitämään per-
heen kylläisenä, mutta vaihelevin tuloksin. Usein 
valmistamani ruoka oli, ja edelleen on, syömäkel-
votonta, hän myöntää.

Oma perhe on tottunut äidin tuotoksiin, eikä tee 
epäonnistumisista numeroa. Vain kerran esikoinen 
totesi, että ”äiti, voitko olla tekemättä tätä ruokaa 
koskaan enää”.

– Se oli keittoa, johon laitoin mitä kaapista löy-
tyi. Sillä kertaa siellä oli pakasteseitä, sikanautajau-
hauhelihaa, kalaliemikuutio ja muutama peruna. 
Mausteeksi lisäsin suolaa ja valkopippuria. Loppu-
tulos oli hirveä.

Tuosta metsästäjä-kalastajan lihakalakeitosta 
lähtien Lindgren-Näsman alkoi kirjata ylös epäon-
nistuneimpia keittiökokeilujaan ja viime vuonna 
hän kokosi kaikkein kauheimmat reseptit Pahojen 
ruokien keittokirjaksi.

– Kirja on vastaisku ruokahifistelylle. Tarkoitet-
tu vertaistueksi ja rohkaisuksi, jotta me hiukan eri-
laiset kokit tiedostaisimme, että emme ole yksin. 

Kirjaansa varten Lindgren-Näsman sai Kansan 
Sivistysrahaston stipendin, peräti 600 euroa. Se 
mahdollisti kirjan taitto- ja painotyöt. 

– Tämä yhdisti koko meidän perhettä. Kännyk-
käkamerakuvat kertakaikkisen kuvottavista ruois-
ta otti nuorin tyttäreni Mimosa. Lisäksi kirjassa on 
toisen tyttäreni Amandan piirroksia, joissa hän ku-
vaa perheemme ruokahetkien aiheuttamia tunneti-
loja varsin inspiroituneesti.

Kirjasta löytyy yhdeksän reseptiä epäonnistu-
neisiin alkupaloihin, kuusi reseptiä tuhoon tuomit-
tuihin keittoihin, seitsemän kaikkea muuta kuin 
herkullisiin liha- ja kalaruokiin sekä yhtä monta 
kamalaa kasvisruokaohjetta. Lopuksi esitellään vii-
si surkeaa jälkiruokaa.

Lindgren-Näsmanin oma suosikki on ranekeit-
to, jonka hän valmisti jokunen vuosi sitten työkave-
reidensa ja Alvila-kodin asukkaiden iloksi.

– Jääkaapista ei taaskaan löytynyt oikein mi-
tään, mutta pakastimessa oli ranskalaisia peru-
noita. Keitin ne ja survoin soseeksi. Maku oli aika 
kamala, eikä se parantunut vaikka lisäsin paketin 
koskenlaskijajuustoa. Sen sijaan liemen olomuoto 
muuttui liisteriksi, hän ihmettelee vieläkin.

Lindgren-Näsman epäilee, että suurin syy epä-
onnistumisiin keittiössä johtuu hänen täydellisestä 
kyvyttömyydestään sitoutua resepteihin. Hän kor-
vaa jonkin raaka-aineen tai mausteen sujuvasti toi-
sella, ja toisinaan makean jälkiruoan kastike sujah-
taa pääruoan kyytipojaksi tai toisin päin.

– Monen kotikokin rima on liian korkealla. Mi-
nun ei ole. Meillä salaatti tarkoittaa sitä, että otan 
salaattiruukun muovikääreestä ja laitan pöytään. 
Siitä voi jokainen napsia lautaselleen.

ULLA PUUSTINEN

Kotipaikka: Vantaa
Koulutus: yo-merkonomi, lähi-
hoitaja, työnohjaaja
Ammatti: kuntoutusohjaaja ja 
työvuorosuunnittelija  
Perhe: aviomies ja kolme lasta
Harrastukset: west coast swing 
-tanssi, laulu, performanssi

OUTI LINDGREN-NÄSMAN, 57

Kansallismuseo ylsi 
kävijäennätykseen
Kansallismuseon museot ja linnat ylsivät 
kävijäennätykseen vuonna 2016. Koh-
teissa vieraili vuoden aikana kaikkiaan 
615 000 kävijää.

Hämeen linnan kävijämäärä kasvoi 
peräti kolmanneksella edellisvuodesta. 
Vetonaulana toimi Heavy Metal -näyt-
tely, joka kiinnosti etenkin lapsiperheitä. 
Myös Kansallismuseon veden kätkemiä 
huoneita ja Renessanssi. Nyt! -näyttelyi-
den suosio ylitti odotukset selvästi. Mu-
seon 100-vuotisjuhlavuosi huipentuikin 
180 000 vierailijan kävijäennätykseen.

Kansallismuseo on valtakunnalli-
nen kulttuurihistorian museo, jonka 
tehtävänä on tutkia, kartuttaa ja esitellä 
aineellista kulttuuriperintöä. Se toimii 
myös Suomen kulttuurihistoriallisena 
keskusmuseona.

Kansallismuseon ohella Museovi-
raston ylläpitämiin kohteisiin kuuluvat 
Seurasaari, Tamminiemi ja Hvitträsk 
sekä Hämeen linna, Olavinlinna ja Lou-
hisaari. Myös Kotkan Merimuseo kuuluu 
samaan kokonaisuuteen.

Museoviraston ja sen ylläpitämien 
museoiden ja linnojen henkilöstö on vä-
hentynyt yt-neuvottelujen seurauksena  
yli 40 prosenttia vuodesta 2008 lähtien. 
Viime vuoden lopussa viraston palve-
luksessa oli enää runsas 200 henkilöä, 
joista JHL:n jäseniä noin 60. JHL:läiset 
työskentelevät erilaisissa museoamma-
tillisissa tehtävissä, hallinto- ja toimisto-
tehtävissä sekä asiakaspalvelussa.

Kansallismuseo osoite on Mannerhei-
mintie 34, Helsinki. Museo on avoinna 
tiistaista sunnuntaihin kello 11-18, 
maanantaisin suljettu. 

Kansallismuseon vuoden 2017 näyt-
tely- ja muuhun tarjontaan voi tutustua 
osoitteessa kansallismuseo.fi.

Kuva Hämeen linnan Heavy 
Metal -näyttelyn yhteydessä 
järjestetyistä turnajaisista. 

KUVA KANSALLISMUSEO/MIKAELA LÖFROTH
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Aina Inkeri Ankeinen on 
tämän kauden ehdoton 
suosikkini Putous -sar-
jan sketsihahmoista. Ei-

kä pelkästään siksi, että on kuin 
peiliin katsoisi, kun hän hiihtää 
paikalle. 

Näen hänessä paitsi huippu-
hyvin ja hauskasti tyypitellyn 
kaikkeen tyytymättömän ja kat-
keroituneen ikäneidon (eittämättä 
hän on neiti-ihminen), lisäksi pin-
nan alla on jotain traagista.

Aina Inkerin usein lausuma 
”oi luoja, ota minut jo pois täältä” 
on itse asiassa toteamus, jota pi-
täisi pysähtyä miettimään.

Ankeisellahan itsellään ei sel-

keästi ole muuta vaivaa kuin ehkä 
kokonaisvaltainen kateus, näräs-
tys ja hieman hammasongelmia. 
Mutta entä jos siirretään lause to-
sielämään, ja tilanteeseen, jossa 
ihminen oikeasti haluaisi luovut-
taa, päästä pois?  

On ehkä kovin suoraviivaista 
ja varmaan monien mielestä mau-
tonta yhdistää sketsihahmon ho-
kema ja eutanasia. Teen sen siitä-
kin huolimatta. Tai ehkä juuri sik-
si.

En ole koskaan ollut armokuo-
lemaa, eutanasiaa, kuolinapua, 
miten sen haluaakin nimetä, vas-
taan. Lopullisesti kantani varmis-
tui, kun jouduin läheltä seuraa-

maan rakkaan läheiseni sairasta-
mista. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, 
jossa mitään ei ollut tehtävissä. Ei 
ollut olemassa parantavaa hoitoa, 
ei mitään keinoa hidastaa vääjää-
mättä etenevää syöpä -nimistä 
paholaista. 

Tiedän, että on olemassa hy-
vää ja inhimillistä saattohoitoa. 
Äitini hoidossa sanat hyvä ja inhi-
millinen olivat valitettavasti täy-
sin tuntemattomia. Kipulääkityk-
sessä nuukailtiin ja sanoinkuvaa-
mattomien tuskien vierestä seu-
raaminen särki sydämeni. Sydä-
men ja sielun arpia korjataan to-
dennäköisesti loppuelämäni ajan.

Epäilyksen häivekin eutanasi-

an oikeutuksesta katosi, kun elin 
joka solullani mukana loputto-
malta tuntuvaa kärsimystä.  

On olemassa asioita, joissa 
pääni voi saada kääntymään, jos 
oikein hyvin perustelee ja vetoaa 
järkisyihin. On myös aiheita, jois-
sa se ei onnistu. Koskaan ei kuu-
lemma pidä sanoa ei koskaan. 
Mukamas. Sanon kuitenkin: iki-
nä koskaan kukaan ei pysty esit-
tämään yhden yhtä perustetta sil-
le, miksi parantumattomasti sai-
raalla, järkyttävistä kivuista kär-
sivällä ihmisellä ei olisi oikeutta 
päättää omasta elämästään ja sen 
lopusta. 

SAIJA HEINONEN 
saija.heinonen@jhl.fi

Oi luoja, ota minut jo pois täältä!

RISTIKKO

TOIMITTAJALTA

EDELLISEN 
RISTIKON 
RATKAISU
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OIKEUSAPU 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

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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Elina Väliviita työskentelee ohjaajana Ensikoti Helmiinassa Espoossa. Se on yksi 
Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämistä ensikodeista, jotka ovat erikoistuneet päih-
deongelmaisten äitien ja perheiden kuntoutukseen. Näitä Pidä kiinni -hoitojärjes-
telmän esikoteja on kaikkiaan kuusi eri puolilla Suomea.

Helmiinaan tullaan joko äitiys- tai lastenneuvolan tai päihdeklinikan lähetteel-
lä. Ja toisinaan suoraan synnytyssairaalasta.

– Mitä varhaisemmassa raskauden vaiheessa hakeutuu hoitoon ja kuntoutuk-
seen, sitä paremmat mahdollisuudet on saada terve lapsi ja päästä itse kuiville, 
kertoo Elina Väliviita jutussa.

Tilastojen mukaan päihteistä johtuvia riskiraskauksia in vuosittain noin 3 000. 
Kuitenkin vain kymmenkunta prosenttia näistä äideistä tavoitetaan ja pääsee 
kuntoutukseen.

Juttu oli otsikoitu ”Työpaikka täynnä toivoa”, ja sen kirjoitti toimittaja Ulla 
Puustinen.

Motiivin palautearvonnassa onni suosi seuraavia:  Marjaana Rantala, Kiuruvesi, Jarmo Ahlgren, Klaukkala ja Anu Jordan, Espoo.

”Tappokelien sankari”
Myös juttu sastamalalaisesta ”tappokelien sankarista”, suolaus- ja hiekoitusau-
toon kuljettajasta Matti Paavilaisesta kiinnosti lukijoita.

Muiden Destian autonkuljettajien lailla Matti Paavilainen on talvisin jatkuvassa 
hälytysvalmiudessa. Hälytyksen saatuaan hänellä on pari tuntia aikaa hakeutua 
varikolle ja hypätä 30 tonnia painavan tienhoitoautoin rattiin.

– Kun kutsu käy, laitan kahvin tippumaan ja leivät paahtimeen. Ne ehtii hyvin 
hotkaista, eihän tässä kuitenkaan sotaan olla lähdössä, sanoo rauhallisen oloinen 
Paavilainen.

Teiden kunnossapito on yksiölaji, jossa tarvitaan rauhallista mielenlaatua, tilan-
netajua ja moniosaamista. Ylpeys omasta työstä auttaa jaksamaan silloinkin, kun 
vaivanpalkkana on muiden autoilijoiden keskisormi. 

Juttutieautonkuljettajasta oli otsikoitu ”Maltti on suolausautossa valttia”, ja 
sen kirjoitti Marina Wiik. Kansikuvan Matti Paavilaisesta otti Elias Lahtinen.

Palautetta tuli hiukan vajaalta sadalta lukijalta. Kiitos!

Päihdeäidit  
puhuttivat
Juttu JHL:läisestä Elina Väliviidasta, 
joka auttaa huumekoukusta py-
risteleviä äitejä ja raskaana olevia 
naisia, sulatti lukijoiden sydämet. 
Se valittiin viime Motiivin kiinnosta-
vimmaksi.

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 7.3.2017 mennessä. 

ä

Näin lukijat kirjoittivat
”Todella hieno juttu päihdeäitien kuntou-
tuksesta. Mahtavaa työtä, ja osaan kuvitel-
la, että myös raskasta. Kun näkee, että saa 
jotain hyvää aikaan, se palkitsee ja jaksaa 
taas uskoa oman työn tärkeyteen.”

J.A. Klaukkala

”Työpaikka täynnä toivoa -juttu lisää 
tietoisuutta ihmisen ongelmista ja siitä, 
kuinka niistä voi selviytyä. Mielenkiintoises-
ti kirjoitettu.”

A.K. Sastamala

”Tällä kerralla oli todella vaikea valita 
lehden kiinnostavin juttu, koska niitä oli 
niin paljon. Maltti on suolausautossa valttia 
-juttu oli kuitenkin kaikkein kiinnostavin.”

T. K-H. Jokioinen

”Työmatka-autoilijana oli mielenkiintoista 
lukea teiden kunnossapidosta. Muutenkin 
oli kivaa vaihtelua lukea muistakin julkisen 
alan töistä kuin hoidosta, hoivasta ja muista 
hyvinvointialan töistä.”

J-H. Riihimäki

”Yleensä Motiivin henkilöjutut imevät 
mukaansa, koska niissä on ammattinimik-
keen takana elävä ihminen. Ne on yleensä 
kirjoitettu suurenmoisesti. Lisäksi kuvat elä-
vöittävät tarinaa ja avaavat henkilön arjen 
ja elämän meidän jokaisen sydämeen.”

A.R. Päntäne

”Kiire on tosiasia monella työpaikalla kuten 
Motiivin kulmilla-jutussa todettiin. Niin 
myös omallani. Toisilla on kamala hoppu, 
mutta toisilla taas tuntuu olevan päivit-
täin luppoaikaa käydä seurustelemassa 
työtoverien kanssa. Voisiko hommia jakaa 
tasaisemmin?”

M.M. Littoinen

”Motiivin jutussa ihmeteltiin mihin työpäivä 
oikein meni ja neuvottiin, kuinka vähentää 
omaa sähläämistä. Meissä jokaisessa asuu 
pieni sähläri – jos ei koko aikaa, niin ainakin 
alivuokralaisena.”

H.T. Oulu
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LAKI&PYKÄLÄ

Työsopimuslakiin on vuoden alus-
ta tullut heikennyksiä, jotka kos-
kevat määräaikaisia työsopimuk-
sia, koeaikaa ja takaisinottovel-

voitetta. Heikennykset perustuvat halli-
tusohjelmaan, ja niitä on hallituksen toi-
mesta perusteltu muun ohella halulla 
parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa 
työmarkkinoilla, työllistämiskynnyksen 
madaltamisella ja työnantajien kasvuha-
lukkuudella. Hallitus valitsi keinoiksi to-
teuttaa edellä todettuja asioita esittämäl-
lä heikennyksiä määräaikaisiin työsopi-
muksiin, koeaikaan ja takaisinottovel-
voitteeseen. Useissa JHL ry:n solmimis-
sa työehtosopimuksessa on sovittu näis-
tä asioista, joten muistathan tarkistaa siis 
työsuhteeseesi sovellettavan työehtoso-
pimuksen. 

Määräaikaiset työsopimukset 
Työsopimuslain 1 luvun 3 §:ssä 2 mo-
mentissa todetaan, että työsopimus on 
voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole pe-
rustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. 
Vuoden 2017 alusta työsopimuslakiin on 
lisätty 3 a §, joka koskee pitkäaikaistyöt-
tömiä. Kyseessä olevan pykälän mukaan 
määräaikaisen työsopimuksen tekemi-
nen ei edellytä 3 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua perusteltua syytä, jos palkattava 
henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimis-
ton ilmoituksen mukaan yhtäjaksoises-
ti työtön työnhakija edellisen 12 kuukau-
den ajan. Työnantaja voi siis palkata pit-
käaikaistyöttömän määräaikaiseen ilman 
perustellun syyn vaatimusta enimmil-
lään vuodeksi. Pitkäaikaistyöttömänä pi-
detään henkilöä, joka on ollut vähintään 
vuoden ajan työtön työnhakija. Enintään 
kahden viikon pituinen työsuhde ei kui-
tenkaan katsota katkaisevan työttömyy-
den yhdenjaksoisuutta. Vaikka työnanta-

jalla on pysyvä työvoiman tarve kysees-
sä olevissa tehtävissä, ei se estä määräai-
kaisen työsopimuksen tekemistä pitkäai-
kaistyöttömän kanssa ilman perusteltua 
syytä.  Kestoltaan määräaikainen työso-
pimus voi olla enintään yksi vuosi. Ky-
seessä olevan pykälän mukaan sopimus 
voidaan uusia vuoden kuluessa ensim-
mäisen määräaikaisen työsopimuksen al-
kamisesta enintään kahdesti, mutta sopi-
musten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei 
kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta. 

Koeaika 
Työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä sääde-
tään koeajasta. Aikaisemmin kyseessä 
olevan pykälän mukaan 
työnantaja ja työntekijät 
pystyivät sopimaan pää-
säännön mukaan enin-
tään neljän kuukauden 
mittaisesta koeajasta. 
Koeaika voi vuodenvaih-
teen jälkeen tehtävissä 
työsopimuksissa olla en-
tisen neljän kuukauden 
sijaan kuusi kuukautta. 
Lisäksi pykälää on muu-
tettu myös siten, että jos 
työntekijä on koeaikana 
ollut työkyvyttömyyden 
tai perhevapaan vuok-
si poissa työstä, työnantaja voi myös pi-
dentää koeaikaa kuukaudella kutakin 
työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoi-
hin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. 
Mikäli työnantaja aikoo käyttää oikeutta 
koeajan pidentämiseen, täytyy työnan-
tajan ilmoittaa työntekijälle koeajan pi-
dentämisestä ennen koeajan päättymis-
tä. Työnantaja ei koulutuksen perusteel-
la voi enää sopia koeajan pidentämisessä. 
Mikäli työntekijä työskentelee työnanta-

jan palveluksessa määräaikaisen työsopi-
muksen perusteella, saa koeaika olla kor-
keintaan puolet työsopimuksen kestosta, 
ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuu-
kautta. 

Takaisinottovelvollisuus 
Työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä säädetään 
takaisinottovelvoitteesta. Takaisinottovel-
voitteen sisältöön ei ole tehty heikennyk-
siä, vaan heikennys koskee tässä tapauk-
sessa takaisinottovelvollisuuden kesto-
ajan lyhentämistä aikaisemmasta yhdek-
sästä kuukaudesta neljään kuukauteen. 
Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukaan 
työnantajan on tarjottava työtä työsopi-

muslain 7 luvun 3 
§:ssä säädetyillä pe-
rusteilla irtisanomal-
leen, työ- ja elinkei-
notoimistosta edel-
leen työtä hakeval-
le entiselle työnteki-
jälleen, jos työnanta-
ja tarvitsee työnteki-
jöitä neljän kuukau-
den kuluessa työ-
suhteen päättymi-
sestä samoihin tai 
samankaltaisiin teh-
täviin, joita irtisanot-
tu työntekijä oli teh-

nyt. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyk-
settä sen päättymiseen mennessä vähin-
tään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuiten-
kin kuusi kuukautta. Takaisinottovelvoit-
teen kestoajan lyhentäminen koskettaa 
työsopimuksia, jotka päättyvät vuoden-
vaihteen jälkeen, vaikka työntekijä olisi ir-
tisanottu ennen vuodenvaihdetta. 

ANU SALMELA 
LAKIMIES 

JHL

Heikennyksiä määräaikaisiin työsopimuksiin, koeaikaan 
ja takaisinottovelvollisuuteen vuoden 2017 alusta

TYÖNANTAJA VOI SIIS 

PALKATA PITKÄAIKAIS-

TYÖTTÖMÄN  

MÄÄRÄAIKAISEEN 

ILMAN PERUSTELLUN 

SYYN VAATIMUSTA 

ENIMMILLÄÄN  

VUODEKSI. 
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Heikennyksiä määräaikaisiin työsopimuksiin, koeaikaan 
ja takaisinottovelvollisuuteen vuoden 2017 alusta

Kursens storsatsning bestod av workshops under ledning av förbun-
dets svenskspråkiga personal. 
Deltagarna fick bland annat grunna på föreningsstrukturens framtid, 
närservice och information. 

– Ni vill bevara avtalssamhället och jobba bättre, inte mera. Det be-
tyder att organisationerna och arbetssätten måste utvecklas, sade sta-
tistikombudsman Jorma Peussa när han presenterade resultatet från 
workshopen om kollektivavtal.  

Behovet av närservice har aktualiserats genom förbundets organi-
seringsprojekt. En nonchalant attityd mot facket tycks vara ett allmänt 
problem.

– Arbetsplatsbesök och personligt bemötande kunde vända trenden, 
summerade regionombudsman Santeri Halttunen sin workshop.  

Nya informatören Kristian Johansson höll i trådarna för workshopen 
om material och webb. Ett av ämnena som behandlades var förbundets 
nya webbsidor, som lanseras i september. 

– Ni ville att sidorna ska ha en fungerande sökfunktion, vara tydliga 
och överskådliga och att det ska vara lättare att navigera mellan språk-
versionerna. Dessa önskemål har lyckligtvis beaktats i planeringen, sa-
de Johansson. 

Talang i stället för vikingar
Vikingacupen gick i år under namnet Talent JHL. Tävlingsmomentet 
hade denna gång en lite seriösare prägel än vanligtvis. 

– Jag är i chocktillstånd, konstaterade Stefan Edholm från Jakob-
stad efter att han hört uppgiften: att göra upp en verksamhetsplan för 
en fiktiv förening. 

– Okej, vad heter vi och vem kan vara medlem, undrar lagkamraten 
Anna-Lena Sjöström från Malax då gruppen sansat sig lite. 

Vid ett annat bord är brainstormingen redan i full gång.
– Vad ska vi sälja: kondomer eller wc-papper? 
– Vi skulle kunna sjunga i stället. Vi har ju sjungit upp hela natten. 

Men varav denna nya inriktning på cupen? 
Regionombudsman Kristiina Valonen-Yilmaz förklarar: 

– JHL kräver att 
föreningarna ska gö-
ra upp en verksam-
hetsplan och vi vill 
uppmuntra vanliga 
medlemmar att vå-
ga ta itu med så-
dant som först kan 
verka svårt. 

Erfarna vinnare
Grupperna bestod av medlemmar från olika föreningar för att 
stärka sammanhållningen och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. 
Men hur gick det? 

Efter en lite trög start verkar de flesta vara med på noterna. Förutom 
vinnarna premierades de två nästbästa lagen. 

– Vi har tittat på medlemsrekrytering och på om representantskaps- 
och kommunalvalet beaktades. Ifall de saknades, blev det minuspoäng, 
förklarade Valonen-Yilmaz. 

Vinnarlaget kammade hem poängen tack vare sitt väldigt detaljera-
de och omsorgsfulla arbete. Laget fick plus för att det beaktat förbun-
dets instruktioner för hur verksamhetsplanen ska göras upp.

– Det fanns erfarenhet av att skriva verksamhetsplaner i lagen, vi ut-
gick från det. Uppgiften var ändå ganska utmanande då vi inte visste 
vad domarna sökte, säger Pargasbon Mikaela Luoma.

I vinnarlaget tävlade även  Henrita Bredenberg (Ekenäs), Mari-
na Håkans (Korsholm), Pia Rönnholm (Närpes) och Anica Despenic 
(Mariehamn). 

Enligt Luoma får vandringspokalen en hedersplats på hennes kon-
tor tills den övertas av nya vinnare.  

– Jag ska vårda den ömt, lovade hon. 
Facklig framtidskurs ordnades sista veckslutet i januari och lockade 

45 svenskspråkiga JHL-medlemmar från hela Svenskfinland. n 

Gamla och nya bekantskaper, avtalsfrågor och erfaren-
hetsutbyte kännetecknade årets Facklig framtidskurs,  
som kulminerande i kampen om Vikingacup-pokalen. 
 
MARINA WIIK

Deltagare på Facklig framtidskurs:  

”Vi vill jobba 
bättre, inte mera”
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KONKURRENSKRAFTSAVTALET            
 –  läs vad det innebär!

I valet mellan pest och kolera valde de flesta fackförbunden 
att underteckna ett konkurrenskraftsavtal framför regeringens 
tvångslagar. Följderna drabbar nästan alla JHL-medlemmar, bland 
annat i form av förlängd arbetstid.      

MARINA WIIK

Hösten 2015 ville regeringen införa så kallade tvångsla-
gar. Om de hade trätt i kraft, skulle det ha inneburit flera 
försämringar för arbetstagaren jämfört med det som avta-
lats i arbets- och tjänstekollektivavtalen. 
JHL:s representantskap godkände konkurrenskraftsavtalet 
i slutet av maj med rösterna 71-40.

I stället för tvångslagar

Statsmakten hoppas att 
konkurrenskraftsavtalet 
sänker enhetspriset för 
arbete. Det skulle förbätt-
ra produktiviteten och 
därmed också konkurrens-
kraften. 

Avtalet började 
tillämpas senast 
i februari 2017. 
På Åland 
inleds till-
lämpningen 
1.3.2017.

• Inga löneförhöjningar under avtalsperioden. 
• Semesterpenningar för anställda inom kommunerna, 

kyrkan, staten, FPA, Keva och Finlands Bank minskar 
med 30 procent åren 2017–2019. 

• Den årliga arbetstiden förlängs i de flesta fallen 
med 24 timmar från början av 2017.

• Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshets-
försäkringsavgift stiger gradvis fram till 2020. 

• Regeringen avstår från skattehöjningar och tilläggs-
nedskärningar på sammanlagt 1,5 miljarder euro.

vad bestäms I avtalet?  gäller nästan alla Inom JHl

Avtalet berör ett par miljoner löntagare inom offentliga 
sektorn och industrin. Byggnads-, livsmedels- och trans-
portbranscherna står utanför det. 

Inom JHL förlängs inte arbetstiden för brand- och rädd-
ningsmanskap, personliga assistenter med Heta-avtal 
samt timanställda som jobbar för staten eller inom privat 
socialservice. 

förkortad arbetstId + kIky?

I personliga arbetsavtal kan arbetstidsbestämmel-
serna skilja sig från dem i kollektivavtalet. JHL utgår 
från att konkurrenskraftsavtalet inte borde rucka på 
skrivelserna i de individuella arbetsavtalen. I praktiken 
har ändå arbetsgivaren tolkningsföreträde i frågan, som 
ur en juridisk synvinkel är mycket oklar.
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KONKURRENSKRAFTSAVTALET            
 –  läs vad det innebär!

Arbetstidsförlängningarna utförs på olika sätt 
utgående från till exempel bransch och arbetstids-
form. Här är de vanligaste:  

• Ökning av ordinarie arbetstid med 30 minuter i 
veckan eller 1,5 timmar per tre veckor i period-
arbete (kommunerna). 

•  Ökning av arbetstiden med 6 minuter per dag för ämbets-
verksarbete, en halv timme i veckoarbete och 90 minuter 
under tre veckor i periodarbete (staten).

• Färre pekkasdagar, jobb under fastlagstisdagen och tret-
tondagen, lördagsjobb (industrin).

• För dem utan ordinarie arbetstid, såsom stämnings- och 
utmätningsmän, är det ännu oklart hur arbetstidsförläng-
ningen ska genomföras.  

Vissa har varit mer kreativa: 
• Arbetstiden kan användas till ledd eller individuell motion (programmeringsföretag, 

kommunen Juga i Norra Karelen).
• Familjedagvårdare får mindre avdrag i arbetstiden för söckenhelger.  
• Perho kommun i Mellersta Österbotten förlänger inte arbetstiden. Motiveringen? Att 

det inte skulle medföra någon nytta i en så liten organisation. Hur Kommunarbetsgi-
varna reagerar på beslutet återstår att se.  

OBS! Arbetstidsförlängningen förutsätter inte lokalt avtalande. Ifall förlängningen genomförs 
under tid som förutsätter arbetstidsersättning, såsom obekväm arbetstid under kvällar, nätter 
och helger, ska dessa timmar ersättas i enlighet med arbets- och tjänstekollektivavtalen.

sätten är många

Kandidatantalet i JHL:s representantskapsval slogs fast den 
sista dagen i januari. I valet kandiderar sammanlagt 1174 perso-
ner, vilket är något högre än vid förra valet år 2012.

Av kandidaterna är 20 svenskspråkiga. Åtta är från Öster-
bottens valdistrikt, fem från huvudstadsregionens valdistrikt, 
fyra från Egentliga Finland och tre från Södra Finlands valdist-
rikt. Merparten, 15 personer, arbetar inom kommunsektorn. Tre 
personer jobbar i privatsektorn, en för staten och en person är 

studerande. 
I valet finns tre valförbund. JHLsossarna jämte obundna sam-

lade totalt 724 kandidater (61,7 %), Vänstern jämte obundna 
nominerade 425 kandidater (36,2 %) och Kommunisterna jämte 
obundnas valförbund har åtta kandidater (0,7 %). Fördelningen 
är likartad bland de svenskspråkiga kandidaterna. 

Röstningstiden är 13.3–29.3.2017. Hitta din kandidat med 
hjälp av JHL:s kandidattest: jhl.fi/kandidattest.

20 SVENSKSPRÅKIGA KANDIDATER I FÖRBUNDSVALET

JHL rekommenderar inte arbetstidsbanker eller långa utjämningsperioder med konkurrens-
kraftsavtalet som motivering. 
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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

"Tehtäväkiertoa"  
Helsingin  
kaupungilla
Olin toiminut liikuntavirastolla yhteensä lähes 25 vuotta, 
moitteetta. Kun sitten jouduin leikkauksen jälkeen kuukauden saira-
uslomalle, ehdotettiin tehtäväkiertoa, syytettiin varkaaksi, painostettiin, 
hiostettiin, epäiltiin sairasloman aitoutta. Tilalleni palkattiin kokematon ja 
harjaantuva oppilas. Useiden lääkäri- ja psykologikäyntien jälkeen pääsin 
vihdoin masennuksesta, sillä tajusin, ettei minussa ollut mitään vikaa. Pai-
kalleni on vain palkattu ”hyvä” mies, ja minut on siirretty sivutehtäviin. 

 
NIMIMERKKI PETETTY

Hanketyöntekijöiden  
tilannetta helpotettava
Maassamme on suuri määrä työtekijöitä, jotka työs-
kentelevät määräaikaisissa tai jatkuvissa hankkeissa, 
joiden päärahoitus tulee Veikkaus Oy:n tuotoista (aik. 
Veikkaus, RAY, Fintoto). Avustuksia saavat sosiaali- ja 
terveysala, tiede, opetus, kulttuuri, nuorisotyö, liikunta 
sekä hevosurheilu ja kasvatus. Avustuspäätökset 
tehdään asianomaisessa ministeriöissä tai virastoissa. 
Sosiaali- ja terveysalan avustuksista päättää sosiaali- 
ja terveysministeriö uuden Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskuksen (STEA) esityksestä. STEA 
esimerkiksi tekee esitykset joulukuun puolivälissä. 
Päätös avustuksesta tulee tammikuussa ja avustus tai 
osa siitä aikaisintaan helmikuussa. STEA:n esitykset 
avustuksista vasta vuoden lopulla aiheuttavat usein 
tilanteen, jossa työntekijän työsuhde joko päättyy 
joulukuun lopussa tai menee katkolle rahoituspäätös-

ten tullessa vasta seuraavan vuoden puolella. Tämä on 
tarpeettoman suuri henkinen ja taloudellinen rasitus 
työntekijöille sekä aiheuttaa hyvien, koulutettujen han-
ketyöntekijöiden hakeutumista muualle. Hankkeiden 
aloitus voi näin viivästyä ja tuottaa ylimääräistä työtä 
muun muassa työtekijöiden rekrytoinnin suhteen. Nyt 
tehdyt ja tulevat muutokset avustusjärjestelmissä eivät 
saa hankaloittaa hankkeiden toteuttamista, vaan on 
katsottava, miten hankkeet saadaan ajoissa toimin-
taan ja jatko turvattua. Avustusten myöntämistä pitäisi 
joko aikaistaa tai hankkeille pitäisi antaa pidempi 
rahoitusaika.

 
JHL 776 KANNANOTTO KOSKIEN  

HANKETYÖNTEKIJÖITÄ JA HANKEAVUSTUKSIA

Mitä kuuluu?
Ystävyys on iloinen ilme

Veikeä hymy
Lämmin rutistus ja

lempeän kysyvä katse…
”Mitä sinulle kuuluu ystäväni?”

ULLA-MAIJA VUOTILAINEN

Leppeitä lomatuulia
Sain lukea iloisen uutisen sähköpostiin tul-

leesta Pointti-kirjeestä. JHL ja Kuntoranta ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen. Kuntoranta on 
nyt JHL:läisten lomapaikka.

Minulla on kokemusta Kuntorannasta muu-
taman vuoden ajalta ja voin sanoa, että kaiken 
aikaa parempaan suuntaan mennään.

Henkilökunta on ammattitaitoista ja asiakas-
palvelu sujuu iloisesti. Kuntorannan herkkupöy-
dissä ei voi välttyä ylensyönniltä.

Olen käynyt Kuntorannassa eri yhteyksissä, 
Eläkeläiset ry:n koulutuksissa ja edustajakokouk-
sessa, omaehtoisella lomalla, autoillessa ohikul-
kumatkalla ja ruokailemassa. Ray:n järjestämällä 
ryhmäkuntolomalla, jonka sisällön Ray sääntöjen-
sä mukaan määrittelee. Tuettujen lomien onnis-
tumisessa on suuri merkitys ohjelman tuottajilla. 
Kuntorannassa saimme todella persoonallisella 
ja asiantuntevalla otteella järjestetyn lomaviikon. 
Kuntovinkeillä ja testauksilla on merkitystä vielä 
eteenpäinkin.

Joulun vietossa olimme Kuntorannassa Ca-
ravaanareina. Leirintäalue Kuntoranta Camping 
nousi 4 tähden leirintäalueeksi vuonna 2008. 
Otimme sieltä syksyllä talvipaikan asuntovau-
nulle.

Vaikka majoitus olikin ”omasta takaa” niin 
lisäksi sai käyttää kuntosalia ja kylpylän palvelui-
ta. Joulun aikaan ulkoilusäät eivät suosineet, oli 
jäistä ja liukasta. Ulkoilu jäikin lumen pudottami-
seen vaunun katolta ja lumilyhtyjen rakenteluun. 
Siksi olikin hienoa, että kylpylässä oli järjestettyä 
vesijumppaa lähes joka ilta.

Myös Kuntorannan joulunajan ohjelmatarjon-
taan ja juhlalliseen jouluruokailuun oli mahdolli-
suus osallistua kohtuulliseen hintaan.

Ensi kesän lomareittiä suunnitellessa hyödyn-
netään Kuntorantaa ja Livohkaa!

 
MARJA-LIISA VILJAMAA 

ELÄKKEELLÄ 
 JHL:N JÄSEN V. 1974, VANTAA
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Edustajiston jäsenille/  
hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille

JHL:N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajisto kutsutaan koolle 
6.–7.6.2017. Kokous alkaa tiistaina 6.6.2017 klo 9.00 Marina Congress  
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokousta valmistelevat ryhmäkokoukset pidetään maanantaina 5.6.2017  
klo 13.00 alkaen.

Asiat
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajiston järjestäytyminen, 
hallituksen ja liiton johdon valinta, edustajistokauden JHL 2022 liittostrategian 
käsittely ja hyväksyminen sekä muut JHL:n sääntöjen 11 § 1 kohdan määräämät 
asiat. 

Valintavuonna järjestäytymiskokous on myös edustajiston sääntömääräinen 
kevätkokous ja asioina ovat sääntöjen 11 § 9. kohdan määräämät asiat. 
Kokoukselle tarkoitetut sääntöjen 11 §:n 3. kohdan mukaiset aloitteet on toimi-
tettava liiton hallitukselle viimeistään 6.4.2017. Aloiteoikeus on liiton hallituk-
sen jäsenillä, jäsenyhdistyksillä, yhteisjärjestöillä ja edustajiston jäsenillä. Aloit-
teet lähetetään jokainen omana kirjeenään. Sähköpostitse lähetettävät aloitteet 
toimitetaan osoitteeseen: JHL-kirjaamo@jhl.fi.

Päivi Niemi-Laine   Håkan Ekström
puheenjohtaja   toimialajohtaja

Till representantskapets ledamöter/  
förbundsstyrelsens medlemmar och revisorerna

JHL:s REPRESENTANTSKAPS KONSTITUERANDE MÖTE

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s represen-
tantskap kallas till möte den 6–7 juni 2017. Mötet, som börjar tisdag 6.6.2017 
klockan 9.00, äger rum på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 
Helsingfors.

Gruppmötena, som har i uppgift att förbereda mötet, börjar måndag 5.6.2017 
klockan 13.00.

Ärenden
Representantskapet för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsom-
rådena JHL rf konstituerar sig, väljer förbundsstyrelse och förbundsledning, 
behandlar och godkänner JHL:s förbundsstrategi 2022 för mandatperioden samt 
behandlar övriga ärenden enligt 11 §, 1:a punkten i JHL:s stadgar. 

Under det år som styrelsen väljs är det konstituerande mötet också represen-
tantskapets ordinarie vårmöte och då behandlas de ärenden som anges i 11 §, 
9:e punkten i JHL:s stadgar. De som i enlighet med 11 §, 3:e punkten i stadgarna 
vill lämna in motioner till mötet, ska sända in dem till förbundsstyrelsen senast 
den 6 april 2017. Förbundsstyrelsen, medlemsföreningarna, samorganisationer-
na och representantskapets ledamöter har rätt att lämna motioner till represen-
tantskapets möten. Varje motion ska skickas som ett separat brev. Motioner som 
sänds per e-post ska skickas till adressen: JHL-kirjaamo@jhl.fi.

Päivi Niemi-Laine   Håkan Ekström
ordförande   branschchef

Edustajiston jäsenille /
hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN
EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan edustajisto kutsutaan kool-
le 7.6.2017 klo 9.30. Marina Congress Centeriin, Katajanokanlaituri 6, 00160 
Helsinki

Asiat
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan edustajiston järjestäytyminen, 
hallituksen valinta sekä muut työttömyyskassan sääntöjen 12 § 2 kohdan asiat. 

Valintavuonna järjestäytymiskokous on myös edustajiston varsinainen kokous ja 
asioina ovat sääntöjen 12 §:n 10 momentissa mainitut asia.

Työttömyyskassan sääntöjen 12 §:n 6 momentin mukaisten kokoukselle tarkoi-
tettujen aloitteiden on saavuttava hallitukselle viimeistään 6.4.2017. Aloiteoike-
us edustajiston kokoukselle on kassan hallituksella, asiamiespiireillä ja edustajis-
ton jäsenillä. 

Työttömyyskassan sääntöjen 20 §:n 2 momentin mukaisesti työttömyyskassan
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen 
on nähtävinä työttömyyskassan toimistossa 24.4. - 28.4.2017 välisenä aikana.

Teija Asara-Laaksonen  Pasi Koskinen
hallituksen puheenjohtaja  kassanjohtaja

Till representantskapets ledamöter/
styrelsens medlemmar och revisorerna

ARBETSLÖSHETSKASSAN FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH  
VÄLFÄRDSOMRÅDENA REPRESENTANTSKAPS KONSTITUERANDE MÖTE

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena represen-
tantskap kallas till möte den 7 juni 2017. Mötet, som börjar klockan 9.30, äger 
rum på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors.

Ärenden
Representantskapet för arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och väl-
färdsområdena konstituerar sig, väljer förbundsstyrelse samt behandlar övriga 
ärenden enligt 12 §, 2:a punkten i arbetslöshetskassans stadgar. 

Under det år som styrelsen väljs är det konstituerande mötet också represen-
tantskapets ordinarie möte och då behandlas de ärenden som nämns i 12 §  
10 mom. i arbetslöshetskassans stadgar.

De som i enlighet med 12 § 6 mom. i stadgarna vill lämna in motioner till 
mötet, ska sända dem så att de är styrelsen till hands senast 6.4.2017. Kassans 
styrelse, ombudsmannadistrikten och representantskapets ledamöter har rätt  
att lämna in motioner för representantskapet.

Enligt 20 § 2 mom. i arbetslöshetskassans stadgar kommer arbetslöshetskassans 
verksamhets berättelse och bokslut samt revisionsberättelsen inklusive utlåtan-
den att finnas till påseende på arbetslöshetskassans kontor 24.4. - 28.4.2017.

Teija Asara-Laaksonen  Pasi Koskinen
styrelseordförande   kassadirektör



henkivakuutuskuntoon.fi 

Tiesithän, että JHL:n jäsenenä sinä ja perheesi olette oikeutettu pysyvästi 
edulliseen henki- ja tapaturmavakuutukseen. Esimerkiksi henkivakuutus 
31-vuotiaalle JHL:n jäsenelle 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa 
kuussa. Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee noin 128 euron säästöä 

vuodessa. Turvaa perheesi toimeentulo, jos pahin sattuisi. Kattavan 
vakuutusturvan koko perheelle saat kätevimmin osoitteesta

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn
tekemä hintavertailu 9/2016). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI
järjestöjäsenyydestäsi.
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