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SIEVI VIPER ROLLER
Edelläkävijän valinta

Pohjois-Euroopan 
suurin jalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy  
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As. 
Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com 
www.sievi.com

Viper-tuoteperheestä löydät myös jalkineet 
perinteisellä nauha- tai 
tarrakiinnityksellä

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus • Pääl-

linen hengittävää ja vedenpitävää mikrokuitua • Saumaton päällisrakenne • Hengittävä 

3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt ja tilava varvassuoja • Teräksinen, joustava naulaanastu-

missuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty

Huippusuosittu Viper Roller on vastaus tinkimättömään tarpeeseen 

turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman rakenteensa 

ansioista se on virtaviivainen, erittäin kestävä ja käytössä mukava, 

varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää ja vet-

tä hylkivää mikrokuitua. Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry®-vuori. 

Kaikissa pohjaratkaisuissamme on erinomaisen iskunvaimennuksen 

takaavaa FlexStep®-materiaalia. Sievi Viper vie käyttömukavuuden 

uudelle tasolle!
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Sinä tiedät missä mennään – käytä tätä kirjanmerkkiä muistuttamaan siitä. 
Vi står på din sida  – använd bokmärket för att påminna om det.
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SISÄLTÖ

Lue millainen on tyyppiehdokas. 
Essi Edustajistoehdokkaan löydät sivulta 25.

Hoitologistikko Tiina Maa-
salo kehuu työtään kiinnostavaksi ja 
monipuoliseksi. – Vain kuuden aamu-
vuoro ottaa lujille, hän nauraa.

6 Hoitologistikoilla homma hallussa
JHL:läiset Tiina Maasalo ja Sari Yli-Länttä ovat hoitologistik-
koja. Ammattikunta on niin uusi, että harva tietää mitä hoi-
tologistikon tehtäviin oikein kuuluu. Motiivi seurasi kaksikon 
työpäivää Seinäjoen keskussairaalan leikkaus- ja anestesia-
yksikössä. 

15 TE-toimistot muutosten kourissa
Hallitus suunnittelee isoa remonttia työllisyyspalveluihin. Te-
toimistot ja ely-keskukset lakkautetaan ja työnvälitys siirtyy 
maakuntien järjestelyvastuulle, mahdollisesti jopa yksityisten 
toimijoiden käsiin. Muutos koskee noin 300:aa liiton jäsentä.

17 Työhyvinvoinnista tuli sijoituskohde
Henkilöstön työhyvinvoinnista on tulossa sijoituskohde. Idea 
on, että jos sairauspoissaolojen määrä vähenee, maksaa 
työnantaja sijoittajalle tulospalkkion. Uutta mallia kokeillaan 
muun muassa Aleksia-liikelaitoksessa Nurmijärvellä. Henki-
löstössä se on herättänyt niin innostusta kuin epäilyksiä.

22 Mekin aiomme äänestää
JHL:n edustajistovaalien äänestys on parhaillaan käynnissä. 
Motiivi kysyi jäseniltä, millä perusteella he valitsevat mielui-
san ehdokkaan. Useimpien valinta osuu omasta yhdistyksestä 
tuttuun, aktiiviseen ja ajatusmaailmaltaan samankaltaiseen 
ehdokkaaseen.

26 Herra Suorasuu Turusta
Työoikeuden professorin Seppo Koskisen mielestä irtisano-
miskynnystä ei ole tarvis madaltaa. Sen sijaan yleissitovuu-
desta hän olisi valmis tinkimään. Lue sanavalmiin turkulais-
professorin terveiset työnantajille, Juha Sipilän hallitukselle ja 
ammattiliitoille.

30 Kun palkka kuluu pelaamiseen
Suurimmalla osalla maltti on valttia rahapelaamisessa. Jos 
pelaamisesta tulee ongelma, se saattaa haitata niin pelaajan 
kuin lähipiirin elämää. Mistä tunnistaa ongelmapelaajan? 
Entä miten ottaa asia puheeksi, jos huomaa työkaverin kuu-
luvan riskiryhmään?

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

Me äänestämme JHL:n edustajistovaaleissa!
Miksi? Lue sivuilta 22-23. 
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Kevät luo uutta
Hyvinvoiva työntekijä on kilpailukyvyn suurin valtti. 
Työhyvinvointia rakennetaan yhdessä muun muassa 
työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista. Hyvä esimies, mukavat työkaverit ja 
avoin työilmapiiri auttavat jaksamaan.

Vuoden alussa julkaistun Kunta10-tutkimuksen mu-
kaan johtaminen on parantunut viime vuosina kunta-
alalla. Lisäksi aiempaa useampi työntekijä kokee jaksa-
vansa työssä eläkeikään asti.

Sen sijaan työmäärän koetaan kunta-alalla kasvaneen 
yli sietokyvyn vuodesta 2012 lähtien. Viimeksi sietoky-
vyn ylittävän työmäärän vastausmäärissä on ollut las-
kua vuosina 2010–2012. Samana ajanjaksona näkyy las-
kua myös sairauslomapäivien määrässä.

Työhyvinvoinnista on kyse myösSuomen itsenäisyy-
den juhlarahasto Sitran käynnistämässä sijoitusinves-
tointikokeilussa. Siinä sijoittajat laittavat likoon rahaa 
työntekijöiden sairauslomapäivien puolesta.

Jos sairauslomapäivien määrä vähenee ennakoidus-
ti, saavat sijoittajat omansa takaisin ja vähän päälle kun-
nan rahakirstusta.

Kunta säästää sairauspoissaoloissa, työntekijän hy-
vinvointi paranee ja sijoittajan taskuun kilisee euroja. 
Kaikki voittavat, vai voittavatko. Teemajutussa sivuille 
17–20 selviää, millaisesta sijoituskokeilusta onkaan kyse.

Myös hyvä ammattiliitto rakennetaan yhdessä. 
JHL:n uusista päättäjistä äänestetään parhaillaan lehden 
ilmestymisen aikaan. JHL:ssä ylintä päätösvaltaa käyt-
tää edustajisto, joka valitaan jäsenvaalilla.

Vain omaa ääntä käyttämällä pääsee päättämään, 
millainen tulevaisuuden JHL on. Sivujen 22–23 Aiotko 
äänestää? -jutussa JHL:läiset jäsenet kertovat, miksi he 
äänestävät ja miten he valitsevat oman ehdokkaansa.

Muutoksia on luvassa myös Motiivi-lehdessä. Alku-
vuoden aikana on aloitettu lehden uudistustyö. Uudis-
tettu Motiivi jaetaan ensi kerran kesäkuussa. Millaisen 
Motiivin sinä haluisit jatkossa kotiisi? Kaikki vinkit ja 
toiveet uudistustyön avuksi ovat oikein tervetulleita. Ne 
voi lähettää Motiivin palautelomakkeen kautta verkossa 
www.motiivilehti.fi/palaute tai toimituksen yhteiseen 
sähköpostiin toimitus@jhl.fi -osoitteeseen.

Peliautomaatit saattavat 
imaista kuukausipalkan, jos ei osaa 
pitää varaansa. Peliriippuvuudesta  
voi kuitenkin toipua.

Motiivi verkossa, motiivilehti.fi
JHL:n edustajistovaalien tulos, taustat ja ääniharavien kommentit  
löydät tuoreeltaan Motiivin verkkolehdestä, motiivilehti.fi:stä

Vaalin lopputulos ja edustajistoon valittujen nimet julkaistaan  
myös seuraavassa Motiivissa. Se ilmestyy 19.4.2017.

KAISA LÄÄRÄ 
kaisa.laara@jhl.fi

22.3.2017

Me äänestämme JHL:n edustajistovaaleissa!
Miksi? Lue sivuilta 22-23. 
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TYÖSSÄ

Hoitologistikoilla 
  on homma hallussa

Hoitologistikot huolehtivat, että hoitovälineet ja -tarvikkeet 
eivät lopu kesken ja että ne löytyvät juuri sieltä mistä pitääkin. 
JHL:läiset Tiina Maasalo ja Sari Yli-Länttä osaavat homman.
 
ULLA PUUSTINEN 
KUVAT JUHA HARJU
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TYÖSSÄ

Suomen ensimmäiset hoitologistikot valmistuivat 
Lahden ammattikorkeakoulusta marraskuussa 
2013. Seinäjokelaiset Tiina Maasalo, 38, ja Sari Yli-
Länttä, 27, aloittivat toisessa erässä keväällä 2015 

hoitologistikon opinnot samassa oppilaitoksessa ja val-
mistuivat vuotta myöhemmin.

– Idea lisäkoulutukseen tuli työnantajalta. Koko am-
mattinimike hoitologistikko oli meille vieras, mutta emme 
kuitenkaan hautoneet asiaa pitkään, vaan haimme ja pää-
simme koulutukseen nopeasti, kertoo Tiina Maasalo.

Opiskelu suoritettiin oppisopimuksella työn ohessa. 
Lähiopetuspäiviä Lahdessa oli kymmenen, lisäksi opin-
toihin kuului itsenäistä opiskelua ja verkkoalustalla teh-
täviä kotiläksyjä.

Sekä Maasalo että Yli-Länttä ovat peruskoulutukseltaan 
välinehuoltajia ja ehtineet toimia ammatissa pari vuotta.

– Aiemmasta koulutuksesta ja sairaalatyökokemukses-
ta oli apua opinnoissa, kertoo Yli-Länttä.

– Terveydenhuollon prosessit olivat ennestään tuttuja, 
samoin useimmat hoitovälineet ja sairaalatarvikkeet. Uut-
ta olivat lähinnä varastokierron hallintaan liittyvät asiat ja 
liiketalous.

Valmistumisen jälkeen kaksikon ammattinimike vaih-
tui välinehuoltajasta hoitologistikoksi. Samalla kumpikin 
sai muutaman kympin lisää kuukausipalkkaansa.

Myös työpiste siirtyi välinehuoltokeskuksesta keskus-
sairaalan logistiikkakeskukseen, käytännössä keskusva-
rastoon.

– Tosin hoitologistikon työ on hyvinkin liikkuvaa. Esi-
merkiksi hyllytyspalvelussa, jossa ensin työskentelin, as-
kelmittariin saattoi kertyä työpäivän aikana jopa 8 000 as-
kelta, Sari Yli-Länttä kertoo.
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TYÖSSÄ

Kamelit ja muulit apuna
Seinäjoen keskussairaalan palveluksessa on kaikkiaan 
kuusi hoitologistikkoa, joista kolme on tutkinnon suoritta-
neita ja kolme parhaillaan koulutuksessa.

Kaksi työskentelee hyllytyspalvelussa ja yksi steriiliva-
rastossa. Tiina Maasalon ja Sari Yli-Läntän työpisteeksi on 
vakiintunut sairaalan leikkaus- ja anestesiayksikkö, johon 
sisältyy 14 leikkaussalia ja 16-paikkainen heräämö. Lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluu päiväkirurgian yksikkö, jossa on 
viisi salia pienempiä operaatioita varten.

– Työn kannalta aamut kello kuudesta kahdeksaan 
ovat kaikkein kiireisimpiä. Silloin kierretään kaikki leik-
kaussalit, tarkastetaan anestesiapöytien varustus ja täy-
dennetään, jos hoitovälineitä tai -tarvikkeita puuttuu, 
Maasalo kertoo.

Hoitologistikkojen apuna on täyttökärryt: isoja he kut-
suvat kameleiksi ja pienempiä muuleiksi. Varsinkin kame-
liin mahtuu tavaraa laidasta laitaan, eli neuloja, ruiskuja, 
hengityskostuttimia, letkuja, maskeja ja muita tehdasste-
riilejä tuotteita.

Muuleissa kulkevat muun muassa katetrointisetit, leik-
kausliinat, haavasidokset ja muut pienet hoitotarvikkeet.

– Hoitotarvikkeita ei huiskita hujan hajan, vaan jokai-
selle tuotteelle on oma nimetty paikkansa. Usein näemme 
jo silmämääräisesti, mitä puuttuu. Leikkaussalien varus-
tus hoidetaan kerralla kuntoon koko päiväksi, sillä ei nii-
hin voi lampsia kesken operaation täydentämään laatikoi-
ta ja pöytiä, Yli-Länttä sanoo.

Hoitologistikkojen työhön kuuluu myös tavaratilaus-
ten teko, pahvilaatikoita täynnä olevien rullakoiden vas-
taanotto ja purku sekä varastohyllyjen ja -kaappien täyttö. 

Loppuiltapäivästä jompikumpi menee vielä avustamaan 
steriilivarastoon, jossa tehdään niin sanottu toimenpideke-
räily seuraavan päivän leikkauksia varten.

– Saamme hoitajilta listan joko paperilla tai suoraan 
mobiililaitteeseen siitä, mitä välineitä tarvitaan, ja kerääm-
me ne valmiiksi. Välineet vaihtelevat sen mukaan, onko 
kyseessä ortopedinen, gynekologinen vai jokin muu leik-
kaus, selittää Tiina Maasalo.

Tehokkuus paranee, hoitoaika lyhenee
Miksi hoitologistiikkaan erikoistuneita ammattilaisia sit-
ten tarvitaan? Tutkimusten mukaan jopa 20 prosenttia sai-
raanhoitajien työajasta saattaa kulua hoitotarvikkeiden ti-
lauksiin, toimenpidekeräilyihin ja muihin tukipalveluihin 
liittyviin töihin.
     Kun hoitologistikot huolehtivat hoitotarvikkeiden ja 
-välineiden riittävyydestä, hyllyttämisestä ja keräilystä, 
hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä, eli potilai-
den hoitamiseen.
        Samalla koko sairaalan toiminta sujuvoituu, hoitoajat 
lyhenevät ja tehokkuus paranee.

Seinäjoen keskussairaalan lisäksi hoitologistikkoja on 
muun muassa Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-
Suomen sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Myös Lapin kes-
kussairaalassa työskentelee yksi hoitologistikon lisäkou-
lutuksen saanut, mutta siellä ammattinimike on säilynyt 
ennallaan materiaalihoitajana.

– Ainakin meillä Seinäjoella on hyvät kokemukset hoi-
tologistikoista, kiittelee leikkaus- ja anestesiayksikön osas-
tonhoitaja Kristiina Raitanen.

Huolellisuus valttia työssä
Leikkausosastoin käytäviä kiertäessään ja täyttökärryjä 
työntäessään Sari Yli-Länttä ja Tiina Maasalo sulautuvat 
muiden sairaala-ammattilaisten joukkoon. Työasut ovat 
koko osastolla samat, siniset nutut ja housut.

– Vain steriilivarastossa käytetään suojapäähinettä, ker-
too Yli-Länttä.

Potilaiden kanssa seurusteluun kaksikolla ei ole ai-
kaa eikä oikein mahdollisuuttakaan, sillä leikkauksen jäl-
keen potilaat siirretään heräämöön ja sieltä melko nopeas-
ti osastoille toipumaan.

– Silti hyvät vuorovaikutustaidot ovat ammatissa tar-
peen, sillä teemme yhteistyötä hoitajien ja muiden keskus-
varaston logistiikkatyöntekijöiden kanssa, he kertovat.

Myös huolellisuus, jopa pikkutarkkuus, on työssä valt-
tia, koska virheet hidastavat hoito- ja leikkausprosesseja ja 
heikentävät pahimmassa tapauksessa potilasturvallisuutta.

– Hoitajilta saisi tulla enemmänkin palautetta, niin on-
nistumisista kuin epäonnistumisista, ja mieluiten suoraan 
meille, naiset toivovat.

Palaute olisi tarpeen, koska hoitologistikon tehtävän-

Tiina Maasalo on peruskou-
lutukseltaan välinehuoltaja. 
– Aiemmasta koulutuksesta 
ja sairaalatyökokemusta oli 
hyötyä hoitologistikon kou-
lutuksessa, hän sanoo.
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TYÖSSÄ

kuvausta on tarve kehittää edelleen.
– Tarkka tehtäväkuva on vasta hakusessa. Toisinaan istumme alas esimie-

hemme logistiikkapäällikkö Ville Ruuskasen kanssa ja käymme läpi tehtäviä ja 
mietimme, mitä pitäisi tehdä toisin ja mitä voisi vielä kehittää, Maasalo kertoo.

Ainakaan toistaiseksi kumpikaan naisista ei kaipaa takaisin välinehuoltokes-
kukseen, vaikka viihtyivät toki sielläkin.

– Välinehuoltokeskus on sairaalan sydän, sillä jos se seisahtuisi, loppuisivat 
desinfioidut ja steriilit hoitovälineet ja koko sairaalan toiminta vähitellen hiipui-
si. Mutta myös uusi työ tuntuu merkitykselliseltä. On tosi tärkeää, että hoitovä-
lineiden ja -tarvikkeiden oikea-aikainen saatavuus on turvattu hektisessä leik-
kaussaliympäristössä, he miettivät. n

Kuvassa hoitologistikko Sari 
Yli-Länttä ja kameliksi kutsuttu 
täyttökärry, jolla tehdassteriilit 
hoitovälineet ja -tarvikkeet on 
helppo kuljettaa leikkaussaliin.

Mikä ihmeen hoitologistikko?
Ammatit uudistuvat ja muuttuvat koko ajan, joitain häviää ja uusia tulee tilalle. 
Hoitologistikko kuuluu uusimpiin tulokkaisiin, sillä toistaiseksi alan koulutus on vasta 
36 henkilöllä.

– Parhaillaan on mennossa kolmas toteutus vuoden mittaista, 30 opintopisteen 
laajuista hoitologistikon koulutusta. Nykyinen 14 henkilön ryhmä valmistuu loppu-
vuodesta, kertoo vastaava lehtori Ann-Nina Maksimainen Lahden ammattikorkea-
koulun koulutus- ja kehittämispalveluista.

Hoitologistikon ammatissa yhdistyy kaksi täysin erillistä osaamisen aluetta, nimit-
täin kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvä osaaminen ja terveydenhuollon prosessien 
hallinta. Niinpä koulutuksen jo saaneet ja parhaillaan koulutuksessa olevat työsken-
televät enimmäkseen sairaaloissa ja muista hoitolaitoksissa.

– Vaikka useimpien työpaikka on sairaalassa, on osallistujien ammatillinen kirjo 
laaja. Mukana on ollut lähihoitajia, välinehuoltajia, varasto- ja logistiikkatyöntekijöi-
tä, yksi sairaanhoitaja ja yksi tradenomi, kertoo Maksimainen.

Tarvetta ja kysyntää koulutukselle on, sillä jo nyt osa sairaaloiden varasto- ja 
logistiikkatyöntekijöistä tekee hoitologistikon töitä joko ilman terveydenhuollon tai 
logistiikan koulutusta ja ammattiosaamista.

– Joissain hoitolaitoksissa taas ollaan heräämässä siihen, että sairaalan materiaa-
livirtoja on syytä järjestää uusiksi nimenomaan hoitotyön tehostamisen näkökulmas-
ta, Maksimainen perustelee.

Toistaiseksi Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana korkeakoulutason oppi-
laitoksena hoitologistikon koulutusta Suomessa. Eikä kyseistä ammattinimikettä ja 
siihen johtavaa koulutusta tunneta juuri muissakaan maissa.

– Suomi ja Lahti ovat päänavaajia. Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä, 
jotta hyvinvointilogistiikkaa voisi opiskella jossain vaiheessa toiselta asteelta tohto-
riksi asti, sanoo Maksimainen.

Ammatillisten taitojen lisäksi koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien 
ammatti-identiteetin rakentumista.

– Uuden ammattikunnan on ”upgreidattava” omaa osaamistaan, jotta he löytävät 
paikkansa työyhteisössä entistä lähempänä hoitoketjujen rajapintaa. Hoitologistik-
kojen on esimerkiksi kyettävä osallistumaan tasaveroisesti moniammatillisiin työ-
ryhmiin, joissa kehitetään logistia toimintoja yhdessä lääkärien ja hoitotyön osaajien 
kanssa. 

Seuraava  kurssi alkaa Lahden ammattikorkeakoulussa todennäköisesti joko syk-
syllä 2018 tai viimeistään sote-uudistuksen toteuduttua vuonna 2019.

Vielä toistaiseksi hoitologistikon koulutus ei ole osa virallista tutkintojärjestelmää. 
Myöskään sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei ole virallistanut 
hoitologistikko-ammattinimikettä.

Lisätietoja koulutuksesta:  
Ann-Nina Maksimainen, p. 044 708 0390.
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TYÖELÄMÄ Koonnut: Ulla Puustinen,  ulla.puustinen@jhl.fi

   
Hatunnosto operaat-
torille! Miltä kuulostaa, jos 
työnantaja myöntää isovan-
hemmaksi tulleelle työntekijäl-
leen viikon palkallisen loman? 
Varmasti aika mahtavalta. 
Tämä on ollut totta teleope-
raattori DNA:ssa kuluvan 
vuoden alusta lukien.

Yritys on ottanut tiettävästi 
ensimmäisenä suomalaisena työnantajana käyttöön palkallisen isovanhempainva-
paan. Tarkoitus on, että kauempanakin asuvat isovanhemmat pääsevät autta-
maan aikuisia lapsiaan, kun perheeseen syntyy lapsi.

DNA on mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa (2014-
2018). Ohjelman tavoitteena on kehittää keinoja, joilla helpotetaan työn ja 
perheen yhteensovittamista ja pystytään huomioimaan työntekijöiden erilaiset 
perhetilanteet.

Ohjelman pilotointivaiheessa on mukana 15 kotimaista yritystä ja julkisen sek-
torin työnantajaa. Niiltä kerätään kokemuksia hyviksi koetuista käytännöistä, joita 
sitten voidaan levittää laajemmalle.

Testaa, miten perheystävällinen sinun työpaikkasi on. Testi osoitteessa
vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/tietoa-hankkeesta

Barometri kertoo: 
Yli puolet suomalaisista kokee työpaikallaan kiusaa-
mista tai henkistä väkivaltaa. Tulos perustuu vuoden 
2016 työolobarometrin ennakkotietoihin. TEM:n baro-
metriin haastateltiin 1 631:tä palkansaajaa. 

MITÄ? Työnantaja jätti maksamatta  
palkankorotuksen kahdelle JHL:läiselle.

OIKEUSTAPAUS 

 
Oikaisu 2/2017
JHL:n yksityisiä sopimusaloja käsitelleessä jutussa, joka julkaistiin 
Motiivissa 2/2017, oli virhe. Toisin kun jutun yhteydessä olleesta 
tilastosta sivulla 23 käy ilmi, Rinnekodissa työskentelevien JHL:n 
jäsenten lukumäärä on noin 300, ei 130.

Perhevapaa myös papoille ja 
mummoille 

Työnantaja joutui  
korvaamaan miltei 12 000 euroa

Ulkoistamiselle           
niukasti tukea      
Eva kysyi, kansa vastasi. Julkisten palveluiden laajamittainen ul-
koistaminen ei saa kansalaisten kannatusta. Tulos käy ilmi Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan Evan tuoreesta selvityksestä.

Sen mukaan vain 21 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että merkittä-
vä osa julkisista palveluista tulisi siirtää yksityisille palveluntuottajille, jotta 
palveluiden tuotanto tehostuisi. Vastaajien enemmistö, eli 56 prosenttia, oli 
toista mieltä. Julkisten palveluiden ulkoistamista kannattaa nyt hiukan suu-
rempi osuus kuin neljä vuotta sitten, jolloin Eva selvitti asiaa viimeksi.

Valta ei tuonut lisäliksaa 
Työtuomioistuin ratkaisi. Kaikki työssä tapahtuvat muutokset 
eivät oikeuta palkankorotukseen. Eivät edes silloin, kun työntekijän päätök-
senteko-oikeus tehtävien muuttuessa kasvaa.

 Näin linjasi työtuomioistuin helmikuussa (TT 2017:23). Ratkaisu koskee 
tapausta, jossa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työsopimussuhteiset 
tehtävät muutettiin ohjaajien omasta aloitteesta viroiksi. Samalla ohjaajille 
siirtyi kuntouttavaa työtoimintaa koskevien päätösten teko. 

Myös työtoiminnan asiakasmäärä oli kasvanut.Työtuomioistuimen mie-
lestä ohjaajien tehtävien kokonaisvaativuus ei ollut muutoksista huolimatta 
olennaisesti kasvanut. Niinpä ohjaajien työnantaja Rauman kaupunki ei ol-
lut rikkonut kunnallista virka- ja työehtosopimusta, kun se ei ollut tarkistanut 
työtoiminnan ohjaajien tehtäväkohtaista palkkaa. Päätös kokonaisuudessaan 

tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkai-
sut/1487320379079.html

mattomasta syystä JHL:läiset laitoshuollon työnjohta-
jat olivat jääneet ulos neuvottelutuloksen mukaisesta 
palkankorotuksesta. Asian ilmettyä työnantaja korotti 
palkat tasolle 3, mutta kieltäytyi maksamasta palkkoja 
takautuvasti. Työnantaja perusteli kieltäytymistään 
sillä, että JHL:läiset työnjohtajat olisivat tienneet saa-
mastaan palkankorotuksesta vuonna 2011 mutta eivät 
olisi siihen vedonneet. Varsinais-Suomen käräjäoikeus 
määräsi työnantajan maksamaan kahdelle JHL:läiselle 
lähes 12 000 euron palkkasaatavat.

KAISA LÄÄRÄ

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
(VSSHP ky) ja JHL neuvottelivat työntekijöiden tehtä-
vien vaativuuden arviointijärjestelmän luokituksista, 
eli TVA-luokituksista vuosien 2010–2011 aikana. Kak-
si JHL:läistä työsketenli tuolloin VSSHP ky:ssä tuolloin 
laitoshuollon työnjohtajan tehtävissä. TVA-luokitus-
neuvottelujen taustalla oli VSSHP:ssä vuonna 2010 
laadittu TVA-loppuraportti. Raportissa oli arvioitu 
kaikkien sairaanhoitopiirien työntekijöiden tehtävät.

Raportin tuloksien jälleen sovittiin paikallisella vir-
ka- ja työehtosopimuksella 23. kesäkuuta 2011, että 

niiden työntekijöiden palkkaa nostetaan, joiden teh-
täväkohtainen palkka oli pienempi kuin se olisi TVA-
loppuraportin mukaan pitänyt olla. Sairaanhoitopiirin 
hallintojaosto hyväksyi elokuussa 2011 paikallisneu-
vottelun lopputuloksen. Näin ollen TVA-loppuraportin 
mukaista palkkaa piti ryhtyä maksamaan 1. touko-
kuuta 2011 lähtien. Kahden JHL:läisen laitoshuollon 
työnjohtajan TVA-taso määriteltiin TVA-loppurapor-
tissa tasolle 3. Silti heille maksettiin tason 2 palkkaa 
1. syyskuuta asti.

Työnantajalle kuin jäsenten yhdistyksellekin tunte-
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MOTIIVIRAATI

Aila Makkonen, Savon-
linna 
JHL:n hallituksen jäsen 

– Kuntien vastattavaksi jää-
vistä palveluista tärkeimpiä 
ovat mielestäni varhaiskas-
vatus ja opetus. Kantani 
perustuu siihen, että laki 
velvoittaa kunnan järjestä-
mään tai vastaamaan ky-
seisistä palveluista. Lasten 
ja nuorten tulevaisuus tu-
lee turvata kunnissa. Myös 

maankäyttö ja kaavoitus ovat merkityksellisiä palvelu-
kokonaisuuksia, jotka ovat kunnan vastuulla. Tekemillään 
oikeilla päätöksillä kunta voi hoitaa asukkailleen hyvän 
ja viihtyisän elinympäristön. Näillä päätöksillä on kauas-
kantoisia vaikutuksia. 

Kalevi Kannisto, Helsinki 
JHL:n hallituksen jäsen 

– Koen huolta niin maakun-
tiin siirtyvien kuin kuntiin 
jäävien palveluiden tuotta-
misesta. Varhaiskasvatuksen 
merkittävyyttä haluan ko-
rostaa tulevaisuuden inves-
tointina. Se antaa valmiuk-
sia lapsen koulunkäyntiin 
ja edistää myös sosiaalisia 
taitoja. Hallituksen leikkaus-
listoilla varhaiskasvatus on 

kuitenkin ollut kärkipäässä. Sen palvelutasoa on hei-
kennetty rajaamalla subjektiivista päivähoito-oikeutta 
ja suurentamalla ryhmäkokoja. Siihen liittyy myös suurin 
huoleni. 

Motiiviraatilaisten mielestä ykköspalvelu on var-
haiskasvatus- ja opetus, jotakuinkin tasoissa ovat 
kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikatoimi, nuoriso-
työ ja liikunta.

Tärkein kuntiin jäävä palvelu?

Uudistusten myötä sosiaali- ja terveys-
palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien 
vastuulle vuoden 2019 alussa. Raadilta  
kysyttiin mielipidettä tärkeimmistä 
kuntien vastattavaksi jäävistä palvelu-
kokonaisuuksista. 

Varhaiskasvatus, opetus
• Varhaiskasvatus ja opetus luovat pohjaa tule-

vaisuudelle. Toivottavasti kasvatamme hyvän 
itsetunnon omaavia, toiset huomioon ottavia 
kunnon kansalaisia, jotka pitävät tulevaisuu-
den Suomen pystyssä.

• Eihän niihin lapsiin ja nuoriin voi ikinä keskittyä 
liikaa. Varhaiskasvatuksessa pitää panostaa hy-
vän elämän perustaan, koska lapsissa ja nuoris-
sa on tulevaisuus.

• Kaikki mainitut palvelukokonaisuudet ovat tär-
keitä, mutta opetus ja varhaiskasvatus ovat 
erittäin keskeisessä asemassa. Ne luovat poh-
jan tulevaisuudelle, sivistykselle ja hyvinvoin-
nille.  

• Mahdollisimman hyvinvoivien tulevaisuuden 
kuntalaisten kasvattaminen on tulevaisuudessa 
kunnan tärkein tehtävä.

Vapaa-aikatoimi, nuoristyö, liikunta 
• Liikunta on kaikkein tärkein sairauksien ehkäi-

sykeino. 

Kulttuuripalvelut, esim. kirjasto
• Kulttuuriton kunta on hengetön takapajula. 

Kulttuuripalveluihin panostaminen lisää suo-
raan kunnan elin- ja vetovoimaisuutta.

• koskapa kirjastot tulee säilyttää seuravillekin 
sukupolville. ja sieltä saa tietoa taitoa eri elä-
män vaiheeseen. Kirjoja voi siis lainata lapsista 
vaariin ja lehtiä lueskella.ym kulttuuripalvelut. 

Monessa vastauksessa huomautettiin, 
että kaikki palvelut ovat tärkeitä ja on 
haasteellista laittaa niitä järjestykseen.
• Kaikki pitäisi jäädä kunnille tai niiden vapaa-

ehtoisesti muodostamille yhteenliittymille. Ih-
misiltä viedään palvelut jonnekin kauas ja pois 
tutuista parantavasta ympäristöstä.

• Kaikki palvelut ovat tärkeitä, koskevat jokaista 
kuntalaista... Ei voi arvottaa pelkästään yksilön 
omien tarpeiden perusteella!

• Kaikki palvelut ovat tärkeitä, koskevat jokaista 
kuntalaista... Ei voi arvottaa pelkästään yksilön 
omien tarpeiden perusteella!

AJANKUVA
KUVA PETRI JAUHIAINEN LEHTIKUVA 

Valitse päättäjä kuntaasi!

• Ennakko- 
äänestys 
kotimaassa 
29.3.–4.4.

• Kunnallisvaalien 
vaalipäivä 
sunnuntai 
9.4.2017

• Ennakko- 
äänestys 
ulkomailla 
29.3.–1.4.
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AMMATTIUUTISET Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

VÄLINEHUOLLON PERUSTUTKINTOKOKEILUSTA 
ENIMMÄKSEEN HYVIÄ KOKEMUKSIA
Välinehuoltoalan perustutkintokokeilusta on valmistunut tähän mennessä 61 
välinehuollon ammattilaista. Tänä vuonna alan perustutkinnon suorittaa arviolta 
58 opiskelijaa – joukossa on myös JHL:n jäseniä. Kokeilun päättyessä vuonna 2019 
perustutkinnon suorittaneita on runsas 200.

Aiemmin välinehuoltoalalta on voinut suorittaa vain suppean ammattitutkin-
non ja erikoisammattitutkinnon. Perustutkinto on niitä laaja-alaisempi, ja se antaa 
paremmat valmiudet toimia välinehuoltajana eri työympäristöissä, joissa tarvitaan 
infektioiden torjuntaosaamista.

– Välinehuollon perustutkinto vastaa hyvin työelämän muuttuvia tarpeita. Lisäksi 
se mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden pääsyn pykälää korkeammalle palkkahin-
noittelussa, sanoo ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara JHL:stä.

Nykyään välinehuolto lasketaan avustaviin tehtäviin, jatkossa se rinnastettaisiin 
terveydenhuollon perus- ja ammattitehtäviin. 

Välinehuollon perustutkintoon johtavaa koulutusta on kokeiluluontoisesti tarjolla 
seitsemässä oppilaitoksessa eri puolilla Suomea, mm. pääkaupunkiseudulla, Turus-
sa, Oulussa ja Kuopiossa. Kokeilussa mukana olevista oppilaitoksista neljä esittää 
tutkinnon vakinaistamista.

Asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta tulee voimaan ensi elokuun 
alussa. Uuden tutkintorakenteen mukaiset tutkinnot on tarkoitus ottaa käyttöön 
viimeistään vuoden 2019 alussa, osa jo ensi vuoden aikana.

Uudistuksen myötä ammatillisten tutkintojen määrä vähenee nykyisestä 351 
tutkinnosta 164:ään. Välinehuollon perustutkinto olisi yksi uuteen tutkintorakentee-
seen sisältyvistä perustutkinnoista.

KOTIHOIDOSSA JA LAITOK-
SISSA HUOMIO IKÄÄNTY-
NEEN RAVITSEMUKSEEN
Sokeri ja muut haitalliset hiilihydraatit ovat 
korvanneet proteiinin ja useat suojaravintoai-
neet ikääntyneiden ruokavaliossa. Suojaravin-
teista etenkin folaatin ja D- ja E-vitamiinien 
saanti on liian vähäistä. Myös C-vitamiinia 
sisältyy liian vähän ikääntyneiden päivittäisiin 
aterioihin.

Tulos perustuu tutkimukseen, jossa seu-
rattiin satojen kotona ja pitkäaikaishoidossa 
olevien vanhusten ravitsemusta. Tutkituista 
peräti 77 prosenttia sai liian vähän valkuaisai-
neita (proteiinia).

Kotona asuvista terveistä vanhuksista vain seitsemällä prosentilla ilmeni ravitse-
musvirheitä. Kotihoidon asiakkaista niitä oli 60 prosentilla ja pitkäaikaishoidossa 
olevista jopa 68 prosentilla. Mitä huonokuntoisemmasta vanhuksesta oli kyse, sitä 
todennäköisemmin suuri osa hänen energiantarpeestaan kertyi sokerista.

Tutkimuksen johtopäätös on, että ravitsemussuunnittelijoilla ja -terapeuteilla on 
kosolti työsarkaa, jotta pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten ravitsemustilanne 
saadaan kuntoon. Suuri merkitys on myös kotihoidon työntekijöillä, joilla tulisi olla 
aikaa, mahdollisuuksia ja silmää seurata asiakkaiden ravitsemustilaa. Tarvittaessa 
asiakkaille on annettava neuvontaa ja lisättävä ruokavalioon apteekista hankittavia 
täydennysravintovalmisteita.

Lisätietoa tutkimuksesta ja ikääntyneiden ravitsemuksesta Gerontologinen ravit-
semus Gery ry:stä, gery.fi

LIITOT VAATIVAT: SOVELTUVUUS  
TESTATTAVA ENNEN OPINTOJEN ALKUA
JHL sekä terveydenhuoltoalan ammattijärjestöt Tehy 
ja Super ja opettajia edustava OAJ vaativat, että 
SORA-opinnoissa otetaan jatkossa käyttöön pakol-
liset soveltuvuuskokeet. SORA-tutkinnot johtavat 
ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten 
ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. 

Monet sosiaali- ja terveydenhoitoalan toisen 
asteen oppilaitokset ovat kustannussyistä luopuneet 
opiskelemaan pyrkivien haastatteluista ja soveltu-
vuuskokeista. Niinpä riski siihen, että hoitotyöhön 
tulee alalle soveltumattomia, on kasvanut. Esimerkik-
si sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lupa- ja valvonta-
virasto Valvira on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
ilmoitukset vasta valmistuneiden lähihoitajien päih-
deriippuvuudesta ovat viime vuosina lisääntyneet.

JHL:n ja muiden järjestöjen mielestä opiskelijoiden soveltuvuus pitää arvioida jo 
ennen opintojen alkua. Lisäksi ne esittävät, että koulutuksen järjestäjän kynnystä 
arvioida opiskelijan soveltuvuutta opintojen aikana madalletaan ja että koulutuksen 
järjestäjien keinoja puuttua esille tulevaan soveltumattomuuteen lisätään. Liittojen 
mielestä myös päihdeseulan käyttöä opiskeluaikana voitaisiin helpottaa.

Esitys pakollisista soveltuvuuskokeista jätettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni 
Grahn-Laasoselle tammikuussa. Sopiva hetki testien käyttöönotolle olisi jo ensi 
vuonna, jolloin ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu.

Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 
1.3.2017. Laki velvoittaa potilastyötä 

tekevät ottamaan jatkossa  
kausi-influienssarokotteen.  

Aiemmin rokottamista on suositeltu, 
ja joissain sairaaloissa rokotuskatta-

vuus on ollut alle 50 prosenttia.

Väline-
huollon 
A,B,C
Mikä? Tarja 
Frimanin ja Ville 
Kivisalmen kirja 
on ensimmäinen 

suomenkielinen esitys laboratorioväline-
huollosta.
Sisältö? Teos sisältää katsauksen labo-
ratoriotyön ja välinehuollon historiaan. 
Lisäksi siinä esitellään nykylaboratori-
oiden tilat, laitteet ja välineet sekä kes-
keiset laboratoriovälinehuollon tehtävät 
ja puhdistus-, desinfiointi- ja steriloin-
timenetelmät. Myös työturvallisuutta 
käsitellään. 
Kenelle? Laboratorion välinehuolto so-
pii alan oppikirjaksi sekä välinehuollon 
ammattilaisille, esimiehille ja tutkijoille.
Mitä jäi mieleen? Laboratorion laatu-
ajattelu alkaa paljon ennen kuin pipetin 
mäntä on liikahtanut. Yksi tärkeä laadun 
osa-alue on välineiden puhtaus ja toi-
mintavarmuus.

Tarja Friman ja Ville Kivisalmi: Labora-
torion välinehuolto. Byrfettikustannus 
2015. 418 s.

PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
NOIN 11 PROSENTTIA 
LAPSISTA
Perhepäivähoidossa olevien lasten mää-
rä on puolittunut kymmenen viime vuo-
den aikana. Lasku jatkui myös vuonna 
2015, jolloin perhepäivähoidon osuus 
oli enää 11 prosenttia (27 629 lasta). 
Vähennystä vuodesta 2014 oli pari 
prosenttiyksikköä, ilmenee Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastosta.

Varhaiskasvatuksessa oli vuonna 
2015 kaikkiaan 245 650 lasta. Kun-
nallisissa päiväkodeissa heistä oli 76 
prosenttia, kaikkiaan 185 273 lasta.

Syitä perhepäivähoidon määrälliseen 
vähenemiseen on useita. Iso osa kun-
nallisista perhepäivähoitajista on tullut 
eläkeikään, eikä ammatti enää houkuta 
nuoria. Monissa kunnissa perhepäivä-
hoitoa ei enää myöskään tarjota lasten 
vanhemmille niin kuin aikaisemmin.

Laskeva trendi näkyy myös JHL:n jä-
sentilastossa. Uusia perhepäivähoitajia 
liittyy vuosittain noin sata, kun eläkeiän 
saavuttaa liki tuhat. Silti ammatissa 
toimivia perhepäivähoitajia on edelleen 
6 800, ja se on liiton toiseksi yleisin 
ammattinimike.
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HALOO!

Voitaisiinko Suomessa siirtyä 
kuntasektorilla kuuden tunnin 
työpäivään, kuntatalouden eri-
tyisasiantuntija Mikko Mehtonen 
Kuntaliitosta?

– Ei, sillä meillä on jo nyt kova pula 
hoitohenkilöstöstä terveydenhuol-
lossa ja mm. lastensuojeluvirkoja on 
täyttämättä sosiaalihuollossa. Tietysti 
kunnittain on eroja.

Jos työpäivä muutettaisiin kuusi-
tuntiseksi, kuinka monen henkilön 
työpanosta työajan lyhentäminen 
vastaisi?

– Kun koko kuntasektorin henki-
löstön eli 422 000 työntekijän työaika 
lyhennettäisiin kahdeksasta kuuteen 
tuntiin, niin saman kokonaistuntimää-
rän tekemiseksi tarvittaisiin 140 667 
henkilöä lisää eli yhteensä 562 667 
henkilöä.

– Laskelma on teoreettinen, sillä 
kaikki eivät tee kahdeksan tunnin 
työpäivää eikä työn tuottavuuden 
kasvua pysty ennakoimaan.

Onnistuisiko kuuden tunnin työ-
päivä palkkatasoa laskematta?

– Ei. Kuntatyö on palveluvaltaista. 
Tarvittaisiin lisää ihmisiä hoitamaan 
palvelut, ja palkkakulut kasvaisivat.

– Sairauspoissaoloista tulee 
suuret kustannukset, keskimäärin 

kunta-alan työntekijä sairastaa 16,5 
päivää vuodessa. Sairauspoissaolojen 
vähentyminen olisi hyvä asia. Säästö 
ei kuitenkaan riittäisi, jotta kuuden 
tunnin työstä voisi maksaa kahdek-
san tunnin palkka.

Miten kuntatyön tuotavuus on 
kehittynyt Suomessa?

– Hyvin. Kuntien tehtävien määrä 
on kasvanut merkittävästi, mutta 
kunta-alan henkilöstön määrä ei 
enää 1990-luvun jälkeen.

– Toimialoittain tuottavuus vaih-
telee. Suomen terveydenhuollon 
kustannukset ovat Pohjoismaiden 
alhaisimmat, yhdessä Islannin kanssa. 
Ruotsissa ja Norjassa terveysmenot 
ovat 1 000 dollaria asukasta kohden 
suuremmat. Kansainvälisissä laatu-
vertailuissa Suomen terveydenhuolto 
on pärjännyt hyvin. Myös hyvät PISA-
tulokset kertovat hyvästä vaikutta-
vuudesta opetusalalla.

Miltä vaikuttaa, nouseeko tuot-
tavuus kilpailukykysopimuksen 
myötä?

– Kesälomakorvausten leikkaus 
on kunnille suora kustannussäästö. 
Se ei sinällään lisää tuottavuutta, jos 
tuottavuudella tarkoitetaan sitä, mitä 
saadaan aikaiseksi. Yksikkötyökus-
tannuksia kesälomarahojen leikkaus 

toki laskee.
– Työajan pidennys puolella tun-

nilla viikossa parantaa tuottavuutta 
ainakin teoriassa, mutta hyvin vähän. 
Sopeutumiseen menee kuitenkin oma 
aikansa. Joissakin kunnissa on keksit-
ty käyttää ylimääräinen aika työnteki-
jöiden liikuntaan, mikä on hyvä keino 
vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä 
työhyvinvointia.

Miten tuottavuutta voi nostaa, jos 
henkilöstö vähenee?

– Tehdään oikeita asioita oikeaan 
aikaan. Esimerkiksi Espoossa ham-
mashuollossa on saatu käyttämät-
tömät ajat vähenemään tarjoamalla 
vapautuneita aikoja tekstiviesteillä.

– Tuottavuutta pitäisi pyrkiä 
lisäämään koko ajan, ei vain silloin, 
kun säästösyistä on pakko. Sanonta 
"work smarter, not harder", eli ”tee 
viisaammin, älä kovemmin”, on aika 
osuva. 

BIRGITTA SUORSA

Jaksaminen kohenee
Uumajassa 6-tuntista työpäivää on kokeiltu vajaan vuoden ajan Sjöjungfrun-hoitokodissa. Vanhusten 
kanssa työskentelevien stressi on vähentynyt ja työssä jaksetaan paremmin. Sen sijaan sairauspoissa-
olot eivät ole vähentyneet. Luottamusmiehen mukaan kokeilua tulisi jatkaa.

Göteborgin kokeilussa Svartedalenin dementiakodissa työntekijät voivat paremmin. Myös sairaus-
poissaolot vähenivät. 

Lisäksi Göteborgin työttömyyskustannukset putosivat 3 miljoonalla kruunulla vuodessa. Kokeilu 
kesti 18 kuukautta ja päättyi vuodenvaihteessa.

Lähteet: SVT Nyheter/Värterbotten,  
SVT Nyheter/Väst, rsgoteborg, 

goteborg.se, umea.se

Erityisasiantuntija Mikko Mehtonen 

Onnistuisiko 6-tuntinen työpäivä?

MITÄ?
Ruotsissa kokeiltiin kuuden tunnin 
työpäivää Uumajassa ja Svartedalenissa. 
Palkka pysyi ennallaan kokeilun ajan.

MIKSI?
Lyhyemmän työpäivän toivottiin vähen-
tävän sairauspoissaoloja. Uumajassa 
tähän ei päästy, mutta Svartedalenissa 
onnistuttiin.

TerveSos 2017 
-tapahtuma 
4.–5.5. kerää sosiaali- ja tervey-
denhoidon ammattilaiset Helsingin 
Messukeskukseen. Kaksipäiväinen 
tapahtuma tarjoaa 17 seminaaria ja 
yli 60 asiantuntijapuheenvuoroa. Pu-
heena on muun muassa digitalisaa-
tion vaikutus työhön sekä tietenkin 
sote-uudistus. Myös JHL:n Vuoden 
hoitaja julkistetaan messuilla.

Yhdyskuntatekniikka  
2017 –näyttely 
10.–11.5. Jyväskylän Paviljongissa. 
Näyttelyn lisäksi seminaareja ja 
tietoiskuja  maanrakennuksen ja 
yhdyskuntatekniikan ammattilaisille. 
Vapaa pääsy.

Finnclean eli kansainväli-
set puhtausalan messut
10.–12.5. Tampereen Messu- ja 
urheilukeskuksessa. Kolmipäiväiseen 
tapahtumaan odotetaan noin  
10 000:ta vierasta. Messuilla ratkais-
taan myös Puhtausalan ammattilai-
nen 2017 -kilpailu. Liitto on mukana 
tapahtumassa omalla osastolla.

MUISTA
NÄMÄ

KANAT MAKAROONISSA
VOITTI KOULURUOKAKISAN
Mikä on koululaisten mielestä parasta 
kouluruokaa? No, kanat makaroonissa 
tietysti.

Näin ainakin Oulussa, jossa järjestet-
tiin Juniorikokki 2017 -kouluruokakisa.  
Finaalissa kuusi peruskoululaisista koos-
tunutta joukkuetta kisasi kehittämillään 
resepteillä, joiden tuli noudattaa kan-
sallista kouluruokasuositusta. Finaalissa 
joukkueet myös valmistivat annokset 
tuomariston arvioitavaksi.

Kisan voiton vei Haukiputaan koulun 
Phuut-joukkue. Voittanutta joukkuetta 
kiiteltiin erityisesti oivallisesta mausta-
misesta, maltillisesta suolan käytöstä, 
toimivasta työnjaosta ja siististä työs-
kentelystä.

Kilpailun järjesti Oulun kaupunki 
yhdessä Sodexhon kanssa. Juniorikokki-
kilpailun tavoitteena oli paitsi kehittää 
uusia reseptejä myös nostaa koulu-
ruokailun arvostusta. Samalla kilpailuun 
osallistuneet lapset oppivat, kuinka 
kouluruoka syntyy.
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AJASSA & I TIDEN

PÄIVI NIEMI-LAINE 
PUHEENJOHTAJA 

JHL

Uusi kunta kasvattaa, opettaa ja välittää

Kuntavaalit ovat ovella. Nyt jos koskaan 
on aika lähteä äänestämään lasten ja 
nuorten puolesta. Ja samalla tarkkaan 
miettiä, mitkä puolueet ovat todella 

välittäneet lapsista ja nuorista.
Leikkaamalla varhaiskasvatuksesta Sipilän 

hallitus on ottanut lapsilta ja heidän oikeuksiensa 
edistäjiltä. Nirhaamalla kuntataloudesta hallitus 
on vaikeuttanut perusopetuksen hoitamista.

JHL:n mielestä varhaiskasvatus täytyy edelleen 
pitää lapsen oikeutena. Sen oikeuden on oltava 
sama kaikille lapsille: riippumaton vanhempien 
työmarkkina-asemasta. Täysi oikeus varhaiskasva-
tukseen onkin palautettava niissä kunnissa, missä 
sitä on rajoitettu. On kaikkien etu, että ammatti-
laiset voivat varhaisessa vaiheessa havaita lasten 
ongelmia ja puuttua niihin, vanhempia tukien.

Uusi varhaiskasvatuslaki herätti paljon toivoa 
varhaiskasvatuksen ammattilaisissa. Suuri odotus 
oli, että laki nostaisit ammattilaiset arvoonsa 

ja toisi heidän työnsä näkyväksi. Toistaiseksi on 
menty säästöt edellä. Henkilökunnasta ja sijaisis-
ta on ollut puutetta, ryhmäkokoja on venytetty. 
Se on lyhytnäköinen tie, josta lasku lankeaa myö-
hemmin lasten ja hoitajien pahoinvointina.

Moniammatillinen työyhteisö tarvitsee nyt 
tukea päättäjiltä. Rahojen pitää riittää laaduk-
kaaseen hoitoon ja varhaiskasvattajien työtä on 
arvostettava julkisesti. Kaikkea osaamista, mitä 
päiväkodissa on, tarvitaan. Lapsi oppii koko ajan 
hoitajilta, opettajilta, siivoojilta, ruokapalveluhen-
kilöstöltä; kaikilta jotka ovat päivässä läsnä.

 Varhainen välittäminen on tärkeää peruskou-
lussakin. Erinomaisia kumppaneita oppilaille ovat 
koulunkäynninohjaajat. He auttavat oppilaita 
keskittymään oppimiseen ja opettajia opettami-
seen, mikä tukee kaikkien jaksamista. Ohjaajilla 
on läheinen kontakti oppilaisiin, joten heidän 
rooliaan luokkayhteisöissä kannattaisi vankentaa. 
Näin he voisivat nopeammin puuttua yhdessä 

opettajien ja muun ammattihenkilöstön kanssa 
oppimis- tai muihin ongelmiin. Ohjaajat tuleekin 
saattaa tiiviimmin ammattilaisten tiimiin ja antaa 
heille yhtäläiset oikeudet oppilashuoltoon ja oppi-
lasta koskeviin tietoihin.

 Uusi kunta antaa mahdollisuuksia välittää 
yhdessä niistä, joilla ei ole vielä ääntä vaikuttaa. 
Tärkeää on, että Sinä annat äänesi lasten, nuorten 
ja heidän perheidensä ja kasvattajiensa puolesta!

 

Kommunalvalet knackarpå 
dörren. Nu om någonsin be-
hövs din röst för att trygga 
barnens och de ungas bästa. 

Tänk noga efter vilka partier som 
faktiskt visat att de bryr sig om barn 
och unga.

Genom att skära i småbarnsfost-
ran har Sipiläs regering tagit pengar 
direkt från barnen och de som främjar 
barnens rättigheter. Grundundervis-
ningen har lidit av nedskärningarna i 
kommunekonomin.

 JHL anser att varje barn också 
i fortsättningen ska ha en grund-
läggande rätt till småbarnsfostran. 
Denna rätt ska vara densamma för 
alla: oberoende av föräldrarnas ställ-
ning på arbetsmarknaden. Full rätt till 
småbarnsfostran bör absolut återin-
föras i de kommuner där rättigheten 
har begränsats. Det ligger i allas 
intresse att proffsen i ett tidigt skede 
kan lägga märke till barnens problem, 
ingripa i dem och stöda föräldrarna.

 Proffsen inom småbarnsfostran 
hade höga förväntningar på den nya 
lagen om småbarnspedagogik. Allra 
mest hoppades man att lagen skulle 
ha höjt proffsens status och syn-
liggjort deras arbete. Tills vidare har 
ändringarna handlat om besparingar. 
Det har varit brist på personal och 
vikarier, gruppstorlekarna har ökat. 
Detta är en kortsiktig väg som blir 
dyr i längden på grund av illamående 
barn och personal.

De multiprofessionella arbetsge-
menskaperna behöver nu stöd från 

beslutsfattarna. Tillräckliga resurser 
behövs för att garantera vårdens kva-
litet och småbarnsfostrarnas arbete 
borde få öppen uppskattning. Allt 
kunnande som finns i daghemmen 
finns där för att det behövs. Barnet lär 
sig hela tiden av dagvårdarna, lärar-
na, städarna, matservicepersonalen; 
av alla som är med i vardagen.

 Tidigt stöd är viktigt också i 
grundskolan. Elevassistenterna är 
utmärkta kamrater för eleverna. 
De hjälper eleverna att fokusera på 
lärandet och lärarna att fokusera på 
undervisningen, vilket gör att alla 
orkar bättre. Eftersom assistenterna  
kommer nära eleverna, skulle det 
löna sig att stärka deras roll i klass-
gemenskapen. Detta skulle ge dem 
bättre möjligheter att snabbt ingripa 
i inlärningssvårigheter eller andra 
problem i samarbete med lärarna och 
andra utbildningsproffs. Elevassisten-
terna  borde inkluderas mer i de öv-
riga proffsens team och ges lika rätt 
till elevstöd och tillgång till uppgifter 
som gäller eleverna.

 Den nya kommunen gör det möj-
ligt för oss att tillsammans sörja för 
dem som inte ännu kan påverka. Det 
är viktigt att du ger Din röst till barn 
och unga samt deras familjer och 
fostrare!

Den nya kommunen  
fostrar, undervisar och stöder

PÄIVI NIEMI-LAINE 
ORDFÖRANDE 

JHL
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TAUSTA

Uudistuksen myötä nykyiset TE- ja yri-
tyspalvelut yhdistetään niin sanotuik-
si kasvupalveluiksi, jotka liittyvät esi-
merkiksi työvoiman hankintaan, in-

vestointeihin ja rahoitukseen. Samalla valta-
osa entisistä julkisena työnä tuotetuista tehtä-
vistä siirtyy vapaille markkinoille. 

Vaikka palvelujen järjestämisvastuu on 
maakunnilla, ne voivat halutessaan hankkia 
palvelut yksityiseltä yritykseltä tai kolmannen 
sektorin toimijalta. Poikkeuksena ovat tietyt 
lakisääteiset tehtävät, jotka tuotetaan jatkos-
sakin omana työnä, koska ne pitävät sisällään 
merkittävää julkisen vallan käyttöä. Toimintaa 
tulee säätelemään uusi kasvupalvelulaki. La-
kiehdotus on parhaillaan lausuntokierroksel-
la ja esitellään eduskunnassa aikaisintaan en-
si syksynä.     

Uutta järjestelyä perustellaan ennen kaik-
kea asiakaslähtöisyydellä ja valinnanvapau-
den lisääntymisellä. Toiveena on, että asiakas 

saa jatkossa tarvitsemansa palvelut entistä su-
juvammin ilman monella luukulla kiertämis-
tä. Vielä on epäselvää, miten tämä toteutuu 
käytännössä. 

– Koko uudistuksessa on edetty tosi kire-
ällä aikataululla. Toistaiseksi kysymyksiä on 
enemmän kuin vastauksia, JHL:n sopimustoi-
mitsija Harri Turunen sanoo.

Palvelun laatu huolettaa
Turunen arvelee, että kasvupalvelut tuotetaan 
ainakin aluksi maakuntien omissa yhtiöis-
sä. Hän pitää kuitenkin todennäköisenä, että 
markkinat jakautuvat sittemmin yksityisten, 
esimerkiksi eri asiakasryhmiin erikoistunei-
den, toimijoiden kesken. 

– Nykyään valtion virkamiehet tekevät töi-
tä virkavastuulla. Epäilen, paraneeko asiak-
kaan asema, jos siitä luovutaan ja hänelle an-
netaan palveluseteli kouraan. 

Valinnanvapaus voi olla vaikeasti toteutet-

tavissa esimerkiksi haja-asutusalueilla, mikä-
li ne eivät houkuta yksityisiä palveluntuotta-
jia ja syntyy markkinavaje. Voittoa tavoittele-
vat yhtiöt voivat myös keskittyä palvelemaan 
vain tiettyjä asiakasryhmiä toisten kustannuk-
sella. Yrityksiä eivät koske samat julkisuusvel-
voitteet kuin valtiolla, joten niiden toiminta ei 
ole yhtä läpinäkyvää kuin julkisella puolella. 
Vastaavasti valtio ei juuri valvo maakuntia, 
jotka ovat itsenäisinä toimijoita. 

JHL:n TE-toimistojen valtakunnallinen 
pääluottamusmies Jukka Sevon on erityisen 
huolissaan siitä, kuinka palvelujen tasalaatui-
suus koko maassa varmistetaan jatkossa. Val-
vonnan puutteen lisäksi hän näkee riskitekijä-
nä sen, että maakuntien budjettirahoitus tulee 
olemaan pääosin yleiskatteellista. Eri menoe-
riä ei siis korvamerkitä erityisesti mihinkään 
maakunnan toimintaan.  

– Ovatko työnhakijat samanarvoisessa ase-
massa, jos palveluja järjestetään ja 

”Uudistus tuskin tehostaa toimintaa”
Julkinen työnvälitys yhtiöitetään vuoden 2019 alussa, 
kun TE-toimistot ja ELY-keskukset lakkautetaan, ja niiden 
tehtävät siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Muutos 
koskee noin 300:a JHL:n jäsentä.

MARINA WIIK 
KUVA LEHTIKUVA MATTI BJÖRKMAN

Nuori työnhakija katsele-
massa ilmoitustaulua Kampin 
työvoimatoimistossa 19. 
syyskuuta
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tuotetaan maakun-
nissa hyvinkin vaih-
televilla tavoilla ja 
panostuksilla ilman 
ylemmän tahon vah-
vaa ohjausta? Sevon 
kysyy.

Hän on huolis-
saan siitä, miten kas-
vupalveluja koordi-
noidaan, valvotaan 
ja kehitetään jatkossa, kun kenelläkään 
ei ole toiminnasta yleisvastuuta ja ko-
konaiskuvaa. 

Ensireaktiona järkytys
Sevonille uutinen TE-toimistojen lak-
kauttamisesta oli sokki. Hänen mu-
kaansa aluehallintouudistusta on 
suunniteltu usean vuoden aikana, ei-
kä maan hallituksen ajama maakunta-
uudistus ole ollut siinä millään taval-
la mukana. 

– Maakuntamalli tuli kaikille vähän 
puskista. Oma ensireaktioni oli yllätty-
nyt, epäuskoinen ja järkyttynyt. 

Hänen mukaansa ostopalvelujen 
käytössä on enemmän kyse poliittises-
ta ja ideologisesta linjauksesta kuin jär-
kevästä työllisyyden hoidosta.

Nyt kaavaillun mallin mukaista ei 
ole Sevonin tiedon mukaan kokeiltu 
kuin Australiassa, Englannissa ja Hol-
lannissa. 

– Näissäkään maissa ei ole saatu 
erityisen vakuuttavia tuloksia siitä, et-
tä TE-palveluiden siirtäminen ostopal-
veluiksi parantaisi tehokkuutta tai tu-
kisi työnhakijoiden työllistymistä, Se-
von sanoo.

Miten käy työehtojen?
ELY-keskuksissa ja niiden alaisissa 
TE-toimistoissa työskentelee yhteensä 
noin 350 JHL:n jäsentä, joista uudistus 
koskee suoraan noin 300:a.
      Nykyään työvoimapalveluneuvo-
jat, tarkastajat ja muut asiantuntijat 
noudattavat valtion työ- ja virkaehto-
sopimusta, mitä on tarkoitus jatkaa ai-
nakin vuoteen 2019. Sevon on kuiten-

kin huolissaan, mitä sen jäl-
keen tapahtuu. 

– Mikä tulee olemaan hen-
kilöstön määränpää, maa-
kunta, kunnan yhtiö vai yksi-
tyinen yritys? On luvattu, et-
tei ketään irtisanota muutok-
sen takia ja että henkilöstön 
työehdot säilyvät maakun-
tiin siirryttäessä, mutta entä 
sitten? Tässä vaiheessa ei vas-

tauksia näytä olevan.

Kiire ei kannata
TE-toimistojen työntekijät pohtivat 
eniten työpaikan pysyvyyttä ja palkan 
suuruutta liikkeenluovutuksen jälkei-
sessä ajassa. 

– Henkilöstö on aika hämmennyk-
sissä. Osa reagoi voimakkaammin, osa 
ei vielä osaa oikein asennoitua asiaan.  

Jukka Sevonin mukaan henkilöstö-
järjestöt on otettu kiitettävästi mukaan 
muutoksen suunnitteluryhmiin sekä 
valtakunnallisesti että maakunnissa. 
Tiedotus on myös pienten alkuvaike-
uksien jälkeen alkanut toimia hyvin. 

– Henkilöstöä kuullaan eri työryh-
missä, mutta eri asia on, kuinka paljon 
se pystyy vaikuttamaan tulevaan muu-
tokseen.

Entä mitä hän toivoo JHL:n tuovan 
esille liiton ottaessa kantaa uuteen kas-
vupalvelulakiin?

– Toivon liiton tarkastelevan, on-
ko lakipaketti perustuslain mukainen. 
Muutoksessa on paljon julkisen vallan 
käytön siirtoa ja on selvitettävä, mikä 
on näiden suhde perustuslakiin, Sevon 
sanoo. 

Hän painottaa, että asiat voidaan 
hoitaa hyvin tai huonosti toimijasta 
riippumatta. 

– Nyt vireillä olevat lakiluonnok-
set kilpailutuksineen ja valinnanva-
pauksineen vaikuttavat sen verran sot-
kuisilta, että uudistus tuskin tehostaa 
toimintaa. Jos muutokseen halutaan 
kuitenkin mennä, olisi sille annetta-
va riittävästi aikaa, eikä yrittää nopei-
ta ratkaisuja.n

"MAAKUNTAMALLI 

TULI KAIKILLE  

VÄHÄN PUSKISTA. 

OMA ENSIREAKTIO-

NI OLI YLLÄTTYNYT,  

EPÄUSKOINEN JA 

JÄRKYTTYNYT."
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Kolmella JHL:läisellä työpaikalla 
työhyvinvointia kohennetaan 
sijoittajien varoilla. Parhaimmil-
laan jokainen voittaa, kun työn-
tekijät voivat hyvin, työnantaja 
säästää rahaa ja sijoittaja netto-
aa. Miksi sama malli ei siis ole jo 
kaikkien käytössä?

KIIRA KOSKELA 
PIIRROKSET JOHANNA SARAJÄRVI

tuli sijoituskohde
Työhyvinvoinnista 

TEEMA
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TEEMA

Sairauspoissaolojen korkea määrä oli ol-
lut pitkään huolenaiheena nurmijärve-
läisessä Aleksia-liikelaitoksessa. 
Ruoka- ja siivouspalveluita tuottava 

Aleksia piti kunnassa kärkisijaa sairauspois-
saolomäärissä, eikä keinoja ongelman purka-
miseen ollut pohdinnoista huolimatta keksit-
ty. Palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen 
kuuli uudesta työhyvinvointiohjelmasta ja in-
nostui.

– Ajattelin, että jos vain mahdollista, ilman 
muuta lähdetään hankkeeseen mukaan.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sit-
ran johdolla käynnistyneessä ohjelmassa työ-
hyvinvointia edistetään yksityisellä rahalla. 

Sijoittajat kantavat taloudellisen riskin, kun 
taas työnantaja maksaa vain tuloksista – täs-
sä tapauksessa vähentyneistä sairauspoissa-
oloista.

Jos poissaolot vähenevät, työnantaja mak-

saa sijoittajille tulospalkkion. Sijoittajien kää-
rimien voittojen rinnalla säästöä syntyy myös 
työnantajalle, kun työntekijät voivat parem-
min ja ovat harvemmin poissa töistä.

Työnantajille malli on tämän kaavan mu-
kaan käytännössä riskitön. Mikäli poissaolot 
pysyvät ennallaan, työnantaja ei maksa mi-
tään. Parhaassa tapauksessa mallista hyötyvät 
kaikki hyvinvoivista työntekijöistä voittoa te-
keviin sijoittajiin.

– Kolmevuotisesta ohjelmasta on Aleksias-
sa takana nyt yksi, ja mukavalta vaikuttaa, Sa-
vander-Hämäläinen kertoo.

Varsinaisia tuloksia poissaolomääristä on 
vielä vaikea sanoa, sillä ne voivat vaihdella 
yhden vuoden aikana luonnostaan paljonkin.

– Mutta kyllä tämä antaa rakennetta esi-
miestyöhön. Tiedetään, mikä on kunkin työn-
tekijän tilanne. Esimiesten tietoisuus henkilös-
töstä lisääntyy, hän muotoilee.

Ensimmäinen kokeilu Suomessa
Sitran Suomeen lanseeraama toimintamalli 
kulkee maailmalla nimellä Social Impact Bond 
(SIB).

Suomeksi nimi kääntyy tulosperusteiseksi 
rahoitussopimukseksi. Siinä sijoittajat rahoit-
tavat yhteiskunnallista hyvää edistävän toi-
minnan ja vastaavat taloudellisista riskeistä. 
Julkinen sektori maksaa vain, jos mitattavia 
tuloksia syntyy.

Toimintamalli on ollut käytössä vasta kym-
menisen vuotta, ja lähinnä sitä on kokeiltu Yh-
dysvalloissa ja Britanniassa. Mallia on käytet-
ty esimerkiksi vapautuvien vankien tukemi-
seen ja vaikeasti työllistettävien ihmisten työl-
listämiseen.

Suomessa mallin ensimmäinen kokeilu on 
juuri työhyvinvointi-SIB, jossa on nurmijärve-
läisen Aleksian lisäksi mukana kaksi muuta-
kin JHL:läistä työpaikkaa: Lounais-Suomen 
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TEEMA

maistraatti ja Savon koulutuskuntayhtymä.
Työhyvinvointi-SIBissä sijoittajat rahoitta-

vat työnantajille erilaisia työhyvinvointipal-
veluita terveystietojärjestelmistä henkisen hy-
vinvoinnin tukipalveluihin työntekijöille ja 
työyhteisöille. Työnantaja saa tarvitseman-
sa tuen ja palvelut yhdeltä luukulta, eikä mi-
tään palveluita ole pakko ostaa hankkeen pää-
tyttyä.

Tuloksia mitataan sairauspoissaolojen 
määrässä, joita on suomalaiskunnissa keski-
määrin 16,7 päivää vuodessa työntekijää koh-
ti. Esimerkiksi Aleksiassa määrä on ollut pie-
nimmillään reilut 16 ja enimmillään 23 vuosi-
en 2009–2014 aikana.

Kunnille poissaolot tulevat kalliiksi. Kunti-
en eläkevakuuttaja Kevan mukaan yhden sai-
rauspoissaolopäivän keskihinta on työnanta-
jalle noin 300 euroa. SIB-hankkeessa työnan-
taja maksaa sijoittajalle yhdestä vähentynees-
tä poissaolopäivästä 175 euroa ja pitää lopun 
säästön itsellään.

Malli on toki hyvin yksinkertaistettu, eikä 
se huomioi esimerkiksi työnantajakohtaisia 
kustannusrakenteita, myöntää hallituksen pu-
heenjohtaja Jussi Nykänen Epiquksesta. Työ-
hyvinvointi-SIBin hallinnoijaksi valikoitunut 
Epiqus on suomalainen rahastonhoitaja, jon-
ka ydin on taloudellista tuottoa ja yhteiskun-
nallista hyvinvointia yhdistävässä sijoitustoi-
minnassa.

– Mitä yksinkertaisempi malli, sitä helpom-
pi se on selittää kohdeorganisaatiolle ja myös 
sijoittajan ymmärtää, Nykänen kuitenkin pe-
rustelee.

Mukana kolme sijoittajaa
Nykäsen mukaan sijoittajat löytyivät työhy-
vinvointi-SIBiin helposti. Sijoittajiksi saatiin 
Sitran lisäksi Me-säätiö sekä yksityinen fi-
nanssisijoittaja Henri Kulvik.

Kuka tahansa ei sijoittajaksi voinut ryhtyä, 
sillä minimisijoitus oli 100 000 euroa. Lisäksi 
tämä 100 000 euroa ei saanut muodostaa mer-
kittävää osuutta sijoitussalkusta.

– Siinä mielessä tämä ei ole rivikansalaisen 
sijoitusinstrumentti vielä, Jussi Nykänen tote-
aa.

Taloudelliset riskit tehtiin sijoittajille hyvin 
selväksi. Hankkeesta ulospäin viestimistä on 
rajattu organisaatioiden ja Epiquksen välises-
sä sopimuksessa, sillä tuloksista halutaan Ny-
käsen mukaan kertoa aina ensin sijoittajille.

Tällä hetkellä arvio on hänen mukaansa 
kuitenkin se, että sijoittajat voivat saada sijoi-
tuksensa takaisin ja kenties hyvin pienen voi-
ton sille.

Sijoitusten takaisin saaminen tarkoittaisi si-
tä, että sairauspoissaolot vähenevät organisaa-
tioissa jokaista työntekijää kohti yli kahdella 
päivällä vuodessa aloitustilanteeseen verrat-
tuna. Työyhteisöjen toivotaan hyötyvän sitä-
kin enemmän.

– Kohteissa tehdään paljon työtä, jonka hy-
viä puolia ei saa mitattua poissaoloilla. Esimer-
kiksi suhteet henkilöstön ja johdon välillä pa-
ranevat. Kun organisaation työntekijät ovat 
tyytyväisiä, työtehokin paranee, Nykänen us-
koo.

Työkyvyn ylläpitoa vai sairaanhoitoa?
Julkisen sektorin näkökulmasta taloudellises-
ti riskitön rahoitusmalli kuulostaa ratkaisulta 
moniin murheisiin. Siksi tuntuukin yllättäväl-
tä, että työhyvinvointi-SIBiin on lähtenyt vain 
kolme työnantajaa mukaan.

Hanketta kyllä esiteltiin sadoille julkisen 
sektorin organisaatioille, sanovat sekä Nykä-
nen että vaikuttavuusinvestoinnin avainalu-
etta Sitrassa vetävä Mika Pyykkö. Kaikki oli-
sivat olleet tervetulleita mukaan, Nykänen va-
kuuttaa.

– Olemme nähneet monta toimijaa, joilla 
sairauspoissaolot ovat olleet korkeita ja joilla 
on ollut vaikeuksia päättää, mitä asialle pitäi-
si tehdä. Jostain syystä sellaisten on ollut vai-
keampaa lähteä hankkeeseen. Sitä logiikkaa en 
ymmärrä, hän ihmettelee.

Myös Pyykön mielestä ostologiikka on jul-

kisella sektorilla tällä hetkellä outo.
Perinteisesti kunnat maksavat konsulttiyri-

tyksille tehtyjen työtuntien mukaan tuloksis-
ta riippumatta. 

– Sitran aiemman selvityksen perusteella 
työnantajat ostavat Suomessa palveluita vuo-
sittain noin kahdella miljardilla eurolla, mut-
ta iso osa tuloksista jää uskomusten varaan, 
Pyykkö sanoo.

– Erilaiset projektit näyttävät kivalta, mutta 
vaikutusten osalta niillä ei ole läheskään aina 
mitään todistusarvoa, hän toteaa.

Suurin osa työterveyshuollon kustannuk-
sista muodostuu Pyykön mukaan jo syntynei-
den ongelmien paikkailusta, vaikka lain mu-
kaan työterveyshuollolla pitäisi edistää työ- ja 
toimintakykyä ja ehkäistä sairauksia.

– Kun sana työterveyshuolto sanotaan, se 
kääntyy kaikkien mielessä sairaanhoidoksi.

– Näyttääkin siltä, että työnantajilta löytyy 
rahaa sairastelusta ja poissaoloista syntyviin 
kustannuksiin, mutta ei näiden kustannusten 
ehkäisyyn, Pyykkö kärjistää.

Tukea tarpeen mukaan
Toki työhyvinvointi-SIB vaatii vaivannäköä ja 
työtunteja myös työnantajalta. Lisäksi organi-
saatioilta on kerätty aloitusmaksuna 15 euroa 
jokaista työntekijää kohti.

Nurmijärven Aleksia-liikelaitoksessa SIB 
herätti työntekijöissä sekä epäilyksiä että in-
nostusta. Hanke alkoi henkilöstölle tehdyllä 
työterveyskyselyllä ja kuntotesteillä. Niiden 
perusteella työntekijöille valikoitui hoitopol-
kuja. Tukea tarjottiin tarpeen mukaan esimer-
kiksi ruokailun suunnitteluun, painon-
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hallintaan tai kunnon kohottamiseen, palvelu-
johtaja Anu Savander-Hämäläinen kertoo. Mi-
hinkään tarjottuun toimintaan ei ollut pakko 
suostua, ja osa työntekijöistä jättäytyikin ulko-
puolelle.

– Toistaiseksi kertynyt palaute on silti ol-
lut varsin tyytyväistä, Savander-Hämäläinen 
sanoo.

– Projekti on nyt ollut reilut puoli vuotta 
liikkeellä. Ensimmäisellä kerralla kieltäyty-
neissä onkin nyt halukkaita mukaan lähtijöitä.

”Suitset tiukasti julkisella sektorilla”
Mutta miksi julkinen sektori tarvitsee sijoit-
tajia ja rahastoa työhyvinvoinnin parantami-
seen? Kertyvät säästöthän jäisivät kokonaan 
kunnille tai valtiolle, jos mukana ei olisi väli-
käsiä.

– Näin juuri, Pyykkö vahvistaa.
– Toivoisin, että ylimääräisiä koukkauksia 

ja rahastorakenteita ei tarvittaisi ja asioita teh-
täisiin etupainotteisesti. Toivoisin, että kun-
nat eivät tarvitsisi apuja ja että ne varaisivat 
resursseja edistävään ja ehkäisevään toimin-
taan, hän sanoo.

Yhteiskunnalliset ongelmat kasvavat kui-

tenkin nopeammin kuin valtion ja kuntien ra-
hoitus, Nykänen huomauttaa. Siksi kurssin 
kääntäminen ongelmien hoidosta niiden en-
naltaehkäisyyn tuntuu vaikealta.

Hän muistuttaa SIB-mallin riskittömyydes-
tä julkiselle sektorille.

– Rahastoa tarvitaan, koska terveyspalve-
luiden tuottajille syntyy jatkuvasti kustannuk-
sia. Teoriassa rahastoa ei tarvittaisi, jos palve-
luiden tuottajat kantaisivat riskin. Tähän pal-
veluntuottajilla ei ole tasetta tai intressiä, Ny-
känen selittää.

Pyykkö ei näe mallissa vaaraa, että yksityi-
set sijoittajat käyttäisivät hyväksi julkista sek-
toria ja ihmisten pahoinvointia.

– Jos mallilla saavutetaan inhimillisen hy-
vän lisäksi säästöjä kunnille tai valtiolle ja si-
joittaja saa samalla kohtuullista tuottoa, mitä 
pahaa siinä on? hän kysyy.

– Kikkakolmosilla ei saavuteta pysyviä rat-
kaisuja. Suitset ovat tiukasti julkisella sektoril-
la, hän vakuuttaa.

Uusia hankkeita
Sekä Sitrassa että Epiquksessa uskotaan, että 
SIB-mallin käyttö yleistyy lähivuosina.

Jo nyt Suomessa on käynnistymässä kak-
si muuta SIB-hanketta. Toinen tähtää lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja toinen 
maahanmuuttajien nykyistä parempaan työl-
listymiseen.

Nykänen on varma, että yhteiskunnallista 
etua ajavia sijoittajia riittää Suomen kokoises-
sa maassa. Hän on käynyt läpi lukuisia sijoit-
tajia maahanmuuttajien työllistymistä edistä-
vää hanketta varten ja huomannut yhden yh-
distävän piirteen.

– Sijoittajat hakevat vaikuttavuussijoituk-
sille pientä, mutta eivät missään tapauksessa 
maksimaalista tuottoa. Heillä on yhteiskun-
nallinen syy sijoittaa. Sijoitusten on sovittava 
tähän sijoittajaimagoon.

Työhyvinvointi-SIBiä on jäljellä vielä pa-
ri vuotta. Aleksian palvelujohtaja Anu Savan-
der-Hämäläinen uskoo, että määräaikainen 
hanke voi jättää pysyviä muutoksia työyhtei-
söön. Nurmijärvellä hankkeesta saatuja oppe-
ja halutaan laajentaa muuallekin kuntaan.

– Kyllähän me työnantajanakin hyödymme 
siitä, kun ihminen voi paremmin ja jaksaa pa-
remmin myös työssä. n

TYÖHYVINVOINTI-SIB LUKUINA

• Työhyvinvointihankkeeseen osallistuu kolme työpaikkaa: Nurmi-
järven kunnan Aleksia-liikelaitos, Lounais-Suomen maistraatti ja 
Savon koulutuskuntayhtymä.

• Yhteensä hankkeessa on mukana noin 1 300 työntekijää.
• Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja 2,1 työpäivää vuo-

dessa työntekijää kohti. 

 

• Yhden sairauspoissaolopäivän hinnaksi on laskettu noin 300 
euroa.

• Jos hankkeen tavoite saavutetaan, työnantaja maksaa sijoittajil-
le yhdestä vähentyneestä sairauspoissaolopäivästä 175 euroa.

• Hanke kestää yhteensä kolme vuotta.
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Jaakko Ojanperä, 49
Ranua

lähihoitaja

Olen uudehko jäsen JHL:ssä, ja äänes-
tän näissä vaaleissa ensimmäistä ker-
taa. Puoluekanta ei valinnassa paina, 
eikä ehdokkaan tarvitse edustaa samaa 
alaa tai olla tuttu, vaan tärkeintä on ky-
ky hoitaa jäsenistön asioita. Valinnassa 
aion käyttää vaalikonetta.

Miika Lumitsalo, 29
Kouvola
tavaraliikenteen konduktööri

Äänestäminen on sekä ilo että kan-
salaisvelvollisuus. Ehdokkaan valinta 
perustuu pitkälti tunnepohjaiseen pää-
töksentekoon. Lisäksi henkilön aiem-
mat aikaansaannokset ja into kehittyä 
ja uusiutua vaikuttavat. Olen valintani 
tehnyt ja toimin kahden ehdokkaan 
vaalitiimissä, äänestän oman alueen 
ehdokasta ja toisen valintaa tuen muu-
ten.

Liisa Valle, 55
Lohja 
koulunkäynnin ja ap/ip-toiminnan 
ohjaaja

Varmaankin äänestän. Kun äänestys-
mahdollisuus kerran on, sitä pitää käyt-
tää. Äänestin myös viime edustajisto-
vaalissa. Ehdokkaan valinnassa oman 
yhdistyksen jäsenyys on vahva valin-
taperuste. Myös se, miten aktiivinen 
ja aikaansaava henkilö on, vaikuttaa 
valintaan.

Päivi Peltonen, 49
Parkano
laitoshuoltaja

En ole ihan varma äänestänkö, mutta 
todennäköisesti kyllä. Aiemmin en ole 
liittovaaleissa äänestänyt, koska silloin 
kun kaikki on enimmäkseen hyvin, ei 
ole kauheasti tarvetta vaikuttaa asioi-
hin. Tällä kertaa on sellainen tunne, että 
äänestän vaikka asioiden seuranta on-
kin jäänyt aika vähiin.

Arja Kalmari-Rauhanen, 48
Saarijärvi

kokki

Aion äänestää nyt ensimmäistä kertaa 
liiton edustajistovaalissa, sillä olen ny-
kyään enemmän mukana ay-touhuissa 
kuin aikaisemmin. Valinnan teen eh-
dokkaan aktiivisuuden perusteella, ja 
mieluiten tietysti äänestän oman yhdis-
tyksen ehdokasta.

Riitta Laitinen, 60
Vantaa
perhepäivähoitaja

Äänestän aina paitsi EU-vaalissa. Suku-
puoli ja kotipaikka vaikuttavat siihen, 
ketä aion äänestää. Minun ehdokkaani 
on nainen Vantaalta, ja vähintäänkin 
naamatuttu. Toiveena on, että hän ot-
taisi asiakseen ajaa liiton edustajiston 
pienentämistä. Nyt edustajistoon kuu-
luu 120, sopiva koko olisi puolet siitä.

Aiotko äänestää? 
Kyllä, totta kai, ihan varmasti, luultavasti…

Motiivi kysyi JHL:n jäseniltä, aikovatko he käyttää ääntään edustajisto-
vaalissa. Vastaus on aika yksiselitteinen ”kyllä”.
Entä miten helppo tai vaikea on valita sopiva ehdokas? Ja millainen on 
mitat täyttävä ehdokas? 
Lue juttu, niin viisastut – ja MUISTA ÄÄNESTÄÄ!
ULLA PUUSTINEN, SAIJA HEINONEN
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Tom Nöjd, 48
Tuusula (Jokela)
työsuojeluvaltuutettu

Äänestäminen on kotoa opittu ta-
pa, hyvä sellainen. Valinnan teen 
henkilö edellä. Ehdokkaan persoo-
na ja ajattelumaailma painavat 
eniten, kun taas puoluekanta, ikä 
tai ammatti ovat toissijaisia. Aion 
käyttää myös vaalikonetta, vaikka 
valintani tein jo aikaisemmin.

Mika Niemi, 33
Riihimäki
veturiasentaja

Nämä ovat toiset edustajistovaalini 
JHL:ssä, ja aion äänestää kuten tein vii-
mekin vaaleissa. Hyvä ehdokas on kiin-
nostunut vaikuttamisesta ja työelämän 
kehittämisestä, eikä tee haittaa jos on 
jyvällä myös VR:n ja Raideammattilais-
ten asioista. Vaalikonetta en tarvitse, 
koska mitat täyttävä ehdokas löytyy 
omasta osastosta.

Kimmo Faari, 41
Varkaus

lääkintälaitemekaanikko

En ole yhtään miettinyt äänestämistä. 
JHL:n jäseneksi liityin vasta viime syk-
synä, enkä ole vielä oikein perillä liiton 
asioista. Pitää perehtyä ja tutustua eh-
dokaslistoihin ennen kuin teen ratkai-
sua puoleen tai toiseen.

Tarja Hulkko, 54
Lohja
mielenterveyshoitaja

Minulla on tapana äänestää vaalissa 
kuin vaalissa, jotta saadaan oikeat ih-
miset ajamaan asioita. Hyvä ehdokas 
on sellainen, joka saa suunsa auki, on 
muutenkin rohkea ja vie olennaiset 
asiat muiden päättäjien tietoon. Plus-
saa saa, jos on Lohjalta.

Pasi Torenius, 49
Riihimäki

konduktööri (toimisto)

Totta kai äänestän. Ehdokkaani on 
tuttu raideammattilainen, joka tuo 
meikäläisten näkökantoja liiton pää-
töksentekoon. Jos ei älyä äänestää, 
menettää myös oikeuden valittaa asi-
oista jälkikäteen.

Marina Hausalo, 55
Inkoo

koulunkäynnin ja ap/ip-toiminnan 
ohjaaja

Olen väliin vaihtanut alaa ja ammattia 
ja kuulunut siksi JHL:n lisäksi Pamiin ja 
Metalliliittoon, mutta aina olen liiton 
vaaleissa äänestänyt. Valitsen ehdok-
kaan, jonka kanssa ajatukset käyvät yk-
siin. Vaalikoneesta tarkistan lopullisesti 
ehdokkaan sopivuuden.

P

Jenni Rihti 37
Siilinjärvi
opettaja

Häpeä myöntää, mutta en ole koskaan 
äänestänyt edustajistovaalissa, kunnal-
lis- ja eduskuntavaaleissa kyllä. Olen ol-
lut itsekin kunnallisvaaliehdokkaana ja 
istunut lautakunnassa, mutta ay-vaali-
en suhteen olen ollut vähän saamaton. 
Jos kuitenkin äänestän, teen valinnan 
ehdokkaan ammattitaustan ja ajatus-
maailman perusteella.

Hannele Rautiainen, 50
Kajaani
lastenhoitaja

Kyllä, äänestän ihan ehdottomasti. Hy-
vän ehdokkaan on oltava kantaaottava 
ja halukas vaikuttamaan. Myös ehdok-
kaan tausta ja arvomaailma vaikuttavat 
valintaan. Aion turvautua vaalikoneen 
apuun, kun teen lopullista valintaa eh-
dokkaiden kesken.

Maria Loponen, 26
Pieksämäki
veturiasentaja

Aion äänestää. Ehdokkaan valita ei tuo-
ta hirveästi päänvaivaa, sillä haluan tu-
kea oman osaston ehdokasta. Hän on 
hyvä ajamaan jäsenistön asiaa ja tuo-
maan esiin kentän ideoita. Lisäksi hän 
on sanavalmis, mutta osaa tarvittaessa 
myös kuunnella ja hypätä toisen saap-
paisiin.

Pasi Sjöman, 40
Kempele

verkostoasentaja

Kai sitä pitää äänestää. Vaalit kuulu-
vat demokratiaan, ja liiton kurssillakin 
äänestämisestä muistutettiin. Hyvä 
ehdokas on mukana yhdistystoimin-
nassa ja mielellään omalta alalta. 
Puoluekannalla ei ole väliä, mutta 
muilla elämänarvoilla sitäkin enem-
män. Huithapelia en äänestä.
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Saanko täyttä sairausajan palkkaa?
Työskentelen kunnalla tuntipalkkaisena ja minuun sovelletaan tunti-
palkkaisten sopimusta. Olen ollut työtapaturman vuoksi 120 päivää sai-
rauslomalla, ja nyt sairausajan palkka on 2/3 normaalista. Palaan kohta 
takaisin töihin. Jos joudun jäämään sairauslomalle eri sairauden takia, 
olenko oikeutettu täyteen sairausajan palkkaan? Jos en ole, koska tuo 
aika nollaantuu? 

Vastaus:
Työehtosopimuksissa sairauslomaetuus (sairausajalta maksettava palk-
ka) on sidottu kalenterivuoteen, eli tessin tulkintaperusteena on kalen-
terivuosi ja -päivät. Lisäksi perusteena on sairausloman keskeytys 30 ka-
lenteripäiväksi. Sen sijaan sillä, onko uuden sairausloman peruste sama 
vai uusi sairaus tai vamma, ei ole merkitystä.
Jos sairauspoissaolo on jatkunut yli 12 kuukautta, tulee sairauspois-
saolossa olla jaksotyössä 30 kalenteripäivän keskeytys. Tämän jälkeen 
kalenterivuoden vaihtuminen nollaa ajanjakson, jolta sairauspoissaolon 
mukaista palkkaa on maksettu, ja alkaa uusi 180 kalenteripäivän las-
kentajakso.
Jos taas sairaus on kestänyt alle 12 kuukautta, alkaa vuoden vaihtuessa 
uusi laskentajakso. Tähän jaksoon lasketaan kuitenkin edellisen kalen-
terivuoden sairauspoissaoloaika.

SOPIMUSTOIMITSIJA HANNU MOILANEN, JHL:N EDUNVALVONTALINJA

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!

Olenko oikeutettu paperiseen  
palkkalaskelmaan?
Siirryin vastikään kunnalta yksityiselle. Aiemmin sain tilinauhan kerran 
kuussa paperisena, mutta uusi työnantajani ei anna paperista palkkalas-
kelmaa vaan sen sijaan ohjeet Netpostin avaamiseksi. Sitä varten tarvi-
taan pankkitunnukset, joita minulla ei ole. 
Onko tunnukset pakko hankkia tätä varten? Eikö työntekijällä ole oikeus 
saada palkkalaskelma paperisena?

Vastaus:
Työnantaja ei voi velvoittaa sinua avaamaan Netpostia tai hankkimaan 
pankkitunnuksia saadaksesi palkkalaskelman. Sinulla ei ole myöskään mi-
tään velvoitteita kertoa työnantajalle syytä siihen, miksi haluat palkka-
laskelman paperisena.
Voit siis vaatia palkkalaskelmaa kirjallisena. Jos työnantajasi ei tähän 
suostu, ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen ja/tai JHL:n aluetoimis-
toon.

 

SOPIMUSTOIMITSIJA TEIJA WIKMAN, JHL:N EDUNVALVONTALINJA 

Onko pakko avustaa eri  
uskontokunnan tunnilla?
Toimin koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. Kuuluu-
ko ohjaajan velvollisuuksiin osallistua toisen uskontokunnan uskontotun-
neille, jos hänen ohjausresurssiaan ja apuaan tarvitaan siellä? Voinko kiel-
täytyä menemästä esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseeni vedoten? 

Vastaus:
Lähtökohta on, että koulunkäynninohjaajan tulee noudattaa niitä määrä-
yksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamises-
ta. Työnantajalla on työsuhteessa tulkintaoikeus työsuhteen ehdoista, ja 
sen vuoksi tehtävistä ei tule kieltäytyä. 
Jos määrätty tehtävä ei työntekijän mielestä kuulu omaan työnkuvaan, 
selvittely tehdään jälkikäteen. Jos kieltäytyy tehtävän suorittamisesta, 
työnantajalle voi tulla peruste antaa varoitus tai jopa irtisanoa henkilö 
työstä kieltäytymisen perusteella. Jos kyse on sellaisesta tehtävästä, joka 
aiheuttaa itselle tai muille terveydellisen riskin tai joka on rikollista tai 
hyvän tavan vastaista, työntekijällä on oikeus kieltäytyä siitä.
Työnantajan työnjohto-oikeus tarkoittaa sitä, että työntekijä on velvolli-
nen suorittamaan tehtävät, jotka välittömästi liittyvät hänen varsinaiseen 
työhönsä. Oppilaan ohjaus tunneilla on koulunkäynninohjaajan/avustajan 
tehtävä, eikä missään määritellä erikseen, minkä sisältöisistä tunneista 
on kyse. Jos työntekijä kokee toisen uskontokunnan uskonnontunneille 
osallistumisen itselleen mahdottomaksi, kannattaa keskustella työnanta-
jan kanssa siitä, voiko joku muu ohjaaja hoitaa nämä tunnit.

 
JHL:N EDUNVALVONTALINJA

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

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

24 motiivi   



ESSI EDUSTAJISTOEHDOKAS, 49

Kotipaikka: Helsinki
Ammatti: lähihoitaja
Perhe: mies ja kolme lasta
Harrastukset: käsityöt, ulkoilu

     20työkaveria, joista

                         
miehiä on2.

75ehdokasta toimii Essin 
tapaan lähihoitajina. Muita yleisiä 
ammatteja ovat koulunkäynninohjaaja, 
opiskelija ja konduktööri. 

18 vuotta JHL:n jäsenenä.

 20ruskareissua Ouluun. Sieltä löytyy myös ehdokasmää-
rältään suurin JHL-yhdistys, Oulun kaupungin toimen- ja viranhaltijat. 

61,7% todennäköisyydellä sosialidemokraatti .

6 työvuotta yksityisessä hoivakodissa. 
Ehdokkaista 314 työskentelee yksityisellä puolella, 
kuntaa edustaa 768 ehdokasta ja valtiota 55.

 8vuotta luottamusmiehenä.

MARINA WIIK 

Pyrkii edustajistoon1773muun kanssa.

”TAHDON TOLKKUA LIITON           

PÄÄTÖKSIIN. MUISTAKAA ÄÄNESTÄÄ, 

SE ON PARAS TAPA VAIKUTTAA!”

25% palkasta menee veroihin.

20ehdokkaan pääkieli 
on ruotsi. Essi ei kuulu heihin. 

EHDOKAS NUMEROINA
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ruikutus, työnantajat!
Lyhyet ja nopeat
Monet sosiaali-, työelämä- ja eläkeuudistukset 
on valmisteltu kolmikantaisesti. Näin on hyvä 
myös jatkossa.
–  Kyllä. On aina eduksi, kun lainsäädäntö- ja 
muussa uudistustyössä on edustettuna useita eri 
näkemyksiä.

Suomi on muuttumassa aina avoinna olevaksi 
24/7 yhteiskunnaksi. Muista pyhittää lepopäivä-
si -ajattelusta voidaan luopua, samoin pyhätyö-
korvauksista.
– Ensimmäiseen kyllä, toiseen vielä jyrkempi kyllä. 
Sunnuntai- ja  pyhätyöstä maksettavia korvauksia on 
syytä kohtuullistaa. Tässä puhuu nyt mies, joka on 
tehnyt kohta 44 vuotta töitä ja jolle ei ole maksettu 
koskaan ylityö- tai pyhätyökorvauksia.

Työsopimuslaki edellyttää työntekijältä lojaali-
suutta työnantajaa kohtaan. Sosiaalinen media 
haastaa tuon lojaliteetin. Somessa on parempi 
pitää suu soukalla kuin harjoittaa sananvapa-
utta.
– Olen samaa mieltä. Seuraukset voivat olla ikävät, 
esimerkiksi  potkut tai tuntuvat vahingonkorvaukset.

Digitalisaatio ja siitä johtuvat uudet työn teet-
tämisen tavat muuttavat työelämän seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Vakituiset työsuhteet 
häviävät, tilalle tulevat keikkaluonteinen työ ja 
toimeksiantosopimukset.
– Tämä on liiallinen yksinkertaistus. Uudet työn 
muodot lisääntyvät, mutta varmasti meillä on vielä 
kymmenen vuoden kuluttua ihan tavallisia kuukau-
sipalkkaisia työsuhteita. Kauan aikaa sitten alettiin 
puhua paperittomasta toimistosta. Silti aanelosten 
kulutus on pysynyt yllättävän vakaana.

Työmarkkinaosapuolten keskinäinen luottamus 
ja yhdessä sopiminen on parempi kuin jatkuva 
käräjöinti.
– Ilman  muuta. Jatkuvassa käräjöinnissä ei ole edes 
juristin saati yhteiskunnan kannalta mitään järkeä. 
Tarvitaan luottamusta ja kykyä kuunnella muita, 
myös vastakkaista osapuolta.

Professori Seppo Koskinen

Lopettakaa  
Lopettakaa se ruikutus! Näin kuuluu Turun 
yliopiston työoikeuden professorin Seppo 
Koskisen viesti niille työnantajille, jotka 
valittavat suomalaisten työmarkkinoiden 
jäykkyyttä ja liian korkeaa irtisanomissuo-
jaa. Mutta ei arvon professori päästä ihan 
vähällä myöskään nykyhallitusta tai ay-
liikettä.

ULLA PUUSTINEN 
KUVAT VESA-MATTI VÄÄRÄ

Onkohan Seppo Koskisessa ripaus Antti Rokkaa, Tuntemattoman 
sotilaan sankaria, joka laitetaan tuleen aina kun tarvitaan hyvää 
miestä? Ainakin hänet hälytetään apuun, kun tarvitaan työoikeu-
den asiantuntijaa  ja auktoriteettia, joka hallitsee paitsi teorian myös 
käytännön ja osaa tulkata vaikeat asiat selkosuomelle niin, että ta-
vallinenkin ihminen ymmärtää.

Ahkera ja aikaansaavakin hän on. Harva nimittäin tietää, että 
Koskinen on virallisesti eläkkeellä, mutta toimii eläkkeellä ollessaan 
Turun yliopiston työoikeuden professorina. Työhön kuuluu opetus-
ta, tutkimusta ja opinnäytetöiden ohjausta, muun muassa. Lisäksi 
hän ravaa alituiseen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokun-
nan kuultavana, kun käsittelyssä on jokin työelämään liittyvä laki-
uudistus – ja Juha Sipilän hallituskaudella niitä on herra nähköön 
riittänyt.

Lisäksi Koskinen on aktiivinen kirjoittaja ja kannanottaja niin jul-
kisuudessa kuin oikeusoppineiden suppeammassa piirissä. Aktiivi-
suutensa hän kuittaa johtuvan siitä, että yhteiskunnallinen vuoro-
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ruikutus, työnantajat!

Professori Seppo Koskinen

Lopettakaa  
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Mitäs siinä vielä ruikutatte?
Juuri nyt työmarkkinoiden perustuksia koetellaan ja va-
letaan osittain uusiksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
muutti viime vuonna sääntöjään, eikä enää toimi neuvot-
teluosapuolena palkka- ja muissa työehtokysymyksissä. 
Päätös veti maton myös palkansaajakeskusjärjestöjen alta 
ja siirsi valtaa työntekijä- ja työnantajaliitoille.

Samaan aikaan vaatimukset paikallisen sopimisen li-
säämisestä ovat koventuneet. Samoin työnantajien ja hal-
lituksen syytökset siitä, että Suomessa on liian jäykät työ-
markkinat ja poikkeuksellisen hyvä irtisanomissuoja. Jäl-
kimmäisen on luonnehdittu estävän yritysten kasvua ja 
kansantalouden suotuisaa kehitystä.

Mitä sanoo Seppo Koskinen tähän?
– Suomessa irtisanomissuoja on parempi kuin Espan-

jassa, Kreikassa tai joissain Balkanin maissa, mutta ei suo-
malainen yhteiskunta ole muissakaan suhteissa samanlai-
nen kuin Välimeren alueella.

– Jos taas vertaa Suomea muihin Pohjoismaihin tai Sak-
saan, erot pienenevät tai niitä ei ole.

Toisin kuin elinkeinoelämä herkästi väittää, Suomessa 
ei Koskisen mielestä ole korkea kollektiivinen tai henkilö-
kohtainen irtisanomiskynnys – jos nimittäin työnantajalla 
on todellinen syy vähentää henkilöstöä.

– Mikäli työtä ei ole tarjota, on henkilöstön irtisanomi-
nen suhteellisen kivutonta. Laki sallii myös yksittäisen 
työntekijän irtisanomisen, jos siihen on henkilöstä johtu-
va asiallinen ja perusteltu syy. Kyllä tämän verran pitääkin 
olla sääntelyä. Ei kaikkea voi vapauttaa, vaikka työnanta-
japuoli kuinka haluaisi.

Koskinen myöntää, että pienyrittäjälle uuden työnteki-
jän palkkaaminen voi olla riski. Jos riskiä haluaa välttää, 
on olemassa muita keinoja, esimerkiksi vuokratyövoiman 
käyttö tai halutun palvelun ostaminen toiselta yrittäjältä.

– Lopettakaa siis se ruikutus, työnantajat!

Sutta ja sekundaa, haukkua ja parkua
Melkein yhtä tuliset terveiset Seppo Koskinen lähettää hal-
lituksen suuntaan. Kritiikki kohdistuu lainvalmistelun ta-
soon, johon myös oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnitti 
alkuvuodesta huomiota. Siinä missä tämä kritisoi lainval-
mistelua yleensä, on Koskisen tähtäimessä hänen leipäla-
jinsa, työoikeus.

– Sipilän hallituksella on vähän samanlainen henki 
kuin Donald Trumpilla. Jotain pitäisi saada äkkiä aikai-
seksi, ja sitten kun yrittää, tulee sutta ja sekundaa, hauk-
kua ja parkua.

Koskinen painottaa, että tämä on leimallista nimen-
omaan nykyhallituksen työskentelylle.

– Yhtenä syynä voi olla se, että aiemmissa hallituksis-
sa olleet sosialidemokraatit miehittivät myös työministe-
riötä, ja nyt siellä on uudet henkilöt. Toki ministeriössä on 
entisiä virkamiehiä, mutta on siellä myös uusia ja koke-
mattomia.

Professori myöntää, että hallitus on vaikean haasteen 
edessä, kun siltä vaaditaan uudistuksia, mutta kun se niitä 

vaikutus kuuluu professorin toimenkuvaan. Entä se kan-
taaottavuus? Se taitaa kummuta rohkeudesta ja vaikutta-
misen vimmasta, sillä Koskinen ei epäröi näpäyttää sen 
enempää hallitusta kuin työmarkkinaosapuolia, kun kat-
soo sen aiheelliseksi.

SEPPO  
KOSKINEN, 66

Koulutus: oikeustie-
teen tohtori, valtiotie-
teen kandidaatti
Ura: Lapin yliopiston 
työ- ja sosiaalioi-
keuden professori 
v. 1993–2012, Turun 
yliopiston työoikeu-
den professori v. 2013 
lähtien
Muuta: 450 artikkelia 
ja muuta julkaisua, 
joista 30 kirjoja joko 
yksin tai yhdessä mui-
den kanssa.

esittää, sataa niskaan moitteita lakimuutosten vaikutusten 
liian ohuesta arvioinnista.

– Olen itsekin ollut valiokunnissa tentattavana noista 
vaikutuksista. Tutkittua tietoa ei aina ole, ja silloin uudis-
tusten seuraukset nähdään vasta käytännössä.

Sprintteri ei jaksa maratonia
Parhaillaan vireillä on työaikalain uudistus, jonka etene-
mistä Seppo Koskinen seuraa mielenkiinnolla.

– Vaikka raja työn ja vapaa-ajan välillä näyttää työn 
luonteen muuttumisen takia liukenevan, tarvitaan edel-
leen sääntelyä. Jos työnantaja edellyttää jotain työasiaa 
tehtäväksi vapaa-ajalla, vaikka sähköpostin tai sosiaalisen 
median, kuten Facebookin, seurantaa, niin kyllä se silloin 
muuttuu työajaksi.

Toisinaan työaikasääntelyä tarvitaan työntekijän itsen-
sä vuoksi, ei niinkään työnantajan vaatimusten.

– Olen yrittänyt tolkuttaa opiskelijoille, että 40 vuotta 
työelämässä vastaa maratonia, eikä maratonista selviä pi-
kajuoksijan tyylillä. Siihen on kehitettävä erilainen, voimia 
säästävä tapa, Koskinen muistuttaa.

Kansalaisaloitteen pohjalta virinneeseen nollatuntiso-
pimusten rajaamiseen saataneen kevään aikana ratkaisu. 
Siinä Koskisella itselläänkin on lusikka sopassa, sillä hän 
muistelee allekirjoittaneensa aloitteen. Lisäksi professo-
ri esiintyy Operaatio Vakiduunin Nollasopimukset kuriin 
-videolla ja oli eduskunnassa kuultavanakin aiheesta.

– En pidä kansalaisaloitetta erityisen hyvänä tapana ke-
hittää lainsäädäntöä. Ainakin nykyinen 50 000 allekirjoit-
tajan määrä tulisi nostaa 100 000:een. Myös nollatuntiso-
pimusten kitkemisessä uskon enemmän ammattiliittojen 
järjestölliseen voimaan ja työehtosopimuksiin kuin kansa-
laisaloitteeseen

Loppuisi se liittojen kitinä
Entä sitten se yleissitovuus, jonka murtamista ay-liike uh-
kaa vastustaa viimeiseen mieheen?

Seppo Koskiselle on iso periaatteellinen kysymys, et-
tä työsopimuslakiin sisältyvän yleissitovuuspykälän ta-
kia myös järjestäytymättömät työantajat joutuvat noudat-
tamaan muiden neuvottelemia sopimuksia.

– Yleissitovuus on ollut osa lainsäädäntöä 70-luvun 
alusta lähtien, eikä se ihan mahdoton järjestelmä ole. 
Työntekijöiden suojelu, järjestelmän vakiintuminen ja pit-
kät käytännöt ovat merkittäviä argumentteja yleissitovuu-
den puolesta, mutta sitten on vasta-argumentteja, kuten 
perusoikeuksiin kuuluva järjestäytymisvapaus ja se, kuin-
ka hyvin tai huonosti järjestelmä tällä hetkellä toimii.

Kauniiksi lopuksi professori vetäisee pakasta yllättä-
vän perustelun. Koskinen nimittäin uskoo, että yleissito-
vuuden purku lisäisi niin työnantajien kuin työntekijöi-
den järjestäytymistä.

– Kun työnantaja joutuu neuvottelemaan kaiken aas-
ta ööhön itse, hän huomaa, kuinka hidasta ja vaivalloista 
se on, ja saattaa aika äkkiä järjestäytyä työnantajaliittoon.  
Myös järjestäytymättömät työntekijät, työelämän vapaa-
matkustajat, jotka nykyjärjestelmässä nauttivat yleissi-
tovuuden eduista, saattaisivat havahtua ja liittyä kiireen 
vilkkaa ammattiliittoihin. Ainakin itse liittyisin.

Niin, että loppuisi se laskevista jäsenmääristä johtuva 
kitinä myös ay-linnakkeissa. n
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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.
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Ei se pelaa joka pelkää...

…vaikka monesti asia on aivan päinvastoin. 
Näin käy etenkin silloin kun pelaaminen 
muuttuu riippuvuudeksi. Rahapeliongelmien 
kanssa painiva on usein tilanteessa, josta 
on hankala päästä omin avuin kuiville.

Olemme todellista pelikansaa. Jopa neljä viides-
tä pelasi rahapelejä viime vuoden aikana. Ikävä 
kyllä, peliriippuvuus on myös yleistä. Ongelmal-
liseksi rahapelaaminen on muodostunut lähes 

125 000 suomalaiselle.  Tuolloin 
pelit vievät liiaksi rahaa, aikaa 
ja muukin elämä saattaa mennä 
alamäkeä. 

Marketin aulassa eläkeko-
likkoja pelikoneelle syöttävä 
mummo tai pappa on varmaan-
kin yksi yleisimmistä mieliku-
vista, kun puhutaan pelaami-
seen koukkuun jääneestä, vai?

– Ei rahapeliongelmaa pys-
ty ulkoisesta olemuksesta, ase-
masta tai iästä päättelemään. 
Yli puolet peliriippuvuuden ta-
kia hoitoon hakeutuvista on työssäkäyviä taviksia, joilta 
pelaaminen on vain syystä tai toisesta lähtenyt lapasesta, 
Ehyt ry:n projektipäällikkö Tapio Jaakkola kertoo.

Hän jatkaa, että vaikka peliriippuvuus ei kenestäkään 
paista läpi, voi ihmisen käyttäytymisestä löytää siihen viit-
taavia tunnusmerkkejä.

– Toki kaikilla on omat käyttäytymismallinsa, ja rahape-
laaminen voi olla osa esimerkiksi mielenterveys- tai päih-
deongelmaa. Riippuvuudet myös kasaantuvat helposti.

Talous ja tunteet sykkyrässä 
Tunnepuolella muun muassa kes-
kittymisvaikeudet, raivonpuuskat, 
poissaolevuus, ailahtelevuus ja 
levottomuus voivat kieliä peliongel-
masta. Samaten terveyshaitat, kuten 
unettomuus ja muut stressioireet 
saattavat olla oireina.  

Jaakkola kertoo, että rahapelion-
gelmaisen taloustilanteesta pystyy 
usein päättelemään paljon. Pikavi-
pit ja kulutusluotot koituvat monen 
kohtaloksi. Etenkin muiden rahoilla 

pelaaminen ja velkaantuminen ovat kat-
kaisseet monia ystävyyssuhteita. 

Hän muistuttaa, että yksittäisestä tunnusmerkistä ei vie-
lä voi vetää yhtäläisyysmerkkejä rahapeliongelmaan, mut-
ta useammasta voisi hälytyskellot jo alkaa soittelemaan. 
Työkaveriakin on lupa tarkkailla, ja puuttua tarvittaessa 
asiaan. 

TEKSTI SAIJA HEINONEN, KUVAT SAIJA HEINONEN JA PEXELS

Tapio Jaakkola Ehyt ry:stä kannustaa pelaamisen 
riskiarviointiin työpaikoilla.
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Ei se pelaa joka pelkää...

Kun kontrolli pettää
Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi löydät kattavasti materiaalia:
• ehyt.fi/fi/pelaaminen-0
• peliklinikka.fi/pelaajalle
• pelipoikki.fi
• peluuri.fi
• thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit

TYÖELÄMÄ P€LISSÄ - Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja  
ehkäisemisestä työyhteisöissä - aineistoon voit tutustua osoitteessa
thl.fi > Pelihaitat > Julkaisut 

Peliongelma ei haise, mutta haittaa
Alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät ongelmat tunnistetaan 
työpaikoilla liikapelaamista helpommin. Jo ihan vaikka 
hajusta. Rahapelihaittoja on huomattavasti vaivattomam-
paa piilotella. 

– Vaikka pelaaminen tapahtuisi vapaa-ajalla, heijastuu 
se usein ongelmatapauksissa työhön, Jaakkola huomaut-
taa.

Räikeimpiä ja näkyvimpiä ovat lehtiotsikoihin päätyvät 
jutut, joissa työpaikan ja omat rahat ovat sekoittuneet. Jo-
pa miljoonien eurojen pelirahakavalluksista on uutisoitu. 

Mutta pienemmällä tasollakin peliriippuvuudesta koi-
tuu työnantajalle haittoja. Pelaaminen onnistuu nykyi-
sin helposti verkossa, ja työaikaa saattaa helposti kulua 
kuin huomaamatta eri pelien parissa. Rahapeliriippuvai-
nen miettii usein työaikanakin pelaamista, ja se ei tieten-
kään voi olla vaikuttamatta työpanokseen ja keskittymis-
kykyyn.

Kun työntekijän pelaaminen vaikuttaa työsuorituk-
seen, työkykyyn, tietoturvaan tai yleiseen ilmapiiriin, on 
asia syytä ottaa keskusteluun. Mutta miten edetä?

Yhteinen asia
Rahapeliongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottami-
seen työyhteisöissä ollaan vasta pikkuhiljaa heräilemässä.

Sopiva paikka pelisääntöjen kirjaamiselle on työpaikan 
päihdeohjelma, joka voidaan liittää myös osaksi työsuoje-
lun toimintaohjelmaa.

– Puheeksi ottamisen ja varhaisen välittämisen mal-
li lähtevät käytännössä samoista periaatteista kuin jos kä-
siteltäisiin päihdeongelmaa. On esimerkiksi tehtävä ensin 
itselleen selväksi, mikä on tapausta lähestyvän oma suhde 
pelaamiseen, Jaakkola sanoo.

Aihe on herkkä, eivätkä riskipelaajat suin päin lähde 
avautumaan ongelmastaan, vaikka asia esitettäisiin kuin-
ka hienotunteisesti hyvänsä. Jos huomaa työkaverin käy-
töksessä tai jaksamisessa muutoksia, voi osoittaa olevansa 
kiinnostunut hänen voinnistaan ja jaksamisestaan.

– Keskustelunavaus voi hyvin olla ihan vain työkave-
reiden välistä jutustelua. Vastuun sysääminen ensimmäi-
senä esimiehelle ei aina ole paras etenemisväylä.

Jaakkola jatkaa, että ongelmaa ei pidä käsitellä henki-
lön tietämättä tai hänen selkänsä takana.

Työpaikkojen rahapeliongelmien tunnistamisen ideaa-
limalli on kopioitu Norjasta. Malli sisältää niin ehkäisevää 
työtä kuin työpaikan sisäisen toimintaohjelman. Tähtäin 

on ongelman varhaisessa tunnistamisessa. Lisäksi kollego-
jen ja esimiesten rooli ja vastuu ovat avainasemassa. Mal-
lissa korostetaan ennen muuta keskustelun, tuomitsemi-
sen välttämisen ja kunnioittavan lähestymisen merkitystä.

Osaksi työterveydenhoitoa
Jos rahapelit ovat muodostuneet ongelmaksi, on seuraava 
askel hoitoon hakeutuminen. 

Työterveyshuollon ulottuvilla on yli 1,5 miljoonaa suo-
malaista. Siellä ei aina välttämättä kuitenkaan tunnisteta 
rahapelihaittoja. Etenkin kun työpaikat voivat palvelujen 
tilaajana itse päättää – ja maksaa – siitä, kysyykö työter-
veyshuollon tuottaja rahapelaamisesta ylipäätään mitään.

Asiakkaat vain harvoin ottavat omasta aloitteestaan 
puheeksi pelaamisen. Jaakkola korostaakin sitä, että raha-
pelihaittojen tunnistaminen ja ehkäiseminen tulisi kuulua 
osana työterveyden edistämiseen.

– Tottahan se on, että työterveyspalvelut kattavat juuri 
sen, mitä sopimukseen on kirjattu. Mutta osana rutiinitar-
kastuksia olisi syytä kysyä myös pelaamisesta, jolloin löy-
dettäisiin ne, joiden tilannetta voisi olla syytä lähteä seu-
raamaan. 

 Erillistä rahapeliongelmaisille suunnattua hoitojärjes-
telmää ei Suomessa vielä ole. Palvelut ovat maassamme 
edelleen melko hajallaan. Tukea ja hoitoa tarjoavat lähinnä 
järjestöt sekä yksityinen sektori. n

TIESITKÖ TÄMÄN SUOMALAISTEN PELAAMISESTA?

• Suomalaisten pelaajien tappiot ovat noin 1,8 miljardia vuodessa, eli rahapeleis-
sa hävitään noin 4,8 miljoona päivässä. Ulkomaille arvioidaan pelirahaa syydettä-
vän lähes 200 miljonaa euroa vuosittain.
• Ongelmapelaaja käyttää liki kolme kertaa enemmän rahaa pelaamiseen kuin 
maltillinen. Riskipelaaminen on yhteydessä korkeampaan tulotasoon.
• Riskipelaajista 71 prosenttia on miehiä. Naisten rahapeliongelmat lisääntyi-
vät 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin vuosina 2011–2015. Samaan aikaan nuorten 
aikuisten pelaaminen lisääntyi, sen sijaan alaikäisten väheni.
• Helpoimmin koukuttavia ja eniten ongelmia aiheuttavia pelejä ovat nopeat ja 
jatkuvakestoiset pelit kuten raha-automaattipelit ja verkkokasinopelit.
• Rahapelien parissa työskentely tai esimerkiksi peliautomaattien sijoittelu työym-
päristöön nostaa ongelmapelaamisen syntymisen riskiä.
• Joissain ammateissa, sekä työn luonteen vuoksi osalla työntekijöistä, on kohon-
nut riski rahapeliongelman kehittymiselle. Esimerkiksi vuorotyöläiset tai kuljetus-
alalla työskentelevät viettävät monesti taukoja tiloissa, joissa on rahapelejä sekä 
mahdollisuus verkkorahapelaamiselle.
• Rahapeliriippuvuus vaikuttaa Suomessa noin 800 000 läheiseen.
• Rahapelihaitoista tiedetään aiheutuvan yhteiskunnalle huomattavia kustannuk-
sia. Niiden määrää ei kuitenkaan Suomessa vielä ole tarkemmin tutkittu.
 

31    motiivi



KOLUMNISTI

Eläkeläisille parempi 
kotitalousvähennys

Pari vuotta sitten Sitra julkaisi kiinnos-
tavan ehdotuksen vanhusten kotipal-
veluiden parantamiseksi. Idea vaiettiin 
kuoliaaksi Suomessa, mutta Ruotsissa 

aiheeseen tartuttiin.
Suomalaiset ovat jo vuodesta 2001 voineet 

vähentää verotuksessa kotipalveluiden – re-
monttien, siivouksen ja hoivapalveluiden – 
kustannuksia. Parhaimmillaan jokainen veron-
maksaja sai vähentää peräti 3 000 euroa verois-
taan kotitalousvähennyksenä. Tänä vuonna vä-
hennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa. Sa-
dan euron omavastuun jälkeen vähentää voi 
puolet hyväksyttävistä menoista kunnes mai-
nittu enimmäismäärä tulee täyteen.

Pulmana on se, että vähennys on eriarvois-
tava. Vain hyvätuloisimmilla on varaa käyt-
tää säännöllisesti rahaa niin paljon, jotta enim-
mäismäärä tulisi täyteen. Eläkeläisillä ongelma 
on paitsi palkansaajia pienemmät tulot myös 
se, että vähennys tehdään verosta. Pienimmis-
tä eläkkeistä ei kuitenkaan makseta veroja, jo-
ten vähennyksiäkään ei voi tehdä. Eriavoisuut-
ta voi tarkastella jakamalla yli 75-vuotiaat tu-
lokymmenyksiin. Vuonna 2013 vain noin yksi 
prosentti alimpaan tulokymmenykseen kuu-
luvista yli 75-vuotiasta käytti kotitalousvähen-
nystä, kun taas ylimmässä tulokymmenykses-
sä käyttäjiä oli lähes kolmasosa.

Kotitalousvähennyksen tarkoituksena on 
muun muassa luoda uusia työpaikkoja ja tukea 
niitä, jotka tarvitsisivat hoivapalveluita ja ehkä 
muutoin käyttäisivät julkisia palveluita. Mo-
lempia tavoitteita tukisi se, että erityisesti pie-
nituloisemmat vanhukset käyttäisivät nykyis-
tä useammin kotitalousvähennystä. Sitran mal-
lissa yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennys kor-
vaisi työn osuudesta 70 prosenttia 50 prosentin 

sijaan ilman 100 euron omavastuuta. Pienitu-
loisimmille suunnattaisiin täydennyksenä koti-
taloustukea, mikäli heidän veronsa eivät riittäi-
si vähennyksen tekemiseen.

Aloitteen tavoitteena oli lisätä iäkkäimpien 
ostovoimaa ja parantaa heidän mahdollisuuk-
siaan valita hyvinvointiaan lisääviä palvelui-
ta kaavamaisten palvelupakettien sijaan omi-
en tarpeittensa pohjalta. Sipilän hallitusohjel-
ma totesi, että ”vanhusten hoitopalvelut ote-
taan soveltuvin osin kotitalousvähennyksen 
piiriin”. Sitran esittämiä muutoksia ei kuiten-
kaan mainittu.

Ruotsissa kotitalousvähennys muodostuu 
kahdesta eri osasta, joista toinen koskee re-
montteja ja toinen muita palveluita kuten sii-
vousta ja hoivaa. Vähennysten yhteismäärä on 
50 000 kruunua verosta. Sitran idean esittämi-
sen jälkeen eli vuodesta 2016 Ruotsi muutti jär-
jestelmäänsä siten, että vain 65 vuotta täyttä-
neet saavat vähentää täyden määrän eli 50 000 
kruunua siivouksen ja hoivan kustannuksia. 
Nuoremmilla vähennysoikeus on vain puo-
let tästä eli 25 000 kruunua. Samassa yhteydes-
sä remonttien vähennysprosentti pudotettiin 
50:stä 30 prosenttiin. Suomessa valtiovarain-
ministeriö on suhtautunut kriittisesti remont-
tikustannusten verovähennyksiin, koska ne ei-
vät välttämättä paranna työllisyyttä, vaan aino-
astaan nostavat remonttien hintoja.

Suomessa kotitalousvähennys ei ole ollut oi-
keiston ja vasemmiston ideologinen kiistaky-
symys kuten Ruotsissa. Ehkä meilläkin kaivat-
taisiin keskusteluun enemmän ideologiaa, jotta 
vähennystä voitaisiin muokata vastaamaan pa-
remmin tavoitteitaan.

HEIKKI HIILAMO 
PROFESSORI

JHL:N VIIME  
HETKEN VETOOMUS 
FACEBOOKISSA:

Sinulle on postia, JHL:n jäsen. 
Olet saanut kirjeen, joka sisältää 
edustajistovaalien äänestysoh-
jeen. Muista käyttää ääntäsi!

JHL selvitti ehdokkaiden kannat 
ja twiittasi:
JHL:n edustajistovaalien ehdok-
kaiden mielestä henkilökoh-
taisen palkanosan osuutta ko-
konaispalkasta ei pitäisi lisätä. 
#näissäkengissä 

JHL:n teettämä palvelusetelitut-
kimus levisi myös sosiaalisessa 
mediassa:
#Palveluseteli ei tuo säästöjä 
varhaiskasvatukseen; tehok-
kaasti tuotettu oma työ edulli-
sempaa kunnalle.

Naisten palkat puhuttivat SAK:n 
Facebook-sivulla kansainvälise-
nä naistenpäivänä 8.3.

Erinomaista #naistenpäivää! 
SAK:n mielestä naiset ovat ihan 
parhaita. Naisia liittojemme jä-
senistä on liki 46 prosenttia!

Sami Varsell antoi takaisin:
Herrojen kanssa kikyillessä 
tuo taisi unohtua. Työehtojen 
heikennyssopimuksesta kärsii 
eniten julkisten palvelualojen 
työntekijät, joista valtaosa on 
naisia.

Myös työssäoppiminen puhutti 
SAK:n facessa:

Koulutusasioiden päällikkö Mik-
ko Koskinen: Luottamushenki-
löiden mielestä suurin ongelma 
työssäoppimisessa on, että 
vastuu opiskelijan ohjaamisesta 
on epäselvä ja heidät lasketaan 
työvuorosuunnittelussa mukaan 
henkilövahvuuteen.

Johanna Perkiö: Niin totta. Epä-
selvyyksiä on turhankin paljon 
ja opiskelijalle jää kaiken muun 
ohella paljon selvitettävää. 
Myös opiskelijoiden laskeminen 
henkilöstövahvuuteen on riski 
työnantajalle ja erittäin härskiä!
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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 

Hakemusten käsittely työttömyyskassassa
Työttömyyskassaan saapuneiden ansiopäivärahahake-
musten määrä on noussut viime vuoden alkuun ver-
rattuna selkeästi. Erityisesti kasvu näkyy ensimmäistä 
kertaa tai pidemmän tauon jälkeen hakevien määrässä, 
mutta myös soviteltua päivärahaa haettiin enemmän 
kuin vuosi sitten. Vuoden alun jälkeen on nähtävissä 
saapuvien hakemusten määrän tasaantumista. 

Päivärahahakemusruuhkan vuoksi käsittelyajat ovat 
jonkin verran pidentyneet ja työttömyyskassassa on 
tehty erityistoimenpiteitä, jotta käsittelytilanne saa-
daan taas normalisoitua hyvälle tasolle.

Hakemuksen tilaa on helppo seurata
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukset käsi-
tellään työttömyyskassassa saapumispäivän mukaises-
sa järjestyksessä. Siksi oman hakemuksen seuraaminen 
on helppoa. Menet vain Käsittelytilanne -palveluun 
osoitteessa jhl.fi/tyottomyyskassa, tai soita eEmeli Pu-
helinkassaan. Kummastakin saat tietää kassan yleisen 
käsittelytilanteen, eli sen, minä päivänä saapuneita ha-
kemuksia kassassa parhaillaan käsitellään. Kirjautumal-
la eWertti Nettikassaan saat tietää oman hakemuksesi 
tilan (saapunut, odottaa, käsittelyssä, valmis).  

Hakemuksia on kolmea eri tyyppiä: 
1) uudet ansiopäivärahahakemukset (ensimmäin 

hakemus, tai edellisestä maksusta on kulunut yli 6 kk)
2) jatkohakemus (päätös maksamisesta on jo annet-

tu, tai edellisestä maksusta on alle 6 kk)
3) soviteltavat jatkohakemukset (hakujaksolla on 

työpäiviä). 
Käsittelytilanne -palvelussa voit verrata oman ha-

kemuksesi päivämäärää parhaillaan kassassa työn alla 
olevien hakemusten saapumispäivään.  Käsittelytilan-
ne päivittyy tunnin välein. Toisinaan päivämäärät vaih-
tuvat hitaasti, mutta tämä ei tarkoita sitä, että hake-
muksia ei kassassa käsiteltäisi koko ajan. Viive johtuu 
useimmiten siitä, että hakemusten määrä vaihtelee 

suurestikin eri päivinä. Esimerkiksi maanantaisin tulee 
runsaasti jatkohakemuksia ja kuun alussa soviteltavia 
jatkohakemuksia.

Oman hakemuksen  
käsittelyyn vaikuttaminen
Työttömyysturvalain mukaan päätös työttömyysetuu-
desta on annettava viimeistään kolmantenakymme-
nentenä kalenteripäivänä hakemuksen saapumisesta. 
Jos hakemus on puutteellinen, päätös on annettava 
viimeistään neljäntenätoista kalenteripäivänä siitä, kun 
kassalla on ollut käytettävissään tarvitsemansa tiedot. 
Jotta määräajoissa voidaan pysyä, on ehdottoman tär-
keää, että hakemukset käsitellään saapumisjärjestyk-
sessä. Lainsäädäntö määrää rajoitteet, eikä hakemuksen 
käsittelyä voi nopeuttaa esimerkiksi soittamalla.  Kassa 
ei voi käyttää tarveharkintaa, eikä siirtää hakemusta jo-
nossa.

Hakemus kannattaakin alun perin täyttää huolel-
la ja tarkistaa, että tarvittavat liitteet tulevat mukaan, 
jolloin käsittely on mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa. 
Tarkempia hakuohjeita löydät esimerkiksi kassan inter-
netsivuilta.

Lähettämällä hakemuksesi eWertti Nettikassan 
kautta nopeutat käsittelyä useita päiviä verrattuna pe-
rinteisen postin välityksellä lähetettyyn hakemukseen.  

Kassa tekee hakemusten täydennyspyynnöt joko 
puhelimitse tai perinteisen kirjeen välityksellä. Tieto-
turvasyistä lisäselvityspyyntöjä ei voida lähettää säh-
köpostitse.

Henkilöt, jotka ovat ottaneet Netposti-palvelun 
käyttöönsä, saavat lisäselvityspyynnöt saman tien Net-
postiin näkyviin, kun ne kassasta lähtevät. Liitteet voi 
lähettää kassalle sähköisessä muodossa, joko eWertti 
Nettikassan kautta tai kassan sivuilta Hakemusliitteet 
-palvelun kautta. Tällöin ne ovat lähes välittömästi ha-
kemuksen käsittelijän käytettävissä.



TYÖVÄENLIIKE100

Maaliskuu 1917 näytti merkitsevän 
uuden ajan alkua Suomessa. Kei-
sarin sortovalta oli päättynyt ja 
SDP:llä oli enemmistö eduskun-

nassa.  Vaikka Venäjän vallankumous merkit-
si uudenlaista vapautta kaikille suomalaisille, 
vaikutti hetki olevan kypsä etenkin työväen-
liikkeen ajamille yhteiskunnallisille uudistuk-
sille. Kun tieto Venäjällä tapahtuneesta vallan-
kumouksesta saapui maaliskuun puolessavä-
lissä Suomeen, oli tunnelma riehakas. Keisa-
rin sortovallan kukistumista oli syytä juhlia! 

Pääkaupungin kaduilla soi Marseljeesi ja 
raikuivat hurraa huudot. Toisaalta tilanteen 
epävarmuus ei voinut unohtua keneltäkään. 
Välillä kaduilla kajahtelivat nimittäin myös 
laukaukset, kun venäläisen sotaväen keskuu-
dessa selviteltiin välejä. 

Vapaus kirjoittaa,  
vapaus vaatia muutoksia
Vallankumous merkitsi sensuurin loppumista 
Suomessa. Yhtäkkiä yhteiskunnallisista asiois-
ta voitiin kirjoittaa ennennäkemättömän va-
paasti.  Vallankumouksesta tuli hetkessä päi-
vän sana: työväenlehdissä julkaistiin vallan-

kumousrunoja ja -lauluja sekä mainostettiin 
vallankumousromaaneja ja -elokuvia.  Työvä-
enlehti Sosialistissa kirjoitettiin 26.3. ”uuden 
ajan aamunkoitosta”. Samalla kuitenkin muis-
tutettiin, että työtä on yhä jäljellä: ”Tsaarinval-
ta kukistui, mutta kapitalismi on pystyssä vie-
lä”. Innostus tarttui työläisiinkin. Kevään mit-
taan kansa kokoontui suurin joukoin kaduille 
ja toreille – milloin muistamaan vallankumo-
uksessa kaatuneita sankareita ja milloin vaati-
maan yhteiskunnallisia uudistuksia.

Vallankumousta seuranneessa manifestissa 
Venäjän väliaikainen hallitus palautti Suomen 
aseman samanlaiseksi kuin se oli ollut en-
nen sortokausia.  Eduskunta kutsuttiin koolle 
edellisen vuoden vaalien perusteella. Sosiali-
demokraatit saivat enemmistön parlamenttiin 
ja senaatin johtoon nousi Suomen Ammattijär-
jestön puheenjohtaja Oskari Tokoi (sd.). Vaik-
ka SDP:n piirissä olikin paljon erimielisyyksiä, 
näytti tilanne siltä, että nyt työväenliikkeel-
lä olisi mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa 
haluamaansa suuntaan. Työläisrunoilija Jus-
si Raitio kuvasi työväenliikkeen optimistista 
mentaliteettia maaliskuussa seuraavasti: ”Nyt 
kruunu on yllä kansan pään”.

Työväenliikkeen tavoitteet esiin
SDP aloitti lakiuudistusten valmistelun. Puo-
lueen yhteiskunnallisina tavoitteina oli usei-
ta työväestön asemaa parantavia uudistuk-
sia, kuten esimerkiksi asetukset työväen tapa-
turmavakuutuksista ja työväensuojelusta. Ta-
voitteina olivat myös torpparien asemaa pa-
rantava maanvuokralaki sekä kieltolaki. Työ-
väenliikkeen keskeisimpiä vaatimuksia olivat 
kunnallisen äänioikeuden uudistaminen sekä 
kahdeksan tunnin työpäivä.

Kunnallislainsäädännön uudistus koet-
tiin merkittäväksi, sillä demokratian aate ei 
toteutunut paikallisella tasolla. Vuonna 1906 
oli saatu yleinen ja yhtäläinen äänestysoike-
us valtakunnallisissa vaaleissa, mutta kun-
nallisvaaleissa ääniä annettiin yhä maksettu-
jen veroäyrien perusteella. Käytännössä vain 
varakkaimmilla oli äänioikeus. Tästä seuran-
nut kaupunginvaltuustojen ja työväestön vas-
takkainasettelu näkyi räikeimmin Tampereen 
kaltaisissa teollisuuskaupungeissa. 

Kahdeksan tunnin työpäivän edestä oli 
taisteltu jo aiemminkin, mutta nyt työväestön 
usko liikkeen voimaan oli kohonnut. Ammat-
tijärjestöihin tulvi jäseniä, ja vuodesta tuli lak-

Työväenliike 100 vuotta sitten -juttusarja osa 3/18

Kun kaikki näyttää mahdolliselta
Venäjän vallankumouksen jälkeen maaliskuussa 
1917 Suomessa elettiin vapauden huumassa. Varsin-
kin suomalaisen työväenliikkeen piirissä ajateltiin 
uudistusten ajan koittaneen. 

TEKSTI JUHA VIINIKAINEN 
KUVAT KANSAN ARKISTO, TYÖVEÄN ARKISTO JA TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN KUVA-ARKISTO

Porin kauppatori 30.3.1917. 
Tuona päivänä vietettiin pari 
viikkoa aikaisemmin Venäjällä 
puhjenneen vallankumouksen 
muistopäivää. Muun muassa 
Eetu Salin kävi puhumassa 
kauppatorille kerääntyneille 
ihmisille. Kuva: Kansan Arkisto.
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Oskari Tokoi (1873-1963) muistetaan 
Tokoin senaatista. Maaliskuun lopulla 
1917 Tokoi suostui vastahakoisesti 
keisarivallan kukistumista seuranneen 
uuden hallituksen pääministeriksi eli 
senaatin talousosaston varapuheen-
johtajaksi. Amerikassa kaivostöissä 
kiertäneelle, mutta sittemmin Suo-
messa muun muassa SDP:n kansan-
edustajana ja ammattijärjestöjohtaja-
na toimineelle Tokoille olikin tarjolla 
epäkiitollinen tehtävä. 

Uusi senaatti nähtiin aluksi myön-
teisesti kansanvallan läpimurtona, 
mutta ajankohdan suuret ongelmat 
kasautuivat nopeasti sen päälle. Se-
naattiin valittujen sosialidemokraat-
tien asema samassa hallituksessa 
porvareiden kanssa oli vaikea. Tokoi 
lähti senaatista elokuun puolivälissä 
ja SDP:n ja porvarien hallitusyhteistyö 
päättyi pian tämän jälkeen poliitti-
sesti ja yhteiskunnallisesti sekavassa 
tilanteessa. Kuva: Työväenmuseo 
Werstaan kuva-arkisto.

Venäläisiä sotilaita ja suomalaisia mahdollises-
ti Kajaanissa vuonna 1917. Vallankumouksen 
jälkeisissä tunnelmissa vapauden ajatus korostui 
lipuissa ja banderolleissa. Kuva: Työväen Arkisto.

kojen vuosi. Varsinkin kahdeksan 
tunnin työpäivän puolesta lak-
koiltiin. Eikä tämä ole ihme, sil-
lä päivittäisen työajan pituus kos-
ketti läheisesti työväestön omaa 
päivittäistä elämää. Esimerkiksi 
paperiteollisuustyöväkeä kaksi-
toistatuntisten työpäivien valitel-
tiin Kansan Lehdessä 24.3. ”rasit-
tavan raskaasti”. Muutospaine al-
koi olla kova jo maaliskuun lopul-
la, sillä työväenlehdissä uutisoi-
tiin kahdeksan tunnin työpäivän 
käyttöönotosta joillakin tehtailla. 

Vaikka sekava yhteiskunnalli-
nen tilanne tarkoitti epävarmuut-
ta turvallisuudesta ja toimeentu-
losta, näytti oikeudenmukaisem-
pi maailma siintävän horisontis-
sa. Raskaiden sota- ja sortovuosi-
en jälkeen yhtäkkiä kaikki tuntui 
olevan mahdollista. n

PALVELUSIVUT

ETELÄ-SUOMI

JÄRVENPÄÄN JHL 213
- Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 kahvila 
Cooperin kulma, Myllytie 11. Kahvitarjoilu.
- Ostosretki Tuurin kyläkauppaan 10.6. 
Lähtö klo 7 Järvenpään linja-auto-
asemalta. Retken hinta jäsen 15€, sis. 
bussikuljetus+ruokailu, ei jäsen 30€. Paluu 
Järvenpäähän noin klo 20. Sit. ilm. 10.5. 
mennessä jhl.huvitmk@gmail.com. 

VIHDIN KUNNALLISET JHL 300
- Sääntöm. kevätkokous 4.4. klo 18.30 Vihti 
kk Myyrin Kamari (vanha Hiltsun kamari). 
Toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 
2016. Tarjolla pikku purtavaa. 
- 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.

HELSINGIN MIELENTERVEYS-
TYÖNTEKIJÄT JHL 580 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 16.30 Cafe 
& Restaurant Piritta, Tokoinranta, Eläintar-
hantie 12. Ilm. viim. 18.4. mennessä yhd. 
kotisivujen kautta helsinki580.jhlyhdistys.fi.

KERAVAN HYVINVOINTI JHL 208
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 yhd. 
toimisto, Kauppakaari 13.

HOLLOLAN JHL 527 
Kevätkokous 21.4. klo 19 Ravintola Wellis, 
Keskustie 29, Hämeenkoski. Kokouksen 
päätyttyä ruokailu siihen osallistuvat ilm. 
13.4 mennessä 040 750 9644 tai mari.
kurisjarvi@gmail.com.

LOVIISAN - LOVISA JHL 207
Sääntöm. kevätkokous 28.3. klo 18 Varikol-
la, Porvoonkatu 5, Loviisa. Kahvitarjoilu.

RIIHIMÄEN KUNNALLISET JHL 260
Sääntöm. kevätkokous 30.3. klo 18 Uramon 
koulun ruokala, Kalevankatu 5-11. Kokouk-
sen jälkeen on tarjolla pientä iltapalaa.

TIE-INFRA ETELÄ-SUOMI JHL 002 
Sääntöm. kevätkokous 6.4. klo 18 Kiljavan 
opisto, Kotorannantie 49. Ruokatarjoilu.

KANTA-HÄMEEN  
YKSITYISALAT JHL 736
Sääntöm. kevätkokous 7.4. klo 18 Ravintola 
Popino/HML. Kokouksen jälkeen ruokailu 
osallistuneille. Ei ennakkoilmoittautumista. 

HELSINGIN LIIKENNEALAN  
TOIMIHENKILÖT JHL 053
Hotellimatka Tallinaan 15.-16.5. Hinta jäsen 
50 €, muille 110 €, sis. aamiainen laivalla 
klo 9.30, matkatavaroille 2 hyttiä. Opas-
tettu retki Saku oluttehtaalle ja yöpyminen 
Sokos hotelli Virussa 2hh. Sit. ilm. ja maksu 
4.4 mennessä lahonen@elisanet.fi tai 050 
522 3965. Ilm.  yhteydessä saat maksutie-
dot. Eckerö Linen aikataulu HEL-TAL 8.30-
11, TAL-HEL 12-14.30.

JOKIOISTEN KUNTA-ALAN AM-
MATTIYHDISTYS JHL 692
Sääntöm. kevätkokous 20.4. klo 18 Joki-
oisten Osuuspankin kokoustilat. Paikalla 
Matkapoikien edustaja, arvontaa sekä 
kahvitarjoilu. Muista äänestää edustajisto-
vaaleissa!

VÄSTRA NYLANDS  
SJUKHUSFÖRENING JHL 063 
Vårmöte / kevätkokous 30.3. klo 180 GH 
Klubben Ekenäs/Tammisaari. På mötet 
behandlas stadgeenliga ärenden, Santeri 
Halttunen från JHL:s huvudstads regionen 
på platsen, kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, Santeri Halttunen 
JHL:n pääkaupunkiseudun aluetoimistosta 
paikalla. Vi bjuder en liten kvällsbit/tarjo-
amme iltapalan, anmälningar senast/ilm. 
viim. 16.3 tarja.ekberg@hus.fi, 0500 618 
245.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKON-
SERNIN HENKILÖKUNTA JHL 560
Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 16.30 Kou-
lutuskeskus Salpaus Kulinaari. Päivällinen 
ja kahvit.

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYS-
VIRASTON HENKILÖSTÖ JHL 015
Sääntöm. kevätkokous 11.5. klo 16.30 
Hotelli Helga/kokoustila Saarni, Pohjoinen 
Rautatienkatu 23. Kokouksen jälkeen jäse-
nille tarjotaan illallinen, muistakaa ottaa jä-
senkortti mukaan. Sit. ilm. ruokailuun 24.4. 
mennessä roby.mountrakis@hel.fi, 044 990 
5455. Ilmoita pääruokavaihtoehto (liha tai 
kala) ja mahd. erikoisruokavaliot. 

UPINNIEMEN YHDISTYS JHL 780 
Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 17.30 
Upinniemen sotilaskoti. 

LAHDEN SEUDUN TEKNISEN  
ALAN TYÖNTEKIJÄT JHL 204
Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 16.30, SDP-
Salissa Hämeenkatu 7. Yhd. järjestäytymisa-
lan muutos yhd. sääntöihin. Kahvitarjoilu!

RAUTATIELÄISTEN VAKUUTUSKASSA TURVAN KASSANKOKOUS

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan varsinainen kassankokous pidetään 
perjantaina 21.4.2017 klo 12.00 alkaen Helsingissä Messukeskuksen
kokoustilassa (Pasila, Messuaukio 1, 00520 Helsinki).
      
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 44§:n edellyttämät asiat sekä sääntömuutokset: 
4§ toimintapiiri, 45§ tilintarkastajien lukumäärä ja 46§ kumotaan tarpeettomana.

Osallistumisoikeus määräytyy sääntöjen 38 §:n mukaisesti. 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 10. - 20.4.2017 virka-aikana
kassan toimistolla, os. Ratamestarinkatu 11 (8.krs), 00520 Helsinki.

Helsingissä 22.2.2017     Hallitus
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Tule testaamaan kuntosi helposti ja 
hikoilematta arkivaatteissa
• Kehon kuntoindeksi -testit rekassa
• Testien kesto vain 20 minuuttia
• Vinkit kunnon kohentamiseen ja fiksuun syömiseen
• Maksuton tapahtuma työyhteisöille ja kaikille työikäisille

matka hyvään 

kuntoon 
-kiertue 2017

Tapahtumat järjestää 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 

yhteistyökumppaneineen.

-tunnuksella merkityt 
tapahtumat ovat SuomiMies 
seikkailee -tapahtumia, jolloin 
rekka on varattu ensisijaisesti 
miehille. Varaa paikka 

testeihin itsellesi 
ja työporukallesi 

matkahyvaankuntoon.fi 

huhtikuu
Ma 24.4. Hamina
Ti  25.4. Kotka
Ke  26.4. Karhula
To 27.4. Kouvola
Pe 28.4. Kouvola  

toukoKUu
Ti  2.5. Imatra
Ke  3.5. Lappeenranta
To 4.5. Lappeenranta
Pe 5.5. Lappeenranta  
Ma 8.5. Forssa
Ti  9.5. Hämeenlinna
Ke  10.5. Tampere
To 11.5. Tampere
Pe 12.5. Tampere  
Ma 15.5. Äänekoski
Ti  16.5. Keuruu
Ke  17.5. Jyväskylä
To 18.5. Jyväskylä
Pe 19.5. Jyväskylä  
La 20.5. Jyväskylä  
Ma 22.5. Vaasa  
Ti  23.5. Vaasa
Ke  24.5. Seinäjoki
Pe 26.5. Seinäjoki
Ma 29.5. Iisalmi
Ti  30.5. Siilinjärvi
Ke  31.5. Kuopio

kesäKUU
To 1.6. Kuopio
Pe 2.6. Kuopio  
Ma 5.6. Porvoo
Ti  6.6. Järvenpää
Ke  7.6. Hyvinkää
To 8.6. Raasepori
Pe 9.6. Helsinki

ITÄ-SUOMI

VARKAUDEN JHL 167
Sääntöm. kevätkokous 30.3. klo 18 yhd. ti-
lat, Kauppakatu 50, 2. krs. Ruokailu. Sit. ilm. 
24.3. mennessä txt 044 356 1060 Eeva.

TOHMAJÄRVEN JHL 375
- Sääntöm. kevätkokous 18.4. klo 18.30 Ra-
vintola Kotipirtti, Talluksentie 26, Tohmajärvi. 
- Kevätretki Kauppakeskus Matkukseen 
Kuopioon 22.4. yhd. jäsenille perheineen 
ilmainen. Lähtö klo 8 Tohmajärven Linjak-
kaan pihasta osoitteesta Järnefeltintie 8. 
Sit. ilm. viim. 12.4. p. 040 505 7545.

JOENSUUN SEUDUN JHL 310
Sääntöm. kevätkokous 20.4. klo 18 Ravintola 
Elias, Kauppak. 44. Pohjois-Karjalan maakun-
taliiton muutosjoht. Jarno Turunen kertoo maa-
kuntauudistuksesta. Kahvitarjoilu klo 17.30. 
Kokoukseen osallistujille JHL tuotelahja. 

SERVICA JHL 863
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 15.45 Iso-
Severi, Leväsentie. Kahvitarjoilu klo 15.15.

YLÄ-SAVON SOTE JHL 698
- Sääntöm. kevätkokous 28.3. klo 18 ravin-
tola Butterfly, Kauppakatu 21, Iisalmi. Ilm. 
17.3 mennessä. Ruokailun vuoksi erityis-
ruokavaliot ilm. yhteydessä anne.sutinen@
gmail.com tai 044 0212 913.
- Yhd. antaa v. 2017 avustusta Ylä-Savon 
SOTEn alueella järjestettäviin tapahtumiin. 
Summa/jäsen/v. on 50€. Hakemuksen posti-
tusosoite muuttuu! Hakemukset lähetetään 

sis. postilla Anu Roivainen, Lastenkoti Tasku-
kello, Brofeldtintie 1, Iisalmi. Etu maksetaan 
hakemuksen saapumispäivästä seuraavan 
kuukauden aikana. Tied. sutinenanne@
gmail.com tai Anu Roivainen 0440 212 913.

IISALMEN KUNNALLISET JHL 206 
- Sääntöm. kevätkokous 5.4. klo 18 Iisal-
messa Metsäpirtin Pitopalvelu,  Vanha 
Kainuuntie 6A. Yhd. tarjoaman ruokailun 
ja kahvin vuoksi ilm. 29.3. mennessä 040 
588 9054 Teuvo tai ilt. 040 707 6430 Tiina. 
Jäsenkortti mukaan!
- Kesämatka Pärnuun 3.-6.7.  Hinta jäsen 
210€, avec 340€ sis. bussikuljetus koko 
matkan ajan, majoitus kylpylähotelli Tervik-
sessä superior-luokan 2hh, puolihoitoruo-
kailu. Matkalle vaaditaan passi tai viralli-
nen EU-henkilökortti. Ilm. 26.5 mennessä 
Terttu 040 5231365. 
- Pilkkikilpailut 1.4. Väisäsen kotiliha Taipa-
le. Kokoontuminen klo 9.30 kilpailu aika 10-
13. Sarjat Naiset, Miehet, Nuoret alle 10v ja 
alle 16v. Kilpailun jälkeen ruokailu ja kahvit 
kahvileivän kera ilm. 26.3. mennessä Terttu 
040 5231 365/ Kyösti 044 3304 320.

SIILINJÄRVEN JHL 414
- Sääntöm. kevätkokous 19.4. klo 18 
kunnantalo valtuustosali. Kahvitarjoilu klo 
17.30. Arvotaan kokoukseen osallistujien 
kesken uimalippuja. 
- Matka Tallinnaan 25.-28.5. Majoitus 
Hotelli PK Ilmarine. Lähtö S-järven linja-
autoasemalta klo 7. Matkan hinta 260€ sis. 
matkat, majoitus 2hh, laivalla kansipaikat. 
Lisähinnasta käynti Saku oluttehtaalla 15€. 
Matka avec. osaston ja APJ tuki 100€ mak-

setaan matkalla linja-autossa. Sit. ilm. 11.4. 
mennessä, maksu ilm. yhteydessä, helena.
tikkanen@siilinjarvi.fi, 040 748 3547 tai 
pentti.huskanen@gmail.com 044 521 6108. 
APJ OSASTOT JHL, RAK 311, RAK113,TEAM 
JA SIILINJÄRVEN SÄHKÖASENTAJAT. 

KUOPION KAUPUNGIN JHL 862
Sääntöm. kevätkokous 20.4. Vuorikatu 20 3. 
krs. klo 17.30 alkaen kahvilla. 

POHJOIS-SAVON ERITYISPALVE-
LUJEN AMMATTIOSASTO JHL 125
- Sääntöm. kevätkokous 3.4. klo 18 ravin-
tola Huviretkessä, Puijonkatu 32, Kuopio. 
Ruokatarjoilun vuoksi ilm. 040 595 7603. 
- Ilta jäsenille teatteriravintola Maximissa 
Kuopiossa 7.4. ruokailu klo 17 ja illan esitys 
klo 19 Halun Viemää näyttämöllä Minna Ki-
velä. Sit. ilm. 29.3. mennessä 040 595 7603.

KAAVIN KUNNALLISET  
TYÖNTEKIJÄT JHL 706
Sääntöm. kevätkokous 30.3. klo 18 Kunnan-
virasto. Pj ja lm-valinnat. Yhd. sivut jhl706.
kaavi@gmail.com, myös kotisivut/facebook. 
PS. Muista äänestää edustajistovaaleissa. 

NURMEKSEN KUNNALLISET JHL 326
- Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 17 Kaneli-
ravintola. Sähköinen ja puhelinkokous. Ruo-
kailu klo 16.30,  ilm. 23.3. mennessä 040 
960 5887, essu.immonen@hotmail.com tai 
040 5776604, eila.lukkarinen@nurmes.fi.
- Vapaa-ajan tapahtumia 2017. Retki Kuopi-
oon Ikea / Matkukseen 6.5. Sotkan uinti- tai 
kuntosali 1 kk / jäsen, kun Sotka valmistuu, 
1x Lippu Kajasteelle, 1 lippu / jäsen Bom-

ban kesäteatteri, 1 lippu / jäsen Höljäkän 
kesäteatteri. Teatteriin ja Kajasteelle oman 
aikataulusi mukaan, voimassa oleva JHL 
326 jäsenkortti esitettävä. Syksyllä teatteri- 
tai konserttilippu. Pikkujoulu.

ITÄ-SUOMEN YKSITYISEN SOSI-
AALI-, TERVEYS- JA OPETUSALAN 
AMMATTILAISET JHL 135 
Virkistysmatka ja sm kevätkokous 1.-2.4. 
Holiday Club Saimaa kylpylähotelli. Kyyditys 
Kuo-Jns-Lpr ja takaisin. Omavastuuhin-
ta 45 €, sis. kylpyläkäynti, yöpyminen 2 
hh, matkat ja ruuat. Ilm. 24.3. mennessä 
jhl135@suomi24.fi, 044 236 7456. Ilm. 
nimi, syntymäaika, puhelinnumero, jäsen-
numero, huonekaveritoive ja erityisruoka-
valio. Maksu vastauskuittauksen jälkeen 
yhd. tilille Danske Bank FI39 8000 1171 
1158 85, maksuohje: saaja JHL 135 ry, 
viite kevätkokous 2017, summa 45 €. Lisät. 
nettisivuiltamme.

KAAKKOIS-SUOMI

PUUMALAN JHL 755 
Kevätkokous  3.4. klo 17 Kahvila Kuittinen.

LÄNSI-SAIMAAN JHL 466
Sääntöm. kevätkokous 18.4. klo 18 Lemin 
koulukeskus, Punaportinkatu 7, Lemi.

KESKI-SUOMI

SAARIJÄRVEN SEUDUN JHL 444
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 kun-
nantalo Himmeli, Karstula. Kahvitarjoilu ja 
arvotaan 3kpl 50€ lahjakortteja. 
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XAM
K.FI

Xamk on huomiseen katsova ammattikorkeakoulu, jossa uuden 
oppimisen into ei ole sidottu aikaan tai paikkaan – se on tapa 
katsoa maailmaa. Xamk tarjoaa lähes 60 amk-tutkintoon ja 
23 ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskele 
työelämän arvostama tutkinto Xamkissa. 

Hae Xamkiin kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017!

JYVÄSKYLÄN JULKISTEN JA 
HYVINVOINTIALOJEN AMMATTI-
LAISET JHL 103
Sääntöm. kevätkokous 19.4. klo 17 
Järjestöjen talolla, Kalevankatu 4, OAJ:n 
kokoustilat, 4 krs. Kahvitarjoilun järjestämi-
seksi ilm. 10.4. mennessä tuula.oikarinen@
jhl103.net. 

K-S HYVINVOINTIALOJEN  
AMMATTILAISET JHL 433
Visbyyn risteily 16.-18.7. Lähtö bussilla 
Jyväskylästä su klo 11.30 ja paluu ti. Hinta 
jäsen 120€ ja ei jäsen 280€, sis. bussikul-
jetukset Jkl-Hki-Jkl, risteilyn B-luokan 2 hh, 
ateriapaketin laivalla: 2x aamiainen ja 2x 
illallinen. Mahdollisuus varata etukäteen 
omakustanteisia retkiä. Niistä tiedot yhd. 
kotisivuilla ja facebookissa. Matkalle mu-
kaan passi tai henkilökortti. Sit. ilm. 28.4. 
mennessä 044 9872 372/Teija. 

HANKASALMEN KUNNAN JHL 649
Sääntöm. kevätkokous jäsenille 25.4. klo 19 
Kunnanvirasto neuvotteluhuone. Tarjoilua. 

PUOLUSTUSHALLINNON TIKKA-
KOSKEN YHDISTYS JHL 386
- Sääntöm. kevätkokous 21.3. klo 16.15 
Tikkakosken Pitopalvelu Kirkkokatu 11. 
Tilaisuus alkaa ruokailulla! 
- Yhd. jäsenet voivat käydä maksutta 
Ränssin kesäteatteri esityksissä SILLAN-
PÄÄASEMA Kaveria ei jätetä. Ensi-ilta 23.6. 
MUSIIKKI-ILOITTELU: Hei Sir saako soittaa? 
Esitykset 6.8. alkaen. Ränssin Kievarissa 
on lista JHL 386, näyttämällä jäsenkortin ja 
nimi selkeästi listaan. Molemmat esitykset 

vapaasti käytössä. Lisät.  Anita Pokela 041 
462 0377.
- Hotellimatka Tallinnaan 10.-11.6. Majoitus 
Hotelli Nordic. Kuljetus Matkapoikien 
bussilla T:koski-J:kylä -Hki. Laivamatkat 
Viking XPRS, lähtö klo 5.20. Klo 5.50 Mat-
kapoikien bussi lähtee Jyväskylä, Harjukatu 
tilausajolaituri. Paluu klo 16.30-19 Tallinna-
Hki. Linja-auto mukana Tallinnassa, tavarat 
kulkevat kätevästi autossa. Jäsenhinta 50€, 
ei jäsenet 165€. Keuruun jäsenille mak-
setaan kilometrikorvaus kimppakyydeistä 
Jyväskylään kuittia vastaan. Maksu yhd. 
tilille FI2952903320011770. Sit. ilm. 31.3. 
mennessä 045 6712667 tai eila.pihlaja@
gmail.com.
- Ostosmatka 8.4. klo 8 Tampereelle 
Ideaparkki / Ikea. Lähtö Tikkakoskel-
ta klo 8. Reitti Tikkakoski-Palokka-
Jyväskylä-Tampere. Paluuaika sovitaan 
matkalla. Hinta 5€ hlö. Maksu yhd. tilille 
FI2952903320011770. Sit. ilm. Mirja Salo-
nen 17.3. mennessä 02 9983 6012. Mukaan 
mahtuu kavereitakin samalla hinnalla. 

TIEJHL KESKI-SUOMI JHL 179
Sääntöm. kevätkokous 8.4. klo 15 Destian 
toimitila, Puistok. 2-4 B, J:kylä. Ruokatarjoilu. 

LAPPI

YLÄLAPIN JHL 827
Sääntöm. kevätkokous 25.3. klo 10 Luonto-
talo Hoikkala, Inari. Kokouksen jälkeen tar-
jotaan ateria ja pidetään jäsenten välinen 
pilkkikilpailu Vuontisjärvellä. Kolme parasta 
palkitaan. Hoikkalassa on mahdollista 

yöpyä. Ilm. 040 732 3833.

LAPIN ALUEHALLINNON  
HENKILÖSTÖ JHL 636
Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 16.30 La-
pin ELY-keskus, NH Halti, Hallituskatu 3 B, 
Rovaniemi. Tarjolla pientä suolaista. 

ROVANIEMEN VARUSKUNNAN 
SIVIILIT JHL 075 
Sääntöm. kevätkokous 7.4. klo 18 Ra-
vintola Valdemari,  Rovaniemi. LapLston 
henkilöstöä koskevat valinnat! Yhd. tarjoaa 
ruuan ko-kouksen jälkeen! Ilm. 31.3 men-
nessä 040 734 1129 tai 040 570 1957. 

OULU
JULKISTEN JA HYVINVOINTIALO-
JEN OULUN YHDISTYS JHL 334
Sääntöm. kevätkokous 7.4. klo 18 Ravintola 
Rauhala, Mannenkatu 4. Ruokailun vuoksi 
ilm. 30.3. mennessä jari.tilus@gmail.com.

OULUN KAUPUNGIN TOIMEN- JA 
VIRANHALTIJAT JHL 379 
Sääntöm. kevätkokous 19.4. klo 17 SAK:n 
aluepalvelukeskuksen kahviossa, Mäkeli-
ninkatu 31, 5 krs, Oulu. Kahvitarjoilu. 

OULUN SEUDUN ALUEHALLIN-
NON YHDISTYS JHL 784
Sääntöm. kevätkokous 7.4. klo 16.30 Ra-
vintola Oskarin Kellarin kabinetti, Uusikatu 
26, 2. krs. Kokouksen jälkeen päivällinen. 
Ruuat tilataan kokouksen alussa, olkaa 
ajoissa paikalla. Ruokailun vuoksi ilm. heli.
hyry@avi.fi viim. 28.3.

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

LIMINGAN JHL 531
Sääntöm. kevätkokous 20.3. klo 18 Limin-
gan HalpaHallin kahviossa. Ruokatarjoilun 
vuoksi ilm. 10.3. mennessä 040 410 5194. 
Hallitus kokoontuu klo 17.30. 

KAJAANIN KUNNALLISET JHL 276
Kevätkokous 30.3. klo 18 SaRa's Catering, 
Kasarminkatu 24. Ruokatarjoilun vuoksi 
ilm. 20.3 mennessä jhl276@gmail.com tai 
044 257 2011.

KALAJOEN JHL 652
Sm kevätkokous 10.4. klo 18 Ravintola 
Koski-Hovi. Kahvitarjoilu.

PIRKANMAA 

TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN 
SAIRAALAN JHL 139
Sääntöm. kevätkokous 28.3. klo 18 Klin-
gendahlin kokoustila, Pyhäjärvenkatu 5 A. 
Edustajistovaaleihin liittyvät asiat sekä kat-
saus ajankohtaisiin asioihin. Kahvitarjoilu.

TAMPEREEN VAHTIMESTARIT  
JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT 
JHL 578 
Kevätvuosikokous 16.3. klo 18 JHL Pirkan-
maan aluetoimiston kokoustila, Rautatie-
katu 10 7. krs.
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TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMIS-
TOALAN HENKILÖSTÖ JHL 249
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 17 Yhd. 
toimisto, Satakunnankatu 30 C 7. Yhd. ta-
lousohjesäännön hyväksyminen. Kakkukah-
vitarjoilu klo 16.30. 

TAMPEREEN SOSIAALI- JA TER- 
VEYSALAN HENKILÖSTÖ JHL 583
Sääntöm. kevätkokous 6.4. klo 17.30 
Ravintola Roast, Tammelan puistokatu 34. 
Ilm. 31.3. mennessä jaana.nieminen-mart-
tila@tampere.fi.

TAMPEREEN KUNNALLISET JHL 012
Sääntöm. kevätkokous 27.3. klo 16.30 Ra-
vintola Plevna, Itäinen katu 8. Ilm. tulostasi 
24.3. mennessä marjo.perera@tampere.
fi tai 040-5185987 sekä kerro ruokavalin-
tasi: broiler tai silakkapihvit. 6Yhd. tarjoaa 
ruuan sekä juomaa. 

TAMPEREEN TILAKESKUKSEN 
TYÖNTEKIJÄT JHL 251
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 Muorin 
keittiöllä, Näsilinnankatu 44. Kahvitarjoilu! 

TIEALANYHDISTYS JHL 
Sääntöm. kevätkokous 18.3. klo 13 alkaen 
Destian tukikohta, Hennalankatu, Lahti. 
Edustajistovaaleihin liittyvät asiat, vuoden 
2017 toimintasuunnitelman merkityt 
toiminnalliset tavoitteet. Kokouksen päät-
teeksi ruokailu.

PIRKANMAAN ERITYISALOJEN 
YHDISTYS JHL 820
- Sääntöm. kevätkokous 8.4. Museokeskus 
Vapriikki, Tampere. Klo 11 ajankohtais-
ta, klo 12 kevätkokous ja linjastolounas 
ravintola Valssissa. Klo 14-18 museokierros 
omaan tahtiin, yli 10 näyttelyä. Elokuvalip-
puarvonta! Tilaisuus jäsenillemme maksu-
ton, sit. ilm. 29.3. mennessä. 
- Tampereen Komediateatterissa Kaasua 
komisario Palmu!  9.8. klo 19. Sit. vara-
ukset 30.4. mennessä. Yhd. jäsenille 1-2 
lippua/näytös/15 € kpl. Lisäliput 31 € kpl. 
ILMOITTAUTUMINEN tilaisuuksiin jhl820.
fi – PALAUTE-sivun kautta.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
HELSINGIN URHEILU- JA ULKOILU-
ALUEIDEN TYÖNTEKIJÄT JHL 291
Jäsenristeily Tallinnaan 7.-8.4. Lähtö klo 

18.30 ja paluu klo 16. Maihinmeno mahdol-
lisuus Tallinnassa klo 8-12. Omavastuu 30€ 
sis. A-luokan 2 hh, buffet illallisen ja meri-
aamiaisen. Sit. ilm. 15.3 mennessä ja lisät. 
raija.sneck-lehto@hel.fi, 050 341 6688. 

HELSINGIN LIIKENNEALAN  
ELÄKELÄISET RY
Kokous 6.4. klo 16 HKL Vallilan varikon 
ravintola Hämeentie 86, 00550 Helsinki.

URHEILU- JA ULKOILUALUEIDEN 
TYÖNTEKIJÄT JHL 291
Sääntöm. kevätkokous 28.4. klo 17 Hotel 
Arthur, Vuorikatu 19. Ruokaikailua varten 
sit. ilm. 13.4 mennessä raija.sneck-lehto@
hel.fi,  050 341 6688.

STARA JHL 004
Sääntöm. kevätkokous 12.4. klo 17 Helsinki 
Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A. 
Kahvitarjoilu.

TOIMISTO-, HALLINTO- JA IT-
ALAN AMMATTILAISET JHL 240
Sääntöm. kevätkokous 6.4. klo 17 yhd. toi-
misto, Torkkelinkatu 2a. Esityslista ja muu 
materiaali jaetaan kokouksessa. Tarjolla 
pientä purtavaa kahvin/teen kera.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN 
HENKILÖSTÖ JHL 587
- Sääntöm. kevätkokous 30.3. klo 18 Pihata-
lon lounasravintola. Salaatti ja kahvitarjoilu! 
- Eläkeläisjaos Ikikarpalot 4.4. klo 150 Es-
poon keskuksen palvelutalo. Kokousaiheet 
vaihtelevat, lisät. espoo587.jhlyhdistys.fi /
eläkeläisjaos/tapahtumat.

ESPOON JHL-YHDISTYSTEN 197, 
393 JA 587 
Yhteinen jäsenkokous 4.4. klo 17.30 Val-
tuustotalon kahvio. Esityslistalla yhdistysten 
197, 393 ja 587 purkaminen. Kokous alkaa 
yhteisellä infolla kahviossa, jonka jälkeen 
yhd. jatkavat jäsenkokouksia n. klo 18. 
Mikäli 4.4. kokouksiin osallistuvien yhdis-
tysten jäsenistä ¾ on vanhojen yhdistysten 
purkamisen kannalla, järjestetään seuraava 
kokous 25.4. klo 17.30 Valtuustotalolla.

081 HELSINGIN VARHAIS- 
KASVATUS JHL 081
Teatteri-ilta 081 jäsenille 11.5. klo 19 TENO-
RIT LIEMESSÄ Hgin Kaupunginteatterin 
Arena -näyttämöllä.  Omavastuu 20€. Ilm. 
7.4. mennessä nina.pitkanen@jhl81.fi.

RAIDEAMMATTILAISTEN  
OSASTO 1025 JHL
Sääntöm. kevätkokous 31.3. klo 16 VR 
Pääkonttorin kokouskeskus/auditorio. 
Sisäänkäynti Rautatientorin puolelta ovesta 
VR kokouskeskus. Kokouksen jälkeen perin-
teisen hyvä tarjoilu.

HELSINGIN SOSIAALI- JA  
TERVEYSALAN HOITO- 
HENKILÖSTÖ JHL 398
Sääntöm. kevätkokous 6.4. klo 16.30 Kus-
taankatu 4 B. Pizza- ja kahvitarjoilu. 

STM:N HALLINNONALAN  
AMMATTIOSASTO JHL RY 805
Sääntöm. kevätkokous yhd. jäsenille 26.4. 
klo 17 ravintola La Famiglia, Keskuskatu 3. 
Runsaat ruoka- ja juomatarjoilut. 

HELSINGIN VAMMAISHUOLLON 
HENKILÖKUNTA JHL 279
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 17 Hotelli 
Arthurin kabinetti, Vuorikatu 19. Ruokatar-
joilu! Lisät. jhl279.fi.

HELSINGIN KUNNALLISET  
PERHEPÄIVÄHOITAJAT JHL 20
Maaliskuun jäsen ilta 29.3. klo 18.15 rpph 
Omppu Malmilla, Siemenkuja 4. Terveiset 
virastopäällikön tapaamisesta, aiheena oli 
lähetetty kannanottomme lapsiryhmien 
muodostaminen, kesäajan lomasuunnittelu, 
kustannusten oikea laskenta ja perhepäivä-
hoidon kehittäminen. Keskustellaan aloit-
teista vuoden 2018 talousarvioon. Kuullaan 
miten sähköiset välineet on saatu käyttöön. 
Pientä purtavaa, arvotaan kokousporkkana.

HELSINGIN OPETUSTOIMEN  
HENKILÖSTÖ JHL 133
Sääntöm. kevätkokous 20.4. klo 17 Media-
keskuksen Auditus-luokkaan, Mäkelänkatu 
84. Kahvitarjoilun vuoksi sit. ilm. 17.4. men-
nessä jhl133hallitus@gmail.com.
 

SATAKUNTA

ULVILAN JHL 465
- Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18.30 
Friitalan yhdistystalo, Koulukuja 17. Plm 
tiedottaa YT-neuvotteluista. Kahvitarjoilu. 
Hallitus klo 17.30. –  Olethan muistanut 
äänestää JHL:n edustajistovaaleissa? Yhd. 
äänestäneiden kesken arvotaan S-ryhmän 
100€ lahjakortti. Äänestysaikaa on 29.3. 
asti! Ilm. voittajalle henkilökohtaisesti. 

POMARKUN  
KUNNALLISET JHL 761
- Sääntöm. kevätkokous 4.4. klo 18.30 
Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää. 
Kokouksen jälkeen tarjolla pientä iltapalaa 
(kalasalaatti+kahvit). Ruokailun vuoksi ilm. 
txt 0500 950 018  viim. 26.3. muistathan 
mainita ruoka-aineallergioista.
- 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.

MERIKARVIAN  
KUNNALLISET JHL 742
Sääntöm. kevätkokous 11.4  klo 18.30 Kah-
vila Konditoria Herkkupuoti. Kahvitarjoilu 
klo 18. Vieraana kunnan uudet palkkasih-
teerit. Ilm. 5.4 mennessä 0400 962 150. 
Hallitus kokoontuu klo 17. 

SATAKUNNAN YKSITYISEN  
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
YHDISTYS JHL 853
Sääntöm. kevätkokous 11.4. klo 19 Miit-
tinki, Pohjoispuisto 4, Pori. Ilm. tulostasi ja 
erityisruokavaliosi (tarjolla iltapalaa) 5.4. 
mennessä jhl853ry@gmail.com. Osallis-
tujien kesken arvotaan elokuvalippuja. 
Edustajistovaalien tulokset. Huom. Olemme 
siirtymässä sähköisiin jäsenkirjeisiin, 
ilm. sähköpostiosoitteesi 1.4. mennessä 
jhl853ry@gmail.com. Seuraa nettisivuja 
jhl853ry.jhlyhdistys.fi, sieltä voit tarkistaa 
jäsenkirjeet, tapahtumat ja ajankohtaiset.

VALTAKUNNALLINEN

TYÖSUOJELU- JA ALUEHALLIN-
NON HENKILÖKUNTAYHDISTYS 
JHL 717
Sääntöm. kevätkokous 22.4. klo 13 alkaen 
JHL-Opisto, Sörnäisten Rantatie 23. 

SUOMEN HAASTEMIEHET JHL 808
Sääntöm. kevätkokous 22.4. klo 12.30 
Ravintola Aliassa Mustikkamaankuja. Halli-
tuksen kokous klo 11.

VARSINAIS-SUOMI 

LIEDON JHL 557
-Sääntöm. kevätkokous 29.3. klo 18 Ruska, 
Hyvättyläntie 9. Paikalle kutsuttu myös yhd. 

Minnesota-mallista hoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen
sekä läheisille.
Avohoito sopii hyvin myös 
työelämässä oleville.

Kirjamme 
Viimeinen pisara -toipumisen avaimet
nyt myös äänikirjana.

HOITOA ALKOHOLISMIIN
HELSINKI - RIIHIMÄKI - TAMPERE - KUOPIO - KOKKOLA - OULU
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JHL:n lomapaikkojen 
varaaminen
Liiton lomapaikat, Levimaja, Levin 
lomaosake ja Suojalan maja ovat 
jäsenten varattavissa koko  ajan 
netin varausjärjestelmän kautta 
osoitteesta

jhl.fi/portal/fi/jasenyys/jhl_n_ja-
senedut/jhl_n_lomapaikat/loma-
paikkojen_varaus

Varauksen voi tehdä kun vapaata 
löytyy, varaus maksetaan heti verk-
kopankissa. Paluupostissa varaaja 
saa tilauksestaan varausvahvistuk-
sen.

Pohjantähti-leiri
Leiri järjestetään 3.-8.7.2017 Kisa-
keskuksessa Pohjankurussa. Leiri 
tarjoaa koko viikoksi liikunnallis-
ta ohjelmaa ja yllätyksiä perheille 
yhdessä sekä lapsille että aikuisille 
erikseen. Leiriviikon hintaan sisäl-
tyvät majoitus, täysihoito ja kaikki 
leirin aktiviteetit.

Hae paikkaa leirille 30.4. mennessä
lyyti.fi/reg/pt-leiri2017

JHL:n tukemat hinnat: 
Sisämajoituksessa  
aikuiset  218 € (norm. 436 €)
lapset 109 € (norm. 218 €) 

Telttamajoituksessa  
aikuiset 126 € (norm. 252 €) 
lapset 76 € (norm. 152 €)

kuntavaaliehdokkaat. Kahvitarjoilu.
-Jäsenristeily 22.4. klo 8.15 Viking Line 
Amorella/ Grace. Matkan hinta 20€ sis. 
aamiaisen, luennot: SoTe ja maakunta 
uudistuksen kuulumiset / Timo Katajainen, 
Lomaa odotellessa-palautumisen keinot 
työssä ja vapaa-ajalla / Mirva Nurminen. 
Buffet ruokailu paluumatkalla. Sit. ilm. 31.3. 
mennessä 045 204 7997 anne.ruohomaki@
lieto.fi tai 044 545 3772, ritva.aaltonen@
lieto.fi. Maksu yhd. tilille fi76 4309 1440 
0003 7 välittömästi ilm. jälkeen. 

VARSINAIS-SUOMEN  
SAIRAANHOITOPIIRIN JHL 114 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 17 yhd. 
toimitila, Koulukatu 17 A ylin kerros. Kahvi-
tarjoilu klo 17 alkaen. Ilm. 20.4. mennessä 
tarjoilun vuoksi janne.sjolund@tyks.fi. Jos 
ilmoittautuneita tulee runsaasti varaudu-
taan vaihtamaan kokouspaikka, muutok-
sesta ilmoitetaan. 

TURUN LASTENHOITO- JA KASVA-
TUSALAN YHDISTYS JHL 065
Sääntöm. kevätkokous 6.4. klo 18.30 Han-
sasali, Puutarhakatu 45. Iltapala tarjoilun 
järjestämiseksi ilm. tini.vehvilainen@turku.
fi tai 040 1627947 miel. txt, ilm. mahdolli-
set ruoka-aineallergiat. jhl065.fi. 

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

SUUR-SALON JHL 087
Sääntöm. kevätkokous 16.3. klo 18 Salon 
kaupungintalo, Tammi. Mukana tilaisuudes-
sa JHL:n pj Päivi Niemi-Laine. Kahvitarjoilu.

TURUN AMMATILLISEN OPETUS-
TOIMEN HENKILÖKUNTA JHL 495
Sääntöm. kevätkokous 11.4. klo 16.30 
Ravintola Taito kabinetti, Lemminkäisen-
katu 14-18 B. Kahvitarjoilu. turun495.
jhlyhdistys.fi. 

VARSINAIS-SUOMEN  
KUNTA-ALAN AMMATTI- 
YHDISTYS JHL 287
- Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 Cafe 
Maskussa, Maskuntie 224. Kahvitarjoilu. 
- Koulutus/virkistyspäivä 8.4. klo 9-15 Pollin 
Piha, Lahdenperäntie 142, Taivassalo. Timo 
Katajainen kouluttaa aiheina uudet sopi-
musmuutokset ja työhyvinvointi/työsuojelu. 
Omavastuu 10€. Sis. yhteiskuljetuksen, 
aamupalan, lounaan ja ip. kahvin. Sau-
nomismahdollisuus. Sit. ilm. ja lisät. 29.3. 
mennessä anneli.hatakka@masku.fi, kirsi.
virtanen@soteakseli.fi tai jhl287.net.
- Kevätretki Virroille ja Tuurin kyläkau-

paan 6-7.5. Lähtö Sauvosta Launokorven 
bussilla la klo 7.30 Turun ja Raision kautta 
8 tietä pitkin Mynämäelle, josta Virroil-
le. Matkan varrelta pääsee myös kyytiin. 
Käynti Kankaanpäässä Reiman tehtaan-
myymälässä. Virroilla majoitus Rajaniemen 
lomakeskuksessa, jonka jälkeen noin tunnin 
kestävä kiertoajelu Virroilla, josta paluu 
ruokailemaan. Saunat lämpimänä. Iltapala 
ja makkaranpaisto mahdollisuus. Su aami-
ainen ja lähtö Tuuriin ostoksille, jossa myös 
mahdollisuus ruokailla. Yhd. tarjoaa kahvit 
kotimatkan varrella. Hinta jäseniltä 70 € ja 
ei jäseniltä 95 €, sis. matkat, majoituksen 
2hh, kiertoajelun, päivällisen, iltapalan, 
aamiaisen ja paluumatkan kahvit. Paluu-
matkan ruoka ei kuulu hintaan. Muista ilm. 
ruoka-aineallergiasi. Sit. ilm. 2.4. mennessä 
040 753 1675.

Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta yhteistoiminnasta, työsuojelusta, 
järjestöosaamisesta, tieto- ja viestintätekniikasta sekä ajankohtaisista 
ammatillisista aiheista. Koulutusta järjestetään niin JHL-opistolla kuin eri 
puolilla Suomeakin. Loppukevään kursseille ehtii vielä ilmoittautua, Varaa 
paikkasi kurssille!

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö  
8. –9.5., JHL-opisto Tällä valtakunnallisella kurssilla 
käsitellään ikäihmisten mielenterveyttä, päihdetyötä ja 
palveluohjaamista. Haku päättyy 3.4.

Esimiestyön koulutuskokonaisuus II: Tulok-
sellinen johtaminen 16.–18.5., JHL-opisto 
Näkökulmia työelämän laadun ja tuloksellisuuden sa-
manaikaiseen parantamiseen mm. yhteistoiminnallisen 
johtamisen avulla. Esimiehille, tiiminvetäjille ja muissa 
erilaisissa esimiestehtävissä toimiville suunnattu koulu-
tuskokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä jaksosta, 
joista rakentuu esimiesten opintopolku. Kokonaisuuden 
suorittamisesta saa diplomin. Haku päättyy 10.4.

Peruspalvelualojen opintopäivät 12.–13.5., 
Seinäjoki. Osallistua voi Pohjanmaan lisäksi myös 
Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Haku 
päättyy 10.4.

Sosiaali- ja terveysalojen opintopäivä 17.5., 
JHL-opisto. Kurssille voi osallistua Etelä-Suomesta ja 
pääkaupunkiseudulta. Haku päättyy 10.4.

JÄRJESTÖ- JA TIVI-KOULUTUS
Jäsenhankkijoiden ja koulutiedottajien monimuo-
tokurssi 10.4.–8.6. JHL-opisto + verkko Kurssi 
valmentaa jäsenhankkijana ja/tai koulutiedottajana 
toimimiseen. Kurssilla esiintymistaitoihin keskitty-
vä lähijakso, jonka ajankohta ilmoitetaan kurssille 
valituille erikseen. Kurssilla on mahdollista keskittyä 
vain jäsenhankkijan tai koulutiedottajan tehtäviin, 
tai opiskella molemmat sisällöt. Haku päättyy 27.3.

Virkistä sisäinen voimasi – aktiivien hyvin-
vointikurssi 20.–21.5., JHL-opisto Aktiiveille 
esim. luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja 
yhdistyksen puheenjohtajille: edunvalvontatyöhön ja 
yhdistystoimintaan poistamaan stressiä ja väsymystä 
sekä tuomaan uutta intoa yhdistystyöhön. Hyvin-
vointia ja jaksamista lisääviä luentoja, sekä liikuntaa. 
Haku päättyy 10.4.

JHL tutuksi, teemana ympäristö 19.–21.6., 
JHL-opisto Matalan kynnyksen kurssilla tutustu-
taan liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin aikana 
pohditaan ammattiliittojen suhdetta ympäristökysy-
myksiin sekä vieraillaan luontokohteessa. Kurssi on 
avoin kaikille uusille jäsenille. Haku päättyy 15.5.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun kehittämispäivät 17.–19.5., 
JHL-opisto Kurssi on siirretty kesäkuulta toukokuulle 
ja haettu palkalliseksi. Päivillä käsitellään työelämän ja 
työsuojelun ajankohtaisia teemoja. Kurssille pääsyyn 
edellytetään vähintään työsuojelun peruskurssin käy-
mistä tai vastaavia tietoja. Haku päättyy 10.4.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä 8.-
9.5., JHL-opisto Kurssilla selvitetään mitä tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus tarkoittavat. Käydään läpi syrjinnän 
käsitettä ja miten työpaikoilla ja yhteiskunnassa ta-
sa-arvoa edistetään. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille 
ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille.  
Haku päättyy 3.4.

Kursseille haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta omilla jäsen-
tunnuksilla. Tarkista samalla, että tietosi ovat ajan tasalla,  
sillä kurssikutsut lähetetään sähköisesti.
Koko kurssitarjonnan ja ohjeet kursseille hakeutumisesta  
löydät osoitteesta jhl.fi/kurssit
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Loma
kuten 
haluat

Holiday Club -lomaetu jäsenille                                 
JHL:n omistamat lomahuoneistot nyt haettavissa viikoille 23–52/2017. Hakuaika päättyy 18.4.2017.  
Arvonta suoritetaan 20.4.2017. Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen (ensisijaisesti) sähköpostitse.

HOLIDAY CLUB HIMOS 2 mh huoneisto 4+2:lle vkot 23–33 ja 51–52

HOLIDAY CLUB TAMPEREEN KYLPYLÄ vkonloppu (3 vrk, pe–ma) tai arkiloma (4 vrk, ma–pe)
 viikosta riippuen joko 2+2:lle, 4:lle, 4+2:lle tai 6:lle
 vkot 26, 27, 30, 46, 48, 49

HOLIDAY CLUB SAIMAA  2 mh huoneisto 4+2:lle, vkot 23–35

HOLIDAY CLUB KATINKULTA  Golfharju 1 mh + makuualkovi 2+2:lle, vkot 23–35
 Katinkultaranta 2 mh huoneisto 4+2:lle, vkot 23, 27–31

HOLIDAY CLUB NAANTALI RESIDENCE  vkonloppu (3 vrk, pe–ma) tai arkiloma (4 vrk, ma–pe)
 viikosta riippuen joko 2+2:lle tai 4+2:lle  
 vkot 27, 28, 30,31

HOLIDAY CLUB SAARISELKÄ  4 mh 8+2:lle, varattavat viikot aukeavat sivustoilla 28.4.2017.

Lisätietoja kohteista, jäsenhinnoista ja hakemisesta löydät www.holidayclub.fi/yrityspalvelu
Kirjaudu käyttäjätunnuksella: jhl ja salasanalla: holiday

Holiday Club Yrityspalvelu,  
puh. 030 687 0400 (arkisin 9–15), yrityspalvelu@holidayclub.fi

JHL 230x397_0217.indd   1 20.2.2017   13.29



Kun arki on silppua…

Valokuvaaja Sami Perttilä on dokumentoinut parin vuoden ajan ky-
menlaaksolaisten nuorten aikuisten arkea. Aiemmin he saattoivat seu-
rata vanhempiensa jalanjäljissä tehtaaseen. Savupiipputeollisuuden 
kuihduttua hyvin palkatut kokoaikatyöt ovat kortilla, ja vaihtoehto-
na on lähteä joko kasvukeskuksiin tai elättää itsensä keikka-, pätkä- ja 
muilla silpputöillä, yksinyrittäjänä, verkostomyyjänä…

Epävarmuuden keskellä tarvitaan vahvaa uskoa tulevaisuuteen, 
luottamusta elämän kantokykyyn. Myös siitä Perttilän kuvat kertovat.

Yksi pyörittää ravintolaa, toinen tekee verkosto- 
markkinointia kotoa käsin, kolmas pelkää tehtaan  

lopettamista ja työpaikan menetystä. Jokaisella on oma 
tarinansa, mutta usein niissä toistuvat lyhyet keikat, 

matalapalkkatyöt ja toimeentulon epävarmuus.

Yrittäjän arki on kiireistä
Niina pyörittää yhdessä miehensä kanssa kolmea ravintolaa Kotkassa. 
Nuori yrittäjä ei haluaisi lähteä mihinkään kotikaupungistaan. – Kotka 
on ihana paikka. Täällä saa kaupunginjohtajankin puhelimella kiinni.
Kotipaikkakunnan valmiit verkostot luovat yrittämiselle hyvät puitteet. 
Kaikki tuntevat kaikki, ja ihmisiä on helppo lähestyä.

- Kun auttaa muita, suosittelee tekijää ja tilaa toiselta työtä, saat-
taa hyvä kiertää jossain vaiheessa takaisin itselle.

ULLA PUUSTINEN JA SAMI PERTTILÄ 
KUVAT SAMI PERTTILÄ
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Ihan ensimmäinen kesätyö
Tuolla aidan takana se on, Johannan en-
simmäinen työpaikka, Kotkan maauimala, 
jonka kahvilassa hän työskenteli yhden 
kesän.

Siitä on seitsemän vuotta. Nykyisin 
Johanna on 22-vuotias, ja ansioluetteloon 
on kertynyt pitkä lista töitä ja toimenku-
via: baarimikko, tarjoilija, ohjelmavastaa-
va, tuote-esittelijä, laulaja, malli, juontaja, 
lipunmyyjä, toimittaja, lavamanageri, 
tapahtumatuottaja – siis muun muassa. 

Sami Perttilä on helsinkiläinen tai-
teen maisteri ja valo- ja videokuvaa-
ja, jonka kuvia on julkaistu Motiivin 
juttujen yhteydessä yli vuosikymme-
nen ajan. Hän on kotoisin Kotkasta.
Kuvat ovat osa Koneen Säätiön Ja-
kautuuko Suomi? -rahoittamaa Ajo-
lahtö-hanketta.

Verkostomarkkinointi  
työllistää Mian
Kokoaikaisten palkkatöiden katoaminen 
tarkoittaa sitä, että kymenlaaksolais-
nuoret joutuvat etsimään uudenlaisia 
työllistymisen tapoja. Mia on ravintoval-
mentaja, mutta päätyökseen hän tekee 
hyvinvointituotteiden verkostomarkki-
nointia.

Verkostomarkkinointi on ihmisten koh-
taamista, keskusteluja, tuote-esittelyjä, 
kouluttautumista ja reissaamista. Kuvassa 
Mia pitää palaveria tiimiläisensä Siirin 
kanssa

Aika on tiimalasin läpi 
valuvaa hiekkaa
Ajolähtö-hankkeeseen haas-
tatellut ja kuvatut nuoret 
pitivät viikon ajan päiväkirjaa 
työstään ja vapaa-ajastaan. 
Monen arki on silppua, jossa 
työ ja vapaa lomittuvat ja 
sekoittuvat.

Yt-kutsua seurasi hiljaisuus
Lokakuussa 2015 Sulzerin Karhulassa sijaitsevaa valimoa uhkasi 
lopettaminen. Valumuotteja valmistanut Henrik muistaa hämmen-
tyneen hiljaisuuden, joku syntyi johtajan kerrottua yt-neuvottelujen 
alkamisesta.

Henrik oli miettinyt työpaikan vaihdosta jo aiemmin, mutta monelle 
muulle työpaikan menetys oli kova pala.

Kesällä 2016, vain pari kuukautta ennen suunniteltua sulkemishet-
keä, valimolle löytyi uusi omistaja. Tehdas jatkaisi, mutta huomatta-
vasti vähemmällä väellä.
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Opin lukemaan seitsen-
vuotiaana, enkä ole kos-
kaan lopettanut. Kirjasto 
on avannut minulle lu-

kuisia ovia, jotka olisivat muuten 
pysyneet suljettuina.

Kasvoin maalla, jossa harras-
tusmahdollisuuksia oli rajatusti ja 
naapureita harvassa. Kirjasto ko-
tikylästäni onneksi löytyi. Kah-
lasin nopeasti lasten- ja nuorten-
kirjat, minkä jälkeen siirryin ai-
kuisten osaston tarjontaan. Kah-
den kielen taitaminen tuplasi tar-
jonnan: mikäli uutta Neiti Etsivää 
ei ollut ilmestynyt ruotsiksi, suo-
menkielinen vastine saattoi löytyä 
hyllystä.

Lukemalla olen oppinut näke-

mään elämän monimuotoisuu-
den ja päässyt eri aikoihin ja maa-
ilmoihin. Viime vuosina lukuhar-
rastus on kuitenkin ollut säästö-
liekillä. Koska pyörittelen päivät 
pitkät työkseni sanoja ja lausei-
ta, minun on vaikea olla analysoi-
matta tekstejä ja antautua niiden 
vietäväksi. 

Nykään kannan tiiliskiviro-
maanien sijaan kotiin lähinnä las-
tenkirjoja. Mikäli hankkisin vas-
taavan kirjamäärän itse, sekä ra-
hat että säilytystila hupenisivat 
hetkessä. Kirjaston ansiosta va-
likoima pysyy monipuolisena ja 
lapsen kehitystä mukailevana. 
Etenkin monikielisissä perheissä 
kirjastokirjat ovat avainasemassa 

rikkaan ja hyvän kielitaidon tur-
vaamisessa.

Kun kuntapalveluista tehdään 
tyytyväistutkimuksia, kirjastot 
nousevat yleensä kärkeen. Kun-
tien ja kaupunkien yleisissä kir-
jastoissa myös käydään ahkerasti: 
vuonna 2015 yli 49 miljoonaa ker-
taa. Verrattuna moneen muuhun 
kuntapalveluun, kirjastojen kus-
tannukset ovat kuitenkin alhaisia: 
noin 58 euroa kuntalaista kohden. 

Suosiosta huolimatta kirjastot 
ovat usein uhattuina, kun kunnat 
vääntävät budjeteista. Ehkä päät-
täjät ovat vieraantuneet arjesta, 
jossa lehtiä saati uutuuskirjoja ei 
noin vain klikkailla kotiin oman 
nettiyhteyden kautta?

Tämä kolumni on oodi eli ylis-
tyslaulu kirjastoille. Oodi valittiin 
myös Helsingin uuden keskusta-
kirjaston nimeksi. Vitsiniekat ovat 
nähneet siinä viittauksia englan-
nin kielen sanaan overdose, ylian-
nostus. Se ei välttämättä ole huo-
no asia. Itse olen ainakin saanut 
vuosien varrella kirjoista usean 
viihdyttävän, haastavan ja näkö-
kenttää laajentavan ruiskeen.

Vaikka uusi kirjastolaki pai-
nottaa kirjastojen yhteiskunnallis-
ta roolia, toivon, että niissä saa jat-
kossakin hypistellä kirjoja rauhas-
sa jatkuvalta ärsykesyötöltä.

MARINA WIIK 
marina.wiik@jhl.fi

Oodi kirjastolle

RISTIKKO

TOIMITTAJALTA

EDELLISEN 
RISTIKON 
RATKAISU
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TYÖSSÄ TYÖSSÄ

Kirjasto on teerijärveläisten 
yhteinen olohuone

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-

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

Tove Knutar Sjöblomin (vas.) ja 
Mikaela Byskata-Ahlskogin mieles-
tä avoimet keskustelutilaisuudet ja 
kulttuuritapahtumat olisivat kiva lisä 
Teerijärven kirjaston arkeen. 
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JHL:läiset Tove Knutar Sjöblom ja Mikaela Byskata-Ahlskog ovat toiveammatis-
saan. He työskentelevät kirjastovirkailijoina Teerijärven kyläkirjastossa ja kehuvat 
työtään monipuoliseksi ja vaihtelevaksi.

– Työ sisältää kaikkea kirjojen tilaamisesta ja muovittamisesta tiedon etsimi-
seen. Parasta ovat kuitenkin asiakkaat, he kehuvat ahkeria lukijoita ja kirjastossa 
kävijöitä.

Jutusta kävi ilmi, että kulttuuri- ja sivistyspalveluja, kuten kirjastoa, pyöritetään 
pienellä rahalla mutta suurella sydämellä. Kruunupyyssä kirjastoauton kohtalo on 
joka vuosi vaakakupissa, mutta kyläkirjastoa ei sentään ihan heti uhkaa sulkemi-
nen.

Motiivin jutun kyläläisten yhteisestä kohtaamispaikasta kirjoitti toimittaja Ma-
rina Wiik. Myös kuvat olivat hänen.

Myös kiky-sopimus kiinnosti
Myös Motiivin juttu kiky-sopimuksen vaikutuksista kiinnosti lukijoita.

Jutun mukaan lähes kaikkien täyttä työaikaa tekevien JHL:n jäsenten vuosityö-
aika piteni 24 tunnilla kilpailukykysopimuksen takia. Vain palo- ja pelastusalan 
henkilöstö, Heta-sopimuksen piirissä olevat henkilökohtaiset avustajat sekä val-

Arpaonni suosi tällä kertaa seuraavia palautteen antajia: Päivi Laari, Kuukanniemi, Kerttu Ulmanen, Varpaisjärvi ja Raymond Mäkeläinen, Turku.

tion ja yksityisen sosiaalipalvelualan tuntipalkkaiset välttyivät työajan pidennyk-
seltä.

Juttu oli otsikoitu ”Kyky pidensi lähes kaikkien työaikaa”, ja sen kirjoitti toimit-
taja Ulla Puustinen

Vahva myös yksityissektorilla
Kolmanneksi kiinnostavimmaksi jutuksi lukijat äänestivät kahden aukeaman tee-
makokonaisuuden, jossa käsiteltiin JHL:n merkitystä yksityisillä sopimusaloilla.
Artikkeli keskittyi etenkin yksityiseen sosiaali- ja terveyspalvelualaan, jossa JHL 
on vahva edunvalvoja. Kansijutun kirjoitti toimittaja Ulla Puustinen ja kuvat olivat 
Vesa Laitisen. 

Palautteen perusteella lukijat ovat pikkuhiljaa löytämässä myös Kysy ihmeessä 
-palstan. Palstalla julkaistaan lukijoiden toimitukselle ja liiton edunvalvontaan 
lähettämiä kysymyksiä vastauksineen.

Viime numerossa ihmeteltiin työehtosopimusten yleissitovuutta sekä henki-
lönostojen ja -siirtojen kilorajaa. Yksi lukija halusi tietää, mitkä ovat yleisimmät 
työsuhde-edut.

Palautetta tuli noin 80 lukijalta. Kiitos!

Kirjasto kiinnosti
Kirjasto on peruspalvelu, josta 
kannattaa pitää kiinni. Ihan kuten 
Kruunupyyn Teerijärvellä, jossa kylä-
läiset ovat ottaneet kirjaston olohuo-
neekseen. Teerijärven kyläkirjastosta 
kertonut juttu oli lukijoiden mielestä 
viime Motiivin kiinnostavin.

LUKIJAPALAUTE

Terveisiä lukijoilta
”Eri ammatteja esittelevät jutut ovat yleen-
sä Motiivin helmiä, niin tämäkin Teerijär-
ven kyläkirjastosta kertonut juttu. Lisäksi 
olen itsekin ahkera kirjaston käyttäjä.”

O.N. Eura

”Kirjasto on yhteinen ja monipuolinen 
sosiaalinen kokoontumispaikka.”

T.L. Meltaus

”Motiivissa on kiinnostavia kysymyksiä 
Kysy ihmeessä –palstalla, eli sivulla 24. 
Itsekin olen pyöritellyt samoja kysymyksiä 
ja huomaan että niin tekee moni muukin. 
Hyvä palsta!”

P.L. Kuukanniemi

”Luen kaikki Motiivin jutut, epäkiinnosta-
via ei ole lainkaan.”

T.U. Kestilä

”On aina ihana lukea Motiivista  ihmissuh-
teista, eläimistä ja työhyvinvoinnista!”

M.F. Vaasa

”Motiivin juttu Outi Lindgren-Näsmanista, 
joka on laatinut Pahojen ruokien keittokir-
jan, oli hauskinta lehdessänne ikinä!
Hepulin aiheutti lapsen tokaisu; ’Äiti, 
voitko olla tekemättä tätä ruokaa koskaan 
enää.’ Onneksi tuo kotikokki ei voinut olla 
tekemättä kirjaa aiheesta.”

A.H. Tampere

Vastaa ja voita!  
motiivilehti.fi/palaute
Mielipiteesi  
Motiivista on tärkeä.

Vastaa Motiivin lukijakyselyyn ja osallistu arvontaan. 
Arvomme kaikkien vastaajien kesken kolme JHL-tuotetta. 
Vastaukset 30.3.2017 mennessä. 
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Työeläkeuudistus voimaan
Eläkeuudistus tuli voimaan 1. tammikuu-
ta 2017 lukien. Uudistuksen myötä työn-
tekijöiden eläke alkaa kertyä 17-vuotiaana 
ja eläkeiän alaraja nousee 65 vuoteen as-
teittain. Eläkettä kertyy nyt koko työnteki-
jän ansaitsemasta palkasta, kun ansioista 
ei vähennetä aikaisempaan tapaan työn-
tekijän työeläkemaksua. Vuoden alusta 
lähtien eläke on karttunut kaikille ikäryh-
mille 1,5 prosenttia hänen ansaitsemistaan 
ansioista. 

Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi 
uutta eläkemuotoa: pitkän työuran ras-
kaissa töissä tehneelle työntekijälle tar-
koitetun työuraeläkkeen ja suuren suosi-
on heti voimaan tultuaan saaneen osittai-
sen varhennetun vanhuuseläkkeen. Sa-
malla osa-aikaeläke omana eläkemuoto-
naan poistui. Vuoden alusta voimaan tul-
leella eläkeuudistuksella ei ole vaikutus-
ta maksussa oleviin eläkkeisiin eikä jo an-
saittuihin eläkekertymiin.

Koulutusta ja työterveyshuoltoa 
irtisanotuille
Työsopimuslakiin ja viranhaltijalakiin on 
lisätty määräykset taloudellisella ja tuo-
tannollisilla perusteilla irtisanotun työn-
tekijän ja viranhaltijan oikeudesta osallis-
tua työnantajan kustantamaan työllisty-
mistä edistävään valmennukseen tai kou-
lutukseen.
        Velvollisuus tarjota työllistymistä edis-
tävää koulutusta tai valmennusta on työn-
antajilla, joiden palveluksessa on säännöl-
lisesti vähintään 30 työntekijää. Työnteki-
jältä ja viranhaltijalta edellytetään vähin-
tään viiden vuoden mittaista palvelussuh-
detta työnantajaan. Työllistymistä edistä-
vä koulutus tai valmennus on järjestettävä 
pääsääntöisesti kahden kuukauden kulu-
essa irtisanomisajan päättymisestä. Kou-
lutusvelvoitteen laiminlyöneen työnanta-

jan on korvattava kertakaikkisena korva-
uksena työntekijälle ja viranhaltijalle kou-
lutuksen tai valmennuksen arvoa vastaa-
va määrä. 

Työterveyshuoltolakiin on lisätty uusi 
säännös, jonka perusteella työnantaja on 
velvollinen järjestämään työterveyshuol-
lon palvelut taloudellisilla ja tuotannol-
lisilla perusteilla irtisanomilleen kuuden 
kuukauden ajan työntekovelvollisuuden 
päättymisestä.

Työterveyshuollon 
järjestämisen edelly-
tyksenä on irtisanotun 
vähintään viisi vuotta 
kestänyt palvelusuhde 
irtisanovaan työnanta-
jaan ja työnantajan pal-
veluksessa säännölli-
sesti olevien työnteki-
jöiden määrän on olta-
va vähintään 30. Irtisa-
notun työntekijän ja vi-
ranhaltijan saama val-
mennus, koulutus ja 
työterveyshuollon pal-
velut ovat verovapaita.

Yhdenvertaisuussuunnitelma  
pakolliseksi
Tämän vuoden alusta lukien on yhden-
vertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi ollut pakollinen kaikilla 
työpaikoilla, joissa työskentelee säännölli-
sesti vähintään 30 työntekijää.
  Työnantajan mukauttamisvelvollisuu-
den laiminlyönti on nyt yhdenvertaisuus-
lain mukaista syrjintää. Mukauttamisel-
la tarkoitetaan sellaisia kohtuullisia muu-
toksia ja järjestelyjä, joilla varmistetaan 
vammaisten mahdollisuus käyttää ihmis-
oikeuksia ja perusvapauksiaan yhdenver-
taisesti muiden kanssa.

Mahdollisuus rekrytointikokeiluun 
Julkisista työvoima- ja yrityspalveluis-
ta annettuun lakiin lisättiin vuoden alus-
ta mahdollisuus niin sanottuun rekrytoin-
tikokeiluun, jossa työkokeilua voidaan 
käyttää lyhytkestoisesti soveltuvuuden 
arviointiin ennen työsopimuksen solmi-
mista. Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohja-
ta henkilöasiakkaan saman kokeilun jär-
jestäjän kanssa enintään kuukauden kes-
tävään rekrytointikokeiluun.

  Rekrytointikokeiluun 
ohjaamisen edellytyk-
senä on, että henkilö-
asiakas yhdessä kokei-
lun järjestäjänä toimi-
van työnantajan kanssa 
pyytävät sitä.
 Rekrytointikokeilun 
osallistumisaika vähen-
netään koeajan enim-
mäispituudesta, mikäli 
osapuolet tekevät työ-
sopimuksen samois-
ta tai samankaltaisista 
tehtävistä kokeilun jäl-
keen. Rekrytointikokei-

lua koskeva määräys on voimassa määrä-
aikaisena vuoden 2018 loppuun saakka.     

Aikuiskoulutustuki pienenee
Aikuiskoulutuksen enimmäiskesto lyhe-
nee 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja ai-
kuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 
prosentilla. Muutoksista sovittiin kilpailu-
kykysopimuksen yhteydessä, koska hal-
litus oli muuttamassa aikuiskoulutustu-
kea lainapainotteiseksi, mikä olisi käytän-
nössä romahduttanut aikuiskoulutustuen 
käytön.
           

KEIJO KARHUMAA  
LAKIMIES 

JHL

HALLITUS OLI MUUT-

TAMASSA AIKUISKOU-

LUTUSTUKEA LAINA-

PAINOTTEISEKSI, MIKÄ 

OLISI KÄYTÄNNÖSSÄ 

ROMAHDUTTANUT 

AIKUISKOULUTUSTUEN 

KÄYTÖN.

Palkansaajien asemaan muutoksia vuoden 2017 alusta
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JHL uppfattas som en stark intressebevakare 
framför allt inom den offentliga sektorn. En 
allt större del av förbundets medlemmar arbe-
tar ändå inom privata avtalsområden. Vilka är 
dessa arbetstagare och var arbetar de?

ULLA PUUSTINEN 
FOTO VESA LAITINEN 
ÖVERSÄTTNING KRISTIAN JOHANSSON

Förbundet är starkt 
också inom privatsektorn

Sofia Hyytinen jobbar vid det priva-
ta daghemmet Touhula i Sandkulla, 
Vanda. Motion och rörelse betonas 
starkt i verksamheten, vilket bidrog 
till Hyytinens val av arbetsplats. 
– Hos oss är det tillåtet att springa, 
hoppa och till och med klättra på 
borden ibland, säger Hyytinen. 
Hon blev närvårdare våren 2014 
och fick nästan genast jobb. 
– Det bästa är barnen. Jag gillar 
också lagarbete. 
Touhula följer kollektivavtalet för 
privata socialvården, som garan-
terar en nästan lika hög ingångs-
lön som kommunsektorns avtal. 
Till personalförmånerna hör två 
rekreationsdagar per år, en relativt 
omfattande arbetshälsovård och 
motionssedlar för 200 euro i året. 
Arbetsgivaren uppmuntrar perso-
nalen att fortbilda sig, vilket också 
Sofia Hyytinen har i tankarna, men 
inte riktigt ännu.
– Först vill jag få arbetserfarenhet 
och utvecklas i mitt nuvarande jobb.
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JHL fick i fjol cirka 11 000 nya med-
lemmar. Av dem jobbar 39 procent, 
det vill säga kring 4 300 personer, 
inom privata avtalsområden.

Närmare en tredjedel av förbundets 
medlemmar som är i arbete får sin lön 
av en privat arbetsgivare. På basis av 
medlemsutvecklingen under de senaste 
åren kommer andelen att öka ytterligare. 
Bland svenskspråkiga medlemmar är an-
talet arbetstagare inom privata avtalsom-
råden kring 700. 

JHL förhandlar fram 15 kollektivavtal 
inom de privata avtalsbranscherna och 
välfärdsområdet och ett motsvarande an-
tal firmaspecifika kollek-
tivavtal. Dessa avtal till-
lämpas i kommunala och 
statliga företag och af-
färsverk samt i stiftelser, 
föreningar och privata 
företag, bland dem även 
börsnoterade aktiebolag.

Utgående från med-
lemsantalet är JHL:s 
största avtal inom den 
privata sektorn Avain-
ta-avtalet, kollektivavta-
len för den privata soci-
alvården och privata häl-
sovården, kollektivavta-
len för arbetstagare och 
tjänstemän inom energibranschen, kol-
lektivavtalet för personliga assistenter, 
kollektivavtalet för den privata undervis-
ningssektorn och universitetens kollek-
tivavtal. Ett stort antal JHL-medlemmar 
arbetar också inom PALTA-branscherna.

Från omsorg till parkering
Arbetsplatsernas mångfald sträcker sig 
ända från kommunalt bolagiserad kost-
hållning till rengöring, från energibran-
schen till verkstäder, laboratorier och 
infratjänster, från avtallshantering till 
hamnar och idrottstjänster, från privata 
parkeringsföretag till textil- och tvättser-
vice och vidare till barnskydd.

Om man utelämnar de JHL:are som 
arbetar i kommunala och statliga fö-
retag och affärsverk, är vård- och om-
sorgstjänsterna, boendetjänsterna, sjuk-
transporten och dagvården de största 
och viktigaste privata avtalsområdena. 
Mer än 10 000 förbundsmedlemmar ar-
betar inom dessa branscher.

Vanligaste yrket: närvårdare
Det finns inga stora skillnader mellan de 
JHL-medlemmar som arbetar inom pri-
vatsektorn och dem som arbetar inom 
kommunsektorn. Majoriteten av dem är 

kvinnor, precis som inom 
JHL:s största avtalssektor, 
kommunsektorn.

Medelåldern är i stort 
sett densamma, det vill sä-
ga omkring femtio år. Nya 
medlemmar som arbetar 
inom privatsektorn är än-
då i genomsnitt två till tre 
år yngre än nya medlem-
mar vid kommuner, staten 
och församlingarna.

Det vanligaste yrket för 
kvinnomedlemmar inom 
privatsektorn är närvårda-
re. Anstaltvårdare kommer 
på andra plats. Därefter 

följer personliga assistenter, handledare, 
städare, kockar och matservicearbetare. 
Bortsett från personliga assistenter place-
rar sig samma yrkesbeteckningar också i 
topp fem för den offentliga sektorn.

I männens yrken syns däremot klara 
skillnader. Enligt JHL:s medlemsregis-
ter är det proportionella antalet manli-
ga närvårdare, handledare och personli-
ga assistenter högre inom privata än of-
fentliga sektorn.

Den vanligaste yrkesbeteckningen för 
män är dock densamma inom både pri-
vata och offentliga sektorn, det vill sä-
ga fastighetsskötare. Ett stort antal med-
lemmar inom såväl offentliga som priva-
ta sektorn arbetar också som elmontörer, 
maskinreparatörer och vaktmästare.

Bland svenskspråkiga är de vanligaste 
yrkena närvårdare, köksbiträde, person-
lig assistent och städare. 

Olikheter i intressebevakningen
Förtroendeman Marja-Liisa Juvén från 

Jämsä har erfarenhet av intressebevak-
ning både inom den offentliga och pri-
vata sektorn. När Jämsä stad i septem-
ber 2015 lade ut vårdtjänsterna till Jäm-
sän Terveys Oy, som är en del av Pihlaja-
linna-koncernen, övergick Juvén med de 
övriga 450 anställda i bolagets tjänst. 

Tidigare jobbade hon i sex års tid som 
huvudförtroendeman i huvudsyssla vid 
Jämsä stad.

–  De anställda har inte längre en hu-
vudförtroendeman. Som förtroendeman 
har jag under en tre veckors period 12 
timmar på mig att sköta 80 JHL-medlem-
mars ärenden. Min övriga tid går åt till 
äldrevården.

Ägarbytet ledde också till andra för-
ändringar i intressebevakningen. I kom-
munerna behandlas ärendena i samar-
betskommittéer och även mindre föränd-
ringar som påverkar medlemmarnas ar-
bete avhandlas direkt med arbetsgivaren. 
Kulturen är annorlunda i stora koncerner 
där anvisningar kommer uppifrån. 

– Som förtroendevalda har vi en ”di-
alogträff” med arbetsgivarens represen-
tant med två månaders mellanrum, men 
våra möjligheter att påverka är mycket 
små, säger Juvén.

Enligt henne finns det problem också 
med tillgången till information.

– Det dröjer att få svar, förmodligen 
på grund av att organisationen som skö-
ter personalfrågor i en stor koncern är så 
tunn. Det är svårt att hitta en person som 
kan svara på våra frågor.

Frågor finns det gott om, eftersom fö-
retaget från och med början av februari 
började tillämpa den privata hälso- och 
socialvårdens kollektivavtal i stället för 
AKTA.

– Det betyder att man bland annat har-
moniserar lönerna. Vi har fått mycket be-
gränsat med information om saken och 
inga diskussioner har förts med persona-
lorganisationerna, påpekar Juvén.

"VI MÅSTE BLI  

AV MED TUDEL-

NINGEN. DEN HAR  

NEGATIV INVER-

KAN PÅ INTRES-

SEBEVAKNINGEN 

OCH MEDLEMS-

FÖRANKRINGEN."

Arbetsgivare JHL:are  

Folkhälsan Välfärd Ab       120

Axxell Utbildning Ab 33

De Gamlas Hem 22

Privatpersoner 13

STORA PRIVATA ARBETSGIVARE 
BLAND SVENSKSPRÅKIGA
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Rättelse 2/2017
Artikeln ”Konkurrenskraftsavtalet 
– läs vad det innebär!”, som pub- 
licerades i Motiv/Motiivi 2/2017, 
innehöll ett fel. 

I texten på sidan 49 stod det att 
arbetstiden inom industrin förlängs 
genom att införa jobb under bland 
annat fastlagstisdagen och tretton-
dagen. 

Rätt uppgift skulle ha varit att 
arbetstiden inom industrin förlängs 
genom att införa jobb under bland 
annat Kristi himmelsfärdsdag och 
trettondagen. Fastlagstisdagen har 
inget med saken att göra.

Camilla Järvinen, 35 
Nykarleby
familjedagvårdare

Eftersom jag inte själv hinner ställa upp för förbundet 
på riksnivå, känns det viktigt att påverka åtminstone 
genom att rösta. Jag har ännu inte valt vem jag ska 
lägga min röst på, utan velar mellan några alternativ. 
Kandidaten ska vara svenskspråkig och får gärna vara 
en yngre kvinna. Det är en fördel om hon har liknande 
arbetsuppgifter som jag själv. 

Anki Sundvall, 46
Malax
skolgångsbiträde

Jag röstar på en svenskspråkig kandidat från Öster-
botten. Den jag röstar på behöver inte ha samma yrke 
som jag. För mig är det viktigare att kandidaten är 
redo att jobba för medlemmarnas bästa och får något 
till stånd. Att rösta är varje medlems grundrättighet 
och ett bra sätt att påverka. 

Petra Kock, 42, 
Pedersöre
vårdare/handledare

Jag kommer att rösta och har också deltagit aktivt i 
valarbete. Den som får min röst är svenskspråkig och 
väl insatt i mitt arbete. Jag anser att valdeltagandet 
är det bästa sättet att påverka och få gehör för egna 
åsikter. 

Ska du rösta?
Är det viktigt att rösta i förbundsvalet och 
hur väljer en sin kandidat? Vi frågade några 
svenskspråkiga JHL-medlemmar. 

Hitta din egen kandidat via JHL:s kandidattest  
jhl.fi/kandidattest. Rösta senast den 28 mars 2017!

Välj beslutsfattare  
i din kommun! 
Förbundsvalet följs av kommunalvalet i april. I JHL:s 
mål inför valet betonas bland annat att kommunalt 
anställda ska ha rättvisa arbetsvillkor och arbetsförhål-
landen. Kommunala förtroendevalda beslutar om dessa 
bland annat via konkurrensutsättningar och upphand-
lingar. Valdagen är söndagen den 9 april 2017. För-
handsröstningen i hemlandet ordnas 29.3–4.4.2017.

Läs mer om kommunalvalet: Jhl.fi/svenska > om jhl > 
kommunalvalet

JHL får ris och ros
Även JHL:s avtalsombudsman 
Veikko Lehtonen medger att det 
kan finnas större utmaningar i att 
sköta ett förtroendeuppdrag hos 
en privat aktör jämfört med kom-
munala arbetsgivare.

– Inom den privata sektorn är 
organiseringsgraden lägre och 
verksamheten också i allmänhet 
mer splittrad. JHL:s förenings-
struktur betjänar inte heller in-
tressebevakningen inom privat-
sektorn på bästa sätt, speciellt då 
det gäller vården, funderar han.

Å andra sidan har JHL ett gott 
rykte som intressebevakare och 
regionkontoren täcker en större 
del av Finland än hos andra or-
ganisationer. Det omfattade kon-
torsnätverket är en marknadsför-
del också inom de privata avtals-
områdena.

Lehtonen drar sig ändå inte för 
att också kritisera förbundet. 

– Det finns en tendens att inom 
förbundet se en motsättning mel-
lan offentligt och privat. Vi mås-
te bli av med den här tudelning-
en, eftersom attityden har en ne-
gativ inverkan på intressebevak-
ningen och medlemsförankringen 
inom de privata avtalsområdena, 
säger han. 

Trots att förbundet ibland och 
på goda grunder riktar kritik mot 
privata arbetsgivare, kan dessa er-
bjuda sina anställda mycket gott. 

– Pihlajalinnas, Mehiläinens 
och andra motsvarande aktörers 
sätt att organisera arbetet är värt 
beröm. Arbetstagarna har själva 
ansvar för och frihet att utveckla 
sina jobb, eftersom allt överflödigt 
rensats bort från arbetsprocessen, 
säger Lehtonen. 

Han påpekar att när arbetsta-
garen kan fokusera på det väsent-
liga innehållet och själv påverka 
sitt arbete, trivs hen bättre. Loja-
liteten gentemot arbetsgivaren 
ökar, även om lönen inte skulle 
vara så hög. n
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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

Avustajat järjestäytykää!
Henkilökohtainen avustaja on todella tärkeä henkilö 
avustettavalle. Työssä on eduksi, jos kemiat pelaavat 
avustettavan kanssa ja työtehtävät on kirjattu selvästi 
työsopimukseen.

Olen usein saanut kuulla, kun niin mielellään 
avustettava pyytää tekemään niitäkin töitä, mitä ei ole 
kirjoitettu yhdessä työsopimukseen. Viimeistään ne ke-
miat ovat tässä vaiheessa koetuksella. Avustajan pitäisi 
alle 10 euron palkalla tehdä esimerkiksi talonmiehen 
hommat, suursiivouksia ja toimia fysioterapeuttina 
täysin vailla pätevyyttä.

Ei taida olla mitään, mitä henkilökohtaisella avus-
tajalla ei voisi teettää? Moni avustaja on lyönyt työ-
kintaat juuri tämän takia tiskiin. Avustettava kiristää 
lopputilillä, jos avustaja sanoo, ettei osaa tai ei ryhdy 
jotakin tekemään.

Osa ajaa avustettavien asemaa ja jotkut toimi-
jat voivat olla jopa vastahankaisia määrittelemään 

henkilökohtaisten avustajien tehtävärajauksia. Tämä 
olisi kuitenkin todella tarpeen sekä avustettavalle että 
avustajalle ja lisäksi selkeyttäisi työtä.

 Kehotan kaikkia avustajia järjestäytymään am-
mattiliittoon. Liitto ajaa avustajien etuja vaikeissa 
tilanteissa. Yksin ei kannata jäädä niitä miettimään ja 
ratkomaan,  jos työnantajan kanssa ei niistä pääse so-
puun. Odotan mielenkiinnolla niitä kursseja, jotka JHL 
järjestää Oulussa henkilökohtaisille avustajille.

Meitä avustajia on Oulussakin liki 1 500. Emme ole 
ihan pieni ammattikunta, vaikka itsenäistä tai jokseen-
kin yksinäistä työtä teemmekin. Meidän aika olisi jo 
järjestäytyä yhdeksi!

Olen itse toiminut nyt neljä vuotta avustajana. Tässä 
työssä, jos missä, saa auttaa ihmistä niin, että hän 
pystyy asumaan kotona eikä laitoksessa.

 
HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA OULUSTA

Hyvästit tuetuille lomille
Odottelimme vaimoni kanssa sitä, milloin tulevat uudet tukilomahakemukset 
Motiivin sivuille vaan eipä kuulunut. Lopulta soitin JHL:n toimistoon ja sain 
kuulla, että koko homma on lopetettu. Sikäli sääli, että pari vuotta sitten olimme 
varalla ja viime vuonna olimme yllättäen liian varakkaita eläkeläisiä. Tänä vuon-
na luulimme, että natsaisi, mutta eipä tarvinnut enää yrittää.

Olisiko ollut liikaa vaivaa ilmoittaa Motiivissa lopetuksesta, että olisi voinut 
suunnitella jotakin muuta? Mieleeni tulee, etten ole varmasti ainut, joka odotti 
tukilomailmoitusta. Ainakin meikäläisen kohdalla lomatuki on Motiivi-lehden 
lisäksi ainoa etu jäsenmaksusta.

En ole tarvinnut lakko-, enkä muita avustuksia. Toivottavasti Livohka sentään 
säilyy jäsenistön virkistyskohteena. Senhän aikoinaan jo hankki ja rakennutti KTV, 
jonka jäsenenä olin noin 40 vuotta.

TAPIO RUOHONEN, NAANTALI

JHL on karsinut tuettujen lomien määrää osana vuoden 2017 toimintasuunni-
telmaa, joka on hyväksytty liiton hallituksessa keväällä 2016. Livohkan tuetuista 
ja ohjatuista lomajaksoista on luovuttu. Livohka on edelleen jäsenten käytössä 
edullisin jäsenhinnoin. Motiivin numerossa 2/2017 on esitetty Hyvinvointilomien 
JHL:n kanssa yhteistyössä (eli JHL:n jäsenille kohdistetut lomajaksot) järjestämät 
vuoden 2017 lomajaksot ja Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n aikuis- ja 
perhelomien jaksot kesään 2017 saakka. Lehdessä on myös perheiden Pohjan-
tähti -leirin tiedot ja haku.

JHL:läiset voivat hakea Hyvinvointilomien tuettuja lomia sekä Palkansaajien 
hyvinvointi ja terveys PHT ry:n lomia näiden toimijoiden nettisivujen kautta. 
Jäsenmaksulla jokainen JHL:läinen saa käyttöönsä kaikki jäsenedut, kuten Turvan 
vakuutukset. Lisätietoja vakuutuksista, linkit hakuohjeisiin ja kaikkiin JHL:n 
jäsenetuihin ovat www.jhl.fi/jasenedut -osoitteessa. Huomaa, että osoite kirjoite-
taan ilman ääkkösiä. Liitolla on itsellään jäsenille tarjolla edullisia lomapaikkoja, 
Levillä Levimaja ja Levin lomaosake sekä Hartolassa Suojalan maja. Lisäksi jä-
senten käytössä on Julkisen alan opinto- ja lomatoimintasäätiön Hamaran maja 
Laakasalon huvila.

Näiden lisäksi liitto hankkii edullisin hinnoin jäsenten käyttöön Holiday Clubin 
lomaosakeviikkoja eri kohteista yli 150 viikkoa vuodessa.

PÄÄTOIMITTAJA KAISA LÄÄRÄ

Eutanasia
Eutanasia on tulossa eduskunnan 
käsittelyyn lähiaikoina. Aihe on 
ajankohtainen ja Motiivinkin helmi-
kuun numerossa 2/2017 toimittaja 
Saija Heinonen kertoi mielipiteensä 
Toimittajalta-kolumnissa sivulla 44.

Minun mielipiteeni eutanasi-
aan on vastustava. Eutanasian 
kansalaisaloitteen yhtenä aloitteen 
tekijänä on ollut Esko Seppänen, 
motiivinaan poikansa kärsimykset 
parantumattomassa sairaudessa. 

Mielestäni eutanasiaan suhtau-
tuvat myönteisesti useammin kuole-
mansairaan omaiset kuin itse sairas 
ihminen. Itsekin olen jo elämäni illassa, 
mutta en ole allekirjoittanut aloitetta. 
Haluan seurata maailman menoa vii-
meiseen hengenvetooni asti.

Olen sitä mieltä, että asiassa on 
kysymys rahasta ja sen riittävyydestä. 
Kuolevan potilaan inhimillinen kohtelu 
ja hoiva tulevat yhteiskunnalle liian 
kalliiksi. Halvin tapa päästä eroon 
sairaasta, on lopettaa hänen elämänsä 
kuin koiran, joka on tullut vanhaksi ja 
raihnaiseksi.

Eutanasian ideahan on vapauttaa 
ihminen kivuista ja kärsimyksistä, joiden 
oletetaan väijyvän ihmistä kuoleman 
porteilla. Maailmassa on kuitenkin mil-
joonia ihmisiä, jotka kärsivät kauheita 
kipuja ja särkyjä, esimerkiksi sodan, 
onnettomuuden tai luonnonkatastrofien 
uhreina. Heille ei useinkaan voida antaa 
hoivaa eikä lievitystä kipuihin, puhu-
mattakaan saattohoidosta.

Tuossa valossa sairaan ihmisen kärsi-
mykset Suomessa ovat minimaaliset. Ne 
kyllä kestetään. Täällä ei ketään jätetä 
ihan yksin kuoleman kynnyksellä, niin 
haluan uskoa. Hoitotasoissa kuiten-
kin on varmasti paljon eriarvoisuutta. 
Esko Seppänenkin oli tyytyväinen ja 
huojentunut, kun hänen poikansa pääsi 
hyvään saattohoitoon. Sellainen tämän 

päivän Suomessa on mahdollista vain 
varakkaille.

Kuolema on elämän laki. Tänne 
synnytään ja kuollaan kukin ajallaan 
ja tavallaan. Toinen kuolee äkillisesti, 
toinen taas kauemmin kärsien. Tähän 
ikään ehtineenä on nähnyt monta tapaa 
kuolla.

En ole uskova, mutta kadehdin hei-
dän tapaansa kohdata kuolema. Mum-
molleni kuolema ei ollut ongelma. Hän 
eli 86-vuotiaaksi, mutta epäili monesti, 
että Jumala on unohtanut hänet tänne 
maan päälle. Omasta mielestään hän oli 
sukupolvensa viimeinen mohikaani.

Vanha tätini oli myös uskova. Hän 
eli lähes 100-vuotiaaksi, kunnes kuoli 
syöpään. Lopussa sairaudesta johtuvat 
kivut olivat ankarat, mutta hän kehui 
Jumalaansa, ettei se anna ihmiselle 
enempi kärsimystä kuin minkä ihminen 
pystyy kantamaan. Hänen mielestään 
ennen vaivanneet nivelkivut olivat pois-
tuneet, kun syövän aiheuttamat kivut 
ilmaantuivat.

Myös Antti Eskola luottaa Jumalaan-
sa. Hänen uusimmassa kirjassaan ”Van-
huus” hän kirjoittaa: ”Kun se (Jumala) 
on huolehtinut hänestä tähänkin asti, 
niin varmasti se pitää huolen hänestä 
kuolemassakin.” 

ANTERO AITTO-OJA, OULU 
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Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

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

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja 
autosi olette 
arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

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

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu



Yli 400 erilaista 
polkupyörää 

sähköavustuksella 
tai ilman –

toimitettuna  
minne haluat

Kuvassa Helkama CE3 -sähköpyörä. Hinta 1499,90 €, 
Apurahalla 77 € / 24 kk. Verk.com/30072

Meillä  
poljetaan 
hintoja...

   todennä-
köisesti aina
  halvemmaksi

HELSINKI
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

AVOINNA
Ma–la 9.00 – 21.00
Su 12.00 – 18.00

PIRKKALA
Saapastie 2
33950 Pirkkala

OULU
Kaakkurinkulma 4 
90410 Oulu

WEB JA 24 H KIOSKI
Aina auki

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

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI


	001
	014mv1703
	031mv1703
	040mv1703
	049mv1703

