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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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Saan työssäni päiväkodissa seurata lasten kas-
vua ja kehitystä. Vaikka usein on kiire, olen 
kiitollinen jokaisesta päivästä. Teen työtä, jol-
la on merkitystä.

Työstä saan virtaa myös järjestötoimintaan ja yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen. Minulla on ollut 
hyvä mentori, pitkäaikainen yhdistyksen puheenjoh-
taja ja JHL:n edustajiston jäsen Mirja Suntila. Hän 
houkutteli minut vuonna 2010 JHL:n jäseneksi ja sa-
maan syssyyn mukaan yhdistystoimintaan.

Sillä tiellä olen edelleen: 111 ääntä nostivat minut, 
ensikertalaisen, JHL:n uuteen edustajistoon. Kiitos 
luottamuksesta – pyrin olemaan sen arvoinen!

Mirja potki minua lempeästi myös Mänttä-Vilp-
pulan kunnallispolitiikkaan. Yksi kausi valtuustos-
sa on takana, ja kuntavaalissa sain mandaatin jatkaa, 
vaikka valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä 
olen joutunut tekemään ikäviä päätöksiä. Olisi niin 
helppoa jakaa hyvää, mutta pois ottamista ei tee kos-
kaan kevein sydämin.

Olen päättäjänä harkitseva: punnitsen asiaa mo-
nelta kantilta. Kokemus on kuitenkin tuonut nope-
utta, enkä enää jahkaile. Tärkeintä on, että voin seis-
tä päätösteni takana, vaikka ne eivät kaikkia miellyt-
täisikään. Politiikkaan ei kannata lähteä, jos odottaa 
kiitosta, sillä useimmiten palaute on kaikkea muuta.

Olen tiimipelaaja, mutta tarvittaessa uskallan uida 
myös vastavirtaan. Tiedän, että monet puoluetoveri-
ni karsastavat terveydenhuoltopalveluiden yhtiöit-
tämistä, mutta Mänttä-Vilppulassa yhteisyritys yk-
sityisen pörssiyrityksen kanssa pelasti lähipalvelut.

Myös JHL:ssä olisi syytä luopua kahtiajaosta, jon-
ka mukaan kaikki julkinen on aina hyvää ja yksityi-
nen huonoa. Kummastakin löytyy hyvää ja huonoa, 
eikä maailma ole niin mustavalkoinen.

Yritän tuoda edustajistoon uutta näkökulmaa ja 
sitä tietämystä, jota on elämän varrella takataskuun 
karttunut. Tunnen työpaikkojen arjen, ymmärrän nu-
meroiden päälle ja tiedän kuntatalouden realiteetit, 
mutta on minulla paljon oppimistakin. Odotan sitä 
innolla. n

PÄÄOSASSA 

Marika Ala-Herttuala, 36
Kotipaikka: Mänttä-Vilppula
Koulutus: tradenomi, lähihoitaja
Ammatti: lastenhoitaja
Perhe: avoliitossa, kaksi koiraa
Harrastukset: kunnallispolitiikka,  
järjestötoiminta, ulkoilu, käsityöt

MINUN MOTIIVINI

Ensikertalaisena  
edustajistoon
ULLA PUUSTINEN 
KUVA MATTI SALMI
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SISÄLTÖ Juha Kurki on lastensuojelun 
ammattilainen. Motiivin haastattelussa 
hän korostaa luottamuksen ja kohtaa-
misen merkitystä.

3 Ensi yrittämällä edustajistoon
Lastenhoitaja Marika Ala-Herttuala keräsi Pirkanmaalta 111 
ääntä ja pääsi ensi yrittämällä JHL:n edustajistoon. Ala-Hert-
tuala on syntyisin Mäntästä ja vaikuttaa Mänttä-Vilppulan 
kaupunginvaltuustoissa ja -hallituksessa.

6 Lastensuojelusta, päivää!
Lastensuojelutyöntekijä on harvoin odotettu vieras. Siksi las-
tensuojelun perhetyöntekijä Juha Kurki soittaakin ovikelloa 
nöyränä, melkein lakki kourassa. – Yhteistyö asiakasperheen 
kanssa perustuu luottamukseen ja siihen, että he kokevat 
tulevansa kuulluiksi, hän pohtii.

15 Edustajistoon 72 uutta kasvoa
JHL:n ylin päättävä elin, edustajisto, uusii kasvonsa, sillä vali-
tuksi tuli 72 uutta jäsentä. Edustajistoon valittiin myös aiem-
paa enemmän naisia. Mutta miksi äänestysaktiivisuus jäi niin 
alhaiseksi? JHL:n johtoroikka puntaroi syitä ja selityksiä.

18 Konstit on monet
Keskimäärin joka kolmas koulunkäynninohjaaja on lomautet-
tuna joko kesän tai osan kesästä. Oulun ja Kainuun seudun 
ohjaajien ammattialaverkosto on koonnut kokemuksia kun-
tien hyvistä käytännöistä työllistää ohjaajia koulujen loma-
ajoiksi. Lue vinkit Motiivin kansijutusta.

21 Työuraeläkkeessä monta mutkaa
Ensi helmikuussa suomalaisten eläkevalikoimaan tulee uusi 
palikka: työuraeläke. Se tuo vuosikymmenet raskasta työtä 
tehneelle uuden reitin eläkkeelle hiukan ennen vanhuuselä-
keikää. Mutta reitillä on monta mutkaa, ja monesta mutkasta 
voi ajaa ulos.

26 Vakuutus pahan päivän varalle
Suomen suurimman työmarkkinakeskusjärjestön SAK:n 
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta vertaa ammattiliittoja palo-
vakuutukseen: niitä ei tajua tarvitsevansa ennen kuin tulee 
tulipalo tai riitatilanne. 

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

Unettomuus on ongelma etenkin 
vuorotyössä. Asiantuntijat suosittavat 
kuitenkin lääkkeetöntä hoitoa. Lisää 
sivulla 30.
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TOIMITUSPÄÄLLIKÖLTÄ

Ymmärsitkö tuijottaa omaan napaasi, vai olitko yksi 
niistä monista, joka ei äänestänyt? Äänestysinto on las-
kenut jo pitemmän aikaa. Kuntavaalien äänestyspro-
sentti on pudonnut 20 prosenttia sitten 70-luvun. Huo-
lestunein äänenpainoin kysytään: ” Missä vika, kun 
jeppe ei äänestä?”

Alhaista äänestysintoa selitetään vaaliväsymyksel-
lä. Vaaleja järjestetään melkein joka vuosi.  Tänä kevää-
nä JHL:n jäseniä on siunattu peräti kaksilla vaaleilla, 
kun valtaa on jaettu sekä JHL:n edustajistovaaleissa et-
tä kuntavaaleissa.  

Ikävä kyllä, yhä useampi jätti mahdollisuuden vai-
kuttaa. JHL:n vaaleissa äänestysaktiivisuus putosi liki 
10 prosenttia. Äänestysprosentti oli 27,6, kun vuoden 
2012 vaaleissa se oli 37,2.  Kiinnostavaa kuitenkin on, 
että edustajisto uusi kasvonsa, peräti 72 edustajaa on 
uusia.

Kuntavaaleissa kansa kipitti uurnille vähän innok-
kaammin, yleinen äänestysaktiivisuus nousi puolisen 
prosenttia. Ei tuossakaan luvussa ole hurraamista, kos-
ka yli 40 prosenttia jätti äänestämättä. 

Äänestysinnon lopahtamisesta on syytetty myös 
värittömiä kampanjoita, ikään kuin kaiken pitäisi olla 
markkinahumua ja karnevaalia. Totuus kuitenkin on, 
että politiikassa ollaan usein vakavien asioiden äärellä. 
Ay-vaaleissa ja kuntavaaleissa asiat ovat hyvin lähellä 
omaa napaa. On huolestuttavaa, jos oma toimentulo, 
työsuhteen ehdot, päivähoito tai terveys eivät kiinnos-
ta edes äänestämisen verran. Niistä vaaleissa kuitenkin 
on kyse. Puolueet ja poliitikot käyttävät valtaa yhä pie-
nemmällä mandaatilla.  On hyvä muistaa, että jos sinä 
et päätä edes äänestää, joku muu päättää aina. 

Onnea ja menestystä JHL:n uudelle edustajistolle ja 
JHL:läislle valtuutetuille kunnissa. Luvassa on työn-
täyteisiä ja haastavia vuosia. 

lastenhoitaja     3

perhetyöntekijä, perheterapeutti 6

koulunkäynninohjaaja,  
koulunkäyntiavustaja   18

asemamies, kassapalveluhenkilö 43

Löydä oma ammattisi

Marika Ala-Herttuala on 
uusi kasvo JHL:n vasta valitussa 
edustajistossa. Kuntavaalissa hän oli 
Mänttä-Vilppulan ääniharava.

Marjatta Lindén osallistuu  
MTV:n tosi-tv-ohjelmaan, jossa etsi-
tään Suomen surkeinta kuskia. Kilpai-
lun lopputulos on selvillä toukokuussa, 
sivu 43. 

Motiivi verkossa, motiivilehti.fi
Löydät Motiivin jutut myös verkkolehdestä. Lisäksi verkkolehdessä 
 on uutta ja jatkuvasti päivittyvää aineistoa. Lue motiivilehti.fi 

MAARIT UUSIKUMPU 
maarit.uusikumpu@jhl.fi

19.4.2017

SEURAAVA MOTIIVI ILMESTYY 31.5. 
AINEISTOPÄIVÄ LEHTEEN ON 10.5.

Omaan napaan
kannattaa tuijottaa
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Lastensuojelu on ryvettynyt sana. Ihan en-
simmäisenä siitä tulee mieleen Eppu Nor-
maalin Murheellisten laulujen maa. Tiedät-
te biisin, sen jossa ”esi-isät juovuksissa totta 

kai, hakkasivat vaimot, lapset, jos ne kiinni sai”. 
Siitä tulevat mieleen alaikäisten kiireelliset huos-
taanotot ja iltapäivälehtien kohuotsikot uupu-
neista työntekijöistä ja sosiaaliviranomaisten epä-
onnistumisista ja laiminlyönneistä. Ja tietenkin 
pikku-Eerika, joka kuoli isänsä ja äitipuolensa pa-
hoinpitelemänä, koska kukaan ei välittänyt.

Leimaavakin se sana on. Niin leimaava, että tä-
hänkään juttuun ei saatu suostumaan yhtään las-
tensuojelun asiakasperhettä. Ei, vaikka heille lu-
vattiin täydellinen anonymiteetti.

Sitten on se toinen painava sana, luottamus. 
Voiko noista kahdesta, lastensuojelusta ja luotta-
muksesta, puhua edes samassa lauseessa?

– Voi, ja pitääkin puhua. Perheen kuulemi-
nen ja luottamuksen rakentaminen on ainoa kei-
no saada aikaan muutosta, uskoo JHL:läinen per-
hetyöntekijä ja perheterapeutti Juha Kurki Tam-
pereelta. Hän työskentelee lastensuojeluun ja si-
jaishuollon palveluihin erikoistuneessa Merikra-
tos Oy:ssä, jolla on toimipiste Tampereen lisäksi 

viidellä eri paikkakunnalla.
Luottamuksen siltaa rakentaessaan Kurki ker-

too soittavansa asiakasperheiden ovikelloa nöy-
ränä, melkein lakki kourassa, sillä harvoin lasten-
suojelutyöntekijä on odotettu saati kovin terve-
tullut vieras.

Kun on vain kaksi vaihtoehtoa
Asiakassuunnitelmaneuvottelu. Siinä yksi lasten-
suojeluun liittyvä outo ja vaikeasti avautuva sana, 
mutta Juha Kurjella on asiasta kosolti kokemusta.

– Se on aika hitokseen jännittynyt tilanne, oi-
keastaan vähän vinksahtanut. Paikalla on kunnan 
sosiaalityöntekijä, lastensuojelun perhetyöntekijä 
ja perhe. Ensin sanotaan käsipäivää, ja sitten so-
siaalityöntekijä kuvailee, millainen huolten vuori 
perheessä on, Kurki karrikoi.

Yhteispalaverissa asetetaan yleensä jokin ta-
voitetila, jonka suuntaan lähdetään työskente-
lemään. Myös perhe voi kertoa toiveitaan, mut-
ta todellisuudessa sen vaihtoehdot ovat aika vä-
hissä.

– Pahimmassa tapauksessa niitä on tasan kak-
si: joko perhetyöntekijä tulee perheeseen tai lapsi 
lähtee laitokseen.

ULLA PUUSTINEN 
KUVAT SUSANNA LYLY

Juha Kurki, lastensuojelun perhetyöstä, päivää!

Luottamus. Sitä sanaa lastensuojelun 
perhetyöntekijä Juha Kurki on miettinyt 
paljon. Se on mielessä silloinkin, kun hän 
menee ensikäynnille perheeseen, jonka 
lapsia uhkaa huostaanotto.

TYÖSSÄ
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TYÖSSÄ

Juha Kurki, lastensuojelun perhetyöstä, päivää!

JUHA KURKI, 37
Kotipaikka: Tampere
Koulutus: yhteisöpedagogi, perhe-
terapeutti
Ammatti: perheterapeutti/perhe-
työntekijä
Työpaikka: Merikratos Oy
Aiemmat työpaikat: Tampereen 
kaupungilla lastensuojelussa, las-
tenpsykiatrian osastolla, intensii-
visessä perhetyössä ja etsivässä 
nuorisotyössä vuosina 2004-2015
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TYÖSSÄ

Juuri tuossa asetelmassa kiteytyy Kurjen mielestä lasten-
suojeluun sisältyvä perustuvanlaatuinen ristiriita – nimit-
täin se, että perheen hätään ja toivottomuuteen vastataan 
pakolla.

– Lastensuojeluviranomaisen tarjoamasta avusta ei oi-
kein voi kieltäytyäkään, sillä muuten uhkana on lasten 
huostaanotto. Luottamuksen rakentamisen ja yhteistyön 
lähtökohtana tilanne on hankala, hän huokaa.

Sen takia riittävän aikainen perhetyö, esimerkiksi väsy-
neelle ja masentuneelle yksinhuoltajaäidille tarjottu kodin- 
ja lastenhoitoapu, olisi tehokkaampi, inhimillisempi ja vä-
hemmän leimaava toimintatapa kuin raskaan lastensuojelu-
koneiston väliintulo.

– Mutta ennaltaehkäiseviin avohuollon tukitoimiin ei 
useimmissa kunnissa vieläkään panosteta riittävästi, vaan 
annetaan perheiden tilanteen kärjistyä ja kriisiytyä. Sitten 
vasta laitetaan raskas pyörä pyörimään, ja maksetaan sen 
mukainen lasku, Kurki miettii.

Patenttiratkaisuja ongelmiin ei ole
Vanhemmuuden tuki. Siinä on taas yksi, tosin kovin klisei-
nen sanapari, jota lastensuojelussa viljellään. Mitä Juha Kur-
ki ajattelee siitä?

– Periaatteessa  ihan ok, koska useimmat lapsiperheet tar-
vitsevat jossain elämänvaiheessa tukea ja neuvoja, mutta ei 
tuo termi kyllä käytännössä kerro mistään mitään. Tarvitaan 
konkreettisempia tavoitteita, vaikka se, miten perhe löytäi-

si keinoja ratkoa keskinäisiä riitoja. Tai miten rajojaan kokei-
leva, lintsaava ja rötöstelevä teini palaisi takaisin kouluun.

Yhtä ja ainoaa patenttiratkaisua ei perheen ongelmien ja 
ristiriitojen ratkomiseen ole. Sen Kurki on työssään oppinut.

– Minun on osattava riittävän monella tavalla kysyä, mi-
tä te minulta toivotte tai mistä te hyötyisitte eniten. Usein 
lastensuojelun perhetyön ongelmat liittyvät ajoitukseen. Ei 
mennä perheen aikaisesti, vaan syötetään jotain valmista 
kaavaa, joka on ehkä joskus toiminut jossain toisessa per-
heessä – jos silloinkaan.

Yhdessä tekeminen. Se kuulostaa lastensuojelun ammat-
tilaisen korvaan paljon paremmalta.

– Harva meistä viisastuu hyvistäkään keskusteluista, 
mutta yhdessä tekemisestä voi jäädä hyvä fiilis. Tekeminen 
voi olla melkein mitä vaan, luonnossa retkeilyä, musisoin-
tia, pelaamista, valokuvaamista. Toisinaan mukana ovat 
vain lapset, toisinaan puuhataan koko perheen kanssa.

Työkalupakista löytyy myös nepsyvalmennusta, sosiaa-
lipedagogista hevostoimintaa ja perheterapiaa, jos Merikra-
toksen työtiimi arvelee perheen tai nuoren hyötyvän niistä.

Varsinkin asiakassuhteen alussa perhetyö on hyvin in-
tensiivistä. Tapaamiskertoja voi olla kolme tai neljä viikos-
sa, ja asiakassuhde kestää keskimäärin puolesta vuodesta 
vuoteen.

– Jos jokaisella tapaamisella istuttaisiin vain nenät vas-
takkain, niin rangaistukselta se alkaisi tuntua. Yhdessä te-
kemällä solmut voivat aueta. Ehkä sen jälkeen ilmapiirikin 

Juha Kurki on lastensuojelun ammattiainen Tampereelta. 
Työnantaja on yksityinen Merikratos Oy, mutta hänellä on 
pitkä työkokemus myös kunnallisesta lastensuojelusta ja et-
sivästä nuorisotyöstä. Yläkuvassa myös sosionomi-opiskelija 
Minna Hamppula.
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TYÖSSÄ

koetaan niin turvalliseksi, että asioista voidaan oikeasti pu-
hua.

Ei kuuta ja tähtiä, vaan sujuvaa arkea
Tulosvastuu. Sekin kuuluu lastensuojeluun. Varsinkin sil-
loin, kun kunnat kilpailuttavat lastensuojelun palveluntuot-
tajat, ne odottavat tuloksia ja vastinetta rahoilleen.

Kyse ei ole ihan pienistä rahoista, sillä tiivis vuoden kes-
tävä avohuollon työskentelyjakso perheen kanssa maksaa 
tuhansia euroja. Tosin se on pikkusumma laitos- tai perhe-
sijoituksen kustannusten rinnalla. Tai siinä tapauksessa, et-
tä lapsi tai nuori syrjäytyy kokonaan koulusta, työstä ja yh-
teiskunnasta.

Tulosvastuuseen kuuluu, että työskentelyn etenemises-
tä raportoidaan tilaajalle, eli kunnan perheelle määräämälle 
virkavastuulliselle sosiaalityöntekijälle.

– Itse edustan sitä koulukuntaa, jonka mielestä asiakas-
perheestä ei puhuta ilman perheen mukanaoloa. Läpinäky-
vyyden kannalta ideaalitilanne olisi, että raportointi tehtäi-
siin aina perheen kanssa yhdessä, Kurki sanoo.

Tulosvastuuta mieluummin hän puhuisi perhetyön vai-
kuttavuudesta. Ei tavoitella kuuta ja tähtiä taivaalta, vaan 
vaikkapa sitä, että perheenjäsenten vuorovaikutus ei olisi 
pelkkää huutamista. Tai että perheen arki olisi vähän hel-
pompaa. Tai että lapsella olisi tapaamisten myötä hiukan 
iloisempi ja luottavaisempi ilme.

– Että perhe uskaltaisi unelmoida, luottaisi omiin ky-
kyihinsä selvitä vastoinkäymisistä.

Arvostava asenne ei ole tekniikkalaji
Kohtaaminen. Siitä lastensuojelun perhetyössä on pohjim-
miltaan kysymys.

– Kun menen perheeseen, ei minua kiinnosta se, onko 
pöytä pyyhitty tai matonhapsut suorassa, vaan heikoim-
man äänen kuuleminen ja perheen ehdoilla meneminen. On 
annettava tilaa, on oltava aikaa ja osattava kuulla, sanoo Ju-
ha Kurki.

Toisinaan perhetyöntekijä auttaa jaksamatonta vanhem-
paa parhaiten tiskaamalla astiat tai pesemällä pyykit.  Ja on 
Juha Kurki toiminut myös muuttoapuna.

– Muistan yhden äidin kerran sanoneen, että arvostava 
asenne ei ole tekniikkalaji. Silloin tuntui, että olin uskaltanut 
olla aito ja ammatillisesti riittävän lähellä. Silloin minusta oli 
heille ehkä hiukan hyötyä. n

Merikratos Oy
• perustettu vuonna 1999
• työntekijöiden omistama
• tarjoaa lapsiperheiden hyvinvointipalveluja, lastensuojelun  

palveluja sekä johtajuuden kehittämistä
• asiakkaina perheet, kunnat, yritykset ja järjestöt
• noin 80 työntekijää kuudessa eri toimipisteessä (Iisalmi, 

Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Tampere, Turku). Lisäksi Kaari-
nassa kolme Aapelus-pienryhmäkotia sijoitetuille lapsille 
ja nuorille.

Lastensuojelun tunnuslukuja 2015
• Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 114 789. Määrä kasvoi seitsemän prosenttia 

vuodesta 2014. Ilmoitukset koskivat 66 406 lasta ja nuorta.
• Lastensuojelun avohuollon piirissä 73 872 lasta ja nuorta, eli 5,9 prosenttia  

kaikista 0-20-vuotiaista.
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä oli 17 664 . Se on kaksi 

prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sijoitettuna oli 1,4 prosenttia kai-
kista 0-20-vuotiaista.

Lähde: THL
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TYÖELÄMÄ Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Kyllä masentaa.Viime vuonna 
kahdeksan työikäistä jäi joka päivä 
työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen 
takia. Masennusdiagnoosi oli eläkepe-
rusteena kaikkiaan 2 900 henkilöllä, 
ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreista 
tilastosta. 
       Vaikka luku tuntuu korkealta, valon-
kajoa on näkyvissä. Masennuksesta ja 
muista mielenterveyssyistä myönnettyjen 
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on 
nimittäin vähentynyt kolmanneksen vuo-
desta 2007 lähtien. Tuolloin masennus 
vei kaikkiaan 4 300 ihmistä ennenaikai-
selle eläkkeelle, eli 12 joka päivä. 
       Masennus koskettaa erityisesti 
naisia. Vuonna 2016 kaksi kolmesta 
masennusperusteisesta eläkkeestä 
myönnettiin heille. 
       Mielenterveyden häiriöiden lisäksi 
naiset jäävät miehiä useammin sairaus-
eläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
takia. Miehillä puolestaan verenkierto-
elinten sairaudet, vammat ja myrkytykset 
ovat yleisempiä työkyvyttömyyden syitä 
kuin naisilla.

MITÄ? Uudenmaan kuntien sosiaali- ja 
terveysalan tukipalveluita siirretään 
vauhdilla HUSiin.  Pääluottamusmies 
Kalevi Kannisto pitää Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiriä soten 
laskeutumisalustana. 

Kunnissa ja kuntayhtymissä valmistaudutaan sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden uudistukseen täyttä päätä. 
Sote-uudistuksen mukaisen ja maakuntavetoisen 
palvelujärjestelmän on tarkoitus aloittaa vuoden 
2019 alusta. Uudistus koskettaa suurta joukkoa 
JHL:n  jäsenistöä.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin 
pääluottamusmiehen Kalevi Kanniston mukaan 
päätöksenteko ja toimeenpano ovat edenneet jo 
pitkälle luovuttavissa ja vastaanottavassa organi-
saatiossa.  Hän on ollut mukana valmisteluissa ja 
vastaanottavan organisaation pääluottamusmiehe-
nä.  Lisäksi Kannisto toimii JHL:n edustajana Uuden-
maan soten maakuntavalmistelussa.   

Muun muassa Uudellamaalla keskitetään tuki-

palveluita ja osin sairaanhoidollisiakin palveluita 
HUSiin.  Vuodenvaihteessa siirrettiin Carea kuntayh-
tymän diagnostiset palvelut ja Helsingin sairaankul-
jetus.   Toiminnallisia siirtoja etenkin tukipalveluissa 
on käynnissä myös Vantaalla ja Espoossa. 

– Meneillään on lisää isoja tukipalvelukoko-
naisuuksien siirtoja. Esimerkiksi Helsingin sosiaa-
liviraston laitoshuolto ja tekstinkäsittely siirtyvät 
HUSiin kevään ja kesän aikana.  Samalla 600–700 
työntekijän työnantaja vaihtuu. HUS on eräänlainen 
valmistelualusta maakunnalliseen soteen siirtymi-
seksi. Henkilöstö siirtyy aluksi sairaanhoitopiirin 
palkkalistoille ja vuoden 2019 alusta maakunnan 
palvelukseen, Kannisto toteaa.  

Varsinaiset työpisteet säilyvät pääsääntöisesti sa-

moina ja maakunta-soteen siirrytään kuntayhtymän 
tulosalueen työntekijöinä, vaikka yhtiöittämiskuvioi-
takin on nostettu esiin.  

Kanniston mukaan jatkuva muutos ja työnantajan 
vaihtuminen pari kertaa lyhyen ajan sisällä ovat hen-
kilöstölle raskaita asioita.

– Pyrkimys on, että palkkaharmonisointi aloi-
tetaan ennen maakunta-sotea.  Työntekijöiden ei 
kuitenkaan tarvitse olla huolissaan työsuhteiden eh-
doista, koska siirroissa sovelletaan liikkeenluovutusta 
ja työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä, hän 
rauhoittelee. 

Huoli työehdoista voi tulla ajankohtaiseksi sitten, 
kun tiedetään missä laajuudessa markkinat avautu-
vat. (MU)

Pääluottamusmies Kannisto:  
HUS on soten laskeutumisalusta 

”Minä melkein vihaan kilpailu-
tusta. Tällaisesta ei tule pysy-
vyyttä ja vakautta, ei asiakkaille 
eikä yrityksille.”

Näin totesi 91-vuotias Helvi 
Ukkola-Saarinen Helsingin Sa-
nomissa (20.3.2017). Pettymys 
johtui siitä, että kaupungin kil-
pailutettua ruoka- ja päivittäis-
tavaroiden kotiinkuljetuksen, 
monet vanhukset ja vammaiset 
ovat jääneet ilman ruokaa.

SAKSITTUA

Pieniä valonpilkahduksia 
masentuneille

Vantaan”tuunattu työ” sai palkinnon
Kaupunki palkittiin. Vantaan kaupungin Tuunatun työn toimintamalli on 
voittanut Henkilöstöteko 2016 -kilpailun. Tuunattu työ on kaupungin kehittämä uusi 
toimintatapa, joka hyödyntää henkilön jäljellä olevaa työkykyä ja madaltaa työhön 
paluun kynnystä esimerkiksi pitkältä sairauslomalta.

Viime vuonna tuunatussa työssä oli Vantaalla 260 kaupungin työntekijää. Toteu-
tuneet tuunatun työn päivät vastaavat 2,1 prosenttia sairauspoissaolopäivistä, ja 
mallin avulla saatiin noin miljoonan euron arvoinen työpanos tuottavaan käyttöön.

Henkilöstöteko on henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten Henry ry:n ja työeläke-
yhtiö Ilmarisen järjestämä kilpailu, jossa palkitaan yhteiskunnallisesti merkittävä ja 
tuloksia tuottanut suomalainen henkilöstön kehittämishanke. Vantaan kaupungille 
voitto oli jo toinen.

Naapurille lisää 6,5 %
Näin Ruotsissa! Suomen työ-
markkinamallia koskevat neuvottelut 
kariutuivat viimeistään siihen, kun 
Metsäteollisuuden pamput lähtivät pari 
kuukautta sitten omille teilleen.

Tarkoitushan oli luoda Suomeen sel-
lainen neuvottelu- ja sopimuskulttuuri, 
jossa vientiteollisuus sanelee palkanko-
rotusvaran, ja julkisen sektorin ja palve-
lualan liitot sopeuttavat siihen. 
      Ruotsissa, jossa malli on ollut 
pitkään käytössä, palkat ovat nousseet 
maltillisesti. Paitsi nyt, kun teollisuusalo-
jen ammattiliitot hyväksyivät sovittelijan 
esityksen kolmivuotiseksi työehtosopi-
mukseksi. Se nostaa palkkoja peräti 6,5 
prosenttia, eli rapiat 2 prosenttia/vuosi.

 Sopimus sisältää lisäksi matalapalk-
kaerän, joka kohdistetaan alle 24 000 
kruunua (2 515 euroa) ansaitseville. 
Korotus hyödyttää etenkin naisvaltaisia 
aloja.
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MOTIIVIRAATI

 
Teppo Järnstedt, Kotka  
JHL:n edustajiston jäsen 
– Kyllä varmasti kannustaa 
jäämään.  Edelleen kuitenkin aika 
monessa lapsiperheessä joudutaan 
menemään isommin tienaavan 
ehdoilla, koska toimeentulo on 
laskettava tarkkaan.  Ja vielä 
vaan aika usein palkkauksellinen 

epätasa-arvo johtaa siihen, että se on äiti, jonka 
rahallisesti kannattaa jäädä kotiin.
Hienoa on se, että nykyään työnantajatkin ovat 
huomattavasti suopeampia asian suhteen, kun ennen 
ei etenkään miesvaltaisilla aloilla kotiin jäävää isää 
kovin hyvällä katsottu.
Itse olen kolmen lapsen kanssa olen ollut isäkuu-
kauden kotona. Lapsiluku on nyt täynnä, että eipä 
ole omalla kohdalla tarvetta miettiä perhevapaiden 
mahdollista jakamista jatkossa. 
 

Terhi Suoraniemi, Rovaniemi 
JHL:n hallituksen jäsen 
– Olen sitä mieltä, että perhevapai-
den joustavoittaminen kannustaa 
isiä. On mielestäni tasa-arvon 
kannalta tärkeää, että perhevapai-
den kustannukset jaetaan tasan 
vanhempien kesken. Tämä vähentää 
työnantajien pelkoa palkata he-

delmällisessä iässä olevia naisia. Ja siten edesauttaa 
naisten työmarkkina-asemaa. Myönteisiä vaikutuksia 
voi olla myös naisten ansiotasoon ja sitä kautta ker-
tyvään eläkkeeseen. Lisäksi mahdollisuus tasapuoli-
sen vanhempainvapaiden pitämiseen voi vaikuttaa 
positiivisesti niin lasten kehittymiseen kuin tulevaisuu-
den tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, jossa korostuu 
vastuun jakaminen tasapuolisesti.

Vastaajien enemmistö, yli 70 prosenttia, oli sitä 
mieltä, että perhevapaiden joustavoittaminen 
kannustaisi isiä jäämään kotiin lasten kanssa. 
Alle 30 prosenttia oli toista mieltä.

Jäävätkö isät kotiin perhevapaa-
uudistuksen jälkeen? 

MITÄ? Raatilaisilta kysyttiin kannus-
taisiko perhevapaiden joustavoittami-
nen, ja perheiden suurempi päätösval-
ta vapaiden jakamisesta kummankin 
vanhemman kesken, isiä jäämään ny-
kyistä useammin kotiin lasten kanssa? 

KYLLÄ
• Perheissä onerilaisia tilanteita ja mielestäni 

jokaisen olisi saatava itse päättää vapaiden 
jakamisesta vanhempien kesken. Isä on yhtä 
tärkeä lapsen elämässä kuin äiti.

• Nykyisin monessa perheessä olisi järkevämpää 
jakaa vanhempainloma osittain äidille ja osit-
tain isälle. Työtilanne tai ammatti voivat olla 
ratkaisevia tekijöitä pohdittaessa, kumman 
vanhempi voisi jatkaa 3 kk:n jälkeen kotona 
hoitamassa pienokaista.

• Vanhanaikaista ajattelua että mies tuo leivän 
pöytään ja nainen hoitaa lapset ja kodin. Isät 
pärjää ihan yhtä hyvin :)

• Perheet räätälöivät ratkaisunsa oman harkin-
tansa mukaisesti.

• Oikeastaan vastaus on ehkä. Luulen, että asia 
on pitkälti rahakysymys. Isät ovat aika usein 
paremmin palkatuissa töissä ja lapsiperheessä 
jokainen euro on tärkeä.

• Pakkokiintiöinti ei ole hyvästä, koska perhei-
den tilanteet vaihtelevat niin paljon. Lisää 
joustoa tarvitaan.   

• Kyllä, mutta perheillä tulee olla kuitenkin itsel-
lä päätäntävalta kuka perhevapaan käyttää.

• Molemmille oikeus 500pv perhe vapaa ja ko-
dinhoitotuki pois.

EI
• En usko , että vielä ollaan siinä vaiheessa.  Suu-

rin osa äideistä haluaa pitää vapaata lapsen 
kanssa. 

• En usko että kannustaa. Isät hankkivat pää-
sääntöisesti enemmän kuin äidit palkkatyössä 
ja tämän hetken perushankinnat maksaa joten 
uskon että raha puhuu tässä kohdin. On myös 
perheitä joissa isät on jääneet nykyisilläkin 
säännöksillä kotiin hoitamaan lasta ja äiti on 
lähtenyt töihin. Heidän osalta tämä on hyvä 
juttu. En siis voi suoraan sanoa kyllä vai ei kun 
asioissa on monta näkökulmaa.

• Isällä saattaa olla useammin parempi palkka 
kuin äidillä. 

AJANKUVA
KUVA ULLA PUUSTINEN

Taas riesana,  
katupöly!
Konsteja katuhiekan poistamiseen 
on monia. Helsingissä, Tampereella 
ja monissa muissa kaupungeissa 
lehtipuhaltimien käyttö katuhie-
kan poistamiseen on pölyämisris-
kin takia kielletty, mutta Turussa 
sen käyttö on ollut sallittu vuo-
desta 2015 lähtien. Tosin hiekkaa 
puhallettaessa pitää käyttää vettä 
pölyämisen ehkäisemiseksi.

Kysytäänpä todelliselta am-
mattilaiselta, eli lakaisukoneen 
kuljettajalta, mitä hän tuumii 
lehtipuhaltimen käytöstä.

– Ei mitään järkeä, sanoo Staran 
jykevän avoharjakoneen ratista 
yllätetty Jussi Mäkelä (koneineen 
kuvassa).
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AMMATTIUUTISET Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Perusopus psyyken hoitajille
Mikä? Jan 
Holmbergin kirja 
Hoitajana mielen-
terveys- ja päihde-
työssä on jatko- ja 
laajennusosa saman 
tekijän aiemmalle 

Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan 
-teokselle (2010).
Sisältö? Kirja vastaa kysymykseen, 
millainen on osaava, turvallinen ja 
työssä jaksamiseen kannustava työote 
mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
Kenelle? Se on perusteos lähihoi-
tajaopiskelijoille, jotka erikoistuvat 
mielenterveys- ja päihdehoitoon, sekä 
päihdealan ammattitutkintoa suoritta-

ville. Sopii käsikirjaksi myös ammatissa 
jo toimiville.
Mitä jäi mieleen? Kirjoittajan 
kannustava ja positiivinen ote, joka 
innostaa hoitotyöhön. Mielenterve-
ys- ja päihdehoitotyössä ollaan usein 
vakavien asioiden äärellä, mutta siihen 
sisältyy myös onnistumisen kokemuksia 
ja voimaantumista. Kirjassa korostuu 
eettisesti kestävä työtapa – ja ihmismie-
len mysteerit, joita hoitaja voi yhdessä 
potilaan kanssa pohtia. Kannessa on 
vahvaa symboliikkaa.

Jan Holmberg: Hoitajana mielenterve-
ys- ja päihdetyössä. Edita Publishing 
Oy 2016. 239 s.

Kotihoidon väki sai hälyttimet
Jyväskylän kaupungin kotihoidon työntekijöille on hankittu henkilöhälyttimet, joilla 
he voivat hälyttää nopeasti ja huomaamattomasti apua asiakaskäyneillä tai matkal-
la asiakkaan luo.

– Asiakaskunta on muuttunut, on päihde- ja mielenterveysongelmaisia, sekakäyt-
täjiä tai muuten arvaamattomia. Toisinaan uhkaavan tilanteen aiheuttaa naapuri 
tai asiakkaan läheinen, esimerkiksi päihtynyt omainen, perustelee palvelupäällikkö 
Pirkko Soidinmäki hankintaa.

Hälyttimiä on hankittu kuusikymmentä, ja ne ovat käytössä ilta- ja viikonloppu-
vuoroa tekevillä ja kotihoidon yöpartioilla. Jokaiselle päivävuorolaiselle hälyttimiä ei 
riitä, ja niinpä niiden tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti.

– Hälytin tuo lisäturvaa yllättävien tilanteiden varalle. Ei tarvitse näppäillä älypu-
helimen koodia ja soittaa hätänumeroon, vaan apua saa yhdellä napin painalluksel-
la, sanoo kotihoidon esimies Tea Tuhkalainen.

Hälytin muistuttaa rannekelloa, jonka yhdestä painikkeesta menee hälytys kau-
pungin kotihoidon omaan turvakeskukseen. Rannekkeessa on myös gps-paikannin, 
ja päivystäjät näkevät heti kartalta, mistä hälytys tulee.

– Lisäksi hälytys avaa suoran puheyhteyden laitteeseen. Vaikka työntekijä ei voisi 
puhua, turvakeskuksessa kuullaan, mikä on tilanne, kertoo Emilia Lahdenperä 
kotihoidon turvapalveluista

Yhtä nopeaa ja helppokäyttöistä hälytysjärjestelmää ei ole tiettävästi käytössä 
muiden kuntien kotipalveluissa. 

Hälyttimet ovat olleet kotihoidon käytössä kolmisen kuukautta, mutta toistaiseksi 
turvakeskukseen on tullut vain joitain vahinkohälytyksiä. Vaara- ja uhkatilanteista 
kotihoidon henkilöstö kuitenkin tekee ilmoituksia viikoittain, esimerkiksi helmikuus-
sa 2017 niitä tehtiin kymmenkunta.

Viime vuonna Jyväskylän kaupungin kotona asumisen palveluissa kirjattiin kaikki-
aan 136 väkivalta- ja uhkatilannetta. Vanhusten kotihoidon ohella lukuun sisältyvät 
vammaispalvelujen työntekijöiden ilmoitukset.

Jyväskylän kaupungin kotihoidossa työskentelee noin 300 henkilöä, joista runsas 
70 on JHL:n jäseniä.

Hätäpuheluiden tavoiteaika ylittyi
Noin 92 prosenttia hätänumeroon 
vuonna 2016 soittaneista sai vas-
tauksen alle puolessa minuutissa. 
Tulostavoitteesta jäätiin kolme pro-
senttiyksikköä, sillä tavoitteena on 
vastata 95 prosenttiin soitoista 30 
sekunnissa. Vuonna 2015 vastaava 
luku oli 94 prosenttia.

Hätäkeskuslaitoksen tilastojen 
mukaan hätäilmoitusten määrä 
jatkoi viime vuonna laskuaan. Hä-
täilmoituksia tehtiin 2 665 000, kun 
vuonna 2015 vastaava luku oli noin 2,5 miljoonaa.

Kaikissa kuudessa hätäkeskuksessa otettiin vastaan keskimäärin 7 000 hätäilmoi-
tusta vuorokaudessa. Se tarkoittaa noin 300 ilmoitusta tunnissa.

JHL:ään kuuluu runsas 130 hätäkeskustyöntekijää, valtaosa heistä on hätäkes-
kuspäivystäjiä.

Lainaukset edelleen 
laskussa
Yleisten kirjastojen lainausluvut jatkoivat 
laskuaan vuonna 2016. Vuonna 2016 ko-
konaislainausluku oli 89,2 miljoonaa, viime 
vuonna 87,3 miljoonaa.

Erityisen jyrkästi laski kirjojen lainaus: 
pudotusta edellisvuoteen oli yli 600 000 
teosta. Myös äänitteiden, videoiden, CD-
ROM-levyjen ja DVD- ja Blu-ray-levyjen 
lainaus laski jonkin verran.

Asukaslukuun suhteutettuna suomalai-
set ovat kuitenkin lukijakansaa, sillä kansalaiset lainasivat viime vuonna keskimää-
rin 12,3 kirjaa yleisistä kirjastoista. Vuonna 2015 luku oli 12,4. 

Paikkakuntakohtaisesti kehityksessä on eroja. Esimerkiksi Helsingissä lainaus 
kasvoi viime vuonna yli viidellä prosentilla ja käynnit kahdella prosentilla. Myös 
asukkaiden tekemienaineisto varausten määrä kohosi 16 prosenttia.

Yleisten kirjastojen viime vuoden tilastoluvuissa näkyy myös maahanmuuttajien 
määrän kasvu. Pasilan pääkirjastossa toimiva monikielinen kirjasto toimitti vuoden 
aikana liki 15 000 lainaa eri puolille maata.

JHL:ään kuuluu noin tuhat kirjasto- ja informaatioalan ammattilaista, enimmäk-
seen kirjastovirkailijoita, erityiskirjastovirkailijoita ja kirjastoauton kuljettajia. Määrä 
on runsas kolmannes alan koko henkilöstövahvuudesta.

Ahveniston maauimala 
Hämeenlinnassa on valittu 

Vuoden Liikuntapaikaksi 2017. 
Se on matalan kynnyksen 
liikuntapaikka – ja lisäksi 

muutaman JHL:läisen laitos- ja 
huoltomiehen työpaikka. 

MUISTA NÄMÄ
Finnclean  
Tampereella
Kolmipäiväinen messutapahtuma ko-
koaa puhtauspalvelualan ammattilai-
set Tampereen Messu- ja urheilukes-
kukseen 10.–12.5. Messuilla ratkeaa 
myös Puhtausalan ammattilainen 
2017 -kilpailu, jossa on mukana JHL:n 
jäseniä. Tule mukaan kannustamaan!

Päihdepäivät  
Helsingissä
Tarjolla täysi kattaus ajankohtaisia 
teemoja, huippupuhujia, ideoita ja 
inspiraatiolta päihdealan ammattilai-
sille Kulttuuritalolla 6.–7.6. Aiheina 
muun muassa ikäihmisten yksinäisyys 
ja päihteiden puheeksiotto päivys-
tyksissä.

HÄTÄKESKUSLAITOS
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OSASTA VARTIJOITA 
”VIRKAKELVOTTOMIA”

Osa pitkäänkin määräaikaisissa polii-
sivartijan tehtävissä toimineista uhkaa 
menettää kelpoisuuden toimia amma-
tissaan. 

Tämä johtuu siitä, että valtioneu-
vosto tarkensi poliisihallinnon virkojen 
kelpoisuusehtoja huhtikuun alussa. 
Jatkossa virkavartijoilta edellytetään Po-
liisiammattikorkeakoulun vartijakurssin 
suorittamista. Koulu ei ole kuitenkaan 
järjestänyt kyseistä kurssia kolmeen 
vuoteen, eikä tiedossa ole, että sellainen 
olisi ihan kohta tulossakaan.

– Niinpä pariakymmentä vartijaa, 
joista noin tusina on Helsingin poliisilai-
toksen palveluksessa, uhkaa ”virkakel-
vottomuus” nykyisen määräaikaisen 
virkasuhteen päättyessä. Ainakaan Hel-
singissä jatkopestejä ei ole luvassa, sillä 
virkanimityksissä poliisin on noudatet-
tava asetusta, sanoo pääluottamusmies 
Ari Huuskonen.

Hänen mielestään tilanne on näiden 
vartijoiden kannalta kohtuuton.

– He ovat hoitaneet työnsä moitteet-
ta ja suorittaneet muut työnantajan 
edellyttämät  koulutukset, muun muassa 
tietoturvaan, poliisin henkilötietolakiin 
ja pakkokeinojen käyttöön liittyvät verk-
ko- ja muut kurssit. Nyt tämän yhden 
kurssin puuttuminen uhkaa viedä heiltä 
muodollisen ammattipätevyyden.

JHL on patistanut Poliisihallitusta 
myötävaikuttamaan vartijakurssin jär-
jestämiseksi ja poliisilaitoksia ohjaa-
maan vielä kurssittamattomat vartijat  
koulutukseen. – Aika vaan uhkaa käydä 
vähiin, Huuskonen pahoittelee.

Poliisivartijat toimivat joko päih-
tymyksen takia säilöön otettujen tai 
rikosepäilyn takia tutkintavankeudessa 
olevien vartijoina. Lisäksi vartijat osallis-
tuvat varsinkin Helsingissä kiinni otettu-
jen kuljetuksiin esimerkiksi käräjille.

Poliisivartijan virkoja on kaikkiaan 
noin 250.  Valtaosa, noin 200, tehtävissä 
toimivista on JHL:n jäseniä.

HALOO!

Hyötyvätkö kolmannen sektorin 
toimijat eli järjestöt ja säätiöt 
sote-uudistuksesta, sosiaali- ja 
terveysalan valtakunnallisen 
kattojärjestön SOSTEn pääsihteeri 
Vertti Kiukas?
– Noin kymmenellä prosentilla jär-
jestöistämme on erilaisia sote-palve-
luja. Sote-keskusten perustamiseen 
tarvitaan kuitenkin moniosaamista 
ja riskipääomia, joita järjestöillä ei 
ole. Arvioidemme mukaan järjestö-
taustaisia sote-keskuksia ei synny. 
Erilaisten setelien käytön lisääminen 
on järjestöille mahdollisuus. Uhkia 
liittyy eniten muuhun kuin palvelutoi-
mintaan.

Voisivatko järjestöt perustaa  
yhdessä sote-keskuksia?
– Sote-keskuksissa pitää tarjota 
nimenomaan perusterveydenhuol-
toa. Iso osa suurista järjestöistä on 
erikoistunut jonkin erityisryhmän 
palveluihin, esimerkiksi Kuurojen Pal-
velusäätiö tuottaa miltei koko maan 
viittomakielisten asumispalvelut.

– Järjestöjen ja säätiöiden on vaikea 
ryhtyä tekemään muuta, kuin mitä 
säännöissä tai säätiökirjassa sanotaan. 
En pidä realistisena, että järjestöt 
kehittäisivät yhdessä sote-keskuksia, 
varsinkaan tällä aikataululla.

Mikä rooli kolmannelle  
sektorille jää?
– Suuri osa sosiaalipalveluista tuo-
tetaan kuten tähänkin asti, ja siinä 
järjestöillä on vahva rooli. Järjestö-
jen rooli hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä kunnissa korostuu, 
kunhan siihen varataan resurssit. 
Järjestöjä tarvitaan entistä enemmän 
neuvonnassa, mutta kokonaisvastuu-
ta neuvonnasta ei niille voi siirtää.

Kuinka käy sosiaali- ja terveys-
järjestöjen tarjoamille palveluille?
– Suurin osa näistä palveluista on sel-
laisia, että ne tulevat valinnanvapaus-
järjestelmän piiriin vain, jos asiakas/
maksusetelit tai henkilökohtaiset 
budjetit otetaan käyttöön. Uskon, 
että järjestöt ovat vahvoilla, jos asia-
kas/maksuseteli otetaan käyttöön.

– Myös maakunnan ostopalvelut 
tulevat kyseeseen, esimerkiksi las-
tensuojelupalvelut tai päihdehuolto. 
Maakunnille siirtyy iso määrä kuntien 
sopimuksia. Pienimmille erityisryhmil-
le isompi kokonaisuus voi olla hyvä 
asia, sillä yksittäisessä kunnassa ei 
välttämättä ole tarvittavaa osaamista.

Mikä taho ottaa hoitaakseen  
matalan kynnyksen palvelut?
– Matalan kynnykset palvelut, kuten 

mielenterveyskuntoutujien palvelut 
tai päihdetyötä hoitavat Elokolot, 
perustuvat usein kumppanuuksiin 
kuntien ja/tai Veikkauksen (entisen 
RAY:n) kanssa. Usein kyse on niin 
pienistä rahoista, ettei niiden jakoa 
voi siirtää maakunnille. Tilanne on 
mahdoton, jos sote-järjestöt laitetaan 
kilpailemaan urheilu- ja nuorisojärjes-
töjen kanssa samoista rahoista.

Sote-uudistuksessa puhutaan 
enemmän terveys- kuin sosiaali-
palveluista. Miksi? 
– Terveyspalvelupuoli on jäsentynyt 
selkeämmin. Sosiaalipuolella on 
paljon enemmän toimijoita, rahavir-
rat kulkevat monimutkaisemmin ja 
kokonaisuus on hajanaisempi. On ko-
tipalveluja, vammaisten ja vanhusten 
palveluja, lastensuojelua, aikuisso-
siaalityötä ja paljon muuta. Osaan 
palveluista kytkeytyy sosiaaliturva. 
Siksi kokonaisuudesta on vaikea pu-
hua tiivistetysti.

BIRGITTA SUORSA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTEen kuuluu yhteensä 219 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja säätiötä.

Valtaosa järjestöistä toimii vapaaehtoisten voimin.
Järjestökonserneihin on palkattu noin 50 000 henkilöä, joista noin 37 000 työskentelee palveluissa.
Kun paikallisjärjestöt otetaan mukaan, niin 10 000 järjestöstä 950 tarjoaa alansa sosiaali- tai ter-

veyspalveluja tahi molempia.
Palvelujen tarjoajiin kuuluvat mm. A-klinikkasäätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Folkhälsan, Invalidi-

liitto, Helsingin Diakonissalaitos, Hengitysliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen 
Risti, syöpäjärjestöt ja Väestöliitto.

Lisätietoa www.soste.fi

Pääsihteeri Vertti Kiukas 

Hyötyykö kolmas sektori sotesta?
 
MITÄ?  
Yksityiselle ja kolmannelle sektorille siir-
tyisi arvioiden mukaan liki puolet sote-
palveluista, jos sote-uudistuksen yhtey-
teen kaavailtu valinnanvapaus toteutuu.

MITEN? 
Maakuntien yhtiöt ja yksityiset yhtiöt 
tarjoaisivat peruspalvelut riittävän suu-
rissa sote-keskuksissa. Pieniltä ja keski-
suurilta toimijoilta ostettaisiin täydentä-
viä palveluja.

13    motiivi



AJASSA & I TIDEN

PÄIVI NIEMI-LAINE 
PUHEENJOHTAJA 

JHL

Kestävä talous – ihmisen puolesta

Sain kutsun lähteä opiskelemaan kestävää 
taloutta Sitraan. Ensimmäisenä päivänä 
opin, että kestävä talous on väline, jonka 
tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ny-

kyisille ja tuleville sukupolville. Talouskasvua tulisi 
tavoitella ympäristön kestävyyden rajoissa, mutta 
myös siten, että kasvu jakautuisi tasaveroisesti 
kaikille. Ei kuten nyt – 30 vuotta töissä julkisella 
sektorilla ja 1 500 euroa nettona käteen kuukau-
dessa, kun taas monikansallisen yrityksen johtaja 
tienaa 1,5 miljoonaa vuodessa. 

Jatkuvat talouskriisit, sosiaalinen eriarvoistu-
minen ja ilmastonmuutos ovat selvä merkki siitä, 
että nykyinen talousmalli on epäonnistunut. Se 
syrjäyttää nuoria toimettomiksi, palkitsee omis-
tavaa luokkaa ja rankaisee työntekijöitä. Malli 
tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Suomelta loppuvat 
yhteiset varat,  jos osa voi harjoittaa aggressiivis-
ta verosuunnittelua ja siirtää varallisuuttaan vero-
paratiiseihin. Työntekijät kyllä maksavat veronsa. 

Nyt olisikin aito mahdollisuus tekoihin siten, 
että kaikki ovat yhteisissä hyvinvointitalkoissa 
mukana. Haastankin Sipilän hallituksen mukaan 
toteuttamaan kestävää ja siten inhimillisempää 
talouspolitiikkaa. 

Kestävä talous, kestävä toimeentulo - isot 
muutokset parempaan ovat mahdollisia, jos 
on luottamusta. Hyvinvointivaltion tehtävien ja 
palveluiden sekä tuottajien uudistuminen vaatii 
yhteistä vastuuta kaikilta. Vastuu korostuu työn 
tekemisen tavan muuttuessa esimerkiksi valtaval-
la digiloikalla.  Työn väheneminen tai kevenemi-
nen voi vapauttaa ihmistä, mutta hän tarvitsee 
joka tapauksessa edelleen riittävän toimeentulon. 
Ihminen on valmis muutokseen, kun perusasiat 
ovat kunnossa.

Pääoma onkin saatava palvelemaan käyttöta-
loutta tässä ja nyt. Sillä pääomia eli rahaa Suo-
messa on. Ja palvelujen tuottamiseen tarvitaan 
rahaa. On vaikea kuvitella, että esimerkiksi van-

henevan väestön hoivavaje hoidetaan vapaaeh-
toisvoimilla tai omaisten vastuuta lisäämällä. On 
palkattava lisää hoitajia, siis investoitava.

 Tarvitsemme luottamuspolitiikkaa, jossa eri 
kansalaisryhmät, tiedeyhteisön ja politiikan 
vastuuhenkilöt uudistavat Suomea yhdessä. Po-
litiikan priimusmoottorina on oltava sosiaalinen, 
ekologinen ja taloudellinen hyvinvointi. Siilot ja 
kuppikunnat vältetään vain avoimella, kaikki huo-
mioivalla ja osallistavalla yhteistyön politiikalla.

Ahneuden ajasta on siirryttävä rakentamaan 
aidosti sosiaalista Suomea. Nyt tarvitaan sellaista 
kansallista politiikkaa, jossa kaikki kokevat luotta-
musta ja turvaa. Ne joilla on, antakoon!

Jag blev inbjuden till Sitra för 
att studera hållbar ekonomi. 
Under den första dagen lärde 
jag mig att hållbar ekonomi är 

ett verktyg vars syfte är att skapa 
välfärd för nuvarande och kommande 
generationer. Strävan efter ekonomisk 
tillväxt ska ske med beaktande av 
miljöns bärkraft, men vi måste också 
se till att tillväxten fördelas jämnt, 
inte såsom nu. En 30 års karriär inom 
offentliga sektorn ger 1 500 euro 
netto i månaden medan vd:n för ett 
multinationellt företag lyfter en årslön 
på 1,5 miljoner. 

Ständiga finanskriser, de växande 
sociala klyftorna och klimatförändrin-
gen tyder klart på att den gällande 
ekonomiska modellen har misslyckats. 
Den leder till utslagna och sysslo-
lösa ungdomar, belönar den ägande 
klassen och bestraffar arbetarna. Mo-
dellen kommer att stå samhället dyrt. 
Finlands gemensamma pengar tar 
slut om en del av befolkningen kan 
idka aggressiv skatteplanering och 
flytta sina tillgångar till skatteparadis. 
Arbetstagarna betalar nog sina skat-
ter. Vi har nu en sann möjlighet att 
skrida till handling så att alla deltar i 
det gemensamma talkot för Finlands 
välfärd. Härmed utmanar jag Sipiläs 
regering att börja genomföra en håll-
bar och på så sätt också humanare 
ekonomisk politik. 

Hållbar ekonomi, hållbar utkomst – 
stora förändringar till det bättre kan 
ske, om det finns förtroende. En förny-
else av välfärdsstatens uppgifter och 
tjänster och av tjänsteproducenterna 
förutsätter att alla tar gemensamt 
ansvar. Ansvaret betonas till exempel 

när ett arbetssätt förändras på grund 
av ett massivt digitalt språng.  En 
mindre och lättare arbetsbörda kan 
leda till större frihet för männis-
kan, men befriar oss dessvärre 
inte från behovet av en tillräcklig 
utkomst. Människan är mottaglig 
för förändring när grundbehoven är 
omskötta.

Därför borde kapitalet investeras 
på ett sätt som gynnar driftsekono-
min här och nu. Det finns ingen brist 
på finskt kapital, det vill säga pengar. 
Pengar behövs för att producera 
tjänster. Det är svårt att föreställa 
sig att till exempel den åldrande 
befolkningens vårdunderskott sköts 
med frivilligkrafter eller genom att 
öka de anhörigas ansvar. Det behövs 
mer vårdpersonal, med andra ord 
investeringar.

 Finland behöver en politik som 
bygger på förtroende, där olika med-
borgargrupper, forskarsamhället och 
de ansvariga politiska aktörerna till-
sammans förnyar Finland. Primus mo-
tor för denna politik ska vara social, 
ekologisk och ekonomisk välfärd. Det 
enda sättet att undvika siloeffekten 
och små klickar är en samarbetspoli-
tik som är öppen och där alla beaktas 
och har medinflytande.

Vi måste ta steget från girighetens 
tid till ett Finland som är socialt håll-
bart. Nu behövs en sådan nationell 
politik där alla upplever förtroende 
och känner sig trygga. Låt dem ge 
som har!

Hållbar ekonomi – det humana 
alternativet

PÄIVI NIEMI-LAINE 
ORDFÖRANDE 

JHL
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TAUSTA

Vaalit takana, ja JHL:ssä kaikki hyvin? Näin voi sanoa, vaikka 
äänestysaktiivisuus jäikin harmittavan alhaiseksi. Vain 27,6 
prosenttia jäsenistä käytti äänioikeuttaan. Vuoden 2012 edus-
tajistovaalissa äänestysprosentti oli 37,2 eli lähes kymmenen 

prosenttiyksikköä korkeampi.
Näissä vaaleissa ääniä annettiin 54 578, kun viis vuotta sitten äänes-

täneiden määrä oli 86 003.
Sähköisesti äänesti 18 892 henkilöä, eli 34,6 prosenttia äänioikeutta 

käyttäneistä, postiääniä jätettiin 35 686, eli 65,4 prosenttia.
Vaalipiireittäin tarkasteltuna äänestysvilkkaus nousi korkeimmal-

le Satakunnan ja Lapin vaalipiireissä, kummassakin liki 33 prosenttiin. 
Seuraavaksi aktiivisimmin äänestettiin Itä-Suomen (29,75 %), Pohjan-
maan (29,54 %) ja Keski-Suomen (29,16 %) vaalipiireissä.

Vähiten vaalit kiinnostivat pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen 
vaalipiireissä. Ensin mainitussa äänestysprosentti oli 23,9 ja jälkimmäi-
sessä 24,13.

Mistä passiivisuus johtui?
Mistä matala äänestysaktiivisuus sitten johtui? Vaalimateriaalissa il-
menneet puutteet, ja siitä johtunut uusintaäänestys kolmessa vaalipii-
rissä saattoivat toki turhauttaa äänestäjiä ja heijastua äänestysvilkkau-
ten, mutta ne eivät selitä kaikkea.

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen epäilee, että suurin 
yksittäinen syy äänestysaktiivisuuden laskuun on kilpailukykysopi-
mus, ja siitä johtuva pettymys koko ay-liikkeeseen. 

– Myös kuntavaalien läheisyys, lähes samanaikaisuus, saattoi aihe-
uttaa sekaannusta, hän pohtii.
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sysää vastuuta ”oikeistopuhu-
rille”.

– Hallituksen tiedotusvälineissä luoma mielikuva liittojen ja julkis-
ten palvelujen merkityksestä on ollut musertava. Uskon senkin osal-
taan vaikuttaneen äänestysvilkkauteen.

Kumpikin on yhtä mieltä siitä, että JHL:n tulee näkyä entistä parem-
min työpaikoilla.

– On oltava läsnä työpaikoilla ja lähellä jäsentä. Jäsenlähtöisyyden 
pitää näkyä liiton toiminnassa ja palveluissa kaikilla tasoilla, he sano-
vat.

Edustajisto uudistui 
ja naisistui
JHL:n edustajistoon valittiin 72 kokonaan uutta päättäjää.  
Kesäkuussa toimikautensa aloittavaan edustajistoon valittiin  
myös aiempaa enemmän naisia, kaikkiaan 74. Nykyisessä  
120-jäsenisessä edustajistossa heitä on 67.

TEKSTI ULLA PUUSTINEN, KUVAT JHL:N KUVA-ARKISTO JA SAIJA HEINONEN

Teija Asara-Laaksonen (vas.)
ja Päivi Niemi-Laine

Äänestysprosentit
vaalipiireittäin
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Toimialajohtaja Håkan Ekströmin mielestä äänestysaktii-
visuuden lasku oli jossain määrin ennakoitavissa, sillä sa-
ma kehitys on näkynyt muiden ammattiliittojen vaaleissa.

– Monet työmarkkinakysymykset ja työehtojen heiken-
nykset ovat olleet näkyvästi esillä kesästä 2015 lähtien. Sii-
hen nähden olisi taas odottanut, että se heijastuu suurem-
pana aktiivisuutena. Mutta ehkä haasteet ovat olleet liian 
suuret, ja juuri se on passivoinut väkeä, hän pohtii.

Myös se, että entistä suurempi osa liiton jäsenistöstä on 
yksityisellä sektorilla, on saattanut vaikuttaa.

– Yksityisillä työpaikoilla liiton aktiivien verkosto ei ole 
niin tiivis. Ei ole ollut sitä, joka patistaisi uurnille.

Voimasuhteet ennallaan
Sitten vaalien tuloksiin: Edustajiston poliittiset voimasuh-
teet säilyivät ennallaan. JHL:n sosialidemokraatit ja sitou-
tumattomat saivat 69,29 prosenttia äänistä ja Vasemmisto 
ja sitoutumattomat 29,72. Yksittäisiä ehdokkaita ja pien-
ryhmiä äänesti 0,99 prosenttia äänioikeutetuista. Hylätty-
jen äänten osuus oli 0,95 prosenttia.

Edustajiston paikkalukuina tulos tarkoittaa sitä, että 
Demarien ja sitoutumattomien listoilta valittiin 87 edusta-
jaa, Vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmästä 33.

Peräti 72 uutta kasvoa
Vaikka poliittinen värikartta säilyikin ennallaan, pesi edus-
tajisto muuten kasvonsa. Kokonaan uusia jäseniä valittiin 
72. Nykyisistä edustajiston jäsenistä tuli uudelleen valituk-
si 48. Tosin moni vielä istuvan edustajiston jäsenistä luo-
pui ehdokkuudesta joko iän tai muun syyn takia vapaa-
ehtoisesti, eikä edes tavoitellut jatkoa luottamustoimelle. 
     – Nykyinen edustajisto on tehnyt vahvaa työtä liiton 
edunvalvonnan puolesta ja liiton uudistamiseksi, mutta 
uusi edustajisto tuo mukanaan uusia tuulia, ja se on hyvä, 
kommentoi Päivi Niemi-Laine edustajiston uudistumista.

Hän odottaa uusilta päättäjiltä rohkeutta ja uskallusta 
uudistaa liiton toimintaa. Teija Asara-Laaksonen lisää lis-
taan myös hyvän päätöksenteko- ja yhteistyökyvyn.

Naisten määrä lisääntyi
Uuteen edustajistoon valittiin myös aiempaa enemmän 
naisia, kaikkiaan 74. Nykyisessä edustajistossa heitä on 67.

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa, että liiton 
edustajistossa naiset ja miehet ovat toimineet aina yhdessä 
luodakseen parempaa työelämää.

– Painotuseroja toki on. Luultavasti naisten määrällinen 
kasvu edustajistossa tulee näkymään siinä, että edunval-
vonnassa korostetaan naisvaltaisten alojen haasteita, ku-
ten palkkojen riittävyyttä toimeentulon lähteenä, sama-
palkkaisuusohjelman jatkoa sekä työn, kodin ja vapaa-
ajan yhteensovittamisen tärkeyttä, hän sanoo.

Myös tasa-arvokysymykset laajasti nähtynä voivat 
nousta liiton agendalle entistä vahvemmin. Näitä ovat 
muun muassa työpaikkojen kokoaikaisuus ja eläkeköy-
hyys.

Ääniä, prosent-
tiosuus

 
Edustajia 

JHLdemarit ja  
sitoutumattomat 

37 815 
69,29 %

87

Vasemmisto ja 
sitoutumattomat 

16 220 
29,72 %

33

Ei  
vaaliliitossa

346
 0,63 %

-

Kommunistit ja
 sitoutumattomat

197
0,36 %

-

74  
naista

46 
miestä
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Päättäjien keski-ikä nousi
Naisistumisen ohella JHL:n uusi edustajisto ikääntyi. Jat-
kossa liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävät keskimäärin 53 
vuotta täyttäneet, nykyisen edustajiston keski-ikä on kol-
me vuotta vähemmän.

Nuorin valituista on juuri 27 vuotta täyttänyt Irina Zlo-
bina Helsingistä, vanhin 66-vuotias Arja Uusikartano Ylö-
järveltä. Uusikartano on nykyisen edustajiston jäsen, Zlo-
bina uusi tulokas.

Valittujen keski-iän nousu ei yllättänyt toimialajohtaja 
Ekströmiä.

–Läpimeno vaatii ääniä, ja se edellyttää paikallistason 
tunnettuutta. Kokemus yhdistystason toimijana ja paikal-
listason luottamustehtävissä tuovat sitä.

Vaalin ääniharavat
Eniten ääniä keräsi kansanedustajaehdokas Eero Heinä-
luoma (sd), yhteensä 431 ääntä. Hänen lisäkseen edusta-
jistoon tuli valituksi viisi muuta kansanedustajaa. He ovat 
Li Andersson (301 ääntä), Tytti Tuppurainen (166), Aino-
Kaisa Pekonen (188), Johanna Ojala-Niemelä (109) ja Sa-
tu Taavitsainen (106). Andersson ja Pekonen ovat Vasem-
mistoliitosta, muut ovat demarikansanedustajia.

Kun otetaan huomioon vaalipiirien kokoerot, saadaan 
vaalin suhteelliset ääniharavat. Silloin paalupaikalla on 
Tommi Raunela Porista 337 äänellä ja seuraavilla sijoilla 
Erja Starck (297) Raumalta, Janne Sjölund (309) Uudes-
takaupungista, Kati Hänninen (175) Saarijärveltä ja Tert-
tu Kangas Kemistä (147). Heistä Starck ja Hänninen ovat 
uusia.

Myös Pirjo Mussalo, Kari Yksjärvi, Reijo Keski-Hyn-
nilä, Marjo Justén ja Matti Pesonen menestyivät omissa 
vaalipiireissään mainiosti. Keski-Hynnilä on uusi. n

JHL:n 120-jäseninen edustajisto käyttää 
liitossa ylintä päätösvaltaa. Se valitsee lii-
ton puheenjohtajan ja toimialajohtajat sekä 
päättää liton strategisista linjauksista, laaja-
kantoisista työmarkkina-asioista, jäsenmak-
suista ja taloudesta.

Se hyväksyy tai hylkää myös keskeisimmät 
JHL:n neuvottelemat työehtosopimukset.
Uusi edustajistokausi käynnistyy virallises-
ti 6.-7. kesäkuuta 2017, jolloin Helsingissä 
pidetään edustajiston järjestäytymiskokous.

Ikähaarukka 27-66 
Keski-ikä 53 vuotta

”Äänestysprosentti oli tosi huono, 
ihan tyrmistyttävä. Ehkä yleinen 
lamaannus heijastuu myös liitto-
vaaliin. Jäsenistön edut heikkene-
vät, on yhtiöittämistä, työ on pät-
kittäistä tai muuten epävarmaa. Se 
lamaannuttaa, vaikka pitäisi olla 
juuri päinvastoin.”

Anne-Mari Juotasniemi, 59
Pääluottamusmies, Rovaniemen 
JHL yhd. 169. Ääniä Juotasniemi sai 
96, ja hän on yksi uuden edustajis-
ton pohjoisimmista edustajista. 
Etäisyys kodin ja Helsingin välillä 
on rapiat 700 kilometriä.

”Iloitsen omasta äänimäärästä ja 
läpimenosta ihan kympin edestä, 
mutta suren matalaksi jäänyttä 
äänestysprosenttia. Syyksi epäilen 
kilpailukykysopimusta, joka saat-
taa kaivertaa mieliä. Ehkä tämä 
oli kentän kannanotto siihen, että 
heiltä viedään etuja, lomarahaa ja 
muuta.”

Merja Ruotsalainen, 55
Helsingin yhteisjärjestö JHL:n pu-
heenjohtaja, joka pääsi ensi yrit-
tämällä edustajistoon. Äänipotti 
oli 113.
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Oululaisen koulunkäynninohjaajan Anu Kujalan 
kesä kuluu Jäälin koulun kaappeja järjestellen, pa-
pereita silputen, hernepusseja ommellen ja seuraa-
van lukuvuoden oppimateriaaleja valmistaen.

– Oppimisympäristöstä huolehtiminen kuuluu ohjaa-
jan työnkuvaan. Oikein nautin, kun saan omaan tahtiin jär-
jestellä kaappeja ja laittaa paikkoja kuntoon syksyä varten. 
Työtä kyllä riittää. Usein opettajilla on niin kiire kesälaitu-
melle, että kahvikupit ovat unohtuneet opettajanhuoneen 
pöydälle, hän nauraa.

Myös kyläpäivät työllistävät Kujalaa ja muita oululai-
sia ohjaajia kahdeksi viikoksi kesäisin. Kyläpäivissä on kyse 
useilla eri kouluilla järjestettävästä, 7–12-vuotiaille tarkoite-
tusta ohjatusta toiminnasta lukuvuoden päätyttyä.

– Monien lasten vanhempien lomat alkavat vasta myö-
hemmin kesällä, ja lapset tarvitsevat sinä aikana puuhaa ja 
yhteistä tekemistä. Laivakankaan koululla meitä on 5–6 oh-
jaajan porukka, mietimme teeman ennakkoon ja rakennam-

me ohjelman sen varaan. Lisäksi lapset saavat joka päivä 
lämpimän aterian ja välipalan, Kujala kertoo.

Liki kaikille työtä tarjolla
Oulun kaupungin palveluksessa on 420 koulunkäynninoh-
jaaja, joista 291 vakituista ja 129 määräaikaista.

Lähes kaikki vakituiset ohjaajat työllistyivät viime kesä-
nä ainakin joksikin aikaa. Opetusmateriaalin vastaanotto, 
lajittelu ja muut lukuvuoden valmisteluun liittyvät tehtävät 
työllistivät noin 70. Lisäksi nuorisotoimen päiväleireillä, ret-
killä ja liikennepuistossa työskenteli noin 30 ohjaajaa.

Eniten oululaisia ohjaajia työllisti kuitenkin erityislasten 
ympärivuotinen päivätoiminta. 

– Kehitysvammaisten lasten kokopäivätoimintaan osal-
listui viime vuonna 190 ohjaajaa. Työpätkät vaihtelivat yh-
destä neljään viikkoon, kertoo Oulun henkilöstöpäällikkö 
Minna Pohjola.

Pohjolan mielestä on mahtavaa, että henkilöstö uskal-

Anun työt 
eivät pääty 
suvivirteen
Monen koulunkäynninohjaajan työt loppuvat 
suvivirteen, ja kesä kuluu lomautettuna. Viime 
vuonna tämä kohtalo oli lähes joka kolmannella 
ohjaajalla ja koulunkäyntiavustajalla.

ULLA PUUSTINEN 
KUVAT JANICA KARASTI
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Anun työt 
eivät pääty 
suvivirteen

taa ylittää ammattikunta- ja tehtävärajoja ja on valmis op-
pimaan uutta.

– Tarkastelen asiaa osaamisen kehittymisen näkökulmas-
ta. Ohjaajilla on mahdollisuus hyödyntää omaa osaamis-
taan ja oppia samalla uutta. Siitä hyötyvät kaikki, niin oh-
jaaja kuin Oulu työnantajana.

Lisäksi hän uskoo vaihtelun virkistävän.
– Väliaikainen pistäytyminen eri työympäristössä ja hiu-

kan erilaisessa työssä auttaa jaksamaan haastavassa ja aika-
ajoin kuormittavassa työssä lukuvuoden aikana.

Tulevana kesänä Oulu pystyy työllistämään suunnilleen 
saman määrän ohjaajia kuin viime kesänä, joten lomautuk-
siin ei tarvitse turvautua. Myös vakituisille koulunkäynnin-
ohjaajille, joiden työsopimuksessa on maininta töiden ja pal-
kanmaksun keskeytyksestä koulun loma-aikoina, pyritään 
löytämään korvaavaa työtä kesäksi.

Lumijoella melko hyvä tilanne
Anu Kujala kuuluu Oulun ja Kainuun seudun koulunkäyn-
ninohjaajien ammattialaverkostoon, joka on kartoittanut 
omatoimisesti kesätyövaihtoehtoja alueellaan. Oulun lisäksi 
verkostoon kuuluu jäseniä Hailuodosta, Kajaanista, Kalajo-
elta, Kempeleestä, Lumijoelta, Pyhännästä, Raahesta, Siika-
joelta, Sotkamosta ja Tyrnävältä.

– Koulunkäynninohjaajan työ ei ole kausiluonteista, sillä 
kesälläkin on paljon sellaista työtä, johon ohjaajat kykenevät 
ja voivat tarttua. Kuitenkin moni työnantaja ajattelee pääse-
vänsä helpommalla lomauttamalla meidät, hän harmittelee.

Verkoston kokoamien tietojen mukaan korvaavan työn 
löytäminen onnistui viime kesänä esimerkiksi Lumijoella, 
jossa kaikki vakituiset ohjaajat työllistyivät muutamiksi vii-
koiksi. Tosin lyhyitä lomautuksiakin oli.

– Myös Kalajoen ohjaajista työllistyi suurin osa, yhteensä 
22. Siellä ohjaajat työskentelivät päiväkotien ja ryhmäperhe-
päiväkotien kesätuuraajina sekä vammaispalveluiden kesä-
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kerhojen ohjaajina ja henkilökohtaisina avustajina. Lisäksi töitä löytyi lasten ja 
nuorten leiriohjaajina ja leikkikenttätoiminnasta, Kujala kertoo.

Siikajoella otettiin yhden ohjaajan aloitteesta käyttöön Opetushallituksen 
myöntämät kerhorahat.

– Perheille maksutonta kerhoa oli neljä tuntia päivässä. Ohjaaja haki palka-
tonta vapaata varsinaisesta työstään ja hänelle maksettiin kerhotunneista palk-
kio. Kerhon jälkeen oli järjestelytehtäviä koululla, Kujala kertoo.

 Lisäksi Siikajoella oli uintikerho, joka työllisti liikuntasihteerin lisäksi yhden 
koulunkäynninohjaajan.

Kujala epäilee, että monessa kunnassa jäävät Opetushallituksen kerhorahat 
käyttämättä.

– Tässä olisi ilmainen vinkki niiden hyödyntämiseen! n

Lomautus vasta viimeinen vaihtoehto
Työsopimuslaki velvoittaa työnantajat tarjo-
amaan lisätyötä sen palveluksessa oleville 
osa-aikaisille työntekijöille. JHL:n jäsenistä tuo 
velvoite koskee etenkin koulunkäynninohjaa-
jia ja -avustajia, jotka tekevät usein vajaata, 
noin 20–24 tunnin työviikkoa.

Työllistämisvelvoitteen piirissä ovat myös 
ne täyttä työaikaa tekevät, joiden työsopimuk-
sessa on maininta työnteon ja palkanmaksun 
keskeytyksestä koulujen loma-aikana.

– Jos korvaavaa työtä ei ole, he ovat 
omavastuuajan jälkeen oikeutettuja 
työttömyyspäivärahaan aivan kuten 
työantajan lomauttamat, sanoo JHL:n 
sopimustoimitsija Marja Lehtonen.

Viimeistään tähän aikaan vuodesta 
työnantajien tulisi kartoittaa kaikki 
ohjaajille soveltuvat tehtävät, joita kun-
nassa on kesän aikana tarjolla.

– Lain mukaan ei riitä, että työnanta-
ja kehottaa ohjaajia aktiivisuuteen ja 
hakemaan itse korvaava työtä joko 
sivistystoimesta tai jostain muusta 
hallintokunnasta. Vastuuta ei voi jättää 
yksittäisen työntekijän harteille, vaan 
työnantajan on tarjottava osa-aikaisille 
työtä, Lehtonen painottaa.

Käytännöt vaihtelevat
Käytännössä kesätöiden kartoittamiseen ja 
tarjoamiseen liittyvät toimintatavat vaih-
televat kunnasta toiseen. Marja Lehtosen 
mielestä on tärkeintä, että kunnat eivät 
turvaudu lomautusilmoituksen kirjoittamiseen 
helpoimpana vaihtoehtona.

– Koulunkäynninohjaajien ammattitai-

to riittää moneen tehtävään, esimerkiksi 
sijaistamaan päiväkodeissa. Myös kouluilta 
löytyy kesäisin paljon tekemätöntä työtä. 
Tosin joissain kunnissa ollaan hyvin tarkkoja 
siitä, että kaikki ohjaajaresurssi kohdennetaan 
välittömästi oppilastyöhön, eikä ohjaajia sen 
takia hyödynnetä esimerkiksi opetusmateriaa-
lin valmistamisessa, sanoo Lehtonen.

Joissain kunnissa koulunkäynninohjaajat 

pitävät lukuvuoden aikana kertyneitä ylityöva-
paita kesäisin. Lehtonen kuitenkin muistuttaa, 
että kunnallisessa virka- ja työehtosopimuk-
sessa on määräykset, miten ja milloin kerty-
neet ylityötunnit tulee korvata.

– Pääsääntö on, että vapaat on pidettävä 
seuraavan kuukauden aikana tai työnte-
kijän siihen suostuessa viimeistään neljän 

kuukauden kuluessa. Niinpä syyslukukaudella 
kertyneitä ylityövapaita ei voi tessin mukaan 
siirtää kesään.

Kolikolla kääntöpuoli
Kolikon kääntöpuoli on se, että mikäli työnan-
taja tarjoaa koulujen loma-aikoina korvaavaa 
työtä, on työntekijä velvollinen ottamaan 
hänelle osoitetun työn vastaan. Ja tarvittaessa 

vaikka palaamaan töihin kesken lomau-
tuksen, jos työtä yhtäkkiä järjestyy.

– Jos ei halua korvaavaa työtä, voi 
aina pyytää palkatonta vapaata kou-
lujen loma-ajoiksi, mutta silloin ei ole 
oikeutettu työttömyysetuuteen, Lehtonen 
huomauttaa.

Joissain kunnissa työnantaja saattaa 
kannustaa ja jopa painostaa ohjaajia 
ottamaan koulujen kiinni ollessa palka-
tonta vapaata.

– Tähän ei pidä suostua, sillä silloin 
menettää työttömyysetuuden. Työnan-
tajalla on tasan kaksi vaihtoehtoa: joko 
tarjota työtä koulujen loma-ajoiksi tai 
lomauttaa.

Joissain kunnissa taas aletaan kuluttaa 
seuraavan kesän vuosilomapäiviä jo 
koulujen syyslomilla. Tämäkin on vastoin 

työehtosopimuksen  määräyksiä.
Lehtosen mielestä jokainen työntekijä an-

saitsee pitemmän palkallisen lomajakson.
– Jos lomapäiviä ripottelee pitkin koulu-

vuotta, jää palkallinen kesäloma kovin lyhyek-
si. Työnantaja ei voi ainakaan määrätä lomien 
pätkimiseen, vaan se vaatii aina työntekijän 
suostumuksen, hän muistuttaa.

• Koulunkäynninohjaajia ja koulun-
käyntiavustajia on Tilastokeskuk-
sen mukaan noin 9 500.

• Heistä noin 8 000 kuuluu JHL:ään.
• Viime kesänä JHL:n työttömyys-

kassa maksoi työttömyyspäivära-
haa noin 3 500 ohjaajalle.

• Vuonna 2015 etuudensaajia oli 
3 270, eli lomautettujen määrä 
kasvoi edellisvuodesta seitsemän 
prosenttia.

Kassa on varautunut kesän ruuhkiin
Työttömyyspäivärahahakemukset lisääntyvät 
kesäisin lyhyessä ajassa huomattavasti. Tämä 
johtuu siitä, että monien kouluissa työsken-
televien määräaikaiset työsuhteet päättyvät 
kesäkuun alussa. Lisäksi useissa toistaiseksi 
voimassa olevissa koulunkäynninohjaajien 
ja -avustajien työsopimuksissa on sovittu 
työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä 
koulujen loma-ajaksi. Kesälle osuu tavallises-
ti paljon myös muita lomautuksia. 

JHL:n työttömyyskassa on varautunut 
kesällä kasvaviin hakemusmääriin monin 
tavoin. Hakemusten käsittelyssä käytettävä 
maksatusjärjestelmä uudistetaan kevään 

2017 aikana, jonka seurauksena hakemusten 
käsittely nopeutuu. Myös kassan sähköinen 
eWertti Nettikassa uudistuu tänä keväänä. 
Hakemusten täyttäminen uudessa eWertti 
Nettikassassa on ohjatumpaa, jolloin lisäsel-
vityspyyntöjen tarve vähenee.

Työttömyyskassaan on palkattu myös 
lisää henkilökuntaa, ja henkilöstön vuosi-
lomajärjestelyissä otetaan huomioon kesän 
ruuhkahuiput. Jotta hakemusten käsittelylle 
jäisi enemmän aikaa, on kassan päivittäis-
tä puhelinpalveluaikaa supistettu kesän 
ajaksi. Puhelinpalvelu päivystää ajanjaksolla 
12.6.–4.8.2017 kello 9-11.

Jo alkuvuonna kassa on lähettänyt yhdis-
tyksille päivitetyt ohjeet hakemusten täyttä-
misen tueksi. Toiveena on, että yhdistykset 
mahdollisuuksien mukaan auttaisivat jäseni-
ään hakemuksen täyttämisessä ja neuvoisi-
vat siinä tarvittavien liitteiden kanssa. Näin 
hakemusten käsittely nopeutuisi. 

Varmistat oman hakemuksesi mahdolli-
simman nopean käsittelyn toimittamalla sen 
hyvin täytettynä ja asianmukaisilla liitteillä 
varustettuna. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät 
työttömyyskassan nettisivuilta.

     Yhteistyössä TELAn kanssa
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Työuraeläkkeestä puhuttiin työn sankarien eläkkee-
nä, kun sitä eläkeuudistuksen yhteydessä muuta-
mia vuosia sitten sorvattiin. Ylilääkäri Jukka Kive-
käs työeläkeyhtiö Varmasta huokaa. 

”Minusta sitä nimitystä ei pitäisi käyttää työuraeläk-
keestä. Työn sankareita on Suomessa paljon, mutta vain 
harvat heistä tulevat saamaan työuraeläkettä. Lakiin kir-
joitetut eläkkeen kriteerit ovat nimittäin hyvin tiukat.”

Ja sitä ne ovat. 

Tiukka raja: 38 vuotta raskasta työtä
Työuraeläkettä hakevalla on oltava takanaan vähintään 38 
vuotta raskaassa työssä. Käytännössä siis koko työura ras-
kaassa työssä: päätoimisesti, ympäri vuoden, ilman pit-
kiä katkoja. Tilapäinen työttömyys ja korkeintaan kolme 
vuotta perhevapailla sallitaan.

Hakijan pitää olla ensi alkuun vähintään 63-vuotias. 
Hänellä pitää olla voimassa oleva työsuhde tai sen päät-
tymisestä saa olla korkeintaan vuosi. Lisäksi hänellä pitää 
olla lääkärin toteama sairaus, joka alentaa hänen työkyky-
ään pysyvästi. Sairauspäivärahan maksimiajan, 300 päi-
vää, täyttymistä ei kuitenkaan edellytetä. 

Työuraeläkkeelle vain 
tiheän seulan läpi
Helmikuussa 2018 Suomen eläkevalikoimassa on uusi osa: 
työuraeläke. Se tuo vuosikymmenet raskasta työtä tehneel-
le työntekijälle periaatteessa reitin eläkkeelle vähän ennen 
vanhuuseläkeikää. Mutta siinä matkassa on monta mutkaa, 
ja monesta mutkasta voi ajaa ulos. 

TEKSTI RIITTA GULLMAN  
KUVAT SAIJA HEINONEN, PIXABAY

MIKÄ ELÄKKEISSÄ  
MUUTTUU 2017 JÄLKEEN?

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta.  
Mitkä asiat ovat nyt toisin kuin ennen? 

• vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain  
65 vuoteen

•  jokaiselle ikäluokalle määritellään alin vanhuuseläkkeen ikä ja tavoite-eläke-
ikä, joka on myöhempi

•  jos työskentelee tavoite-eläkeikään saakka, eläkkeen saa täysimääräisenä, 
ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä

•  eläkettä alkaa karttua kaikille 17-vuotiaasta alkaen (aiemmin 23-vuotiaasta)
•  eläkettä karttuu kaikille 1,5 % vuodessa koko palkasta 
•  lykkäyskorotus (0,4 %/kk) palkitsee työssä jatkamisesta alimman vanhuuselä-

keiän jälkeen. Vuoden lykkäys tuo karttuneeseen eläkkeeseen lisää 4,8 %. 
Samalla uudesta työstä karttuu 1,5 %

•  eläkekertymä lasketaan koko palkasta (aiemmin palkansaajan työeläkemaksu 
on ensin vähennetty)

•  osa-aikaeläke jäi pois, tilalla nyt osittainen varhennettu vanhuuseläke
•  uusi eläkelaji, työuraeläke, voimaan 

Tarkempia tietoja löytyy eläkeuudistus.fi-sivuilta. 

     Yhteistyössä TELAn kanssa
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Koko työura puntarissa
Työuraeläkepäätöstä tehtäessä arvioidaan siis ihmisen koko työuraa, ja nimen-
omaan hänen työtehtäviensä sisältöä. Tämä on olennainen ero työkyvyttömyys-
eläkkeeseen verrattuna. Työuraeläkkeen myöntämistä pohdittaessa ei nimittäin 
saa arvioida sitä, kuinka paljon juuri tämä eläkettä hakeva Matti tai Raili on vuo-
sikymmenien aikana työssään kuormittunut.

Sen sijaan eläkeratkaisijoiden on pohdittava sitä, miten kuormittavia Matin 
tai Railin tekemät työt ovat itsessään olleet – on niitä tehnyt kuka tahansa. Yksit-
täisen ihmisen ominaisuuksia, ikää, sukupuolta tai omaa kokemusta työn kuor-
mittavuudesta ei saa päätöstä tehtäessä ottaa huomioon. Ainoastaan työn sisäl-
tö ratkaisee. 

Mikä on raskasta työtä?
Mikä sitten on raskasta työtä? Sitä ei laissa suoraan sanota. Siinä ei luetella raskai-
ta ammatteja, vaan raskaan työn piirteitä. Niitä kuvataan kuusi. Laki puhuu ”ra-
sittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavasta työstä”, jonka pitää sisältää ”merkit-
tävässä määrin” vähintään yhtä näistä piirteistä. 

Ne ovat
1. suurta lihasvoimaa edellyttävä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia 

työliikkeitä,
2. hengitys- ja verenkiertoelinten erityisen voimakasta kuormittumista, 
3. kuormittavia ja hankalia työasentoja,
4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia, toistuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka 

vaativat käsien puristusta, kiertoa ja voimaa,
5. erityisen vaativa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttava vuo-

rovaikutteinen työ,
6. jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävä tehtävä, 

jossa on korkea tapaturmariski tai väkivallan uhka. 
Työtä arvioitaessa otetaan näiden huomioon myös lisätekijöitä. Niitä on viisi: 

poikkeukselliset fysikaaliset tekijät, kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyt-
tö, toistuvaa yötyötä sisältävä tai muuten kuormittava vuorotyö, toistuvat pit-
kät työvuorot ja yrittäjillä ympärivuorokautinen sidonnaisuus tuotantoeläimiin. 

TYÖURAELÄKE TIIVIISTI

•  työuraa oltava vähintään 38 vuotta päätoimisesti raskaassa 
työssä, ilman pitkiä taukoja

•  työkyvyn oltava alentunut
•  hakuhetkellä on oltava voimassa oleva työsuhde tai korkein-

taan vuosi viimeisen työsuhteen päättymisestä
•  työuraeläke on hieman pienempi kuin työkyvyttömyyseläke 
•  työuraeläkkeen rinnalla voi tehdä työtä. Ansaita saa n. 740 € 

kuukaudessa. 
•  alkaa syksyllä 2017, ensimmäiset eläkkeet alkavat 1.2.2018
•  määräaikainen eläke, joka päättyy vanhuuseläkkeeseen
•  ensimmäiset hakijat (1955 syntyneet) ehtivät olla työuraeläk-

keellä korkeintaan 3 kk ennen siirtymistään vanhuuseläkkeelle
•  kun siirtymäkausi on ohi 2025, työuraeläkettä voi saada kor-

keintaan 2 vuotta 

TYÖURAELÄKE MIELESSÄ?  
POHDI ENSIN NÄITÄ

• käy läpi koko työhistoriasi: oletko tehnyt raskasta työtä vähin-
tään 38 vuotta?

• täyttääkö koko työurasi lainsäädäntöön kirjoitetun raskaan 
työn kriteerit? 

• eihän työurassasi ole yhteensä yli 3 vuoden katkoja? Esim. 
useita työttömyys- tai sairauslomajaksoja? Perhevapaista 
sallitaan yhteensä 3 vuoden jakso.

• mieti koko työuraasi: millaisia työtehtäviä sinulla on ollut? 
Mikä on tehnyt kustakin työtehtävästä raskasta? Valmistaudu 
kuvaamaan, millainen tyypillinen työviikko kussakin tehtäväs-
sä on ollut.  
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Esimerkkinä tässä on työkyvyttömyyseläkehakemuksen 
käsittely. Ensi syksynä ratkaistavaksi tule työuraeläke-
hakemuksia. Ne käsiteltäneen pääpiirteissään samalla 
tavalla. Hakemusten ja sitä tukevien lausuntojen sisältö 
on toki erilainen. 

Ja kun työkyvyttömyyseläkehakemusten lääketieteel-
lisessä arvioinnissa asiantuntijalääkäri katsoo hakijan 
sairauksia, työuraeläkehakemuksissa hän tarkastelee 
hakijan koko työuraa. 

Tietojen täydentäminen vie aikaa  
Kun ihminen hakee ensimmäistä kertaa työkyvyttömyys-
eläkettä, työeläkeyhtiöön tulee hakemuksen mukana kes-
kimäärin viisi lausuntoa. Niistä ilmenee se, mitä hakijan 
terveydentilasta on kirjoitettu sairauspäivärahakauden 
aikana. 

Alkajaisiksi dokumentit kokoaa eläkekäsittelijä. Hän 
pyytää niitä vielä lisää: yleensä tarvitaan ainakin kuvaus 
hakijan työn sisällöstä viimeisimmältä työnantajalta. Ke-
lalta tulee lisäksi tietoja sairauspäivärahakaudelta. 

Kun tarvittavat dokumentit on saatu työeläkeyhti-
öön – se voi kestää jonkin aikaa –  eläkeratkaisija alkaa 
käydä niitä läpi. Hän tekee niistä yhteenvedon ja esittelee 
eläkehakemuksen. 

Asiantuntijalääkäri muodostaa kokonaiskuvan
Nyt seuraa hakemuksen lääketieteellinen arvio. Työeläkeyhtiön 
asiantuntijalääkäri, vakuutuslääkäri, käy läpi eri hoitavien lääkärien 
lausunnot ja arvioi eläkehakemuksen niiden perusteella. 

Pelkkien paperien varassa päätöksiä ei kuitenkaan tehdä. Työ-
kyvyttömyyseläkehakemuksissa lausuntoja on yleensä eri alojen 
erikoislääkäreiltä: esimerkiksi ortopediltä, fysiatrilta ja työterveys-
lääkäriltä. Jokainen heistä on tavannut hakijan. Jokainen kuvaa 
hakijan tilannetta oman erikoisalansa näkökulmasta. 

Asiantuntijalääkäri rakentaa näistä yksittäisistä lausunnoista yh-
den kuvan. Hän etsii kaikista lausunnoista faktoja, löydöksiä. Mitä 
diagnooseja on tehty? Miten ne on tehty? Mitä samansuuntaista 
eri lausunnoissa on? 

Lääkärien rooleissa on tässä eroa. Hoitava lääkäri arvioi poti-
laansa toimintakykyä. Asiantuntijalääkäri soveltaa lakia: hän arvioi 
sitä, mikä on hakijan toimintakyky suhteessa työkykyyn. Hänellä ei 
ole eikä saa olla hoitosuhdetta hakijaan.

Päätökset tekee ryhmä 
Asiantuntijalääkärin jälkeen hakemus siirtyy seuraavaan vaihee-
seen. Eläkelaskija laskee, paljonko hakija saa eläkettä, jos päätös 
on myönteinen. 

Sitten onkin päätöksenteon vuoro. Siihen osallistuu eläkeratkai-
sijoita, juristeja, korvauskäsittelijöitä ja asiantuntijalääkäri. Siten 
varmistetaan, että päätösten linja pysyy yhdenmukaisena. Yksit-
täisen hakijan tapausta myös verrataan aiempiin. Tällä koetetaan 
varmistaa se, että ratkaisut olisivat samanlaisia kaikille samassa 
tilanteessa oleville ihmisille.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen koko kierrokseen kuluu aikaa 
keskimäärin noin kaksi kuukautta. Suurin osa ajasta kuluu erilais-
ten papereiden odotteluun. 

Näin työeläkeyhtiössä  
tehdään eläkeratkaisuja 
Eläkepäätöksen tekeminen työeläkeyhtiössä 
perustuu hakemukseen ja siihen liittyviin  
lausuntoihin. Ratkaisuja tekemässä on koko  
joukko ihmisiä: kullakin on oma roolinsa. 

”Kuormittavia piirteitä on mahdollisesti esimerkiksi rakennustyössä, pelas-
tusalan ammateissa ja vaativissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa”, Jukka Ki-
vekäs puntaroi. 

”Kannattaa lukea laissa määritellyt raskaan työn piirteet ja miettiä, miten pal-
jon niitä on omissa työtehtävissä ollut”, Kivekäs vinkkaa työuraeläkettä havitte-
levalle.

Valmistaudu, jos haet työuraeläkettä
Työuraeläkettä voi hakea syksystä 2017 
lähtien. Ensimmäiset työuraeläkkeet 
voivat alkaa 1.2.2018.

Jos haluat hakea työuraeläkettä, tee 
joitain etukäteisvalmisteluja. Tarkista 
ensinnäkin, että olisit siihen oikeutettu. 
Onhan takana vaadittavat 38 vuotta ras-
kasta työtä? Eikä liikaa jaksoja, jolloin et 
ole ollut töissä –  siis raskaassa työssä? 
Selvä. Sitten seuraavaan vaiheeseen. 

Käy läpi kaikki työsuhteesi alus-
ta saakka ja mieti, millaisia työtehtä-
viä olet kussakin tehnyt. Valmistaudu 
kuvaamaan työarkeasi vuosien ja vuo-
sikymmenten varrelta. Mitä töitä teit 
80-luvulla? Entä 90-luvulla? Kuuluiko 
työhösi esimerkiksi paljon nostamista? 
Miten usein? Miten painavia taakkoja? 
Hankalia työasentoja? Millaisia? Teitkö 
yötyötä? Miten usein? 

Tarvitaan konkreettisia asioita. Kir-
jaa niitä ylös, että pystyt kertomaan nii-
tä työterveyshuollon haastattelussa. 

Varaa aika työterveyslääkärille
Varaa aika työterveyshuollosta. Ota mukaan työeläkeote: siitä työterveyshoita-
ja tai -lääkäri näkee työurasi raamit. Helpoimmin saat sen työeläke.fi-verkkopal-
velusta.

Voi olla, että työterveyshuollossa ensimmäisen haastattelun tekee työterveys-
hoitaja. Hän käy kanssasi läpi työtehtäviä työnantajittain ja hahmottelee siten 
alustavasti työuraasi. Työterveyslääkäri tarkentaa sitten asioita omassa haastat-
telussaan.

Jos et enää ole työsuhteessa, tarvitset lääkärinlausunnon terveyskeskuksesta. 

Hakemus on hyvin tärkeä
Sitten voit täyttää työuraeläkehakemuksen. Se käy verkossa tai postitettavalla lo-
makkeella. Valmistaudu kuvaamaan työurasi huolella, kirjallisesti. Työnkuvaus 
on tässä olennainen asia: oma kuvauksesi sekä työterveyslääkärin tekemä kuva-
us. Hän tekee sen haastattelusi pohjalta. Työuraeläkeratkaisuja tehtäessä niille 
pannaan paljon painoa.

Työterveyslääkäri laatii lausunnon terveydentilastasi, työn sisällöstä sekä sen 
rasittavuudesta ja kuluwttavuudesta. Se lähtee työnantajasi työeläkeyhtiöön. 
Sieltä pyydetään vielä viimeiseltä työnantajaltasi kuvaus työstäsi. 

Sitten tarvitaan kärsivällisyyttä – päätös tulee aikanaan. Koska kyse on uudes-
ta eläkelajista, käsittelyyn ei ole vielä muodostunut käytäntöjä. Ensimmäiset pää-
tökset ottavat siis tavallista enemmän aikaa. Vuonna 2016 eläkepäätösten keski-
määräinen käsittelyaika työeläkeyhtiöissä oli 53 päivää. n
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Oikaisu
Motiivissa 3/2017 julkaistu vastaus herätti tulkintakysymyksiä. Viime numerossa 
kysyttiin, miten sairausloma-ajan palkka määräytyy, jos työntekijä on ollut 120 
päivää sairauslomalla, palaa töihin, mutta jääkin uudelleen eri syystä sairauslo-
malle. 
Työtapaturman aiheuttamalle työkyvyttömyydelle ja ”tavallisille” sairauspoissa-
ololle on omat kiintiönsä palkallisuusaikojen suhteen. 
Työtapaturman sattuessa työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa 
enintään 120 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen kaksi kolmasosaa varsinaises-
ta palkasta enintään 120 kalenteripäivän ajalta (120+120). Palkkaa on oikeus 
saada kunkin työtapaturman osalta erikseen. 
Saman kalenterivuoden aikana on oikeus saada sairausloma-ajalta varsinaista 
palkkaa 60 kalenteripäivän ajalta  ja sen jälkeen kaksi kolmasosaa  varsinaises-
ta palkasta 120 kalenteripäivän ajalta. 
Jos työhön paluusi jälkeen olet esimerkiksi sairauden (flunssa, vatsatauti jne.) 
takia työkyvytön hoitamaan työtäsi, sinulla on oikeus sairausloma-ajalta mak-
settavaan palkkaan yhteensä 180 kalenteripäivän (60+120) ajalta.  Työtapatur-
man aiheuttamalla työkyvyttömyydellä ei ole vaikutusta muun sairausloma-ajan 
palkallisuuteen. 
                  

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 työelämään liittyvä asia, johon kaipaat selvennystä? 
Joku muukin saattaa miettiä samaa, joten otetaan yhdessä selvää!

Milloin saamme toisen kahvitauon?
Monilla aloilla, joissa päivittäinen työaika on 7 tuntia tai yli, on kaksi 10 minuu-
tin kahvitaukoa. Miksi koulunkäynninohjaajilla on vain yksi? Opettajat voivat 
irtautua työstä välitunneilla, koulunkäynninohjaajat ja -avustajat eivät koskaan, 
vaikka työmme vaatii 100-prosenttista läsnäoloa oppilaiden kanssa. Lisäksi työ 
on fyysisestikin raskasta, jos ohjattavana on liikuntavammainen lapsi, jota pitää 
nostella. Mitä JHL aikoo tehdä, jotta ohjaajat saisivat ainakin kaksi kymmenen 
minuutin taukoa työpäivää kohti?

Vastaus:
Koulunkäynninohjaajiin ja -avustajiin sovelletaan kunnallista virka- 
ja työehtosopimusta kuten valtaosaan kuntien työntekijöistä, ja se 
takaa vain yhden kymmenen minuutin tauon kaikille sopimuksen 
piirissä oleville. Hyvällä työvuorosuunnittelulla saadaan kuitenkin 
työpäivään huokoisuutta – niin myös kysyjän tapauksessa.

Kouluissa luonteva tapa toteuttaa työvuorosuunnittelua on oppituntien ja 
välituntien vuorottelu. Kaikkien koulun ohjaajien ei tarvitse osallistua välitunti-
valvontaan kerralla, vaan valvontavastuuta voi jakaa. On kiinni esimiehestä ja 
työpaikan toimintakulttuurista, miten hyvin ja tasapuolisesti tehtäviä ja vastuita 
jaetaan ja miten työpäivään saadaan mahtumaan useampi hengähdystauko.

Koulunkäynninohjaajien työ on usein henkisesti kuormittavaa ja vastuullista. 
Lisäksi työympäristö on levoton ja ohjaajilla on usein tunne, että heitä revitään 
moneen suuntaan. Ota asia puheeksi esimiehen kanssa, jotta voitte paikallises-
ti suunnitella, mitä tehtäviä päivään kuuluu, milloin mitäkin tehdään ja miten 
työtä voidaan tauottaa.

Kuntasektorin neuvottelupöydässä taukojen lisääminen kv-tessiin ei ole ollut 
esillä. Sopimusneuvottelu on aina kaupankäyntiä, minkä vuoksi jokaisella muu-
toksella on ”hintalappunsa”. Tällä hetkellä taukojen lisääminen myös mitätöisi 
kiky-sopimuksella tavoitellun yksikkötyökustannusten alentamisen ja tehokkuu-
den noston.

SOPIMUSTOIMITSIJA MARJA LEHTONEN 
JHL:N EDUNVALVONTALINJA

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

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

Onko pakko kulkea  
maski naamalla?
Työnantaja edellyttää, että influenssan jyllätessä rokottamattomat lastenhoi-
tajat työskentelevät hengityssuojain kasvoilla. Onko tällainen erottelu oikein? 
Entä tauot: pitääkö silloinkin suojautua maskin taakse, jottei saa eikä levitä 
pöpöjä? 

Vastaus:
Työnantaja ei voi edellyttää päiväko-
tityössä hengityssuojaimen käyttöä 
rokottamattomilta työntekijöiltä. Sai-
raalassa, jossa hengitysteitse leviävä 
influenssa tai muu tarttuva sairaus 
voi olla kohtalokas heikkokuntoisille, 
hengityssuojainten käyttö voi tulla 
kyseeseen, mutta ei varhaiskasva-
tuksessa.

Työnantajalla ei pitäisi olla edes mahdollisuutta tietää sitä, kuka on ottanut 
kausirokotteen ja kuka ei. Tiedon voi saada periaatteessa vain työntekijältä 
itseltään, eikä lastenhoitajan tarvitse asiaa kertoa. Työnantaja ei saa myöskään 
laatia listoja siitä, kuka on rokotettu ja kuka ei.

Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2017. Sen mukaan sairaa-
loiden henkilökunnan tulee ottaa rokotukset, mikäli asiakkaat ja potilaat ovat 
erityisen herkkiä sairastumaan tartuntatauteihin. Tällaisia ovat potilaat, joiden 
vastustuskyky on alentunut vakavan perussairauden tai sen hoidon vuoksi, 
imeväisikäiset ja hyvin iäkkäät potilaat.

Hoitohenkilökunnalle annettavia rokotteita ovat tuhkarokko- ja vesirokkoro-
kotteet, jos henkilö ei ole sairastanut tauteja aiemmin. Lisäksi henkilökunnan 
on otettava vuotuinen kausi-influenssarokote. Imeväisikäisten kanssa työsken-
televillä täytyy olla myös voimassa oleva rokotussuoja hinkuyskää vastaan.

Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. Jos hoitaja kieltäytyy, hän ei voi 
työskennellä esimerkiksi elinsiirto- ja syöpäpotilaiden parissa.

Varhaiskasvatuksessa työskenteleviä lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia 
tartuntatautilaki ei koske.

 
JHL:N EDUNVALVONTALINJA

Aiheutuuko asbestipurusta vaaraa?
Työpaikallamme alkaa asbestin poisto alakerran kylmiöstä. Me työskentelem-
me samaan aikaan viereisessä kylmiössä. Esimies sanoo, ettei vaaraa ole. Onko 
näin? Entä onko meillä työntekijöillä varaa sanoa vastaan tässä asiassa? 

Vastaus:
Asbestin purkutyö täytyy tehdä niin, ettei asbesti pääse leviämään rajatun ja 
eristetyn alueen ulkopuolelle. Asbestityötä saavat tehdä vain asbestipurkuluvan 
saaneet ammattilaiset.

Uusi asbestilaki, joka kiristi entisestään asbestiin liittyviä säännöksiä, tuli 
voimaan vuoden 2016 alussa. Niinpä asbestikartoitus on suoritettava kaikissa 
ennen vuotta 1994 valmistuneissa remonttikohteissa. 

Ota välittömästi yhteys työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun, joka voi selvittää 
asiaa.

 
JHL:N EDUNVALVONTALINJA 

TYÖELÄMÄN LAADUN TOIMIALUE
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MINÄ NUMEROINAMINÄ NUMEROINA

SEPPO MÄKI, 57

Kotipaikka: Helsinki
Ammatti: automaatioasentaja, Helen Oy 
Perhe: yksinasuja
Harrastukset: sulkapallo, moottoripyöräily

1pari työkenkiä vuodessa

4 osoitetta tähän mennessä

60 ulkomaanmatkaa,  
joista moottoripyörän selässä 1sometili

42 työvuotta

2tuntia illassa telkkarin ääressä 3kravattia kaapissa

2 työtapaturmaa

 4kuppia kahvia päivässä

MARINA WIIK

25minuutin työmatka

”TYÖ ON MINULLE ÄÄRETTÖMÄN 

TÄRKEÄÄ, ILMAN SITÄ PÄÄNI EI 

VARMAANKAAN PYSYISI KOOSSA.” 

22

11vuotta koulunpenkillä
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ILKKA KAUKORANTA, 31
Asuinpaikka: Helsinki
Koulutus: valtiotieteen maisteri  
(kansantaloustiede)
Työ: pääekonomisti SAK:ssa
Perhe: puoliso ja 2-vuotias lapsi
Harrastus: purjehdus
Motto: ”Onko niitä oikeasti, paitsi  
faktalaatikoissa?”
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Ilkka Kaukorannan  työhuone sijaitsee his-
toriankirjoista ja tv-uutisista tutussa mil-
jöössä, Hakaniemen torin kupeessa. Vaik-
ka työväenliikkeen traditiot ovat SAK:n 

päämajassa vahvasti läsnä, keskusliiton tuore 
pääekonomisti ei pelkää tarkastella niitä tar-
vittaessa myös kriittisin silmin. 

Erityisesti ay-liikkeen perinteinen suhtau-
tuminen puoluepolitiikkaan hankaloittaa toi-
sinaan keskusjärjestön vaikutustyötä.  

– Meidän pitää pystyä rakentavaan yhteis-
työhön kaikkien puolueiden kanssa. Puolueita 
pitää väristä riippumatta voida kiittää ja kriti-
soida asiapohjalta, Kaukoranta sanoo. 

Viime kuussa Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila heitti 
tulitikun bensiinilätäkköön. Mattila väitti Hel-
singin Sanomissa, että suomalaisten palkat 
ovat 10–15 prosenttia liian korkeat. Ilkka Kau-
korannan ja SAK:n vastaus julkaistiin HS:n 
verkkosivuilla vielä samana päivänä. Kauko-
rantaa ihmetytti, miksi Mattila puhui samois-
ta numeroista kuin pari vuotta ennen kilpailu-
kykysopimusta.  

– Työttömyys on yli kahdeksan prosenttia 
eikä vienti erityisesti vedä, joten palkkamaltil-
le on edelleen perusteita. Se ei kuitenkaan sul-
je pois kaikkia palkankorotuksia, eivätkä pu-
heet lisäleikkauksista ainakaan paranna neu-
votteluilmapiiriä, Kaukoranta sanoo.

Sopimuksen kauneusvirhe
Tehdäänpä ajatusleikki. Mitä tapahtuisi, mikä-
li Mattilan visio oikeasti toteutuisi? 

– Jos palkkoja leikattaisiin välittömästi, ko-
timainen kysyntä romahtaisi. Palkansaajilta 
loppuisivat rahat kesken ja kulutus vähenisi. 
Työpaikkoja katoasi etenkin palvelusektoril-
ta: kaupoissa kassoja suljettaisiin ja ravintolat 
tyhjenisivät. 

Kun otetaan huomioon, että suurin osa val-
tion verotuloista on ansiosidonnaista, eli palk-

koihin perustuvaa, vaikutukset olisivat lyhyel-
lä aikavälillä hyvin dramaattiset. Entä pidem-
mällä tähtäimellä? 

– Vähän pidemmällä aikavälillä raju pal-
kanleikkaus voisi tukea viennin kilpailuky-
kyä ja sitä kautta lisätä työpaikkoja.  Hinta oli-
si kyllä aivan liian kova, eikä sellaisessa poli-
tiikassa olisi kokonaisuuden kannalta mitään 
järkeä, Kaukoranta linjaa. 

Kaukoranta epäi-
lee, ettei hallituksen 
tavoite 72 prosen-
tin työllisyysastees-
ta toteudu. Muu-
toin kilpailukykys-
opimuksen (kikyn) 
vaikutukset ovat 
jo nähtävissä, työ-
voimakustannuk-
set ovat alentuneet 
ja vienti vauhdittu-
nut. Sivuvaikutuk-
set ovat kuitenkin ikäviä. Erityisesti lomaraha-
leikkaukset tekevät julkiselle sektorille kipeää. 

– On selkeä kauneusvirhe, että sopimus 
kohtelee väestöryhmiä eri tavalla. Niin oli-
si tehnyt myös hallituksen pakkolakipaketti, 
tosin se olisi osunut vielä rankemmin nimen-
omaan julkisen sektorin aloille. 

Kaukorannan mukaan kikyt on nyt kitku-
teltu, eikä uusille mittaville säästösopimuksil-
le ole tarvetta. 

– Uutta, samannäköistä kikyä ei kyllä tarvi-
ta. Eikä se olisi mahdollistakaan, kun EK on il-
moittanut, etteivät he enää neuvottele palkois-
ta. En tiedä, kenen kanssa voitaisiin nykytilan-
teessa lähteä sopimaan. 

Koko ei yksin riitä
Ilkka Kaukoranta on työskennellyt SAK:ssa 
kuusi vuotta. Hänellä ei ole ay-liikkeeseen pit-
käaikaisia siteitä, vaan hän tuli aikoinaan kes-

kusliittoon sijaiseksi opiskelutoverin suosituk-
sesta. 

– En tuolloin osannut oikein hahmottaa, 
mitä kaikkea SAK tekee. Ay-liikkeen julkiku-
va on herkästi vähän tunkkainen ja minulle tu-
li yllätyksenä, kuinka hyvä meininki täällä on 
kun sitä katsoo sisältäpäin. 

Kaukoranta arvostaa työssään erityises-
ti sen monipuolisuutta. Työ on sesonkiluon-

toista ja seuraa pitkälti valtion päättä-
jien asialistaa. Yhtenä päivänä hän te-
kee kestävyysvajelaskelmia, toisena ta-
paa ministereitä ja kolmantena pitää lu-
entoa SAK:n perhevapaamallista. Tällä 
hetkellä häntä työllistää eniten halli-
tuksen puoliväliriihen liittyvä lobbaus. 

– Kun SAK kutsuu virkamiehiä tai 
ministereitä vieraaksi, useimmat tule-
vat. Suuret taustajoukot tekevät meis-
tä tärkeän keskustelukumppanin. Se 
ei kuitenkaan riitä. Meillä täytyy olla 
myös kiinnostavaa ja hyvin perusteltua 

sanottavaa. 
Keskusliiton lähtökohtana kehysriihes-

sä on estää työttömyysturvan leikkaukset se-
kä puolustaa yleissitovuutta ja sopimusyhteis-
kuntaa. Yksittäiset tavoitteet liittyvät esimer-
kiksi ammatillisen koulutuksen ja työttömien 
palveluiden turvaamiseen. 

Henkilökohtaisella tasolla Kaukorannalla 
on hallitukselle yksi toive yli muiden: perhe-
vapaajärjestelmän uudistaminen. Hän on ol-
lut mukana muotoilemassa SAK:n vaihtoeh-
toa nykykäytännölle, joka on hänestä epätasa-
arvoinen ja tekee työn ja perheen yhdistämi-
sen tarpeettoman vaikeaksi. 

Tasa-arvoa perhevapaisiin
SAK:n mallissa, joka on pienin muutoksin kel-
vannut myös vihreille ja kokoomukselle, an-
siosidonnaiset perhevapaat yhdistetään 12 
kuukauden vanhempainrahaksi. Kummankin 

Uuden ajan asiantuntija
Suomen suurimman keskusjärjestön, 
SAK:n, tuore pääekonomisti Ilkka Kauko-
ranta vertaa ammattiliittoja palovakuu-
tukseen. Niitä ei tajua tarvitsevansa ennen 
kuin tulipalo tai riitatilanne on päällä. 

MARINA WIIK 
KUVAT VESA LAITINEN

"MINULLE TULI  

YLLÄTYKSENÄ,  

KUINKA HYVÄ  

MEININKI TÄÄLLÄ 

ON KUN SITÄ KAT-

SOO SISÄLTÄPÄIN"
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vanhemman kiintiö kasvaisi kolmeen kuukau-
teen, ja sen voisi halutessaan pitää pienissäkin 
pätkissä usean vuoden aikana.

– Naisten syrjintä työmarkkinoilla voidaan 
estää vain lisäämällä miesten perhevapaita. 
Kolmen kuukauden perhevapaan ei pitäisi ol-
la mahdotonta isille, kun se ei ole sitä äideil-
lekään. 

SAK luopuisi kotihoidon tuesta kokonaan ja 
korvaisi sen kuuden kuukauden hoitorahalla. 
Hoitoraha maksettaisiin kuukaudessa 800 eu-
roa ja summan voisi halutessaan jakaa yhden 
vuoden ajalle. 

– Nykyinen kotihoidon tuki kannustaa ra-
hallisesti siihen, että lasta hoidetaan kotona 
kolmivuotiaaksi saakka. Meidän mallissam-
me tämä kannustin poistuisi, jolloin oletetta-
vasti myös kotihoitojaksot lyhenisivät ja työl-
lisyys paranisi. 

Pidemmän päälle hoitovastuun tasaisempi 
jakautuminen vaikuttaisi palkkoihin ja eläkkei-
siin sekä uravalintoihin. 

Eurosta 25 senttiä käteen
Ilkka Kaukoranta muutti perheensä kanssa 
USA:han 12-vuotiaana ja palasi Suomeen suo-
rittamaan varusmiespalveluaan vuonna 2004. 
Yhdysvalloissa hän oppi argumentointitaitojen 
lisäksi arvostamaan suomalaisen yhteiskun-
nan tasa-arvoisuutta. 

– Yhdysvalloissa korostetaan yksilön va-
pautta, mikä tekee esimerkiksi terveydenhuol-
lon ja eläkkeen järjestämisestä hankalaa ja kal-
lista. Suomessa ihmiset pääsevät paljon hel-
pommalla, kun yhteiset lakisääteiset järjestel-
mät takaavat riittävän turvan kaikille.

Hyvän sosiaaliturvan kääntöpuoli ovat niin 
sanotut kannustinloukut. Kaukorannan mu-
kaan matalien tuloerojen yhteiskunnalle on 
tyypillistä, että työllistyminen ei juuri kasvata 
omia tuloja. Esimerkiksi Helsingissä toimeen-
tulotuki asumistukineen on yksin asuvalle 1 
160 euroa kuussa. Pienipalkkaisessa työssä 1 
600 euron kuukausipalkasta jää verojen jälkeen 
ja asumistuen kanssa vain 400 euroa enemmän.

Kannustinongelmien lieventämiseksi Kau-
koranta vaatisi työttömiltä aktiivista työnha-
kua ja kannustaisi vanhempia takaisin töihin 
alentamalla päivähoitomaksuja. 

– Työnteon pitäisi aina kannattaa. Hyvän 

sosiaaliturvan maassa on kuitenkin realismia, 
että joskus ansaitusta eurosta jää käteen vain 25 
senttiä. 

Kaukoranta on myös huolissaan maakunta-
uudistuksen tuomista muutoksista työvoima-
palveluihin, vaikka myöntääkin, että työvoi-
mapalveluissa on kehittämisen tarvetta.

– Karenssit voivat tuntua mielivaltaisilta ei-
kä palvelun taso vastaa odotuksia. Laajamittai-
nen yksityistäminen on kuitenkin uhkarohkea 
poliittinen keino, josta ei ole missään maassa 
saatu positiivisia kokemuksia. 

Hän epäilee, että yksityinen sektori tulee 
keskittymään helposti työllistyviin, mikä ro-
kottaisi vaikeasti työllistyvien palveluja.

– Riskinä on, että pitkäaikaistyöttömien työl-
listyminen vaikeutuu ja lisäksi aletaan maksaa 
työn välittämisestä helposti työllistyville. Siitä 
aiheutuu täysin turhia kustannuksia. 

Neuvottelupaletti uusiksi
SAK:n toiminta on lähivuosina suurten haas-
teiden edessä. Tärkeimmän vastapuolen ve-
täytyminen keskitetyistä palkkaneuvotteluista 
edellyttää lobbaustyön terävöittämistä ja kes-
kittymistä poliittiseen vaikuttamiseen. 

– Aiemmin työttömyysturvaan on saatu pa-
rannuksia palkkaneuvottelujen ohessa. Nyt so-
siaaliturva ja työlait ovat neuvottelujen pääsi-
sältönä. Koko neuvottelupaletti menee uusiksi. 

Yksittäisille ammattiliitoille palkkaneuvot-
telujen siirtyminen liittotasolle ei välttämät-
tä ole huono asia. Suoran vaikutusvallan kas-
vu voi jopa houkutella uusia jäseniä. Kaikesta 
huolimatta järjestäytyminen ei ole nuorille pal-
kansaajille itsestäänselvyys. 

– Meidän kannalta on tärkeää viestittää siitä, 
mitä saamme aikaan ja myös siitä, millä keinon 
pyrimme edistämään palkansaajien asemaa. 

Ammattiliitot joutuvat jatkuvasti tasapai-
nottamaan toimintaansa niin, että se on jäsen-
ten enemmistön silmissä hyväksyttävää: ei lii-
an radikaalia, mutta ei myöskään liian sovit-
televaa. Keskusliittojen toiminnalle Ilkka Kau-
koranta löytää kolme peruspilaria: asiantunte-
muksen, jatkuvan kehityksen ja vuoropuhelun. 

– Poliittinen vaikuttaminen on pitkäjänteistä 
työtä. Tapaamme laajasti päättäjiä ja yritämme 
perustella, miksi meidän tavoitteemme ovat 
Suomen kannalta perusteltuja ja hyviä. n

Neljä nopeaa
Miten Suomi saadaan taloudelliseen nou-
suun? 
– Suomi ei menesty halpatyömaana vaan 
osaamiseen perustuvana taloutena. Palkkaleik-
kausten sijaan lisäisin paukkuja koulutukseen, 
innovointiin ja tuotekehitykseen. Suuri vienti-
potentiaali löytyy matkailusta: vaikka palvelut 
tuotetaan Suomessa, rahat tulevat ulkomailta. 

Hyväksytkö paikallisen sopimisen? 
– Paikallinen sopiminen on hyvä asia, kunhan se 
on tasapuolista eikä perustu pelkästään työn-
antajan saneluun. Paikallisen sopimisen tulee 
nojata työehtosopimuksiin. Niiden puitteissa esi-
merkiksi rakennusalan kuuden euron tuntipalk-
kakokeilut ovat mielestäni hyväksyttäviä. 

Onko palkkasalaisuus palkkatasa-arvon 
suurin este? 
– Palkkasalaisuus tuskin selittää, miksi siivous-
alalla tai päiväkodeissa on matalampi palkka-
taso kuin esimerkiksi teollisuudessa. Niin kauan 
kuin palkkaeroja yritetään kuroa umpeen pelkil-
lä alan sisäisillä siirroilla, se ei tule onnistumaan. 
Tarvittaisiin erityisiä matalapalkkaeriä. Riippuu 
liittojen neuvotteluvoimasta, madaltuvatko vai 
kasvavatko palkkaerot eri sektorien välillä tule-
vaisuudessa.

Miksi eduskunnan kehysriihen pitäisi kiin-
nostaa palkansaajaa? 
– Matti Meikäläisen ei välttämättä tarvitse 
kiinnostua kehysriihestä tai muista poliittisen 
päätöksenteon kiemuroista, kunhan hän on 
valtuuttanut esimerkiksi liiton ja keskusjärjestön 
viemään itselleen tärkeää viestiä eteenpäin.  

Ekonomisti Ilkka Kaukoranta 
pitää ammattiliittojen fuusioita 
todennäköisinä kymmenen vuoden 
tähtäimellä. Teollisuuden suurliitto 
on jo lähellä toteutumista ja liit-
tymisen edut ovat ulkoa katsoen 
ilmeiset. 
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UNIVuorotyöntekijät  
hyötyvät unettomuuden  
lääkkeettömästä hoidosta 
Unettomuus on yleinen oire vuo-
rotyöntekijöillä. Lääkkeettömien 
menetelmien on todettu olevan 
hyödyllisiä unettomuuden hoidossa, 
mutta niitä ei ole riittävästi tarjolla 
terveydenhuollossa. Työterveys-
laitoksella on meneillään hanke, 
jossa tutkitaan unettomuuden 
lääkkeettömien menetelmien sovel-
tuvuutta ja tuloksellisuutta vuoro-
työntekijöillä. 

TEKSTI  HELI JÄRNEFELT, TYÖTERVEYSLAITOS, KUVA SAIJA HEINONEN, PEXELS

Työikäisestä väestöstä noin neljäsosa tekee vuoro-
työtä tai epäsäännöllisiä työaikoja. Vuorotyönteki-
jät kärsivät uniongelmista ja väsymyksestä enem-
män kuin päivätyötä tekevät. Erityisesti yövuorot 

ja aikaiset aamuvuorot ovat nukkumisen ja vireyden kan-
nalta haasteellisia.

Tämä johtuu siitä, että näissä vuoroissa nukkuminen ja 
valveilla olo ajoittuvat sisäisen vuorokausirytmin kanssa 
eriaikaisesti. Valveilla pitää olla silloin, kun ollaan uneliai-
ta ja nukkua täytyy ajankohtina, jolloin ei välttämättä koe-
ta uneliaisuutta. Ainakin 10 prosentilla uniongelmat ovat 
pitkäkestoisia vaikuttaen valveajan toimintakykyyn ja elä-
mänlaatuun.

Pidempikestoinen unettomuus voi altistaa sydän- ja ve-
risuonitaudeille sekä masennuksen kehittymiselle. Siten 
uniongelmat ja niiden seurannaisvaikutukset ovat yleisiä 
ja niiden hoitaminen on tärkeää.

Työergonomia vaikuttaa
Elämänmuutokset ja kriisit voivat aiheuttaa tilapäistä 
unettomuutta, joka kuuluu normaaliin elämään. Unetto-
muuden syynä voi olla myös hoitamattomia sairauksia tai 
oireita kuten masennus, kipuoireita tai muita unihäiriöitä, 
kuten uniapnea, eli unenaikainen hengityshäiriö.

Vuorotyöntekijöillä myös pelkästään oman sisäisen 
rytmin kannalta hankalasti ajoittuvat työvuorot voivat 
laukaista unettomuutta. Lisäksi huono työaikaergonomia, 
eli työvuorosuunnittelu ja vähäiset mahdollisuudet vai-
kuttaa työaikoihin voivat altistaa univaikeuksille ja väsy-
mykselle.

Unettomuuden pää- tai osasyynä voivat olla myös uni-
vaikeuksista kärsivän elämäntavat, nukkumistottumuk-
set sekä palautumis- ja ongelmanratkaisukeinot. Työaika-
muodosta ja muista sairauksista riippumatta univaikeuk-
sien jatkuessa voi kehittyä nukkumiseen liittyviä suori-
tuspaineita, huolta unettomuuden vaikutuksista sekä elä-
mäntapamuutoksia ja nukkumistottumuksia, jotka alka-
vat ylläpitää unettomuusoireita. 

Unilääkkeitä käytetään edelleen paljon unettomuuden 
hoidossa ja tämä voi korostua erityisesti vuorotyöntekijöillä. 
Hoitosuositusten mukaan lääkkeettömät menetelmät ovat 
kuitenkin ensisijaisia unettomuuden hoidossa.
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Työterveyslaitoksella on meneillään tutkimus, jossa selvitetään lisää unettomuuden lääkkeettömien hoitokeinojen 
hyödyllisyyttä vuorotyöntekijöillä. Tutkimukseen valittujen unettomuus on kestänyt vähintään kolmen kuukauden 
ajan, ja heidän oireensa ilmenevät vähintään kolme kertaa viikossa eikä unettomuuden taustalla ole hoitamattomia 
sairauksia. Osallistumiskriteerinä on myös vuorotyön tekeminen, eli osallistujien työvuoroista vähintään 10 prosent-
tia on jo aikaisia aamuvuoroja (alkaen viimeistään klo 7), iltavuoroja (päättyy klo 22 tai myöhemmin) tai yövuoroja. 

Hankkeessa arvioidaan kolmea erilaista hoitomuotoa, joita ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin 
pohjautuva ryhmähoito ja taulutietokoneella tapahtuva omahoito sekä yksilöllinen unen huolto-ohjaus. Osallistujat 
arvotaan tutkimuksessa yhteen näistä hoitomuodoista. Ennen hoitoa ja sen jälkeen tutkittavat osallistuvat erilaisiin 
mittauksiin. 

Tutkimuksen arviointi- ja hoitokäynnit ovat maksuttomia. Tutkimukseen valitut vuorotyöntekijät saavat lääkärin 
arvion unettomuudestaan ja hoitoa unettomuusoireisiin. Tutkimuksesta vastaavat Työterveyslaitoksen erikoispsykolo-
gi Heli Järnefelt ja apulaisylilääkäri Christer Hublin.

Tutkimukseen otetaan lisää tutkittavia touko-kesäkuuhun 2017 saakka. Kiinnostuneet voivat lähettää sähköposti-
viestin osoitteeseen unettomuus@ttl.fi. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta 
ttl.fi/vuorotyojaunettomuus. 

Työterveyslaitos hakee  
vuorotyöntekijöitä  
unettomuuden hoitotutkimukseen

Unilääkkeitä vähemmäksi
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan myös epä-
säännöllisiä työaikoja tekevät hyötyvät unettomuuden 
lääkkeettömästä hoidosta. Tutkituimpia lääkkeettömiä 
hoitomuotoja ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian 
menetelmät.

Näillä menetelmillä annetaan tietoa ja ohjataan unta 
edistäviin nukkumistottumuksiin ja unen rytmittämiseen 
vuorotyössä sekä annetaan keinoja käsitellä ja rauhoittaa 
ylivireää mieltä ja unettomuuteen liittyviä huolia. Lisäksi 
hoidossa annetaan perustietoa unesta ja unettomuudesta 
sekä unta edistävistä elämäntavoista ja vireyttä paranta-
vista keinoista.

Tällaista hoitoa voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryh-
mämuotoisesti. Suurin osa unettomista hyötyy lääkkeet-
tömästä hoidosta, ja usein hoitotulos säilyy hyvin hoidon 
päättymisen jälkeen.

Lääkkeettömän hoidon avulla moni pystyy myös vä-
hentämään vuosiakin kestänyttä unilääkkeiden käyttöä. 
Vaikka lääkkeettömien hoitomenetelmien hyödyllisyys 
tiedostetaan terveydenhuollossa yhä paremmin, niitä ei 
ole vielä riittävästi tarjolla kaikille unettomille. n
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Onnen ohjeet

Suomi on jälleen viidenneksi onnellisin 
maa. Mittarit olivat seuraavat: brutto-
kansantuote henkeä kohden, odotetta-
vissa oleva terve elinikä, tunne vapau-

desta tehdä elämänvalintoja, vapaus korrup-
tiosta, anteliaisuus sekä se, onko henkilöllä jo-
takuta tukemassa vaikeina aikoina. Jos hyvän-
tekeväisyyspisteet olisivat olleet korkeammat, 
olisimme sijoittuneet vieläkin paremmin.

Onnellisuusraportointi alkoi kiinnostaa mi-
nua ihan sattumalta. Tapasin pari vuotta sit-
ten junassa tädin, joka kertoi olevansa tulossa 
satujenmaalaamiskeikalta Oulusta ja menossa 
messuille kertomaan uusimmasta kirjankuvi-
tuksestaan. Hän oli ollut jo pitkään eläkkeellä 
erityisopettajan työstään, puhkui intoa ja levitti 
hyvää mieltä. Huolimatta raskaasta omaishoi-
tajuudestaan, jonka lopputuloksena oli ollut 
hänen miehensä kuolema. 

Miten tämä junaystävä sitten liittyi onneen? 
Hän oli tavannut kesällä onnellisuusraportin 
isän, ystävänsä John Helliwellin Helsingissä - 
50 vuoden jälkeen sattumalta kadulla. Maail-
man onnellisuustutkijat pitivät tuolloin semi-
naariaan Suomessa. Ja jotta minäkin pääsisin 
osalliseksi onnen ”aivotieteestä” hän lähetti mi-
nulle kaiken saatavilla olevan materiaalin mil-
tei tukkien sähköpostini.

Aivojen näkökulmasta onnen ehtona on 
myönteisten tunteiden ylläpitämisen, mut-
ta myös kielteisistä tunteista toipumisen taito. 
Onnellisuuteen vaikuttavat myös suhteesi mui-
hin: epäitsekkyys, toisten tukeminen ja anteliai-
suus. Tärkeätä on myös päiväunelmointi, mut-
ta toisaalta läsnäolo ja toisten tunteiden havait-
seminen. Olen aina suhtautunut varauksella 
reseptilistoihin, joissa neuvotaan tekemään si-
tä ja tätä. Poimin tähän kuitenkin muutamia ar-
jen onnellisuusohjeita, joita kasvattavat henki-
lökohtaista hyvinvointia. 

Pidä yhteyttä ympärilläsi oleviin: perhee-
seen, ystäviin, työkavereihin ja naapureihin. 

Kanssakäymiseen tarvitaan aikaa, mutta se ri-
kastaa elämääsi. 

Ole aktiivinen: kävele tai juokse. Astu ulos. 
Pyöräile. Pelaa pelejä. Hakkaa halkoja. Tee 
puutarhatöitä. Tanssi. Treenaus saa hyvälle 
mielelle, mutta tärkeintä kuitenkin on keksiä 
sellainen liikuntamuoto, josta pidät ja joka so-
pii sinun kuntotasoosi.  

Pidä silmäsi avoinna: ole utelias. Etsi kau-
neutta. Kiinnitä huomiota epätavalliseen. Huo-
maa vaihtuvat vuodenajat. Nauti hetkestä, kä-
veletpä työhön, syöt lounasta tai keskustelet 
kavereidesi kanssa. Ole tietoinen ympäröiväs-
tä maailmasta ja tunteistasi, mistä tämä tunne 
kertoo? 

Opi joka päivä:  kokeile jotakin uutta. Keksi 
uudestaan jokin vanha kiinnostuksen kohtee-
si.. Ota uusi vastuu työssäsi. Korjaa vaikka pyö-
rä. Opettele soittamaan tai kokkaamaan lempi-
ruokaasi. Aseta itsellesi haaste, jonka saavutta-
misesta nautit. Uusien asioiden oppiminen li-
sää itseluottamustasi, mutta on samalla myös 
hauskaa.

Ole antelias: tee jotakin hauskaa ystävälle-
si tai ventovieraalle. Tervehdi. Kiitä. Hymyile. 
Tee vapaaehtoistyötä. Liity johonkin ryhmään. 
Katso ulos maailmaan, yhtä lailla sisääsi. 

Mitäkö olen itse toteuttanut tuosta listasta? 
Täytin maaliskuussa 65 vuotta ja päätin jäädä 
eläkkeelle, vaikka olen rakastanut työtäni. Pul-
lollaan ollut kalenterini on nyt ihan tyhjä en-
kä ole ottanut yhtään luentopyyntöä. Halusin 
jättää tilaa ajattelulle, perheelle, lapsenlapsille, 
harrastuksille, jollekin, joka on odottanut tule-
mistaan. Suurella jännityksellä, pelollakin, sei-
laan tässä välitilassa ja kuvaan videolle joutsen-
ten torvisoittoa mökillä. Pinoan klapeja miehe-
ni niitä pilkkoessa, mutta ihan varmasti halu-
an vaikuttaa myös yhteiskuntaan. En jotenkin 
vain osaa olla - niin ihanaa kuin se välillä onkin.

MARJUT MANKA 
TYÖHYVINVOINNIN ASIANTUNTIJA 

Motiiviin viime numerossa 
3/2017 kerrottiin oikeusta-
pauksesta, jossa työnantaja 
joutui korvaamaan kahdelle 
työntekijälle lähes 12 000 eu-
roa palkkasaatavia. Uutinen 
kirvoitti vilkasta keskustelua 
JHL:n Facebook-sivulla:

"Eikä ole ensimmäinen 
kerta, kun työnantajapuolel-
ta tällaista yritetään. Moni 
työnantaja taipuu kuitenkin 
kuultuaan liiton lakimiesten 
kannan asiaan. Liittoon kuulu-
minen todella kannattaa. On-
neksi nyt tämä tuomio myös, 
on helpompaa jatkossa niille 
työntekijöille, joiden oikeuk-
sia yritetään polkea."

Laura Bruun

"Kyllä JHL hoitaa jäsenien-
sä asioita, kannatta kuu-
lua liittoon, että jos sattuu 
tulemaan jotain ikäviä asioita 
eteen, missä sitten tarvitan 
mennä aina näin pitkälle, 
kuten tässä, itsellä myös sa-
manlaiia kokemuksia ja kaikki 
päättyi onnellisesti iso asia...

Taru Ylikarjula

Hienoa, että työnantaja saa-
tiin ns. edesvastuuseen. On 
tärkeää, että kaikki työnan-
tajat ovat kilpailutuksessa 
samalla viivalla palkkauksen 
suhteen ja sikäli alipalkatut 
alat saataisiin nousujohteisel-
le uralle työntekijöiden palk-
kauksen suhteen. Työntekijän 
on elettävä palkallaan! Hyvä 
Julkisten ja hyvinvointialojen 
liitto JHL! Juuri tästä syystä 
JOKAISEN tulisi kuulua oman 
alansa ammattiliittoon.

Leena Ryömä
 
Eipi kannata tehdä filunkia! 
Tulee kalliiksi työnantajalle. 
Niinpä.

Marja-Liisa Heikkilä
 
Minullamyös omakohtaista 
kokemusta tollasesta. JHL on 
todella hyvä selvittämään 
noita juttuja.

Satu Tallgren

KUVA MERJA OJALA
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Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa

Postiosoite:  
PL 100, 00531 Helsinki
Faksi: 010 7703 3235 
Sähköposti: tkassa@jhl.fi

eEmeli
 Puhelinkassa

eWertti
Nettikassa

www.jhl.fi/tyottomyyskassa

on tällöin saada sovitellun päivärahan maksujakso vastaamaan osa-ai-

katyön palkkajaksoa. 

Esimerkki: Hakijalla on neljän viikon hakurytmi, ja hän on täyttänyt 

hakemuksen ajalta 9.1. – 5.2.2017. Hän on aloittanut yli neljä viikkoa kes-

tävän osa-aikatyön kesken hakujakson 23.1.2017. Soviteltua päivära-

haa voidaan maksaa lyhennetyltä sovittelujaksolta 9.1. – 31.1.2017, 

jotta päästään palkanmaksun mukaiseen kalenterikuukausittaiseen 

rytmiin. Seuraavan hakemuksen hakija täyttää koko helmikuulta.  

Edellä mainitulla tavalla voidaan toimia vain osa-aikatyön alkaessa. 

Osa-aikatyön aikana ja päättyessä käytetään tavanomaista neljän 

viikon tai kuukauden sovittelujaksoa. Kassa ohjeistaa tarvittaessa 

hakijaa täyttämään hakemuksen oikealta ajalta. 

Työttömyysturvan perusopas
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan toimittama Työt-

tömyysturvan perusopas 2017 on valmistunut. Se sisältää tietoa työt-

tömyyskassan maksamista etuuksista: ansiopäivärahasta, vuorottelu-

korvauksesta sekä uudesta työmatka- ja muuttokuluja korvaavasta 

liikkuvuusavustuksesta. Perusoppaaseen on koottu kaikki viimeisim-

mät työttömyysturvan muutokset.

Opas postitetaan suoraan kotiin niille jäsenille, jotka ovat saaneet 

ansiopäivärahaa vuoden sisällä. Postitus tapahtuu huhtikuun aikana. 

Perusopas löytyy lisäksi pdf-muodossa työttömyyskassan verkkosivul-

ta, josta sen voi käydä lukemassa tai tulostamassa. 

(Hinta kiinteästä verkosta soittaessa paikallisverkkomaksu 
ja matkapuhelinverkosta soittaessa oman operaattorin 
hinnoittelun mukaan.)

Osa-aikatyössä olevalle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa. Osa-ai-

kaiseksi katsotaan työ, jota tehdään enintään 80 prosenttia kyseisen 

alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan pääsääntöisesti joko 

neljä viikolta tai kalenterikuukaudelta. Myös soviteltua päivärahaa 

maksettaessa sovittelujakso eli ajanjakso, jolle työtulo huomioidaan, 

on neljän peräkkäisen kalenteriviikon tai kuukauden mittainen. Palk-

anmaksujakso määrittää yleensä sen, kumpaa sovittelujaksoa käytet-

ään. 

Silloin kun hakijalla on vakiintunut haku- ja maksurytmi, pyritään 

se pitämään mahdollisuuksien mukaan samana, vaikka osa-aikatyö 

alkaisi tai päättyisi kesken tavanomaista hakujaksoa. 

 

Esimerkki: Hakija on tehnyt osa-aikatyötä, jossa palkka maksetaan 

kalenterikuukausittain. Tällöin hänen haku-, maksu- ja sovittelujak-

sonsa on ollut myös kalenterikuukausi. Työ loppuu 9.4.2017.  Ja vaikka 

osa-aikatyö loppuu kesken kuukauden, hakijan tulee täyttää hakemus 

koko kuukaudelta, ensimmäisestä päivästä viimeiseen, sekä toimittaa 

palkkalaskelma huhtikuun työpäivien osalta. Soviteltua päivärahaa 

maksetaan siis koko huhtikuulta. Seuraavalta kuukaudelta hakija täyt-

tää normaalin jatkohakemuksen. 

  

Sovittelujaksoa voidaan joutua lyhentämään etenkin tapauksissa, kun 

neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla on päiviä, joilta ei ole 

oikeutta työttömyysetuuteen tai vaihtoehtoisesti on oikeus täyteen 

työttömyyspäivärahaan. Sovittelujaksoa voidaan lyhentää myös, kun 

hakija aloittaa yli neljä viikkoa kestävän osa-aikatyön. Tarkoituksena 

eEmeli Puhelinkassa 
päivystää kellon ympäri
numerossa:  
010 190 300
ja henkilökohtaisesti  
maanantai-perjantai klo 9-14. 

eEmelissä voit tehdä kokonaan työttömän 
jatkohakemuksen, saat ohjeita sekä voit 
tiedustella maksupäivää ja käsittelytilannetta.

Miten toimia, kun osa-aikatyö alkaa  
tai päättyy kesken hakujakson?

eWertti Nettikassa 
on sähköinen 
asiointipalvelu, jonka 
kautta voit lähettää  
hakemukset ja ilmoitukset 
työttömyyskassaan 
itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. 
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Vallankumouskevät 1917 oli kansan 
kokoontumisten ja juhlimisen aikaa. 
Pitkän tauon jälkeen myös työväen 
vapunvietto oli mahdollista ja siksi 

innostus suurta. Ensimmäisen maailmanso-
dan alettua säädetty sotatila-asetus oli edelli-
sinä vuosina estänyt työväen juhlapäivän vie-
ton. Vappukulkueita ei tiettävästi järjestetty 
maailmansodan vuosina, ja työväenjärjestöjen 
piirissä voitiin muutoinkin tuolloin kokoon-
tua lähinnä suljettuihin kokouksiin. Nyt koit-
ti kuitenkin hetki, jolloin punaista väriä voitiin 
jälleen vapaasti käyttää ja näyttää.

Kaikkien aikojen vappu
Vuonna 1917 vappukulkueet olivat eri puo-
lilla Suomea isommat ja näyttävämmät kuin 
koskaan aikaisemmin. Helsingissä arviolta pe-
räti 50 000 osanottajaa marssi vapun mielen-
osoituskulkueessa Rautatientorilta juhlapai-
kalle Eläintarhan kentälle. Kulkueen marssi 
kesti nelisen tuntia. Kuopiossa Savon Työmies 
-lehti raportoi kauppatorilta Väinölänniemeen 
marssineessa kulkueessa olleen yli 7 000 hen-
keä. Salon seudulla oli vappukulkue kerännyt 

Sosialisti-lehden mukaan noin 1 000 marssijaa 
ja juhlapaikalla Anistenmäellä oli ollut lisäksi 
noin kaksi tuhatta kuuntelijaa. 

Valtavat väkimäärät olivat siis liikkeel-
lä. Edes vuoden 1905 unohtumattomina val-
lankumouspäivinä ei liikkeelle ollut lähtenyt 
näin suuria ihmisjoukkoja. Työväenlehdis-
sä ehkä hieman liioiteltiinkin osallistujamää-
riä, mutta joka tapauksessa vuonna 1917 vie-
tettiin kaikkien aikojen vappujuhlaa. Monissa 
yhdistyksissä siihen panostettiin uudella pu-
naisella lipulla. Ainakin Oulussa punalippu-
ja oli laitettu hulmuamaan paitsi työväentaloi-
hin, myös osuuskaupan liiketalojen ja asema-
rakennuksen lippusalkoihin. 

Vappujuhlien ohjelma oli monimuotoista: 
paljon puheita, laulua, soittoa ja päivän päät-
teeksi ehkä vielä juhlailtamat. Puheita pidet-
tiin suomeksi, ruotsiksi ja hyvin paljon myös 
venäjäksi, koska venäläinen sotaväki osallistui 
vapunviettoon. Puheista vastasivat työväen-
liikkeen johtohahmot. Heistä osa osasi venä-
jää ja saattoi puhua myös venäläisille. Esimer-
kiksi Kuopiossa venäläisille puhuivat kuiten-
kin sotilaskomitean jäsen, sotamies Marijew 

sekä eräs venäläinen työmies ja nuori upseeri. 
Keskeiset työväenliikkeen vaatimukset tu-

livat vappupuheissa esille. Ajankohtaisesta 
kahdeksan tunnin työaikavaatimuksesta pu-
huttiin paljon – monet työnantajat olivat sii-
hen jo myöntyneetkin työväenliikkeen yleisen 
painostuksen ja myös lakkoilun seurauksena. 
Esillä olivat myös kunnallislakien uudistami-
nen ja torpparivapautus. Puheissa käsiteltiin 
myös senaikaista maailmantilannetta ja ker-
rottiin tuoreita uutisia Pietarin suunnalta. Vaa-
timuksia Suomen riippumattomuudesta esi-
tettiin puheissa ja mielenosoitustunnuksissa. 

Venäläisten sotilaiden  
läsnäolo jakaa kansaa
Venäläisen sotaväen osallistuminen vapun-
viettoon teki osaltaan vuoden 1917 vapus-
ta hyvin poikkeuksellisen. Venäläiset sotilaat 
marssivat isoin joukoin omine lippuineen vap-
pukulkueissa eri puolilla Suomea, esimerkiksi 
Kuopiossa heitä laskettiin olleen mukana noin 
3 000. 

Myös Tampereella venäläiset sotilasosas-
tot marssivat vappukulkueessa ja osallistui-

Työväenliike 100 vuotta sitten -juttusarja osa 4/18

Vallankumousvappu
Keväällä 1917 työväki Suomessa oli täynnä tarmoa 
muutosten aikaansaamiseksi. Työläiset järjestäytyi-
vät ja vappuna joukkovoimaa näytettiin marssimalla 
isoissa kulkueissa ja kokoontumalla yhteen. 

TEKSTI MARITA VIINAMÄKI 
KUVAT TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN KUVA-ARKISTO JA TYÖVEÄN ARKISTO

34 motiivi   



TYÖVÄENLIIKE100

vat Hippoksella pidettyyn vappumielenosoi-
tukseen. Tuossa tilaisuudessa keskeinen esille 
nostettu teema oli maailmanrauha: sotaa vaa-
dittiin lopetettavaksi ja siinä suhteessa Venä-
jän keisarivallan kukistuminen oli ollut askel 
oikeaan suuntaan. Tampereen vappujuhlas-
sa muistettiin olleen ystävyyden ja yhteistyön 
tunnelma. ”Tavaritseille” tilaisuudessa pu-
hui innostavasti venäjänkielentaitoinen Antti 
Markkanen.

Työväenliikkeen pyrkimyksille kumouk-
sellinen, venäläinen sotaväki oli merkittä-
vä tuki. Porvaristolle venäläiset sotilaat oli-
vat puolestaan uhka, joka keikutti sisäisiä val-
tasuhteita. Radikalisoituva sotaväki vaikut-
ti työväestön radikalisoitumiseen. Aiemmin 
keväällä porvarillinen väki oli punaiset sol-
mukkeet rinnassaan juhlinut yhdessä työvä-
en kanssa Venäjän vallankumouksen muka-
naan tuomaa vapautta, mutta vappuna työ-
läisten luokkavaatimusten korostuessa kansa 
jakaantui. Tavoitteet eivät olleetkaan kaikilla 
yhteiset. n

Vappuna 1917 punaisia järjestölippu-
ja kannettiin ylpeydellä kulkueissa.  
Vuoden päästä monia lippuja ei enää 
ollut: niitä tuhoutui sisällissodan 
aikana ja työväenliikkeen aktiivit il-
meisesti itsekin hävittivät niitä sodan 
jälkiselvittelyjen tukalina hetkinä. 
Kuvassa oleva Helsingin työväenyh-
distyksen Kylvettäjäin ammattiosas-
ton lippu oli yksi niistä Helsingin 
työväentalolla säilytetyistä lipuista, 
jotka päätyivät vuonna 1918 valkois-
ten sotasaaliiksi. Joku oli kuitenkin 
kesäkuussa 1918 toimittanut talon 
esineistöä Kansallismuseoon, josta 
lippu myöhemmin päätyi takaisin 
ammattiosastolle. Lipussa on kolme 
korjattua viiltojälkeä, jotka ovat pe-
rimätiedon mukaan tulleet saksalais-
ten pistimistä.
Kuva: Katri Takaveräjä. Työväenmu-
seo Werstas. 

Vappukulkue marssimassa 
Parkkarilan työväentalon 
ohitse Lappeenrannassa 
vappuna 1917. 
Kuva: Kansan Arkisto. 

Venäläiset sotilaat viettivät vuonna 
1917 vappua yhdessä suomalaisten 
työläisten kanssa. Tämä vappuryh-
mäkuva on Savitaipaleelta. Kuva on 
otettu Hyrkkälän kylän työväentalon 
eli ”Pomppalan” edessä.  
Kuva: Kansan Arkisto. 
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ETELÄ-SUOMI

JANAKKALAN  
KUNNALLISET JHL 237
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 Lounas-
ravintola Pikku-Herkkula, Harvialantie 7B, 
Turenki. Kesäpaikka Kivenkolon vuokrahin-
nat. Tarjolla iltapalaa.

NAKKILAN KUNTA-ALAN  
AMMATTIYHDISTYS JHL 374
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 18 OP:n 
yläkerran kokoustila. 

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.

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. 

TUUSULAN KUNNALLISET JHL 224 
Linnanmäki rannekkeiden ennakkovaraus 
1.5.  Yhd. jäsenhinta 25€, (maks perhe). 
Ennakko varaus - toimitus toukokuu. 
Varaukset taito.rasanen@tuusula.fi tai 040 
3143 132 txt.

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. 

RINNEKOTI JHL 598
Matka Haapsaluun 1.9. klo 11.30. Lähtö 
Tallinnaan, Katajanokan terminaali, 
Viking XPRS. Lisämaksusta Bistro-buffet 
laivalla. Klo 14 saapuminen Tallinnaan ja 
bussikujetus Haapsaluun ja majoittuminen 
Hotel Thalasso Spa Fra Mare. La aamiai-
nen hotellissa, opastettu kaupunkikierros 
Haapsalussa. Su aamiainen hotellissa klo 
12 huoneiden luovutus ja bussikuljetus 
Tallinnaan. Paluu lähtö Helsinkiin klo 16.30 
Viking XPRS. Lisämaksusta Bistro-buffet 
laivalla. Klo 19 saapuminen Helsinkiin ja 
bussikuljetus Rinnekotiin (lisämaksusta). 
Matkan hinta jäsen 110€, ei jäsen/avec 
185€, sis. laivamatkat Hki-Tallinna-Hki, 
bussikuljetus Tallinna-Haapsalu-Tallinna, 2 
yön majoitus 2 hh, hotelli Thaalasso Spa Fra 
Mare ***, hotelliaamiainen x2, Haapsalus-
sa suomeksi opastettu kaupunkikierros. 
Lisämaksusta ruokailut laivalla Bistro-buffet 
26€ suunta, kuljetus Katajanokka-Rinnekoti 
(su) 10€, 1 hh hotellissa 66€. Ilm. tapahtuu 
maksamalla 50€ ilmoittautumismaksu 30 6. 
mennessä tilinumero FI97 4260 0010 0046 
92, maksun saaja Rinnekodin henkilökunta 
JHL 598. Viesti maksuun HAAPSALU 2017/ 

ilmoittajan nimi ja syntymäaika ja mah-
dolliset lisäpalvelut. Lisäpalvelut ja toiveet 
voi lisätä maksuviestiin tai ilm. matkan-
johtajalle 30.6.17 mennessä. Ilmoittautu-
misesta lähetetään vahvistus/loppulasku, 
joka erääntyy n. kk ennen matkaa. Mukaan 
passi tai jokin muu poliisin myöntämä 
virallinen henk.todistus (ajokortti ei kelpaa). 
Lisätiedot/maksullisten palveluiden ilmoitus 
viim. 30 6. jani.rentola@rinnekoti.fi tai 050 
304 7388 (txt /vastaajaviesti).

VIHDIN KUNNALLISET JHL 300
Kevät talkoot 27.4.klo 17 Suvimajalla Lind-
stöminnokassa Vihdin Pääkslahdessa. Klapi 
kone laulaa ja moottorisaha huutaa klapien 
lentäessä liiteriin, laituri pääsee veteen ja 
grillikodassa makkara paistuu. Lisät. mökki-
toimikunnalta.

VR AUTO-MIEHET JHL 1089
Kesäkauden avajaiset 20.5. klo 9 Raasepori, 
Mustio. Laitetaan taas paikat kesäkuntoon. 
Tarjoilu entiseen malliin.  

KAUNIAISTEN KUNNALLISET – 
GRANKULLA KOMMUNALA JHL 360 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 
Rakennuskonttorilla, Oppilaskodintie 3, 
Kauniainen. Hallituksen kokous samassa 
paikassa klo 17.30. Tarjoilua & arvotaan 2 
kpl s-marketin lahjakorttia á 50 €. 

MÄNTSÄLÄN JULKISTEN JA 
HYVINVOINTIALOJEN YHDISTYS 
JHL 247
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 kahvila 
Runda Munkken, Osuustie 1, Mäntsälä. 
Muistetaan jäsenistön merkkipäivä sanka-
rit. Paikalla aluepäällikkö Rune Takamaa. 
Kahvitarjoilua.

SYSMÄN JHL 380
Sääntöm. kevätkokous 20.4. klo 18 kirjas-
ton Kertun kammari. 

PUOLUSTUSHALLINNON  
ETELÄINEN HÄME JHL 788
Sääntöm. kevätkokous keskiviikkona 26.4. 
klo 18 Hämeenlinna, Tiiriön ABC. Ruoka-
tarjoilu!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN  
VARUSKUNTIEN YHDISTYS 588 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 17 Haka-
niemen Rosso, kabinetti, Siltasaarenkatu 
18-20 Helsinki. Kokouksen jälkeen yhdistys 
tarjoaa ruokailun osallistujille. 

PORVOON - BORGÅ JHL 150
- Vårmöte 25.4. kl. 18 i Näsehälsovårdscent-
rals mötesrum Flora (bredivd café), Asko-
linsvägen 1 A trappan, Borgå. På mötet 
behandlas stadgeenliga vårmötesärenden, 
förändring av föreningens verksamhetso-
mråde, kompletering av styrelsen till året 
2017 slut, val av förtroendeman och / eller 
en kontaktperson till Askola och Mörskom 
för år 2017 till slut. Det bjuds på kaffe och 
smått saltigt och kaka. – Sääntöm. kevät-
kokous 25.4. klo 18 Näsin terveyskeskus, 
kokoushuone Floora, (kahvion vieressä), 
Askolinintie 1A-rappu, Porvoo. Yhd. järjestä-
misalanmuutos, hallituksen täydentäminen 
vuoden 2017 loppuun, luottamusmiehen 
ja /tai yhdyshenkilön valinta Askolaan ja 
Myrskylään vuoden 2017 loppuun. Tarjolla 
kahvin kera sekä suolaista että makeaa 
leivonnaista. 
- Sommarutfärd till Pellinge lördagen den 
10.6 med M/S Sandra D. Under resan besö-
ker vi Pellinge där vi njuter av Martin Till-
manns goda mat. Det finns även möjlighet 
att köpa av Tillmanns olika fiskprodukter. 
På returresan rundar vi Klovharu holmen, 
där Tove Jansson en gång i tiden firade sina 
somrar. Vår skeppare Ari Kautto berättar 
om Borgå skärgård och dess sevärdheter. 
Beroende på värdet så kan rutten ändras. 
På båten får man köpa läsk. Andra drycker 
få man ta med själv. Resans program kl. 
12 avfärd från Borgå å, Ågatan, kl. 14.15 
skärgårdsbordet hos Martin Tillmann på 
Pellinge, kl. 16–16.30 avfärd till Borgå, kl. 
19.45 tillbaka i Borgå. Pris 20€ för medlem 
och 45€ för avec innehållande mat. Barn 
7-11 år 5€, under 7 år 0€. Menyn finns till 
påseende på föreningens hemsidor www.
porvoonjhl.fi. Förfågningar och anmälnin-
gar senast den 20.5 till leena.vaananen@
porvoo.fi eller 040 5753 338. Resan bör 
betalas senast den 22.5 direkt till Porvoon 
JHL:s konto FI41 5358 0620 0954 78. 
Meddelandefältet: Sommarutfärd till Pel-
linge samt resenärernas namn. – Kesäretki 
Pellinkiin lauantaina 10.6. M/S Sandra 
D:llä. Matkan aikana käymme Pellingissä 
nauttimassa Martin Tillmannin saaristolais-
pöydän antimia.  Mahdollisuus myös ostaa 
Tillmannin kalavalmisteita. Paluumatkal-
la  kierrämme mm. Klovharunin luodon, 
jossa Tove Jansson vietti aikoinaan kesät. 
Kipparimme  Ari Kautto kertoo Porvoon 
saaristosta ja sen nähtävyyksistä. Reitti 
kulkee sääolosuhteet huomioiden. Laivalla 
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Oi, mitkä orkideat

asuminen •  ruoka •  perhe • terveys • puutarha • käsityöt • luonto • elämää maalla4• 2015huht ikuu

”ToTTa puhuen voisin vaikka muuTTaa Tänne.”

Mies huoneessaan:

virkkaa valoisaa kesäksi

värikäs vappubrunssi

7,90 € (sis.alv)

myytävänä virvokkeita. Muut juomat kukin 
voi itse ottaa mukaan. Matkan ohjelma 
klo 12 lähtö Porvoon matkustajasatamasta 
Jokikadulta, klo 14.15 saaristolaispöytä 
Martin Tillmannilla Pellingissä, klo 16-16.30 
lähtö takaisin Porvooseen, klo 19.45 paluu 
matkustajasatamaan. Hinta 20€ jäsen / 45€ 
seuralainen sis. ruokailun. Lapset 7-11-v. 
5€, alle 7-v. 0€. Menu nähtävillä www.
porvoonjhl.fi. Tied. ja ilm. viimeistään 20.5. 
leena.vaananen@porvoo.fi tai 040 5753 
338. Matka tulee maksaa viimeistään 22.5. 
suoraan Porvoon JHL:n tilille FI41 5358 
0620 0954 78. Viestikenttään: Kesäretki 
Pellinkiin sekä matkustajien nimet..

JOKIOISTEN KUNTA-ALAN  
AMMATTIYHDISTYS JHL 692 
Kesäretki 5.8. klo 13 Tampereelle ja lopuksi 
kesäteatteriin Kaasua, komisario Palmu 
-esitykseen. Tulossa jäsenkirje asiasta. 
Muistathan tulla kevätkokoukseen 20.4. 
Osuuspankin kokoustiloihin klo 18, paikalla 
Matkapoikien edustaja ja arpajaiset sekä 
kahvitarjoilu.

ITÄ-SUOMI 

YLÄ-SAVON SOTE JHL 698
Ostos- ja messumatka Ouluun Erämessujen 
aikaan 27.5. Lähtö ISAn edestä klo 8 paluu 
illalla. Hinta jäsen 15€ ja ei jäsen 25€. Hinta 
sis. kuljetus ja messulippu. Ilm. sutinenan-
ne@gmail.com tai Anu 0440 212 913. 
Maksetaan yhd. tilille Ylä-Savon Sote JHL 
698 ry FI81 5157 8520 0155 64 viim. 25.5. 
Maksua ei tule suorittaa ennen ilm. ajan 
päättymistä! 

IISALMEN KUNNALLISET JHL 206 
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. 

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN-
HOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN 
KUNTAYHTYMÄN JHL 212 
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 Pohjois-
Karjalan keskussairaala, Tikkasali, Tikkamä-
entie 16, Joensuu. Mm. yhd. nimen muutta-
minen, hallituksen jäsenten täydentäminen 
sekä Valkeisen mökin kunnostamistarve. 
Kokouksessa on mukana Siun Soten toimi-
tusjohtaja Ilkka Pirskanen sekä Siun Soten 
plm Matti Pesonen ja Polkka Oy:n plm Toni 
Sorsa. Kahvitarjoilu.

SISÄ-SAVON JHL 233 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Matti 
Lohen koulu, Rautalammilla, Koulutie 16. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. 

LEPPÄVIRRAN JHL 269 
Sääntöm. kevätkokous 28.4. klo 18 kunnan-
talo. Kahvitarjoilu. 

YLÄ-SAVON SOTE JHL 698
Yhd. jäsenetu 50€ jäsen 2017. Voit käyttää 
myös liikuntamenoihin hankkiessasi lippuja 
tai kausikortteja. Edun hakeminen entiseen 
tapaan, voit käyttää kerralla tai osissa. 
Käytettävä summa mainittava hakemuk-
sessa. Hakemukset lähetetään sis. postilla 

osoitteeseen Anu Roivainen, Lastenkoti Tas-
kukello, Brofeldtintie 1, Iisalmi. Etu makse-
taan hakemuksen saapumisesta seuraavan 
kk:n aikana. Koskee kalenterivuotta 2017.
Tied. Anne Sutinen, sutinenanne@gmail.
com ja tai Anu Roivainen  0440 212 913. 

KAAKKOIS-SUOMI

SAVONLINNAN SEUDUN JHL 567
- Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 18 ope-
tusravintola PAVILJONKI/Purseri -kabinetti, 
Rajalahdenk. 4, Savonlinna. Täydentäviä 
henkilövalintoja hallitukseen ja valitaan 
mahdollisia uusia luottamusmiehiä. Ko-
kouksessa voi myös ilmoittautua Riemua 
Rauhassa -perhetapahtumaan. Kahvitarjoilu 
ja pientä suolaista. 
- Yhd. järjestää ilmaisen bussikuljetuksen 
’Riemua Rauhassa’ perhetapahtumaan 
10.6. Holiday Club Saimaa/Lappeenranta. 
Bussi(t) lähtee klo 7.30 Kerimäeltä ja ottaa 
matkan varrelta Savonlinnasta kyytiin. Sit. 
ilm. 18.4.- 10.5. yhdistyksen s-postiin tai
Pirkko 050 5642 585 klo 19-21, Virpi 050 
5332 401 klo 19-21. Omavastuuhinta 
on 15€ jäsen tai perheenjäsen, alle 4v. 
ilmaiseksi. Hinta sis. lounas, kylpylä ja muut 
tarjolla olevat aktiviteetit. Omavastuu mak-
setaan yhdistyksen tilille  FI77 5651 1320 
0299 51 5.6.2017 mennessä. Yhdistyksem-
me edustajistovaaliehdokkaat esittävät 
lämpimät kiitokset kaikille äänestäjille. 

ETELÄ-SAVON YKSITYISET JHL 140 
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 17.30, 
Ravintola Amarillo, kabinetti, Hallituskatu 5, 
Mikkeli. Kokouksen jälkeen ruokailu.

RAIDEAMMATTILAISTEN  
OSASTO 9 JHL 1009
Sääntöm. kevätkokous 29.4. ravintola Tai-
casssa klo 12. Ruokailu kokouksen jälkeen. 

VAALIJALAN JHL 613
Kevätkokous 19.4. klo 18 Pöyhölän Pappila, 
Pieksämäki. Kokouksessa on ruokatarjoilu 
ja arvonta. Ruokailujärjestelyjen vuoksi 
kokoukseen pyydetään sit. ilm. ja ilmoitta-
maan myös erikoisruokavaliot viimeistään 
13.4. klo 16 mennessä jouni.kurikka@
vaalijala.fi, 050 3899 262. 

KESKI-SUOMI

PIHTIPUTAAN JULKISEN ALAN 
AMMATTILAISET JHL 463 
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 19 Työkes-
kus. Kahvitarjoilu.

JYVÄSKYLÄN JHL 616
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 Kansa-
laistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 
6, Matarasali. Kahvitarjoilu. 

TIEJHL KESKI-SUOMI 179
Jäsenmatka Saarenmaalle 2.-6.8. Bussi 
Hirvaskangas-Äänekoski-Suolahti-Laukaa-
Vihtavuori-Vaajakoski-Jkl-Korpilahti-Jämsä-
Kuhmoinen. Ensimmäinen yö Europa-lai-
vassa ja kolme yötä Rüütli hotellissa 2 hh. 
Hinta osaston jäsen 150€ ja avec 283,50€, 
sis. kulj. + ateriat laivalla mennen tullen. 
Ennen Jkl kyytiin lähteville lisähinta 5 €/
hlö (sis. menopaluu). Sit. ilm. Isto Salmiselle 
0400 258 274 ja maksu 10.5. mennessä 
yhd. tilille FI73 5091 0320 0366 42. 
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Joe DiPietro 
LOVE ME TENDER

Unelmia, rakkautta ja rock´n rollia,
musikaali täynnä Elvis-hittejä!

ENSI-ILTA 2.9.2017

Väinö Linna
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA

Kansallinen suurteos kahtena itsenäisenä teoksena
OSA 1 vuodet 1884-1918 ENSI-ILTA 5.10.2017

OSA 2 vuodet 1918-1951 ENSI-ILTA 15.11.2017

Havukainen – Toivonen – Horila
TATUN JA PATUN SUOMI

Outolan veljesten hillitön
tutkimusmatka suomalaisuuteen

ENSI-ILTA 30.8.2017 
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PUOLUSTUSHALLINNON TIKKA-
KOSKEN YHDISTYS JHL 386
Yhd. jäsenet voivat käydä maksutta Ränssin 
kesäteatteri esityksissä SILLANPÄÄASEMA 
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 selke-
ästi listaan. Molemmat esitykset vapaasti 
käytössä. Lisät.  Anita Pokela 041 462 0377.

JYVÄSKYLÄN JULKISTEN JA 
HYVINVOINTIALOJEN AMMATTI-
LAISET JHL 103
Jäsenmatka Pärnuun 17.-20.8. Hinta 
100€ jäsen, sis. kulj., laivamatkat meno 
Hki-Tallinna klo 21.30 Viking XPRS 2 hh, 
yöpyminen laivalla, ruokailut laivalla 
meno-paluu, aamiainen Tallinnassa Kochi 
Aidassa, 2 yötä hotelli Strand Spa & 
Conferense, hotelliaamiaiset, päiväretki 
Riikaan. Lähtö 17.8. klo 16.15 Järjestöjen 
talon P-paikalta, Kalevankatu 4. Jos tulet 
kyytiin matkan varrelta ilm. siitä viestissä. 
Paluu 20.8. Tallinna-Hki klo 16.30-18.30 
Tallink Star, saapuminen Jyväskylään n. klo 
23. Sit. ilm. 5.5. mennessä tuula.oikarinen@
jhl103.net. Ilm. viestissä nimi, synt.aika, 
puh.nro, sähköposti ja mahd. huonekaveri. 
Maksu viim. 15.5. tilille JHL 103 FI91 5290 
0220 041683. Viestikohtaan jäsenmatka 
ja osallistujan nimi. Passi tai kuvallinen 
henkilökortti mukaan. Matkaohjelma ilm. 
lähempänä matkaa jhl103.net.

HANKASALMEN KUNNAN JHL 649
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 19 Hanka-
salmen kunnan virastotalolla.

LAPPI

MERI-LAPIN JHL 052 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 ammat-
tiopisto Lappian Aurinko-Sali, Tietokatu 1, 
Kemi. Päätetään yhd. mökkien myymisestä. 
Ruokailua varten ilm. osallistumisesta ja 
mahdolliset erikoisruokavaliot tervokati@
gmail.com 20.4. mennessä. 

LAPIN TIEMIEHET JHL 577
-Sääntöm. kevätkokous 3.5. klo.18.30 
Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rova-
niemi. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
-Retki Inarijärvelle 30.6.-2.7. Ilm. maksa-
malla yhd. tilille 50€. Lisät. 044 3391 477.

POHJOIS-SUOMEN  
LENTOASEMAT JHL 662
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 17 JHL:n 
Lapin aluetoimistolla. Kokouksen jälkeen 
ruokailu.

GTK:N TYÖNTEKIJÄT JA  
TOIMIHENKILÖT JHL RY 622 
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 16 GTK 
toimitalo, Lähteentie 2, Rovaniemi. 
Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistujille 
ruoan Kiinalaisessa ravintolassa, Valtakatu.

ROVANIEMEN SAIRAALAIN  
HENKILÖKUNTA JHL 216 
Kevätkokous 28.4. klo 18 Arctic Light Hotel-
li, Valtakatu 18. Pikaiset ilm. ruokailun takia 
puheenjohtajalle 040 8424 108. 

OULU

OULUN KAUPUNGIN  
TYÖNTEKIJÄT JHL 024
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 17. SAK:n 
aluepalvelukeskuksen kahviossa, Mäkeli-
ninkatu 31, 5 krs. Oulu. Kahvitarjoilu. 

OULUN YLIOPISTOLAISET JHL 734
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 16.30 
Ravintola Kastarissa, Oulun yliopisto, Lin-
nanmaa. Ruokaisa kahvitarjoilu. Tarjoilun 
vuoksi ilm. viimeistään 21.4. helena.karja-
lainen@oulu.fi tai txt 040 9614 945. 

YLIVIESKAN KAUPUNGIN  
TYÖNTEKIJÄT JHL 401 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Luotto-
koppi, Koulukatu 3.

KUHMON JHL 655
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Es-
konbaari, Kainuuntie 80, Kuhmo. Kaikkien 
kokoukseen osallistujien jäsenten kesken 
arvotaan JHL reppuja 5kpl.

HINTAN TIEMIEHET 455 JHL
Sääntöm. kevätkokous 28.4. klo 16 The Wai-
ting Room Oulu, Kirkkokatu 17 B 23. Ilm. 
Janne Saukonoja 040 5895 875. Ruokailu 
kokouksen jälkeen.

KAJAANIN KUNNALLISET JHL 276 
Matka Petroskoihin 13.–17.6. JHL ja Jyty. 
Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta klo 
8. Omakust. lounas klo 11 Uuron ABC.  
Rajanylitys klo 13.30, sen jälkeen ostos-/
rahanvaihtomahdollisuus. Hinta lähtijämää-
rän mukaan omalla viisumilla on 256–334€ 

2hh-huoneissa hotellissa/mökissä, 1hh lisä 
135–150€. Jokaisella oltava voimassa oleva 
viisumi, matkavakuutus ja passi, jonka tu-
lee olla voimassa 6kk matkan jälkeen. 
Matkan hinta ei sisällä matkavakuu-
tusta, Kižhin saaren retkeä (+75€) ja 
Valamon retkeä (+60€ sisältää lounaan). 
Jäsenet+avec sit. ilm. 19.3 mennessä, sen 
jälkeen matka on avoin jäsenten ystäville, 
ilm. viim 21.4 mennessä 050 3052674 ilt. 
tai jukka.h.halonen@gmail.com. Lääkkeistä 
reseptit mukaan, max. 7pv:n lääkkeet mu-
kaan matkalle. Ilm. 100€ joka maksetaan 
Kajaanin Tyvin tilille FI29 4600 2420 0121 
65. Viestikenttään Petroskoi ja lähtijöiden 
nimet, passissa olevan nimen mukaan. Lop-
pumaksu 28.4 mennessä. Ilm. yhteydessä 
ilmoita sähköpostios. mahdollinen huone-
kaveri ja ruoka-allergiat. Viisumiasoissa 
voit ottaa yhteyttä Mauri Möttöseen 050 
460 1200, toimisto Pohjolankatu 12 C 15, 
Kajaani. HUOM! Vuosiviisumi pitää laittaa 
vireille huhtikuun 13. päivään mennessä, 
muutoin hinta nousee. Matkavakuutusto-
distuksen viisumihakemusta varten saa pyy-
dettyä JHL:n jäsenet vakuutusyhtiö Turvasta 
sekä Jytyn jäsenet vakuutusyhtiö Ifistä. 
Yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n kanssa.

PIRKANMAA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKEN-
NEHENKILÖKUNTA JHL 177
Sääntöm.  kevätkokous 26.4. klo 17 Lounas-
kahvila Mari, Hyllilänkatu 3. Talokohtainen 
sopimus. Ruokatarjoilu.  

HÄMEENKYRÖN  
KUNNALLISET JHL 349
Sääntöm. kevätkokous 19.4. klo 17.30 Moi-
sion kotipakarin kahvio.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY 
HENKILÖKUNTA JHL 120
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 16 Kale-
vankankaan työmaaruokala, Hautausmaan-
katu 6, Tampere. Tilaisuudessa kahvi- ja 
voileipätarjoilu.

LÄNSI-SUOMEN EV. LUT. SEURA-
KUNTIEN HENKILÖSTÖ JHL 489 
Sääntöm. kevätkokous 28.4. klo 17.30-20 
lounasravintola Elite, Sammonkatu 44, Tam-
pere. Ruokailu klo 18.15. Ilm. 24.4. mennes-
sä anu.myllarinen@evl.fi. Liity yhdistyksen 
fb-ryhmään facebook.com/groups/jhl489.

TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMIS-
TOALAN HENKILÖSTÖ JHL 249
- Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 17 Yhd. 
toimisto, Satakunnankatu 30 C 7. Yhd. 
talousohjesäännön hyväksyminen. Kakku-
kahvitarjoilu klo 16.30. 
- Yhd. perheretki Naantalin Muumimaa-
ilmaan 1.7. Lähtö vanhalta kirkolta klo 8, 
paluu klo noin 18.30, Tokeen bussi. Retkeen 
kuuluu buffet ruokailu Mamman keittiöllä. 
Hinta perheenjäsen 27€, alle 2 vuotias 
ilmaiseksi, ei jäsen 45€. Sit. ilm. 31.5. 
mennessä  jhl249vapaalla@outlook.com. 
Maksu yhd. tilille TSOP FI79 5730 0820 
5183 36, viitenumero 2037.
- Komediateatteri Kaasua komisario Palmu, 
komediateatterin katettu ulkoilmanäyttämö
21.6. klo 18 jäsenhinta 15€, ei jäsen 28 
€. Sit. ilm. 15.5. mennessä Jhl249vapaal-
la@outlook.com. Maksu yhd. tilille TSOP 
FI7957300820518336, viitenumero 2066. 

PITKÄNIEMEN JHL 066
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 18 Pitkä-
niemen Linna, Nokia. Ilm. 20.4. mennessä 
pitkaniemi.jhl@gmail.com. Tarjolla pientä 
iltapalaa. 

POHJANMAA

IIN JHL 351   
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 18 Kuiva-
niemen seniorituvalla, Maivakuja 4. Paikalla 
Risto Säkkinen aluetoimistolta kertomassa 
sote-uudistuksesta. Kahvitarjoilu.

PIETARSAAREN JHL - JAKOB-
STADS JHL 050
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 Optima, 
Puutarhakatu 30. Tarjoilun vuoksi, sit. ilm. 
10.-18.4. Marialle p. 044 298 4101. – Vår-
möte 26.4 kl. 18, vid Optima, Trädgårdsga-
tan 30. På mötet behandlas stadgeenliga 
ärenden. På grund av servering, bindande 
anmälningar 10.-18.4 till Maria, tel. 044 
298 4101.  

KRISTIINAN KAUPUNGIN - KRISTI-
NESTADS JHL 222 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 
Wanhalla tuvalla Lappväärtissä. Tarjoilua, 
pikkusuolaista. Ilm. ruoka allergiasta. - 
Vårmöte 27.4 kl 18 i Wanha tupa Lappfjärd. 
Servering, anm också matallergi. Viim. ilm. 
- sista anm 24.4 Katja 040 5222 237 miel 
txt, gärna medd. 
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VAASAN KAUPUNGIN  
KUNNALLISET JHL 127
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Vamia 
Sampo-kampuksen auditorio, Sepänky-
läntie 16. Hallituksen täydentäminen. Ilm. 
tarjoilun vuoksi viim. 24.4. mennessä esa.
karhunmaa@jhl127.fi tai 0500 665 712.

PÄÄKAUPUNKISEUTU

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

VANTAAN JHL 865 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 Sosterin 
koulutustila/saunatila Peltolantie 2 D 4. krs 
01300, Vantaa. Käynti torin puolelta. Kahvi 
klo 17.30 alkaen. Varsinaisen (1) ja kolmen 
(3) varajäsenen valinta. 

VANTAAN ENERGIAN JHL 313 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 16.10 
ravintola Kaaren Viinitupa, Heidehofintie 
2. Tarjolla suolaista, makeaa sekä kahvia. 
Mahdollisen uuden hallituksen jäsenen 
valinta ja yhd. sihteerin valinta.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YKSITYI-
SEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
HENKILÖKUNTA JHL 141
- Kesäreissu Posiolle Livohkaan  3.- 6.8.. 
Kaksi matkustustapaa, lentäen lähtö 3.8. 
klo 10.15 ja paluu 6.8. klo 19.05 (paikkoja 
20). Junalla lähtö 2.8. klo 21:52 ja paluu 
Helsinkiin 7.8. klo 7:06 (paikkoja 10). Jos 
tulet muualta kuin pääkaupunkiseudulta, 
niin ota yhteys matkavetäjään hinta-arvion 
tekemiseksi. Hinta jäsen 150 €, avec hinta 
lentäen 330 € ja junalla 300 €. Hinta sis. 
lennot/junamatkat, mökkimajoituksen 
puolihoidolla ja linja-auto kuljetukset 
Roi-Posio-Roi. Sit. ilm. ja maksut 25.5. 
mennessä. Tied. ja ilm. Pertti Hietanen, 050 
358 0882.
- Jäsen- ja perhematka Riikaan Latviaan. 
Lähtö Helsingistä 30.7. klo 17 Länsiter-
minaalista. Saapuminen Riikaan 31.8. klo 
11.30 (Latvian aika). Lähtö Riikasta klo 
19.30 (Latvian aika). Saapuminen Helsinkiin 
1.8 klo 14.30. Passi mukaan. Hinta sis. paik-
ka 2 h hytissä, 2 meriaamiaista ja 2 buffet-
illallista. Hinta jäsen 80 €, lapsi 6-17v 150 
€, lapsi alle 6v 100 €, avec 210 €. Sit. ilm. 
ja maksut 15.6. mennessä. Tied. ja ilm. Valli 
Pruuli, 044 0415 044 jhl.yhdistys141@hot-
mail.com. Ilm. nimi, yhteystiedot, jäsennro, 
syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, 
passin numero. 
- Jäsenmatkojen maksut: Danske Bank, JHL 
ry 141, FI29 8000 1101 3522 10, viesti-
kenttään maksanjan nimi, jäsennumero ja 
maksun selitys.

HELSINGIN LIIKENNEALAN  
ELÄKELÄISET RY
Kokous 4.5. klo 16 HKL Vallilan varikon 
ravintola Hämeentie 86, 00550 Helsinki.

RAIDEALAN AMMATTILAISTEN 
OSASTO 1013 JHL 
Sääntöm. kevätkokous 6.5. klo 14 Helsingin 
rautatieaseman Ravintola Pullmanissa. Sit.  
ilm. (ruokailu) 28.4. mennessä harri.suho-
nen@vr.fi tai anne.laitinen@vr.fi.

ESPOON JULKISTEN JA TEKNISTEN 
ALOJEN TYÖNTEKIJÄT JHL 615
- Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 17 Es-
poon valtuustotalon TV-studio, Espoonkatu 
5. Todetaan edustajistovaalien tulos. Tarjolla 
pientä purtavaa. 
- Talkoot Marjarinteellä 5.-7.5. Kunnoste-
taan mm. vessojen vesikatot ja siivotaan 
paikat kesäksi. Työn ohessa mahdollisuus 
kalasteluun, saunomiseen ja grillaukseen. 
Lisät. ja ilm. yhd. verkkosivuilla jhl615.
jhlyhdistys.fi/marjarinne.

HELSINGIN KAUPUNGIN VIRAN- 
JA TOIMENHALTIJAT JHL 010 
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18 Paasi-
tornissa, Paasivuorenkatu 5A. Kokouksessa 
kahvitarjoilu ja pientä purtavaa.

HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN 
KESKUSSAIRAALAN HENKILÖ-
KUNTA JHL 035
- Sääntöm. kevätkokoukseen 26.4. klo 17-
20 Paasitorni, HTY:n talo, Paasivuorenkatu 
5 A. Kahvitarjoilu ja arvonta kokouksen 
osallistujien kesken. 
- Virkistysviikonloppu Lylyisissä 20.-21.5. 
Lylyisten Kartano, Lohja. Osallistumismaksu 
30€. Ilm. viim. 23.4. anne.lahtinen@hus.fi. 
Maksu 23.4. mennessä tilille HYKS henkilö-
kunta JHL ry FI 3915213000101024. Mikäli 
ilmoittautunut ei ole maksanut määräpäi-
vään mennessä osallistumismaksua, siirtyy 
paikka jonossa seuraavalle.
- Retki Porvooseen 10.6. klo 9.40 m/s 
J.L. Runebergilla Helsingin Kauppatorin 
Linnanlaituri. Menomatkalla ruokailu klo 
12. Laivan saavuttua Porvooseen on meille 
varattu opastettu kävelykierros vanhassa 
Porvoossa. Laivan lähtee paluumatkalle 
klo 16. Paluumatkalla klo 17 kahvit. Perillä 
Helsingissä arviolta klo 19.25. Ilm. jaana.
saares@gmail.com, 050 383 5592 viim. 
22.5. Ilm. yhteydessä tieto myös ruoka-al-
lergioista joita varustamo pyrkii rajoitetusti 
huomioimaan. Matkan omavastuuosuus 
on yhd. jäsen 40€, eläkeläinen 35€,  (7-16v 
lapsi 19€) ja ei jäsen 58€. Maksu 22.5. 
mennessä tilille HYKS henkilökunta JHL ry 
FI 3915213000101024. Mikäli ilmoittautu-
nut ei ole maksanut määräpäivään men-
nessä osallistumismaksua, siirtyy paikka 
jonossa seuraavalle.

RINNEKODIN  
HENKILÖKUNTA JHL 598
- Kesänavaus 12.5. klo 14 Lounaskahvila 
Ainoliina ja klo 17 Bar Fistail, Rinnekodintie 
Espoo. Tilaisuudessa infoa yhd. toiminnasta 
ja mahdollisuus liittyä jäseneksi, JHL pää-
kaupunkiseudun aluetoimiston puheenvuo-
ro, täytekakku ja kahvitarjoilu Ainoliinassa. 
Ruokatarjoilu ja juotavaa JHL598 tarjoamin 
'happy hour' - hinnoin Bar Fistailissa. 
Arvontaa (palkintoina mm. matkalahaja-
kortteja ja JHL tuotepalkintoja). Linnan-
mäen rannekkeet myynnissä jäsenistölle 
alennettuun hintaan. 100:lle ensimmäiselle 
lahjaksi Viking Linen Tukholman risteilyyn 
oikeuttava etukortti, voim. 27.5-29.6.17. 
Musiikista vastaa trubaduuri Mika Byman. 
Tilaisuudessa liittyneelle uudelle jäsenelle 
jäsenetuna Linnanmäen hupiranneke. 
Palkintona jäsenhankkijalle (JHL 598) 1kpl 
Linnanmäen hupiranneke / 1 uusi jäsen.
- Yhd. tarjoaa jäsenistölleen rannekkeita 
Linnanmäen huvipuistoon, Hupiranneke 

25€ (norm.39€). Myyntiajankohdat: 19.4 ja 
20.4 luottamusmieststo Kumputie Espoo ja 
12.5. kesänavaus tapahtuman yhteydessä. 
Maksu vain käteisellä (varaa tasaraha), 
ei tilisiirtoja, max.10 ranneketta/jäsen. 
Rannekkeita rajallinen määrä. Mahdollisuus 
noutaa valtakirjalla myös työkaverin (JHL 
598 jäsen) rannekkeet. Rannekkeiden tilaus 
mahdollista VAIN pääkaupunkiseudun ul-
kopuolisille toimipisteille. Lisät. ja tilaukset 
18.4. alkaen 050 3047 388, jani.rentola@
rinnekoti.fi. 

HELSINGIN KUNNALLISET  
PERHEPÄIVÄHOITAJAT JHL 20
Sääntöm. kevätkokous klo 18.15 rppk 
Harlekiini, Mannerheimintie 62 C. Paikalla 
lm. Maria-Christin Luther, lm. päivystys 
päivä perjantaisin mariachristin.luther@
hel.fi, puh.09-31058343, 040 6846 995. 
Seurataan miten ryhmisten aukioloajat  
vaikuttavat syksyn lasten valintaan. Mitä 
yksityisten ryhmiksien perustaminen ja yk-
sityinen kotona tapahtuva perhepäivähoito 
tarkoittaa kunnalliselle perhepäivähoidolle?  
Miten voisi markkinoida perhepäivähoitoa 
vanhemmille myös leikki-ikäiselle sopivana 
kodinomaisena pienryhmähoitona ja 
tavoittaa uusia hoitajia alalle? Vapaa-ajan 
tarjonnasta Viron kesäkuun kylpylämatka. 
Alku syksyn Naantalin matka tehdään 
Suomen100 v ja yhdistyksen 40v j ja Hel-
singin perhepäivähoidon 50v -juhlavuoden 
merkeissä suunnitellulla  ohjelmalla.
Tied. pelttari.eila@outlook.com, 050 5226 
730. Kokouksessa on pientä tarjoilua ja 
kokousporkkanan arvonta.

SATAKUNTA

ULVILAN JHL 465
- Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 18.30 
Friitalan yhdistystalo, Koulukuja 17. Plm 
tiedottaa YT-neuvotteluista. Kahvitarjoilu. 
Hallitus klo 17.30. 
- Yhd. järjestää jäsenillemme perheineen 
kylpylä- ja ostosmatkan Turkuun 6.5. Voitte 
vaihtoehtoisesti mennä Kylpylä Caribiaan 
tai ostoksille Turun keskustaan. Lähtö 
Ulvilan kirjastolta klo 9. Paluuaikataulu 
sovitaan menomatkalla. Yhd. maksaa 
edestakaisen linja-autokuljetuksen. Ilm. 
27.4. mennessä 050 5335 7044, pirjo.enon-
koski@ulvila.fi.

LÄNSIRANNIKON  
OPETUSALAT JHL 843 
- Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Sokos 
Hotel Vaakuna Pori, Gallen-Kallelankatu 7, 
Häränsarvi-kabinetti. Kokouksen jälkeen 
tarjolla pientä iltapalaa. Ruokailun vuoksi 
ilm. (muista myös erityisruokavaliot) 20.4. 
mennessä JHL.lansirannikko@gmail.com.
- Olemme siirtyneet sähköisiin jäsenkir-
jeisiin. Käy päivittämässä yhteystietosi 
(erityisesti sähköposti) JHL:n sivuilla, jotta 
saat myös jatkossa yhdistyksen postit. 
Seuraa myös yhdistyksen nettisivuja lan-
sirannikonopetusalat.jhlyhdistys.fi, sieltä 
löydät jäsenkirjeet, tapahtumat ja muut 
ajankohtaiset asiat.
- Yhd. kevätretki 20.5. Seuraa sähköpostia 
ja yhdistyksen nettisivuja! 

”Riemua Rauhassa” Kaakkois-Suomen  
perhetapahtuma lauantaina 10.6.2017

Holiday Club Saimaan alueella 
Lappeenrannassa klo 10.00–16.00
 • Kylpylä
 • Lounas (klo 11.30–15.00)
 • Angry Birds sisähuvipuisto
 • Saimaa Adventuresin aktiviteetit:
    SUP-lautailua, frisbeegolf, jousiammuntaa  
    ja paintball-tarkkuusammuntaa.
 • Petankkikisat ja lajiin tutustumista
 • Kasvomaalausta, karaokea ja keilausta

Omavastuuhinta on 15 € jäsen tai perheenjäsen, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. 
Ilmoittautumiset omiin yhdistyksiin, osallistujamäärät aluetoimistolle 12.5. 
mennessä. Lisätietoja kaakkois-suomi@jhl.fi  puh. 010 7703 550.
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Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta  
yhteistoiminnasta, työsuojelusta, järjestöosaamisesta,  

tieto- ja viestintätekniikasta sekä ajankohtaisista 
ammatillisista aiheista. Koulutusta järjestetään niin 
JHL-opistolla kuin eri puolilla Suomeakin. Viimeisille 
loppukevään kursseille ehtii vielä ilmoittautua, ja nyt  
kannattaa varata paikat jo ensi syksyn koulutuksiin! 

AMMATILLISET  
OPINTOPÄIVÄT
Lääkeosaamisen kurssi  
5. –8.6., JHL-opisto 
Kurssilla käsitellään lääkehoidon 
osaamiseen liittyvät asiat. Suori-
tetaan lääkelasku- ja lääkehoidon 
tentti. Tentit läpäistyään suorittaja 
saa todistuksen lääkeosaamisestaan. 
Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveys-
aloilla, peruspalveluissa ja kasvatus-
aloilla työskenteleville kautta maan. 
Haku päättyy 1.5.

Ravitsemuspalvelujen  
opintopäivä 8.8., Kuopio 
Kurssi on tarkoitettu ravitsemis-
palvelualalla koulujen ja muiden 
oppilaitosten ruokapalveluissa työs-
kenteleville, sosiaali- ja terveysalan 
laitosruokailuissa työtä tekeville sekä 
esimiehille. Kurssille voi osallistua 
Itä-Suomen lisäksi Keski-Suomesta 
sekä Oulun ja Kainuun alueilta. Haku 
päättyy 26.6.

Liikennealojen opintopäivät 
22.–23.8., JHL-opisto
Valtakunnallinen kurssi liikennealoilla 
työskenteleville jäsenille, esimerkiksi 
kuljettajat maantie-, raide- ja vesilii-
kenteessä sekä kuljetusalan varikko-
työntekijät. Haku päättyy 26.6.

Tiimityön johtaminen –valmennus, 
Esimiestyön koulutuskokonaisuus 
osa 3, 6.-7.9., JHL-opisto
Tiimityön johtamisen haasteet ja 
mahdollisuudet tuloksellisuutta 
ja työhyvinvointia kehitettäessä. 
Kurssille voi osallistua kaikkialta 
Suomesta. Haku päättyy 31.7.

Kasvatusalojen opintopäivät 
14.–15.9., Seinäjoki 
Kasvatusalojen opintopäivät on 
tarkoitettu kasvatusalojen tehtävissä 
työskenteleville, mm. koulunkäynni-
nohjaajille, koulunkäyntiavustajille, 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa-
jille sekä lastenhoitajille, lastenoh-
jaajille, päivähoitajille, perhepäivä-
hoitajille ja lastentarhanopettajille 
sekä näille aloille opiskeleville 
jäsenille. Osallistua voi Pohjanmaan 
lisäksi myös Keski-Suomesta ja Pir-
kanmaalta. Haku päättyy 14.8.

Peruspalvelujen opintopäivä  
30.9., Tampere 
Peruspalvelujen opintopäivä on tar-
koitettu ravitsemis- ja puhtauspal-
velualalla sekä yhdistelmätehtävissä 
toimiville työntekijöille ja esimiehil-
le. Osallistua voi Pirkanmaan lisäksi 
Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta. 
Haku päättyy 4.9.

Teknisten alojen opintopäivä 
19.9., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään työturvalli-
suus- ja asiakastyönhaasteita, joita 
syntyy erilaisissa asiakastilanteissa, 
kiinteistöjen huoltotoimenpiteissä, 
korjausrakentamisessa ja puutyön 
tehtävissä. Kohderyhminä ovat 
kiinteistönhoitajat ja muut korjaus-
rakentamisen tehtävissä toimivat. 
Kurssille voi osallistua kaikkialta 
Suomesta. Haku päättyy 14.8.

Kasvatusalojen opintopäivä  
29.9., Joensuu
Kasvatusalojen opintopäivät on 
tarkoitettu kasvatusalojen tehtävissä 
työskenteleville, mm. koulunkäyn-

ninohjaajille, koulunkäyntiavustajille, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajille sekä lastenhoitajille, 
lastenohjaajille, päivähoitajille, perhepäivähoitajille 
ja lastentarhanopettajille sekä näille aloille opiske-
leville jäsenille. Kurssille voi osallistua Itä-Suomen 
lisäksi Kaakkois-Suomesta. Haku päättyy 21.8.

Peruspalvelualojen hyvinvointitapahtuma 
21.–22.10., JHL-opisto
Hyvinvointia puhtaus-, ravitsemis- ja tekstiilihuol-
lon aloille. Kiire, pakkotahtisuus ja epävarmuus syö 
voimavaroja. Eri työpajoissa käsittelemme keinoja 
vahvistaa omaa jaksamista ja yhteistyön kehittä-
mistä. Vahvistetaan työn arvostamista palveluko-
konaisuuteen kuuluvana. Osallistujia odotetaan 
kaikkialta Suomesta. Haku päättyy 11.9.

AMMATILLISET  
TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
Tietokoneen käyttäjän A-kortti, osa 1/2, 
11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla voidaan suorittaa Tieken ajokorttitutkin-
non moduuleja. Asiat kerrataan lyhyesti ja sitten 
tehdään tentti. Kaksi moduulia suoritetaan samana 
päivänä. Kurssi sopii henkilöille, joilla on A-kortti-
tutkinnon sisältöön liittyvää osaamista. Lisätietoa 
tieke.fi Tietokoneen käyttäjän A-kortti-verkko-
kurssilla voi harjoitella tutkintoon liittyviä asioita 
etukäteen. Haku päättyy 7.8.

Aromi suunnittelu ja tuotanto, osa 2/2,  
18.-20.9., JHL-opisto
Koulutuksessa keskitytään tuotannon suunnitte-
luun talouden näkökulmasta: ruokalistasuunnittelu, 
kustannukset ja katteet, ennusteet teollisuudelle ja 
hävikin hallinta. Samalla tutustutaan myös AROMI 
analytiikkaan. Ammatilliset kehittämispäivät ovat 
rinnastettavissa työnantajan kustantamaan henki-
löstökoulutukseen, jos työnantajat osallistuvat kus-
tannuksiin maksaen osallistumismaksun ja antavat 
osallistumisajan työajaksi. Voitte sopia työnantajan 
kanssa koulutuksen liittämisestä osaamisen kehittä-
missuunnitelmaan. Haku päättyy 14.8.

KAIKILLE AVOIMET KURSSIT
JHL tutuksi, teemana ympäristö  
19.–21.6., JHL-opisto
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton 
toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opis-
kelija tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät 
sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton 
jäsenyyden merkityksen. Kurssin aikana pohditaan 
ammattiliittojen suhdetta ympäristökysymyksiin 
sekä vieraillaan luontokohteessa. Kurssi on avoin 
kaikille uusille jäsenille. Haku päättyy 15.5.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 
18.–20.9., JHL-opisto
Syksyn ensimmäisellä johdantokurssilla saat tietoa 
liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toi-
mijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksista 
luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä. 
Kurssi on hyödyllinen kaikille JHL:n jäsenille, luotta-
mustehtävästä riippumatta. Haku päättyy 14.8.

JÄRJESTÖ- JA TIVI-KOULUTUS
PowerPoint –esityksen luominen  
21.-22.8., JHL-opisto
Kurssilla opetellaan PowerPoint-esitysten tekemistä 
sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon esitykseen 
valmistautumisessa sekä esityksen pitämisessä. 
Kurssi on hyödyllinen yhdistysten aktiiveille, jotka 
tekevät PowerPoint-esityksiä. Haku päättyy 26.6.

Opiskele verkossa – johdantoa verkkokurssiopis-
keluun 24.–25.8., JHL-opisto
Kurssi on tarkoitettu aloitusjaksoksi verkkokurs-
seille. Käydään läpi verkko-opiskelun menetelmiä 
ja tutustutaan opintoalustaan. Kaikille, jotka 
suunnittelevat verkko-opiskelun aloittamista. Haku 
päättyy 26.6.

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi  
28.–30.8., JHL-opisto
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Kurssin aikana laaditaan viestintäsuunnitelma 
omalle yhdistykselle. Kaikille aktiiveille, jotka toimi-
vat yhdistyksen tiedottamisen tai jäsenviestinnän 
parissa. Haku päättyy 31.7.

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS
Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta 
25.–29.9., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimin-
taympäristöä, roolia ja tehtäviä, kunnan poliittista 
päätöksentekoa, hallintoa ja taloutta. Sisäistetään 
KVTES:n sisältöä ja neuvottelumenettelyä. Tehdään 
asiakirjoja ja perehdytään tiedon hankintaan eri 
kanavia hyödyntäen. Lopuksi rakennetaan jokaiselle 
oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Haku 
päättyy 21.8.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun peruskurssi 18.–22.9., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoimin-
nan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, 
tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työ-
suojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurs-
silla perehdytään työterveyshuollon ja työpaikan 
yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon 

tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja enna-
koivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan 
henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon 
kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on 
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -va-
ravaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikun-
tien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille 
sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös 
luottamusmiehille. Haku päättyy 14.8.

Työpaikan sisäilma kuntoon  
25.–27.9., JHL-opisto
Kurssilla selvitetään työsuojelutoimijoiden keinoja 
edistää sisäilmaongelmien ratkaisua työpaikalla. 
Kurssilla käsitellään sisäilman laatuun vaikuttavia 
taustoja ja toimintamalleja ongelmien poistami-
seksi. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on 
tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutoimijoille. Haku 
päättyy 21.8.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoiminnan peruskurssi  
28.8.–1.9., JHL-opisto
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintala-
kien ja -sopimusten tarkoittamista yhteistoiminnan 
edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. 
Tutustutaan yksityisyyden suojan kysymyksiin 
työelämässä sekä niiden edellyttämään yhteistoi-
mintamenettelyyn. Tutustutaan tilaajavastuulakiin 
henkilöstön edustajan näkökulmasta. Kurssilla 
hankitaan yhteistoiminnassa tarvittavia vuorovai-
kutus- ja neuvottelutaitoja. Kurssi soveltuu kaikille 
toimialoille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajil-
le, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä 
oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimin-
taelimissä toimiville henkilöstön edustajille. Haku 
päättyy 31.7.

Yhteistoiminta irtisanomis- ja  
lomautustilanteissa 11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla opitaan, miten yhteistoiminnan edelly-
tykset toteutuvat neuvoteltaessa irtisanomis- ja 
lomautustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimi-
aloille ja on tarkoitettu luottamusmiehille ja työ-
suojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille oman 
koulutussopimuksen mukaisesti. Haku päättyy 11.8.

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

HARJAVALLAN  
KUNNALLISET JHL 272
Sääntöm. kevätkokous 24.4. klo 18 Myllyka-
tu 10 tiloissa. Iltapalatarjoilu ja osallistujien 
kesken arvontaa. Ennen kokousta kuullaan 
terveydenhoitaja Minna Multisiltaa.

PORIN KUNNALLISET JHL 062
Sääntöm. kevätkokous 25.4. klo 17 Porin 
Taidemuseon neuvottelutila, Eteläranta, 
Pori. Kokous aloitetaan kahvituksella klo 17.

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.

JHL:N HENKILÖKUNTA JHL 014
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 15.30 
JHL – Pääkaupunkiseudun aluetoimistolla, 
Haapaniemenkatu 14. Alueilta mahdollista 
osallistua videoneuvottelun välityksellä. 
Kahvitarjoilu.  

VARSINAIS-SUOMI

VARSINAIS-SUOMEN  
SAIRAANHOITOPIIRIN JHL 114 
Sm kevätkokous 25.4 klo 17 yhd. toimitila, 
Koulukatu 17 A ylin kerros. Kahvitarjoilu klo 
17 alkaen. Ilm. 20.4. mennessä kahvitar-
joilun vuoksi janne.sjolund@tyks.fi. Jos il-
moittautuneita tulee runsaasti varaudutaan 
vaihtamaan kokouspaikka, muutoksesta 
ilmoitetaan. 

TURUN TEKNISTEN JA HYVIN-
VOINTIALOJEN AMMATTILAISET 
JHL 553
Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 Kasken-
kadun toimisto, Kaskenkatu 17 A 14, Turku. 
Kahvitarjoilu.

RAIDEAMMATTILAISTEN  
V-S OS.201 JHL 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 Kortte-
liravintola Kerttu, Läntinen pitkäkatu 35, 
20100 Turku. Kokousedustajille ruokatar-
joilu, osallistumisilm. 25.4 menneessä yhd. 
kotisivujen kautta osasto201.jhlyhdistys.fi 
tai janne.malmi@vr.fi tai txt 040 8666 777.

KAARINAN JHL 299 
- Sääntöm. kevätkokous 26.4. klo 18 viras-
totalon valtuustosalissa. Sisäänkäynti Turun 
puoleisesta päädystä, ulko-ovi on auki klo. 
17.45-18. Kahvitarjoilu! 
- Yhd. järjestää jäsenilleen matkan Rauman 
kesäteatteriin katsomaan Reinikaista la. 
17.6. Matkaan lähdetään Muurisen bussilla 
klo 12 virastotalolta Pyhän Katariinan-
tien puolelta. Teatteriesitys alkaa klo 14. 
Ruokailemaan mennään Villa Tallbo´s:n n. 
klo 17. Takaisin Kaarinassa ollaan n. klo 20. 
Matkan hinta 30€ jäsen sis. matkat, lipun ja 
ruokailun. Ilm. 26.4. klo 18 alkavan kevät-
kokouksen lopussa. Jos paikkoja jää, niitä 
voi kysellä 27.4. klo  8 eteenpäin 050 3732 
548 Pia. Matka maksetaan yhd. tilille no: 
FI26 5710 8230 0343 36 saaja: Kaarinan 
JHL, viesti: oma nimi ja teatterimatka 17.6. 
eräpv: 1.6.

TURUN KUNNANTYÖVÄEN  
AMMATTIOSASTO JHL RY 025 
Sääntöm. kevätkokous 27.4. klo 18 ammat-
tiosaston toimisto, Tuureporinkatu 17 C, 
Turku. Kahvitarjoilu. 

LIEDON JHL557
Retki Porvooseen 25.5. Lähtö klo 8 terveys-
keskuksen pihalta, matkalla poikkeamme 
kahville, klo 11 saavumme Porvooseen 
jossa opastettu kävelykierros teemalla: 
Naiskohtaloita, jonka jälkeen klo 12.30 lou-
nas Hanna-Mariassa, lounaan jälkeen oma-
toimista tutustumista vanhaan kaupunkiin, 
paluumatkalle lähdemme klo 17 ja takaisin 
Liedossa olemme n. klo 20. Matkan hinta 
20€ sis. kuljetukset, aamukahvin, opastuk-
sen, lounaan. Sit. ilm. 10.5. mennessä Mirja 
Männikkö 040 5351 723, Minna Mikkonen 
050 3661 515 (miel txt), minna.mikkonen@
lieto.fi. Maksu 16.5. mennessä yhd. tilille FI 
76 4309 1440 0003.

V-S ERITYISHUOLTOPIIRIN  
TYÖNTEKIJÄT JHL 481  
Sääntöm. kevätkokous 11.4. klo 18 Pai-
mion Nesteasema, kabinetti, Ajurintie 1. 
Ruokailua.

KIITOKSET
Lämpimät kiitokseni Hollolan JHL 527 muis-
tamisestani täyttäessäni 60 vuotta.                  

Tarja Vuorenpää   

verkkolehti
motiivilehti.fi
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ammatillisista aiheista. Koulutusta järjestetään niin 
JHL-opistolla kuin eri puolilla Suomeakin. Viimeisille 
loppukevään kursseille ehtii vielä ilmoittautua, ja nyt  
kannattaa varata paikat jo ensi syksyn koulutuksiin! 

AMMATILLISET  
OPINTOPÄIVÄT
Lääkeosaamisen kurssi  
5. –8.6., JHL-opisto 
Kurssilla käsitellään lääkehoidon 
osaamiseen liittyvät asiat. Suori-
tetaan lääkelasku- ja lääkehoidon 
tentti. Tentit läpäistyään suorittaja 
saa todistuksen lääkeosaamisestaan. 
Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveys-
aloilla, peruspalveluissa ja kasvatus-
aloilla työskenteleville kautta maan. 
Haku päättyy 1.5.

Ravitsemuspalvelujen  
opintopäivä 8.8., Kuopio 
Kurssi on tarkoitettu ravitsemis-
palvelualalla koulujen ja muiden 
oppilaitosten ruokapalveluissa työs-
kenteleville, sosiaali- ja terveysalan 
laitosruokailuissa työtä tekeville sekä 
esimiehille. Kurssille voi osallistua 
Itä-Suomen lisäksi Keski-Suomesta 
sekä Oulun ja Kainuun alueilta. Haku 
päättyy 26.6.

Liikennealojen opintopäivät 
22.–23.8., JHL-opisto
Valtakunnallinen kurssi liikennealoilla 
työskenteleville jäsenille, esimerkiksi 
kuljettajat maantie-, raide- ja vesilii-
kenteessä sekä kuljetusalan varikko-
työntekijät. Haku päättyy 26.6.

Tiimityön johtaminen –valmennus, 
Esimiestyön koulutuskokonaisuus 
osa 3, 6.-7.9., JHL-opisto
Tiimityön johtamisen haasteet ja 
mahdollisuudet tuloksellisuutta 
ja työhyvinvointia kehitettäessä. 
Kurssille voi osallistua kaikkialta 
Suomesta. Haku päättyy 31.7.

Kasvatusalojen opintopäivät 
14.–15.9., Seinäjoki 
Kasvatusalojen opintopäivät on 
tarkoitettu kasvatusalojen tehtävissä 
työskenteleville, mm. koulunkäynni-
nohjaajille, koulunkäyntiavustajille, 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa-
jille sekä lastenhoitajille, lastenoh-
jaajille, päivähoitajille, perhepäivä-
hoitajille ja lastentarhanopettajille 
sekä näille aloille opiskeleville 
jäsenille. Osallistua voi Pohjanmaan 
lisäksi myös Keski-Suomesta ja Pir-
kanmaalta. Haku päättyy 14.8.

Peruspalvelujen opintopäivä  
30.9., Tampere 
Peruspalvelujen opintopäivä on tar-
koitettu ravitsemis- ja puhtauspal-
velualalla sekä yhdistelmätehtävissä 
toimiville työntekijöille ja esimiehil-
le. Osallistua voi Pirkanmaan lisäksi 
Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta. 
Haku päättyy 4.9.

Teknisten alojen opintopäivä 
19.9., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään työturvalli-
suus- ja asiakastyönhaasteita, joita 
syntyy erilaisissa asiakastilanteissa, 
kiinteistöjen huoltotoimenpiteissä, 
korjausrakentamisessa ja puutyön 
tehtävissä. Kohderyhminä ovat 
kiinteistönhoitajat ja muut korjaus-
rakentamisen tehtävissä toimivat. 
Kurssille voi osallistua kaikkialta 
Suomesta. Haku päättyy 14.8.

Kasvatusalojen opintopäivä  
29.9., Joensuu
Kasvatusalojen opintopäivät on 
tarkoitettu kasvatusalojen tehtävissä 
työskenteleville, mm. koulunkäyn-

ninohjaajille, koulunkäyntiavustajille, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajille sekä lastenhoitajille, 
lastenohjaajille, päivähoitajille, perhepäivähoitajille 
ja lastentarhanopettajille sekä näille aloille opiske-
leville jäsenille. Kurssille voi osallistua Itä-Suomen 
lisäksi Kaakkois-Suomesta. Haku päättyy 21.8.

Peruspalvelualojen hyvinvointitapahtuma 
21.–22.10., JHL-opisto
Hyvinvointia puhtaus-, ravitsemis- ja tekstiilihuol-
lon aloille. Kiire, pakkotahtisuus ja epävarmuus syö 
voimavaroja. Eri työpajoissa käsittelemme keinoja 
vahvistaa omaa jaksamista ja yhteistyön kehittä-
mistä. Vahvistetaan työn arvostamista palveluko-
konaisuuteen kuuluvana. Osallistujia odotetaan 
kaikkialta Suomesta. Haku päättyy 11.9.

AMMATILLISET  
TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
Tietokoneen käyttäjän A-kortti, osa 1/2, 
11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla voidaan suorittaa Tieken ajokorttitutkin-
non moduuleja. Asiat kerrataan lyhyesti ja sitten 
tehdään tentti. Kaksi moduulia suoritetaan samana 
päivänä. Kurssi sopii henkilöille, joilla on A-kortti-
tutkinnon sisältöön liittyvää osaamista. Lisätietoa 
tieke.fi Tietokoneen käyttäjän A-kortti-verkko-
kurssilla voi harjoitella tutkintoon liittyviä asioita 
etukäteen. Haku päättyy 7.8.

Aromi suunnittelu ja tuotanto, osa 2/2,  
18.-20.9., JHL-opisto
Koulutuksessa keskitytään tuotannon suunnitte-
luun talouden näkökulmasta: ruokalistasuunnittelu, 
kustannukset ja katteet, ennusteet teollisuudelle ja 
hävikin hallinta. Samalla tutustutaan myös AROMI 
analytiikkaan. Ammatilliset kehittämispäivät ovat 
rinnastettavissa työnantajan kustantamaan henki-
löstökoulutukseen, jos työnantajat osallistuvat kus-
tannuksiin maksaen osallistumismaksun ja antavat 
osallistumisajan työajaksi. Voitte sopia työnantajan 
kanssa koulutuksen liittämisestä osaamisen kehittä-
missuunnitelmaan. Haku päättyy 14.8.

KAIKILLE AVOIMET KURSSIT
JHL tutuksi, teemana ympäristö  
19.–21.6., JHL-opisto
Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan liiton 
toimintaan ja jäsenetuihin. Kurssin jälkeen opis-
kelija tuntee liiton ja yhdistyksen perustehtävät 
sekä ymmärtää järjestäytymisen ja ammattiliiton 
jäsenyyden merkityksen. Kurssin aikana pohditaan 
ammattiliittojen suhdetta ympäristökysymyksiin 
sekä vieraillaan luontokohteessa. Kurssi on avoin 
kaikille uusille jäsenille. Haku päättyy 15.5.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 
18.–20.9., JHL-opisto
Syksyn ensimmäisellä johdantokurssilla saat tietoa 
liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toi-
mijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksista 
luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä. 
Kurssi on hyödyllinen kaikille JHL:n jäsenille, luotta-
mustehtävästä riippumatta. Haku päättyy 14.8.

JÄRJESTÖ- JA TIVI-KOULUTUS
PowerPoint –esityksen luominen  
21.-22.8., JHL-opisto
Kurssilla opetellaan PowerPoint-esitysten tekemistä 
sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon esitykseen 
valmistautumisessa sekä esityksen pitämisessä. 
Kurssi on hyödyllinen yhdistysten aktiiveille, jotka 
tekevät PowerPoint-esityksiä. Haku päättyy 26.6.

Opiskele verkossa – johdantoa verkkokurssiopis-
keluun 24.–25.8., JHL-opisto
Kurssi on tarkoitettu aloitusjaksoksi verkkokurs-
seille. Käydään läpi verkko-opiskelun menetelmiä 
ja tutustutaan opintoalustaan. Kaikille, jotka 
suunnittelevat verkko-opiskelun aloittamista. Haku 
päättyy 26.6.

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi  
28.–30.8., JHL-opisto
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Kurssin aikana laaditaan viestintäsuunnitelma 
omalle yhdistykselle. Kaikille aktiiveille, jotka toimi-
vat yhdistyksen tiedottamisen tai jäsenviestinnän 
parissa. Haku päättyy 31.7.

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS
Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta 
25.–29.9., JHL-opisto
Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimin-
taympäristöä, roolia ja tehtäviä, kunnan poliittista 
päätöksentekoa, hallintoa ja taloutta. Sisäistetään 
KVTES:n sisältöä ja neuvottelumenettelyä. Tehdään 
asiakirjoja ja perehdytään tiedon hankintaan eri 
kanavia hyödyntäen. Lopuksi rakennetaan jokaiselle 
oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Haku 
päättyy 21.8.

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun peruskurssi 18.–22.9., JHL-opisto
Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoimin-
nan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, 
tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työ-
suojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurs-
silla perehdytään työterveyshuollon ja työpaikan 
yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon 

tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja enna-
koivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan 
henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon 
kanssa. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on 
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -va-
ravaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikun-
tien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille 
sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös 
luottamusmiehille. Haku päättyy 14.8.

Työpaikan sisäilma kuntoon  
25.–27.9., JHL-opisto
Kurssilla selvitetään työsuojelutoimijoiden keinoja 
edistää sisäilmaongelmien ratkaisua työpaikalla. 
Kurssilla käsitellään sisäilman laatuun vaikuttavia 
taustoja ja toimintamalleja ongelmien poistami-
seksi. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on 
tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutoimijoille. Haku 
päättyy 21.8.

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoiminnan peruskurssi  
28.8.–1.9., JHL-opisto
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintala-
kien ja -sopimusten tarkoittamista yhteistoiminnan 
edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. 
Tutustutaan yksityisyyden suojan kysymyksiin 
työelämässä sekä niiden edellyttämään yhteistoi-
mintamenettelyyn. Tutustutaan tilaajavastuulakiin 
henkilöstön edustajan näkökulmasta. Kurssilla 
hankitaan yhteistoiminnassa tarvittavia vuorovai-
kutus- ja neuvottelutaitoja. Kurssi soveltuu kaikille 
toimialoille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajil-
le, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä 
oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoimin-
taelimissä toimiville henkilöstön edustajille. Haku 
päättyy 31.7.

Yhteistoiminta irtisanomis- ja  
lomautustilanteissa 11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla opitaan, miten yhteistoiminnan edelly-
tykset toteutuvat neuvoteltaessa irtisanomis- ja 
lomautustilanteissa. Kurssi soveltuu kaikille toimi-
aloille ja on tarkoitettu luottamusmiehille ja työ-
suojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille oman 
koulutussopimuksen mukaisesti. Haku päättyy 11.8.

Kursseille haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta omilla 
jäsentunnuksilla. 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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MOTIIVINKKI Koonnut: Maarit Uusikumpu, maarit.uusikumpu@jhl.fi

Helppotajuisesti aivoista
Aivotutkija Minna Huotilaisen ja toimittaja 
Leeni Peltosen Tunne aivosi on käytän-
nönläheinen tieto- ja opaskirja ihmisen 
kiehtovimman elimen, aivojen, saloihin. 
Hiukan runsaaseen 300 sivuun on saatu 
mahtumaan niin uusimman aivotutkimuk-
sen löydöksiä kuin ohjeita päivittäiseen 
aivojumppaan.

Teos etenee aivojen kehityksen tah-
tiin, eli sikiösta ja pikkulapsivaiheesta 
koulu-ikäisen ja teinin aivoihin ja edelleen 
aikuisuuteen. Kirjan lopussa käsitellään 
ikääntymistä ja sen aiheuttamia muutoksia, 
etenkin muistin rapautumista ja joidenkin 
älyllisten toimintojen hidastumista. On loh-

dullista tietää, että vaikka nuoret aivot ovat 
valmiit ottamaan vastaan uutta tietoa, ei-
vät kahdeksankymppisen aivot ole yhtään 
tyhmemmät. Niistä löytyy pitkäaikaisen 
kokemuksen tuomaa osaamista, kristallisoi-
tunutta älyä.

Ihmisaivot ovat evoluution tulosta. 
Metsästäjä-keräilijävaiheessa esi-isämme 
tarvitsivat tykkänään toisenlaisia hoksot-
timia kuin me. Maanviljelijästä sohvape-
runaksi on matkaa vain pari sukupolvea, 
mutta se on merkinnyt suurta muutosta 
elämäntavassamme. Samalla aivot ovat 
joutuneet koetukselle. Ärsykkeiden katkea-
maton virta tarkoittaa useimmille aivojen 

jatkuvaa ylikuormitustilaa – ilmankos 
mindfulness ja muut rentoutumiskeinot 
tekevät kauppansa.

Kirja on kiitettävän selkeä ja helppolu-
kuinen. Tiukan tieteellisiä faktoja höystävät 
käytännön elämästä tutut esimerkit.

Teos opettaa myös huoltamaan aivoja. 
Ne ovat arvokkainta, mitä meillä on. (UP)

Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen: Tun-
ne aivosi. Otava 2017. 239 s.

Herkimmät meistä 
Aila Luode-Laihon esikoisteoksessa Siipen-
sä satuttaneet pääosan saavat rujot siipiri-
kot. Luode-Laiho kirjoittaa rohkeasti ja lem-
peästi siipensä satuttaneista, ihmismielen 
mustista aukoista ja elämän kipukohdista 
unohtamatta huumoria.  Runoissa hahmon 
saavat niin peräkammarin poika, juoppo, 
portto, koulukiusattu kuin raiskattukin tai 
muuten vaan nyrjähtänyt. 

”Runojen ihmiskohtalot ovat elävästä 
elämästä, oikeita kohtaamisia runoilijan 
oman elämän varrelta”, kertoo Luode-
Laiho kirjan takakannessa. Runojen ihmiset 
ja tarinat tuntuvatkin aidoilta ja tulevat 

lähelle. Runoista heijastuu ihmisluonnon 
monisäikeisyys ja muuntuvuus, eikä elämän 
varrelle osuneilta kolhuilta ja tehdyiltä 
virheiltä välty kukaan. Toisen elämänjuoksu 
vaan voi olla traagisempaa kuin toisen ja 
”herkimmät meistä pakenevat itseltään-
kin”.

Runot ovat sisällöltään ja ilmaisultaan 
suorasanaisia, luontevia ja helppolukuisia 
lukuun ottamatta paria savoksi ”viännet-
tyä” runoa. Runoihin tutustumisen voi 
aloittaa tutkimalla kannen kiinnostavaa ja 
moniulotteista kuvitusta, joka on graafikko 
Hannu Hyrskeen kynästä. 

Aila Luode-Laiho asuu Järvenpäässä ja 
on ammatiltaan lastentarhanopettaja. Hän 
on myös JHL:n jäsen. 

Siipensä satuttaneet on osa kustantaja 
Mediapinta Oy:n julkaisulupausta ”Suomi 
100 runokirjaa”. Lupauksen mukaan se 
julkaisee 100 runokirjaa Suomen 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi ilman kustantajan 
palkkiota. 

Aila Luode-Laiho Siipensä satuttaneet. 
Mediapinta Oy 2017. 100 s.

Kielletty kaupunki saapuu Vapriikkiin 
Kiinan historia on ehtymätön mielenkiinnon kohde. Tampereella, Vapriikin 
näyttelyssä, pääsee tutustumaan Qing-keisareiden (1644–1911) ja heidän 
hovinsa yltäkylläiseen elämään. 

Kielletty kaupunki oli satoja vuosia Kiinan salattu vallan keskus, jota 
hallitsi keisari, Taivaan poika. Sitä ympäröivät korkeat muurit ja leveä valli-
hauta. Tavallisella kuolevaisella ei ollut sinne  asiaa. Keisari vietti palatsis-
saan tarkoin säädeltyä ja seremonioiden rytmittämää elämää hoviväkensä 
ympäröimänä.

Kielletyssä kaupungissa ehti asua kaikkiaan 24 Ming- ja Qin-dynastian 
hallitsijaa aina keisarikunnan kukistumiseen, vuoteen 1911 saakka. Nyky-
ään Kielletty kaupunki on museo ja Unescon maailmanperintökohde,  jossa 
vuosittain vierailee yli 15 miljoonaa kävijää. 

Loisteliaat esineet saapuvat suoraan Pekingistä, Palatsimuseosta. Näytte-
lyyn rakennetaan keisarillinen valtaistuinsali ja huvimaja. Siellä voi ihastella 
upeita silkkimaalauksia, kalligrafiaa, kulta- ja jade-esineitä,  asusteita, 
koriste-esineitä ja posliinia. 

42 motiivi   



Suomen surkein kuski?

KATSO JAKSOT 
VERKOSTA:

MTV.FI/SUOMEN-
SURKEINKUSKI

H
yvinkääläinen Marjatta Lindén ei ota 
itseään turhan vakavasti. Ammattia 
udeltaessa hän ilmoittaa olleensa vuo-
sien ajan Helsingin päärautatieaseman 

avainhenkilö, siis ”assan vessan kassa”.
Tänä keväänä Lindénin naamataulu ja nauru 

ovat tulleet tutuiksi myös television katsojille, sil-
lä hän kilpailee parhaillaan Suomen surkeimman 
kuskin tittelistä MTV:n tosi-tv-ohjelmassa.

– Tyttäreni Anu ilmoitti minut mitään virkka-
matta kilpailuun. Olin ensin, että et ole tosissasi, 
mutta hetken miettimisen jälkeen sanoin joo. Mat-
kalla kuvauspaikalle Kajaanin Hirvensalmelle mei-
nasin kyllä hypätä junasta, hän hekottelee.

Brittiläiseen formaattiin perustuva kisa on ehti-
nyt Suomessa jo neljännelle tuotantokaudelle. Tä-
nä keväänä nähtävät jaksot purkitettiin vuosi sit-
ten, mutta sopimuksen nojalla osallistujia on kiel-
letty paljastamasta ennalta kisan lopputulosta. 
Niinpä tässäkin on tyytyminen tietoon, että Lindén 
viihtyi mainiosti viikon kestäneissä kuvauksissa.

– Ohjaajan neuvo oli olla oma itsensä, ja mieles-
täni onnistuin aika hyvin.

Kokemus toi myös itsevarmuutta ajamiseen.
– Sain rohkeutta ohituksiin ja talviajoon. Jussi 

Pohjonen, yksi kilpailun tuomareista, antoi tuki-
opetusta, ja sen ansiosta kehityin kuljettajana, kil-
pailun iäkkäin osallistuja kiittelee.

Tätä haastattelua tehtäessä ohjelmasarjasta on 
nähty kilpailijoiden esittelyjakson lisäksi kaksi 
osaa. Ensimmäisessä tehtäväjaksossa piti suorittaa 
taskuparkkeeraus ja vauhdikas ohitus. Ensimmäi-
nen sujui Lindéniltä kevyellä puskurikosketuksella 
ja jälkimmäinen ilman mainittavia vaurioita.

– Olen tottunut automaattivaihteeseen ja pie-
neen ja helposti käsiteltävään autoon. Kuvauksissa 

käytössä oli käsivaihteet ja iso Volvo, sellainen lai-
van kokoinen, hän selittää töppäilyään.

Kakkosjaksossa piti olla toisen auton hinattava-
na mutkittelevalla radalla. Se ei mennyt putkeen.

Lindén hankki ajokortin vasta viisikymppisenä.
– Ensimmäisessä inssiajossa jännitti, enkä huo-

mannut stop-merkkiä. Ajo loppui siihen, eikä toi-
nen kerta sujunut yhtään paremmin. Kortin sain 
kolmannella yrittämällä, hän muistelee.

Vuosittain Linden ajaa runsas 5 000 kilometriä. 
Useimmiten matka suuntautuu tyttären ja tyttären-
tyttären luo Mäntsälään, ostoksille Riihimäelle tai 
kyläilemään Tampereelle.

Ajotapaansa Lindén luonnehtii maltillisen va-
rovaiseksi. Usein kyydissä on autottomia tuttuja 
tai puolituttuja. Vain yksi oli Lindénin ohjelmas-
ta bongattuaan kauhistellut, että olikin tullut men-
neeksi kyytiin.

– Vilimitähdeksi minua nykyään puhutellaan, 
tosi-tv-tähtönen hörähtelee.

Kilpailun lopputulosta jännitetään paitsi ystä-
väpiirissä myös Hyvinkään taksissa, sillä Lindénin 
poika on ammattiautoilija. Myös apukuskina ohjel-
massa toimiva tytär on taitava ratinkääntäjä.

– Se omena on pudonnut aika kauas puusta!
ULLA PUUSTINEN

MARJATTA LINDÉN, 68
Kotipaikka: Hyvinkää
Ammatti: eläkeläinen, entinen 
VR:n asemamies/kassapalvelu-
henkilö
Perhe: kaksi aikuista lasta ja yksi 
lapsenlapsi
Harrastukset: eläkeläistoiminta, 
kuorolaulu, englannin opiskelu

SOKEAIN KUUNNELMA-
PALKITUT UUSINTANA

Näkövammaisten liitto ry on palkinnut 
vuosittain parhaan kuunnelman Sokeain 
kuunnelmapalkinnolla. Palkinto jaettiin 
maaliskuussa jo 50. kerran ja voittajan 
valitsi kuusihenkinen näkövammaisten 
raati. Yleisradion Radioteatteri julkaisee 
palkinnon 50-vuotisen historian kunni-
aksi lähes kaikki Sokeain kuunnelmapal-
kintovoittajat Toivotut-sarjassaan.

Tuorein palkittu, eli vuoden 2016, 
kuunnelma on Hirvimetsä. Siinä isä vie 
poikansa ensimmäistä kertaa hirvimet-
sälle. Metsän kätkössä miehet joutuvat 
kohtaamaan toisensa ja luonnon. 
Koomisen ja traagisen rajamaastoissa 
taivaltava kuunnelma tutkii luontosuh-
dettamme, miehisyyttä, läheisyyden 
vaikeutta ja kaipuuta.

Palkintoraadin mukaan Hirvimet-
sä nostaa esiin sukupolvien väliset 
jännitteet ja vastakkainasettelut. Se tuo 
iholle hirvenmetsästyksen todellisuuden, 
ampumisen hurjuuden, rutakoissa räm-
pimisen ja hirven suolistamisen. 

Hirvimetsän on käsikirjoittanut Elli 
Salo ja ohjannut Linda Wallgren. Ääni-
suunnittelu on Ari Mursulan. Rooleissa 
ovat isänä Raimo Grönberg, poikana 
Verneri Lilja, pojanpoikana Iivo Jaak-
kola ja laulavana hirvenä Juha Hurme. 
Musiikki on Petra Poutanen-Hurmeen. 
Se on kuunneltavissa Areenassa 23. 
huhtikuuta asti.  

Muiden palkittujen kuunnelmien 
julkaiseminen aloitetaan huhtikuussa ja 
kuukausittain julkaistaan noin kymme-
nen uutta teosta. Palkittujen sarja alkaa 
tuoreimmasta päästä, ja alkajaisiksi 
kuunneltaviksi tulevat massiivinen Tääl-
lä pohjantähden alla ja Arto Paasilinnan 
veikeä Onnellinen mies. Vanhin julkais-
tava ohjelma on Audun ja jääkarhu 
vuodelta 1967. 

Hirvimetsällä voitti vuoden 
2016 Sokeain kuunnelmapal-
kinnon. Kuvassa Verneri Lilja 
(Simo) ja Raimo Grönberg 
(isä). Kuva: Yle Kuvapalvelu
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Liukastuin ja katkaisin oi-
kean sääriluuni tammi-
kuussa. Jouduin leikkauk-
seen sekä kävelemään kah-

deksan viikkoa kyynärsauvoilla.
Tuona aikana oloni oli usein 

avuton ja turhautunut, sillä sau-
voilla käveleminen on oikeasti to-
della raskasta. Noin viikon verran 
oli kipukin jalassa kova.

Mutta ennen kaikkea minua 
nolotti, kuinka vähän olin siihen 
asti kiinnittänyt huomiota niihin 
esteisiin, joita liikuntarajoitteiset 
kohtaavat kaupungissamme. Esi-
merkiksi oman kerrostalomme 
alaovi on niin raskas ja sulkeutuu 
niin nopeasti, että kaatumisen pe-
lossa en aina uskaltanut mennä 

lainkaan ulos. Kun muistelen si-
tä, miten aikoinani turhautunee-
na valittelin samaisen talomme 
hissin oven hitaudesta, hävettää.

Sauvaviikkojeni aikana satu-
tin itseni raitiovaunuissa toistu-
vasti, sillä lähes aina vaunu lähti 
liikkeelle, ennen kuin ehdin istua 
alas. Kampin kauppakeskuksen 
lattia taas osoittautui liian liuk-
kaaksi sauvoilleni – olin kaatua 
viidesti matkalla hissille.

Ei ole rakettitiedettä tajuta, että 
vaikka ovi tuntuisi juuri minulle 
riittävän kevyeltä ja lattia karheal-
ta, se ei automaattisesti päde mui-
hin ihmisiin. Sama koskee korkei-
ta kynnyksiä, liian jyrkkiä luis-
kia, auraamattomia kävelykatu-

ja ja kuulovammaiset unohtavaa 
äänentoistoa. Myös aiheettomasti 
sukupuolitettuja vessoja.

Mutta ennen onnettomuuttani 
olin kai vain liian innoissani edel-
lisestä käynnistäni salilla ja siitä, 
miten hyvät kengät olin keksinyt 
syksyllä ostaa.

Sääriluu murtuneenakin asi-
at olivat minulla paremmin kuin 
useimmilla muilla. Kotonani oli 
joku, joka auttoi minua vaattei-
den, arkiaskareiden, lääkkeiden 
ja apuvälineiden kanssa. Hän 
osasi jopa neuvoa jalan toipumi-
sen liittyvissä huolissani. Minulla 
oli mahdollisuus palkalliseen sai-
rauslomaan sekä rahaa tilata val-
misruokaa suoraan kotiovelleni.

Minun   muutaman  viikon  haas- 
teeni voi toisilla kestää koko elä-
män. Ja sitä haastetta ei aiheu-
ta sairaus tai onnettomuus vaan 
se, että minä ja kaltaiseni suljem-
me silmämme ja suumme esteet-
tömyysongelmilta, koska kuvit-
telemme jotenkin edustavamme 
muita paremmin "normaalia" ih-
mistä. Mutta tämän maailman pi-
tää olla tehty muitakin kuin mi-
nua varten.

AATU KOMSI

Lisää tietoa julkisten tilojen rakenta-
misesta esteettömäksi osoitteessa
esteeton.fi.

Onnekas

RISTIKKO

TOIMITTAJALTA

EDELLISEN 
RISTIKON 
RATKAISU
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TYÖSSÄ 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

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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Suomessa on vasta runsas kolmekymmentä hoitologistikon koulutuksen saanutta. 
JHL:läiset Tiina Maasalo ja Sari Yli-Länttä valmistuivat ammattiin pari vuotta 
sitten Lahden ammattikorkeakoulusta ja työskentelevät nykyisin Seinäjoen kes-
kussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikössä.

– Työn kannalta aamut kello kuudesta kahdeksaan ovat kaikkein kiireisimpiä. 
Silloin kierretään kaikki 14 leikkaussalia, tarkastetaan anestesiapöytien varustus 
ja täydennetään, jos hoitovälineitä tai -tarvikkeita puuttuu, kertoo Tiina Maasalo.

Hoitologistikoille kuuluu myös tavaratilausten teko, tavaroiden vastaanotto ja 
purku sekä  varastohyllyjen ja -kaappien täyttö. Tarkoitus on, että sairaanhoitajien 
työaika ei kulu hoito- ja leikkausvälineiden keräilyyn ja muihin tukipalveluihin, 
vaan he voivat keskittyä potilaan hoitamiseen.

Sekä Maasalo että Yli-Länttä ovat peruskoulutukseltaan välinehuoltajia. Aiempi 
koulutus ja sairaalamaailman tuntemus auttoivat opinnoissa. Niistä on hyötyä 
myös nykyisessä hoitologistikon työssä.

Juttu oli otsikoitu ”Hoitologistikoilla on homma hallussa”, ja sen kirjoitti toi-
mittaja Ulla Puustinen. Kuvat otti Juha Harju.

Arvonnassa onni suosi seuraavia vastaajia: Marja-Liisa Immonen, Kotka, Aulis Ala-Tainio, Lahti ja Pertti Pesonen, Heinävesi.

Herra Suorasuu Turusta
Myös Turun yliopiston työnoikeuden professorin Seppo Koskisen haastattelu 
kiinnosti lukijoita. Motiivin jutussa arvon professori laukoi mielipiteitään niin 
työnantajista, maan hallituksesta kuin ammattiyhdistysliikkeestä.

Jutun otsikko kuului ”Lopettakaa ruikutus, työnantajat!”. Koskisen tapasi toi-
mittaja Ulla Puustinen ja kuvat olivat Vesa-Matti Väärän.

Kun pelaaminen on ongelma
Toisinaan peliautomaatit ja muut uhkapelit vievät miehen – tai naisen. Viime Mo-
tiivissa kerrottiin peliriippuvuudesta, joka on ongelma lähes 120 000 suomalaiselle.

Mistä tunnistaa ongelmapelaajan? Entä kuinka ottaa asia puheeksi, jos huo-
maa työkaverin tai läheisen kuuluvan riskiryhmään. Muun muassa sitä pohdittiin 
Motiivin jutussa.

Toimittaja Saija Heinosen kirjoittama juttu oli otsikoitu ”Ei se pelaa joka pel-
kää…” 

Palautetta tuli runsaalta 70 lukijalta, kiitos!

Uusi ammattikunta  
kiinnosti

Viime Motiivin (3/2017) kiinnostavin 
juttu oli lukijoiden mielestä työssä-
reportaasi, joka kertoi sairaalamaa-
ilman uudesta ammattikunnasta, 
hoitologistikoista. Myös professori 
Seppo Koskisen haastattelu herätti 
lukijoiden kiinnostusta.

LUKIJAPALAUTE

Vastaa ja voita!  
motiivilehti.fi/palaute
Mielipiteesi  
Motiivista on tärkeä.
Vastaa Motiivin lukijakyselyyn  
ja osallistu arvontaan. 
Arvomme kaikkien vastaajien 
kesken kolme JHL-tuotetta. 
Vastaukset 10.5.2017 mennessä. 

ä

Terveisiä lukijoilta
”Hoitologistikoilla on homma hal-
lussa -juttu oli tosi mielenkiintoinen 
monella tavalla! Jutun henkilöt olivat 
pirtsakan oloisia, siksikin  juttua jäi 
lukemaan. Lisäksi tarina pysäytti uu-
della työnimikkeellä, jota en aiemmin 
ollut kuullut. Olipa jutussa mukana 
myös kamelit ja muulit. Miten ne liit-
tyvät juttuun, selviää lukemalla!”

S.P. Temmes

”Kiintoisa uusi ammatti tuo hoito-
logistikko. Hyvä on aina kurkistaa 
toisiin töihin, se avaa uusia ovia.”

H.T. Oulu

”Professori Seppo Koskinen puhuu 
Motiivissa asiaa.”

L.P. Joensuu

”Koskisen kantoja työmarkkinoista on 
hyvä ja virkistävääkin lukea.”

K.S. Rovaniemi

”On paljon ihmisiä, jotka eivät tee 
muuta kun pelailevat koko päivän. 
Siinähän ne rahat sitten menevätkin. 
Tietty joillain se on myös peliriippu-
vuutta, ja siihen saatetaan tarvita 
ammattiapua.”

S.H.Vuojalahti

”Motiivin teemajuttu ”Työhyvinvoin-
nista tuli sijoituskohde” kiinnosti. 
Tosi hieno idea, joka varmasti on 
ensin aiheuttanut vastustusta työn-
tekijöissä 'sijoittaja hyötyy minun 
kustannuksellani'-periaatteen takia. 
Vaan hyötyjä saatankin olla minä, jos 
lähden mukaan avoimin mielin!”

A.S. Pori
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LAKI&PYKÄLÄ

Lisätyön tarjoamisen velvoite koskee 
myös aikaisemman osa-aikaisen työteh-
tävän tilalle tulevaa osa-aikatyötä, jos-
sa työaika on aikaisempaa pitempi. Lisä-
työn tarjoamisessa ei tehdä eroa sen suh-
teen, onko kyseessä määräaikainen vai 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhtees-
sa työskentelevä osa-aikatyöntekijä.

Työsuhteen alkamisen ajankohta ei 
vaikuta lisätyön tarjoamiseen. Vaikka 
työntekijä olisi työskennellyt työnanta-
jan palveluksessa useita vuosia, hän ei 
ole etusijalla verrattuna esimerkiksi viik-
ko sitten palkattuun henkilöön. Jos työn 
vastaanottaminen edellyttää koulutusta, 
jonka työnantaja voi kohtuudella järjes-
tää, on tällaista koulutusta järjestettävä.

Työnantajan on tarjottava lisätyötä 
kaikille halukkaille oma-aloitteisesti ja 
mahdollisimman tasapuolisesti. Säännös 
ei edellytä työntekijän aktiivisuutta. Kui-
tenkin jos työsopimus on tehty osa-aikai-
seksi työntekijän aloitteesta (esimerkiksi 
perhesyistä) tai työntekijä on ilmoittanut 
työnantajalle, että ei halua lisätunteja, li-
sätyötä ei tarvitse tarjota.

Ennakkoratkaisu kääntyi 
osa-aikaisen eduksi
Korkein oikeus antoi helmikuussa 2017 
ennakkoratkaisun koskien työnantajan 
velvollisuutta tarjota lisätyötä osa-aikai-
sille työntekijöilleen ennen uuden työn-
tekijän palkkaamista. Ennakkoratkaisus-
sa oli kyse lisätyön tarjoamisvelvollisuu-
desta suhteessa oppisopimustyöntekijän 
palkkaamiseen sekä uuden työntekijän 
palkkaamiseen osa-aikaisen työntekijän 
perhevapaan aikana.

A oli työskennellyt osa-aikaisesti, kun 
työnantaja oli tehnyt oppisopimuksen 
henkilön kanssa, joka ei ennestään ollut 
sen palveluksessa. Lisäksi työnantaja oli 

A:n äitiysvapaan aikana palkannut uu-
den työntekijän vakituiseen työsuhtee-
seen. Molemmat uudet työntekijät olivat 
toimineet A:n tavoin kodinkonemyyjinä. 

Korkein oikeus joutui ottamaan kan-
taa siihen, oliko oppisopimus koskenut 
sellaisia työtehtäviä, joita työnantajan oli-
si tullut tarjota ensisijaisesti A:lle ja oliko 
työnantaja myöhemmin syrjinyt A:ta ras-
kauden ja synnytyk-
sen perusteella.

Käräjäoikeus oli 
hylännyt kanteen ja 
katsonut, että yhtiö 
palkatessaan uusia 
kokoaikaisia tai osa-
aikaisia työntekijöitä 
A:llekin sinänsä sopi-
viksi katsottaviin teh-
täviin ei rikkonut vel-
vollisuuttaan tarjo-
ta töitä A:lle. Käräjäoikeuden mielestä 
A:n tosiasiallinen toteutunut viikoittai-
nen työmäärä oli ollut huomattavasti so-
pimuksessa sovittua suurempi, mikä oli 
viitannut siihen, että lisätyötä oli myös 
tarjottu. Hovioikeus ei muuttanut käräjä-
oikeuden tuomion lopputulosta.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus oli-
vat katsoneet, että A:ta ei ollut kohdel-
tu myöskään syrjivästi. Ennakkoratkai-
sussaan Korkein oikeus katsoi, että uu-
den työntekijän palkkaamiseksi rinnaste-
taan myös oppisopimusopiskelijan kans-
sa tehty työsopimus. Kyseisessä tapauk-
sessa työnantaja oli katsonut, että oppi-
sopimuksessa ei ollut kysymys normaa-
lista työsopimuksesta, vaan lähinnä kou-
lutuksesta, josta työnantaja oli yhdessä 
koulutuksen järjestäjien kanssa sopinut.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi, et-
tä oppisopimuksen pääasiallisena sisäl-
tönä on työn tekeminen eikä sillä voida 

sivuuttaa osa-aikatyöntekijöiden turvak-
si säädettyä lisätyön tarjoamisvelvolli-
suutta. Korkein oikeus myös katsoi, että 
työnantaja oli syyllistynyt tasa-arvolain 
mukaiseen syrjintään ottaessaan osa-ai-
kaisen työntekijä A:n perhevapaan aika-
na uuden vakituisen työntekijän samoi-
hin tehtäviin suuremmalla tuntimäärällä 
kuin mitä perhevapaalla ollut työntekijä 

A oli tehnyt ennen va-
paalle jäämistään

Työnantajan mu-
kaan työtehtävää ei ol-
lut tarjottu perheva-
paalla olevalle työnte-
kijälle, koska tämä ei äi-
tiyslomansa vuoksi oli-
si voinut käytännössä 
tehdä kyseistä työtä.

Korkein oikeus ei 
hyväksynyt tätä työn-

antajan perustelua ja katsoi, että työnan-
tajan menettely asetti äitiysvapaalla ol-
leen työntekijä A:n epäedulliseen ase-
maan siitä syystä, että A oli käyttänyt oi-
keuttaan äitiysvapaaseen.

Jos A:lle olisi tarjottu vakituista työso-
pimusta, hän olisi voinut perhevapaalta 
palattuaan saada huomattavasti enem-
män työtunteja verrattuna aikaisempaan 
työsopimukseensa. Käytännössä työnan-
tajan olisi pitänyt tarjota vakituista tehtä-
vää A:lle ja tarvittaessa esimerkiksi pal-
kata määräaikainen sijainen tilapäisen 
työvoiman tarpeen täyttämiseksi ennen 
A:n työhön paluuta.

Korkein oikeus velvoitti työnanta-
jan maksamaan osa-aikaiselle työnteki-
jä A:lle työsopimuslain mukaista vahin-
gonkorvausta ansionmenetyksestä sekä 
tasa-arvolain mukaista hyvitystä syrjin-
nästä.

MIKA HÄMÄLÄINEN 
LAKIASIAINPÄÄLLIKKÖ

UUDEN TYÖNTEKIJÄN 

PALKKAAMISEKSI 

RINNASTETAAN MYÖS 

OPPISOPIMUSKELIJAN 

KANSSA TEHTY 

TYÖSOPIMUS

Mistä on kyse työntekijän 
oikeudessa työhön?

MITÄ? Työsopimuslain mukaan työnantajalla on velvolli-
suus tarjota osa-aikaisina työskenteleville työntekijöilleen 
lisätunteja tai vapautuvia kokoaikaisia tehtäviä ennen 
kuin työnantaja voi palkata uusia työntekijöitä (TSL 2:5 ). 

SEURAUS Työnantajan on tarjottava lisätyötä, vaikkei 
työntekijä olisi oma-aloitteisesti ilmoittanut haluavansa 
lisätöitä. Miten toimia, jos kyseessä on oppisopimusopis-
kelija tai äitiysvapaalla oleva työntekijä? 

46 motiivi   



MERA FÖRBUNDSNYHETER PÅ SVENSKA WWW.MOTIV.FI

Svenskan håller ställningarna  
i representantskapet

Det fanns knappt 7 000 röstberättigade med svensk 
språkkod i valet. Valdeltagandet var 25,4 procent bland 
svenskspråkiga JHL-medlemmar, medan det i hela 
förbundet var 27,6 procent. År 2012 var valdeltagan-

det 37,5 procent, vilket betyder att valdeltagandet sjönk med tio 
procentenheter.   

Strul med vallistor kan ha varit en bidragande orsak till de 
låga siffrorna. På grund av ett misstag hos JHL:s samarbetspart-
ner skickades nya röstsedlar ut till väljare i södra Finland, hu-
vudstadsregionen och Egentliga Finland då röstningstiden re-
dan inletts. Branschchef Håkan Ekström är ändå tveksam om 
det påverkade valdeltagandet nämnvärt. 

– Valdeltagandet i Egentliga Finland var högre än i vissa val-
distrikt utan tekniska problem, påpekar han.

Sämre valdeltagande väntat
Ekström blev inte helt tagen på säng av den låga röstivern, ef-
tersom trenden varit nedgående också i andra fackförbund. 

JHL:s nyvalda representantskap kän-
netecknas av kvinnor och nya an-
sikten. Tre av 120 platser gick till 
svenskspråkiga kandidater. Riksdags-
ledamoten Li Andersson blev invald 
som ny medan Mikaela Luoma och 
Maria Holmstedt-Lehtinen förnyade 
sina mandat.

MARINA WIIK 
FOTO ULLA PUUSTINEN, MARINA WIIK 
GRAFIK SAIJA HEINONEN
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– Arbetsmarknadsfrågor och försämringar i arbetsvillkor 
har debatterats flitigt sedan sommaren 2015. Jag hoppades att 
det skulle leda till i en större röstningsaktivitet, men så blev det 
inte. Kanske var utmaningarna på arbetsmarknaden så överväl-
digande att de i stället gjorde väljarna passiva. 

En förklaring kan också vara att en allt större andel av JHL:s 
medlemmar jobbar inom privatsektorn. 

– På arbetsplatserna utanför offentliga sektorn är nätverket 
av förtroendemän och förbundsaktiva inte så utbrett. Kanske 
fanns det ingen som påminde om valet och uppmanande med-
lemmarna att rösta?

Ekström tror att ar-
betsplatsbesök under och 
mellan valen kommer att få en 
större betydelse i framtiden, 
speciellt för att nå medlem-
mar som inte är aktiva i sin 
egen förening. 

– För att nå dem som inte 
besöker tillställningar där vi 
delar ut grillkorv och ballon-
ger måste vi ut på fältet. Vis-
st behövs stora samlande jip-
pon i regionerna också framö-
ver, men de räcker inte.   

Fem får en andra chans
Sammanlagt ställde 20 med-
lemmar med svensk språkkod 
upp i valet. Förutom de tre in-
valda kom fem svenskspråki-
ga kandidater på suppleantp-
lats. Av de svenskspråkiga fick 
Li Andersson (Vänstern jämte 
obundna) flest individuella röster, 301. Maria Holmstedt-Leh-
tinen (JHLsossarna jämte obundna) fick 195 röster i Österbot-
tens valdistrikt medan Mikaela Luoma fick 209 röster i Egentli-
ga Finlands valdistrikt.

Håkan Ekström tycker att valet var lyckat ur finlandssvensk 
synvinkel. 

– Jag vet inte om man realistiskt sett kunde ha räknat med 
fler platser på svenska fältet än man fick. Alla tre invalda är 
tvåspråkiga och går hem hos väljare över språkgränserna. Det 
blir ännu viktigare i framtiden att kandidaterna kan överskrida 
språkgränsen då antalet stora arbetsplatser minskar. 

Ålands röstmagnet i tidigare val, Henrik Sjöblom, ställde 

inte upp för omval. De två uppställda kandidaterna på Åland 
fick sammanlagt 156 röster, vilket inte räckte till inval. Efter 
kontrollräkning gick öriket också miste om sin suppleantplats. 
I övrigt gick glädjande många suppleantplatser till svensksprå-
kiga. 

Johan Berts är första suppleant och Alf Nyroos tredje supp-
leant inom kommunsektorn i Österbottens valdistrikt. Tvåsprå-
kiga Kari Viinikka är första suppleant inom privatsektorn i Ös-
terbotten. Anna-Lena Aspegren-Törnroos är andra suppleant 
inom kommunsektorn i Egentliga Finlands valdistrikt medan 
Sune Forss är suppleant på sjätte plats inom kommunsektorn 

i Södra Finlands valdistrikt. 
Samtliga suppleanter repre-
senterar JHLsossarna jämte 
obundna.    

Ifall en invald väljs till 
medlem i förbundsstyrelsen, 
tar första suppleanten från 
samma valkrets över hans 
eller hennes plats i represen-
tantskapet. En förutsättning 
är att suppleanten och sty-
relseledamoten representerar 
samma valförbund och av-
talssektor.

Svenskspråkiga i topp
Minskningen i valdeltagan-
det återspeglades också i de 
enskilda kandidaternas röst-
mängder.  Flest individuel-

la röster, 431, fick riksdagsledamoten Eero Heinäluoma i Hu-
vudstadsregionens valdistrikt. Förra valets röstmagnet Tommi 
Raunela, huvudförtroendeman från Björneborg, fick 337 röster 
också den här gången. 

Samtliga svenskspråkiga invalda finns med på 20-i-topp-lis-
tan över de kandidater som fått flest röster. Mikaela Luoma fick 
näst flest röster i sitt valdistrikt. 

– Valresultatet kom som en positiv överraskning. Jag ha-
de inte väntat mig att bli invald, speciellt med tanke på att den 
första omgången röstsedlar förkastades, säger Luoma.

Hon ser sin röstskörd som resultatet av ett flerårigt, långsik-
tigt arbete i föreningen och på förbundsnivå. Luoma har inte 
avgett något speciellt vallöfte, utan lovat att jobba vidare för ett 
tvåspråkigt förbund också i fortsättningen.

– Vi svenskspråkiga kräver ingen särbehandling, men efter-

Antal  
röster

 
Invalda 

JHLsossarna  
jämte obundna

37 815 
69,29 %

87

Vänstern jämte 
obundna

16 220 
29,72 %

33

Inte med  
i valförbund

346
 0,36 %

0

Kommunisterna  
jämte obundna

197
0,36 %

0

*av alla  
godkända röster

120

med 30 minuter per vecka. Stat-
sanställda får i sin tur jobba sex 
minuter längre per dag. Om bes-
tämmelserna att minska semester-
penningen med 30 procent under 
åren 2017-2019 avtalades separat. 

– Uppgörelsen om arbetstids-
förlängningen är skaplig om man 
beaktar att arbetsgivarna länge 
krävde kortare semestrar eller att 
arbetstiden skulle förlängas gen-
om avskaffandet av söckenhelger, 
sade JHL:s ordförande Jarkko 
Eloranta till representantskapet. 

För JHL:s del var det ett cent-
ralt mål i förhandlingarna att hål-
la kvar de lokala avtalen på fack-
förbundens bord. 

– Vi befinner oss i en situation 
där lokala förhandlingarna fort-
sättningsvis ligger i fackrörelsens 
händer och kommer att genomfö-
ras utgående från kollektivavta-
len, sade Eloranta. 

Regeringens förslag skulle en-
ligt honom ha gett vem som helst 
möjlighet att komma överens om 
vad som helst.

En annan ljusglimt är att vis-
sa frågor fortsättningsvis kommer 
att förberedas inom ramen för tre-
partssamarbete. 

– Arbets- och justitieminister 
Jari Lindström (Sannf) har berät-
tat att regeringen inte förbereder 

någon ny modell för utförande av 
arbetsprov. I stället utreder man 
om arbetsproverna kunde vara 
en del av arbetsprövningen, sade 
Eloranta. 

Svårt beslut för alla
Henrik Sjöblom, huvudförtro-
endeman och representantskaps-
ledamot i Mariehamn, hade inte 
möjlighet att närvara vid det extra 
representantskapsmötet. Om han 
varit på plats, skulle han ha röstat 
emot godkännandet av konkur-
renskraftsavtalet. 

– Jag visste att beslutet skul-
le gå igenom, eftersom förhand-
lingsorganisationen redan sagt ja. 
Min röst skulle ha getts mer med 
hjärtat än med hjärnan. 

Sjöblom tycker speciellt illa om 
att avtalet drabbar offentliga sek-
torn hårdare än andra branscher 
genom sänkningen av semester-
penningen. 

– Det gynnar inte jämställdhe-
ten i samhället att nedskärningar-
na framför allt drabbar lågavlöna-
de och dem med typiska kvin-
noyrken, säger Sjöblom. 

Han anser ändå att öve-
renskommelsen är bättre än de 
tvångslagar som regeringen hota-
de med. Beslutet var svårt för alla.   

– Vi vet inte vad som hade hänt 

om konkurrenskraftsavtalet inte 
godkänts, men jag tror att det än-
nu kan komma en kalldusch. Jag 
litar inte riktigt på att regeringen 
håller vad den lovat. 

Exakt i vilken utsträckningen 
konkurrenskraftsavtalet skulle til-
lämpas på Åland är ännu oklart. 
Klart är att avtalet skulle omfatta 
åtminstone anställda inom privat 
sektor, såsom rådgivningsperso-
nal och församlingsanställda. 

Ifall även offentligt anställda 
hos Ålands landskapsregering, 
dess underlydande myndigheter 
och kommunanställda kommer 
att påverkas återstår att se. 

Bättre än tvångslagar
Maria Holmstedt-Lehtinen i Ja-
kobstad röstade för godkännan-
det av konkurrenskraftsavtalet 
under representantskapsmötet. 

– Det är alltid bättre att sitta vid 
förhandlingsbordet än ta emot di-
rekta diktat. Avtalet vinner nog 
alla gånger över alternativet med 
tvångslagar, kommenterar hon. 

 Hon säger sig kunna leva med 
att arbetstiden tillfälligt förlängs 
med 30 minuter i veckan, men 
hoppas att det inte blir en perma-
nent lösning. 

– Om regeringsgubbarna tror 
att de får Finlands ekonomi på 

Jarkko Eloranta såg det som viktigt att 
fackförbunden fortfarande är med och 
förhandlar om de lokala avtalen. 

Mikaela Luoma och Maria Holmstedt-
Lehtinen röstade för godkännandet av 
konkurrenskraftsavtalet. 
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Mikaela Luoma och Maria Holm-
stedt-Lehtinen förnyade sina man-
dat i JHL:s representantskapsval. 

Valdeltagande 
bland svensk-
språkiga väljare 
i valdistrik-
ten med flest 
svenskspråkiga 
medlemmar. 
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som vi betalar samma med-
lemsavgift tycker jag vi borde 
ha rätt till samma grundser-
vice som finskspråkiga med-
lemmar. Tyvärr är det inte all-
tid så i praktiken.

Fler kvinnor och år 
Den politiska färgkartan i rep-
resentantskapet förblir så gott 
som intakt. I övrigt sker det 
ändå förnyelse i leden. Av de 

120 ledamöterna är hela 72 nya medan 48 nuvarande ledamöter 
blev återvalda. I det avgående representantskapet var kvinnor-
nas antal 67, i det tillträdande är de hela 74.

Vid sidan av kvinnodominans karaktäriseras det tillträdan-
de representantskapet av grå eminens. I fortsättningen är de 
med högsta beslutanderätt i förbundet 53 år i medeltal, vilket är 
tre år mer än tidigare. Den yngsta invalda är 27 år och den äld-
sta har fyllt 66 år. 

Håkan Ekström beklagar att medelåldern i representantska-
pet stigit, men ser det som förståeligt att unga medlemmar har 
svårt att bli invalda. 

– För att få tillräckligt med röster måste kandidaten vara 
känd på lokalnivå. Det blir hen genom förtroendeuppdrag i fö-
reningen och på arbetsplatsen, vilket tar tid. 

Han är nöjd över att drygt 1 000 kandidater ställde upp i va-
let, men erkänner att det är en utmaning att uppmuntra alla 
som inte blir invalda att fortsätta engagera sig i förbundet.  

– Det skulle vara synd om förbundet tappade bort dem som 
kandiderade, eftersom de antagligen har ett personligt intres-
se av arbetslivsfrågor. Vi behöver aktiva också mellan valperio-
derna, påminner han. n

FÖRBUNDETS HÖGSTA BESLUTSFATTARE

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Den 
väljer bland annat förbundets ledning och beslutar om 
de strategiska riktlinjerna, medlemsavgiftens storlek och 
förbundets ekonomi. Representantskapet godkänner också 
riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal. Följande 
representantskapsperiod inleds 6-7 juni 2017, då de 120 
nyvalda ledamöterna samlas till konstituerande möte i Hel-
singfors. 

Stort lönelyft i Sverige
Fackförbunden inom industrin och arbetsgivarförbunden i Sverige har 

kommit överens om ett treårigt kollektivavtal som höjer lönerna 
med 6,5 procent. På årsbasis är ökningen cirka två procent. 

Normalt vill facken ha ettåriga avtal.
Det så kallade industriavtalet innehåller också en 
låglönepott som fördelas mellan dem som tjänar 
under 24 000 kronor (2 515 euro). Höjningen gynnar 
speciellt kvinnodominerade branscher. 

Avtalet trädde i kraft i början av april.

IVATION
MOTSÄGELSEFULLT VALRESULTAT

”SDP är Finlands näst största kommunparti med 19,4 procent 
av rösterna. Det är ett bra resultat jämfört med stödet på 16,5 
procent i riksdagsvalet – men dåligt med tanke på den politiska 
situationen som borde ha bäddat för att det största opposi-
tionspartiet skulle ha klarat sig bättre.”

Susanna Ginman analyserar resultatet i kommunalvalet 
på ledarplats i Hufvudstadsbladet 10.4.2017. 

Depression orsakar  
sjukpensioneringar
Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. 

I fjol gick 2 900 personer, åtta om dagen, i pension för depression, visar 
statistik från Pensionsskyddscentralen.  

Antalet sjukpensioner som beviljas för psykisk ohälsa har ändå minskat 
med en tredjedel sedan år 2007. För tio år sedan gick 4 300 personer, tolv 
om dagen, i pension på grund av depression. 

År 2016 var två av tre som gick i pension för depression kvinnor. Utöver 
psykisk ohälsa gick kvinnor oftare än män i sjukpension för sjukdomar i 
rörelseorganen. För män är sjukdomar i cirkulationsorganen samt skador och 
förgiftningar mer allmänna orsaker än för kvinnor. 

"FÖR ATT NÅ DEM 

SOM INTE BESÖKER 

TILLSTÄLLNINGAR  

DÄR VI DELAR UT 

GRILLKORV OCH  

BALLONGER MÅSTE  

VI UT PÅ FÄLTET."

49    motiivi



KIRJOITA MOTIIVIIN

Lukijalta-palstalla julkaisemme lukijoiden 
kirjoituk sia ja mielipiteitä. Kirjoita mielellään 
omalla nimel läsi. Nimimerkillä kirjoittavan hen-
kilöllisyys tulee aina saattaa toimituksen tietoon. 
Toimitus voi tar vittaessa lyhentää liian pitkiä 
kirjoituksia. 

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

MIELIPIDE

Huono esimies ajaa masennukseen
Työ- ja elinkeinoministeriön 2016 tekemän tut-
kimuksen mukaan yli puolet suomalaisista työnte-
kijöistä kokee, että työpaikalla on kiusaamista. 
Tutkimukset myös osoittavat, ettei työmäärä aja 
ihmisiä masennukseen, mutta huono johtajuus 
ajaa.

Yleisin Kelan korvaama sairauspoissaolon syy 
on mielenterveydelliset ongelmat, joita Kela kor-
vaa vuodessa 3,5 miljoonan päivän verran. Noin 
miljoona suomalaista käyttää Kelan korvaamia 
psyykelääkkeitä. 48 Prosenttia työkyvyttömyys-
eläkkeistä myönnetään mielenterveydellisin 
perustein.

Huonoon johtajuuteen on monia syitä, jotka 
heikentävät yrityksen tulosta. Monesti työnteki-
jöillä olisi kokemuksen tuomat oikeat ratkaisut 
työtehtäviin liittyviin ongelmiin, mutta huono 
esimies kuuntelee vain sellaista henkilöä, jolla on 
itseään korkeampi koulutus tai asema. 

Iso ongelma ovat esimiehet, jolla ei ole käytän-
nön kokemusta alaistensa työtehtävistä, mutta 
kova tarve muuttaa toimivia työtapoja ja jättää 
oma sekava sormenjälkensä työyhteisöön.

Osa esimiehistä johtaa pelon ilmapiirillä, uhkaa 
irtisanomisella, töiden vähentämisellä tai varoi-
tuksilla. Paikallinen sopiminen pelon ilmapiirissä 
on käskemistä, ilman aitoa neuvottelua.

Isojen yritysten esimiehet unohtavat, että ilman 
esimiehiä toiminta jatkuu normaalisti useiden 
kuukausien ajan, mutta ilman perustyöntekijöitä 
toiminta loppuu heti. Huono esimies ei ymmär-

rä, ettei kunnioitusta voi määrätä, vaan se pitää 
ansaita. Työnantajienkin tulisi huomioida, etteivät 
koulutodistukset tai aikaisemmat työtehtävät tee 
hyvää esimiestä, eikä kaikista ole esimiehiksi.

Hyvä esimies kuuntelee ja kohtelee kaikkia 
työntekijöitä tasa-arvoisesti, kysyy työntekijän 
mielipidettä työtehtäviin liittyvissä asioissa. Hyvä 
esimies pitää sanansa, noudattaa säännöksiä, ei 
syytä virheestään muita tai aliarvioi työntekijää 
hänen taustojensa johdosta.

JARNO STRENGELL 
PÄÄLUOTTAMUSMIES 

MIKKELI

Mikä Suosikki-rekisteri?
Kuka ottaa niin sanotun kopin tästä Suosikki-asiasta ja kuka 
tulee tiedottamaan mielenterveyshoitajille, sosiaalityönteki-
jöille, lähihoitajille, kehitysvammahoitajille ja kodinhoitajil-
le? Kannattaako ja pitääkö liittyä Suosikki-rekisteriin, jos jo 
ennestään kuuluu Terhikkiin? Kun lukee eri paikoista tästä 
asiasta, saa ympäripyöreää tietoa, jossakin kohtaa käske-
tään liittyä ja seuraavassa kohtaa sama asia kumotaan. 
Kuitenkin yhden liiton lehdessä luki, että pitää anomus 
laittaa 30. kesäkuuta 2017 mennessä, koska rekisteröity-
miselle pitää varata aikaa kuusi kuukautta. Eihän tässä voi 
varmaksi tietää, onko jossakin vaiheessa sosiaalihuollon 
töissä, vaikka tällä hetkellä ei olisikaan. Mielestäni Valviras-
ta voisivat myös laittaa infoa, niille ketkä ovat jo Terhikissä, 
koska Valvirassahan on tiedot jo. 

Tai JHL:ssä sovittava kuka tiedottaa. Kyseessä siis am-
mattihenkilörekisteri.

TARJA HULKKO, LOHJA

Suosikki on Valviran uusi sosiaalihuollon ammattihenki-
löiden rekisteri, joka toimii aiemman terveydenhuollon 
ammattihenkilörekisteri Terhikin rinnalla.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 men-
nessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää 
jatkossa suojattua ammattinimikettään. Terhikkiin aiemmin 
rekisteröityneen täytyy rekisteröityä myös Suosikkiin, jos on 
sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, ko-
dinhoitajat, kehitysvammaistenhoitajat, sosiaalityöntekijät, 
sosionomit ja geronomit. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 
30.6. mennessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin 
täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekiste-
röinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä.

Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistuvat sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin 
oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvaiheessa.

TOIMITUS

Pääsiäisen ilo
Söpöt pääsiäispuput
ihanat luppakorvat ovat pupun,
pupu syliin hypähtää
rakkaudellaan sen täyttää
hellyyttään käyttää
ja esimerkkiä meille näyttää.
Pääsiäisnoidat Mirri Maun kanssa
luudalla liitelee, pajunkissoja pudottelee
ja kahvipannulla rairuohoa kastelee.

Lapsille suklaamunia jakelee
ja tulppaaneja tupsuttelee.
Kaikki luontokappaleet
lähekkäin rinnakkain
toisilleen juttelee –
kaikkea hyvää, pääsiäisen iloa
ja kevättä kaikille toivottelee…

ULLA-MAIJA VUOTILAINEN
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Meiltä 
koko jengin 
menopelit...

279,90
Apurahalla 18,00/kk (23 kk)

149,90
Apurahalla 18,00/kk (12 kk)

Baana-polkupyöristä löytää koko perhe omansa! Citypyörien ja lastenpyörien lisäksi Baanan voit ostaa myös 
suosittuna retrofillarina tai fatbikena. Hae kaikki mallit Verkkokauppa.comista hakusanalla baana

Baana-polkupyörät vaikka koko perheelle

   todennä-
köisesti aina
  halvemmalla

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
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