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Meidän yhteinen 
Turva

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

Tämä maa on rakennettu kovalla työllä. Me suomalaiset olemme osoittaneet, että 
yhdessä tekemällä pienikin voi olla vahva.
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Laulava huoltomies
ULLA PUUSTINEN

Haluan uskoa, että lauluilla voi muuttaa maa-
ilmaa. Neil Young, Bob Dylan ja kumppa-
nit vaikuttivat musiikillaan siihen, että Viet-
namin sota loppui. Kautta aikain laulunteki-

jät ovat ottaneet kantaa ja puuttuneet epäkohtiin, ja 
omassa musiikisssani jatkan samaa perinnettä.

Koulussa olin vitosen laulaja – ei paljon kiinnos-
tanut. Musiikki iski kunnolla tajuntaan vasta 70- ja 
80-lukujen taitteessa, kun punkrock rantautui Suo-
meen. Silloin kaikilla piti olla kitara, mutta ei ollut 
muotia opetella soittamaan.

Minulle punk tarkoitti asennetta ja vapautta sekä 
Koiton salin perjantaigeimejä. Olin paikalla myös Le-
pakkoluolan valtauksessa, vaikka en varsinainen le-
pakkoaktiivi ollutkaan.

Armeijan jälkeen musiikki jäi vähemmälle liki kah-
deksikymmeneksi vuodeksi, kunnes tartuin taas kita-
raan. Se vei mennessään, pian aloin kirjoittaa lauluja ja 
sillä tiellä olen edelleen. Nyt olen tehnyt useita oma-
kustannelevyjä, ja onpa osa soinut radiossakin. Lisäksi 
teen musiikkivideoita ja heitän keikkaa baareissa, klu-
beissa ja jopa päiväkodeissa.

Biiseissäni soi elämän karheus ja epäoikeudenmu-
kaisuus. Mietin, kenen pelejä poliitikot oikein pelaa-
vat, kun eriarvoistuminen lisääntyy ja köyhät köyhty-
vät. Myös sote taipuu lauluun - jos ei muuhun, niin 
protestilauluun. Toisaalta elämässä on paljon myös 
hyvää, ja siitäkin laulan.

Lauluntekijänä olen itse oppinut mutta saanut vai-
kutteita suomirockista. Myös elämänkokemus kuuluu 
biiseissäni. Ammattia olen vaihtanut useammin kuin 
hevonen mustalaista. Olen ollut rautakaupan myy-
jänä, rekkakuskina, varaosamyyjänä, levyseppähit-
saajana, valomainosasentajana ja nykyään olen Van-
taan Vantin kiinteistönhoitaja. Kaikki ovat olleet hyviä 
paikkoja tehdä havaintoja ihmisistä ja elämästä.

Hauskinta musiikin tekemisessä on se vaihe, kun 
kirjoittaa biisiä ja huomaa, että tästä voi tulla jotain. 
Vaikeinta on – kaikki! Toisinaan idea ei kanna alkua 
pidemmälle, ja silloin on itse armottomin kriitikko. 
Uskon, että parhaat biisini ovat vielä tekemättä. n

PÄÄOSASSA 

Juha-Pekka ”Jp” Meronen, 54
Kotipaikka: Vantaa
Koulutus: kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Ammatti: kiinteistönhoitaja, sivutoiminen muusikko
Harrastukset:” Musiikki on vienyt miehen, muulle ei jää 
aikaa.”
https://www.youtube.com/watch?v=zvNSZjwTI1A

MINUN MOTIIVINI
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6 Floristi ei kyllästy kauneuteen
JHL:läisen floristin Tiia Heiskasen taidolla sitomat kukka-ase-
telmat ja -kimput näkyvät niin Presidentinlinnan kuin Helsin-
gin pormestarin juhlavastaanotoilla ja kaupungin eläköityvien 
työntekijöiden läksiäisissä. Leikkokukat lennätetään hänelle 
kahdesti viikossa suoraan Tanskasta ja Hollannista.

15 Suhdelukujen ja ryhmäkokojen karuselli
Liian suuret ryhmäkoot ovat päiväkotien arkea – valitettavasti. 
Myös henkilöstömitoitukset ja subjektiivisen päivähoito-oikeu-
den rajaamisesta johtuva osa-aikalasten suuri määrä puhut-
tavat päivähoitohenkilöstä. Niistä valitetaan herkästi myös 
aluehallintovirastoihin (AVI).

17 Iso riita roskista
Kuka käsittelee yritys- ja elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet? 
Siitä on syntynyt iso riita kuntien ja sekä alan yrittäjien ja heitä 
edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kesken. Riidan 
kärsijöinä ovat tavalliset asukkaat, joiden jätehuoltomaksut 
saattavat nousta. Myös kunnallisten jätelaitosten työntekijöitä 
uhkaa työehtojen heikennys.

20 Brändäys on päivän sana
Miten luontoon ja liikuntaan erikoistuminen näkyy lahtelaisen 
päiväkoti Päivänsäteen arjessa? Entä tapahtuuko se muun toi-
minnan kustannuksella? Motiivi selvitti, miten yksityisten päivä-
kotien lisääntyminen muuttaa varhaiskasvatuksen lähtökohtia. 

26 Uusi valtuutettu on työllistetty
Samapalkkaisuusohjelman hidas toteutuminen ja nykyiset 
perhevapaakäytännöt hiertävät vastikään tasa-arvovaltuutet-
tuna aloittanutta Jukka Maarianvaaraa. Myös työhönottoon ja 
palkkaukseen liittyvät syrjintäepäilyt työllistävät valtuutettua ja 
hänen toimistoaan.

30  Kohti savutonta Suomea
Tupakointi ei ole pelkkä henkilökohtainen pahe, josta on han-
kala päästä irti, vaan kyseessä on monisyinen riippuvuusoireyh-
tymä. Tupakoinnin lopettamiseen yksi kaipaa tukea ja ohjausta 
ja toinen pääsee irti helpommin. Tutkimusten mukaan myös 
geeniperimä vaikuttaa nikotiiniriippuvuuden voimakkuuteen.

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

Varhaiskasvatusta ja 
päivähoidon arkea 
käsitellään Motiivin kahdes-
sa jutussa, sivuilla 15–16 ja 
20–23.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Muistetaan pahoitella!
Viime aikojen henki huokuu pahoillaan oloa, ja toisi-
naan myös pahaa oloa. Mieli pahoitetaan milloin mis-
täkin. Ettäs kehtasi tuo! Miten sanoikin noin! Kyllä 
mieleni niin pahoitin, ei taaskaan sitä tai tätä tai tuota. 
Syyttävä sormi nousee herkästi ja mieli mustuu. Vaadi-
taan kovaan ääneen pahoittelua, milloin verkkolehtien 
kommenteissa, milloin lehtien otsikoissa ja milloin so-
siaalisessa mediassa. Osa aiheista on toki pahoittelun 
arvoisia. Kipakkakin keskustelu voi olla hyväksi. 

Viimeisin esimerkki mielipahan aiheuttamasta ko-
husta taitaa olla Suomen Rahapajan juhlaraha. Valtiova-
rainministeri Petteri Orpo (kok.) jyrähti punavankien te-
loitusta esittävän juhlarahan olevan mauton, vaikka oli 
ensin itse allekirjoituksellaan hyväksynyt asetuksen, jol-
la rahan valmistamisesta päätettiin. Orpon mukaan hän 
ei ollut kiinnittänyt riittävää huomiota suunnitelmiin 
päätöstä tehdessään. Mitähän muuta mahtaa livahtaa 
päätetyksi sukkelasti? 

Viestinnän ja median ammattilaiset päivystävät stres-
saantuneina, koska alkaa kohu seuraavasta aiheesta, 
ovatko uutistoimitukset valmiina.  Ollaanko valmiina, 
kun kansa vaatii pahoittelemaan?

Motiivin toimituksessa kevään suurin kohu saattaa 
syntyä lehtiuudistuksessa.  Kesäkuun Motiivi näyttää ja 
ehkä jopa tuntuu näpeissä erilaista. Lehden koko sola-
koituu. Lisäksi ilme, värit ja jutut laitetaan uusiksi. Uu-
distus voi tuntua toisista täysin vääränlaiselta. Toiset 
toivottavasti ilahtuvat nähdessään uuden Motiivin. Toi-
mituksen suurin toive onkin, että saisimme palautetta. 
Mikä meni nappiin? Mikä otti pattiin? 

Huolestuttavinta on aina hiljaisuus. Hiljaisuus kielii 
passiivisuudesta, ettei olisi väliä. Me, kuten koko JHL, 
olemme olemassa jäseniä varten. Tämä on teidän liitton-
ne, teidän lehtenne. Antakaa sen kuulua ja näkyä. Lait-
takaa mielipiteitä tulemaan verkossa www.motiivilehti.
fi/palaute tai toimituksen yhteiseen sähköpostiin toimi-
tus@jhl.fi -osoitteeseen.

kiinteistönhoitaja   3

floristi     6

lähihoitaja    12

lastenhoitaja     15

laborantti    25

Löydä oma ammattisi

Harri Lepolahti viheltää
kauden aikana 2–3 jalkapallo-
ottelua viikossa, kauden alussa 
useammankin.

Vantaalainen J Meronen
on laulava huoltomies.

Motiivi verkossa, motiivilehti.fi

Huhti-toukokuun suosituin juttu verkossa oli juttu laitoshuoltaja Irina 
Zlobinasta, jolle JHL neuvotteli työpaikan takaisin. Facebookissa juttu 
tavoitti runsaat 13 500 henkilöä. 

KAISA LÄÄRÄ 
kaisa.laara@jhl.fi

31.5..2017
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TYÖSSÄ

 
 

TIIA HEISKANEN, 44 
Kotipaikka: Helsinki 
Koulutus: yo-floristi 
Ammatti: etumies (tiiminvetäjä) 
Työpaikka: Helsingin kaupunki, Stara  
kaupunginpuutarha 
Perhe: avomies, kaksi poikaa ja koiranpentu 
Harrastukset: kuntosali ja juokseminen
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TYÖSSÄ

Olympiastadionin kupeesta, majesteetillisen Talvi-
puutarhan suojista löytyy kaupunginpuutarha, 
jossa kasvatetaan muun muassa kaupungin puis-
tojen kesäkukat. Kasvihuoneita on vieri vieressä, 

kesää lupailevia vihreän eri sävyjä todella piisaa tällä työ-
paikalla.

Alueelta löytyy myös Tiia Heiskasen työmaa. Heiskanen 
on toinen Helsingin kaupungin floristeista. Heidän kätten- 
sä jälki  näkyy lukuisten julkisten tilojen taidokkaissa kuk-
ka-asetelmissa, kimpuissa ja muissa tilakoristeluissa.

– Vakiotöitämme ovat niin sanotut viikkokukat, joita me-
nee kaupungin eri instansseille, esimerkiksi HKL:lle, Hele-
nille sekä museo-, opetus- ja rakennusvirastoille. Niitä läh-
tee kymmeniä per viikko, Heiskanen kertoo.

Hän jatkaa, että kanta-asiakkaita ovat myös muun mu-
assa pormestari sekä kaupunginkanslia, joka onkin tilaajis-
ta suurin.

Säännöllisten viikkokukkien lisäksi täällä syntyvät tila-
uksesta juhla- ja edustustilaisuuksien, kokousten, messu-
jen ja konferenssien viherkoristelut ja kukkasomistukset. 
Kaupungin sisäisiä kukkatilauksia tulee paljon, esimerkiksi 
työntekijöiden jäädessä eläkkeelle, merkkipäiviksi ja hauta-
jaisiin. Myös hääkimppuja toisinaan. 

Floristien hellässä hoivassa on myös valikoima näyttäviä 
vuokrattavia viherkasveja, esimerkiksi laakeripuita ja pal-
muja. 

Lapsuuden leikeistä se lähti
Tiia Heiskanen oppi jo pienenä näkemään kukkiin liittyvän 
kauneuden. Lapsena yksi lempipuuhista oli poimia kukkia 
ojan pielistä ja tehdä niistä mummolle mielikuvituksellisia 
kimppuja. Kukat ja luonto ovat siitä lähtien toimineet in-
noittajana. 

– Muistan myös sen, että äidilläni oli tapana kruunata 
perjantaisiivous aina kimpullisella kukkia.

Heiskanen arvelee, että jostain näistä varhaiskokemuk-
sista kumpusi ahaa-elämys lähteä opiskelemaan alasta am-
mattia itselleen. Hän kävi kaksivuotisen ylioppilaspohjai-

Kauneuteen ei kyllästy
Floristi Tiia Heiskanen:

Miljoona miljoona miljoona ruusua, 
tai ainakin useita tuhansia, on  
kulkenut Tiia Heiskasen käsien 
kautta niin Presidentinlinnaan,  
pormestarin juhlavastaanotoille 
kuin kaupungin työntekijöiden elä-
keläksiäisiin. Vielä kun tähän juttuun 
saisi mukaan tuoksun!
SAIJA HEINONEN 

KUVAT SAMI PERTTILÄ
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TYÖSSÄ

sen floristilinjan, joka oli tuolloin viimeinen vuosikurs-
si, josta valmistui suoraan floristiksi. Nykyisin floristiksi 
päästäkseen täytyy pohjalla olla puutarhurin ammattitut-
kinto. 

Opiskeluun liittyvän harjoittelun kautta hän päätyi ny-
kyiseen työpaikkaansa Helsingin kaupungille, jossa on 
viihtynyt lähes parikymmentä vuotta. 

– Tottahan oma kukkakauppa on ollut haaveissa. Aja-
tus oli jossain vaiheessa lähes toteutusvaiheessa, mutta 
kun on kaksi alakouluikäistä lasta ja yrittäjämies, niin yh-
tälö ei olisi ollut turhan helppo. 

Säännölliset työajat ovatkin yksi Heiskasen arvostamia 
työn hyviä puolia. Viikonloput ja juhlapyhät ovat vapaa-
aikaa.

– Olen nähnyt ja kokenut venymisen, johon kukka-
kauppayrittäjän täytyy olla valmis. Ei siinä kysytä, onko 
joulu tai äitienpäivä, vaan juhlapyhät ovat niitä kaikkein 
kiireisimpiä. 

Materiaali tuoreena Euroopasta
Suomeen leikkokukat lennätetään kahdesti viikossa, pää-
asiassa Tanskasta ja Hollannista. Kahtena päivänä viikossa 
Heiskanen hakee myös sopimustukuista tehtyjen tilausten 
mukaiset materiaalit.

– Käytössämme on aina tuoreet kukat, ja siitä tuleekin 
kiitoksia. Emme seisota kukkia päiväkausia kylmiössä.

Heiskanen kertoo käyvänsä mielellään itse tukussa va-
litsemassa tarvitsemansa raaka-aineet. Isommat tilaus-
määrät tehdään yleensä netin kautta ja toisinaan suoraan 
tuottajamaista, joista ne toimitetaan tukkuun.

Minkälaisia isommat tilausmäärät sitten ovat?
– Suuria kukkamääriä kerrallaan tarvitaan esimerkik-

si valtiovierailujen yhteydessä järjestettäville kaupungin 
juhlaillallisille. Silloin tehdään korkeita näyttäviä buffet-
pöytien asetelmia ja vaikkapa kolmekymmentä illallis-
pöydän leikkokukka-asetelmaa. Näissä tapauksissa luku-
määristä puhutaan aina sadoissa, esimerkiksi 200 ruusua 
ja 300 liljaa.

Monesti isoihin tilaisuuksiin starttaakin kaupungin-
puutarhan pihasta jopa kaksi kuorma-autoa pakattuna 
täyteen huumaavaa tuoksua ja väri-ilottelua. Staran kul-
jettajat hoitavat tilaukset ovelta ovelle.

Toimistosta linnaan
Heiskanen käy usein tutustumassa juhlatiloihin etukä-
teen, jolloin on helpompi visioida mitä valmiilta työltä 
odotetaan. Hän on monesti myös mukana, kun tilaukset 
toimitetaan. Toinen toistaan upeammat tilat ovat tulleet 
tutuiksi. Vuosien varrella hän on koristellut tilaisuuksia 
niin ritarihuoneella, säätytalossa kuin presidentinlinnassa.

– Uusien paikkojen näkeminen ja työn liikkuvuus ovat 
myös ammattini ehdottomia positiivisia puolia. 

Toisaalta myös tietokoneen ääressä istumista kuuluu 
työnkuvaan. Heiskanen ottaa tilauksia vastaan, tutkii kuk-
katarjontaa, vastaa asiakkaiden tiedusteluihin ja tarjous-
pyyntöihin ja lisäksi tekee laskutusvalmisteluja.

– Asiakas ottaa yhteyttä ja kertoo toiveistaan, jonka jäl-
keen sitten yhdessä lähdetään ideoimaan ja rakentamaan 
teemaa, Heiskanen kuvailee tilausprosessia.

Sen jälkeen tutkaillaan, että ehditäänkö ja pystytään-
kö suunnitelmat toteuttamaan. Toisinaan joudutaan sano-
maan myös ei, etenkin jos tilaaja on liikkeellä kovin myö-
häisessä vaiheessa. 

– Porukkaa on vuosi vuodelta vähennetty, kuten joka 
paikassa. Resurssit eivät veny ihan kaikkeen. Kun aloitin, 
meitä oli täällä puutarhapuolella lähes 50 vakituista, ja nyt 
puolet vähemmän, Heiskanen kertoo.  

Hän jatkaa, että kiireisimpiä aikoja pystytään jonkin 
verran paikkaamaan kausityöntekijöillä. Eläkkeelle lähti-
jöiden tilalle ei välttämättä palkata ketään. 

– Ja vaikka me tavallaan olemme kaupungin sisäinen 
kukkakauppa, niin tänne ei kuitenkaan voi tulla ja sanoa, 
että just nyt tarvitsisin kimpun. Pystymme toimimaan 
vain tilauspohjalta. 

Suomen juhlapäivinä pitää kiirettä
Kiirehuiput vaihtelevat, eikä niitä aina osaa ennustaa. Tie-
tyt vuosittaiset juhlat ja tilaisuudet toistuvat kuitenkin pit-
kälti saman kaavan mukaisina, toki teemoja ja värejä vaih-
dellen.

– Meillä tehdään aina kukkakoristelut ylipormestarin 
järjestämään Finlandia-talon neljäsluokkalaisten itsenäi-
syysjuhlaan. Lapsia tapahtumassa on reilut 3000. Myös 
Tuomiokirkon itsenäisyyspäivänä televisioitavan juhlaju-
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malanpalveluksen isot kukkalaitteet ja viher-
kasvit ovat meiltä. Tuo aika on siis hyvin hek-
tistä, Heiskanen luettelee.

Toinen kiireaika on parhaillaan käynnissä. 
Koulujen päättäjäisten aikaan riittää vipinää.

– Monet koulut ja päiväkoditkin tilaavat 
juhlakukat meiltä. Ne voivat olla ylioppilail-
le ja koulunsa päättäville jaettavia ruusuja, tai 
koulujen budjettien niin salliessa esimerkiksi 
lavanreunakoristeluja. 

Suomen juhliessa tänä vuonna satavuotista 
taivaltaan, on myös kesäkuun alun puolustus-
voimain lippujuhlan koristelut pääesikunnas-
sa erityisen näyttävät. Kasvimäärältä tilaisuus 
onkin yksi suurimpia. 

Suomi 100 -teema on muutenkin esillä pit-
kin vuotta. 

– Vaikka en itse vastaa puistojen ja kaupun-
gin kesäilmeestä, niin tuolta meidän kasvi-
huoneista on voinut pitkin kevättä huomata, 
että hyvin sini-valkoiselta tulee Helsinki kesäl-
lä näyttämään, Heiskanen vinkkaa.

Ammatti matkustaa mukana 
Välillä joutuu improvisoimaan, vaikka kuinka 
hyvin ennakoisi. On käynyt esimerkiksi niin, 
että kukkalähetys Keski-Euroopasta ei syystä 

5 NOPEAA:

• Upea ja helppo kukkakimppu syntyy...
kesällä luonnonkukista. Mistä tahansa ei esimerkiksi 
syreeninoksia voi taittaa tai lupiineja poimia, mutta 
jos niitä luvallisesti saa, niistä sitoo helposti näyttäviä 
asetelmia. 

Myös markettikimpuista saa oman näköisiä, kun 
avaa ne ja lisää vaikka sananjalkoja mansetiksi. 
Hyvänä vinkkinä voi mainita, että mustikan varvut 
ovat todella kauniita. Niitä myydään myös kukkatu-
kuissa, ja käytetään paljon kimpuissa niin sanottuna 
välivihreänä.

tai toisesta ole saapunut aikataulussa, tai ku-
kat ovat matkalla paleltuneet.

– Silloin ei oikein auta muu kuin yrittää pu-
hua tilaajalle nätisti, ja ehdottaa jotain nopeaa 
korvaavaa ratkaisua. Värisilmän lisäksi tässä 
hommassa tarvitaan pikkaisen myös psykolo-
gin silmää, Heiskanen naurahtaa.

Kukkamuoti vaihtelee siinä missä vaate- tai 
sisustustrenditkin. On hyvä olla selvillä eten-
kin siitä, mitä on tulossa. Keski-Eurooppa on 
tälläkin saralla askeleen Suomea edellä.

– Kukkatukussakin huomaa hyvin kuinka 
naisten- kuin sisustuslehdissä korostuu tällä 
hetkellä vihreä väri ja viherkasvit. 

Omaan kotiinsa Heiskanen valitsee mielui-
ten yksikertaisen vain yhtä lajiketta sisältävän 
ison kimpun, ja väri on usein valkoinen. 

Hän kertoo, ettei kauneuteen ja esteettisyy-
teen voi kyllästyä, vaikka päivittäin tekee työ-
tä mitä lumoavimpien ja eri aisteja hivelevien 
asioiden kanssa. 

– Ei, minuun ei päde sanonta suutarin lap-
sen kengistä. Jaksan jatkuvasti nähdä niin 
luonnon kuin kukkien tarjoaman kauneuden 
ympärilläni. Ammatti ei unohdu lomilla eikä 
vapaalla. Ulkomaanmatkoillakin bongailen 
jatkuvasti niin kukkakauppoja kuin vaikutta-
via istutuksia. n

• Mieleenpainuvimman palautteen työstäni... 
sain ensimmäisestä sitomastani morsiuskimpusta. Siitä 
tuli juuri sellainen kuin morsian oli toivonut. Silloin 
huomaisin että minähän osaan tämän homman. Mor-
siamen kaaso tilasi seuraavana kesänä oman hääkimp-
punsa sitten myös minulta. Se tuntui hyvältä.

• Ihanin kukkaistuoksu…
tulee keväisestä kielometsästä. Kaunein kesäkukka on 
unikko.

• Saan voimaa… 
liikunnasta. Takana on useampi juoksutapahtuma. Ja 
edessä myös. Kuntosalilta saan myös virtaa.

• Morsiuskimppuni olisi… 
valko-vihreä ja suhteellisen yksinkertainen, esimerkiksi 
vain yksi iso valkoinen hortensian kukka ja ympärillä 
jotain vihreää. Ei mitään krumeluuria. 

9    motiivi



TYÖELÄMÄ Koonnut: ulla.puustinen@jhl.fi

Palkankorotus  
mielessä
Neuvottelun ykköstavoite. 
JHL:n jäsenet pitävät palkankorotusta 
selvästi tärkeimpänä tavoitteena loppu-
vuodesta käynnistyvissä työehtoneuvot-
teluissa. Tämä käy ilmi liiton huhtikuussa 
toteuttamasta kyselystä, johon vastasi  
1 700 jäsentä.

Seuraavaksi keskeisimpinä tavoitteena 
jäsenet pitävät työhyvinvointia parantavia toimia sekä parempia vaikutusmahdolli- 
suuksia omaan työhän ja työolosuhteisiin.

Vaikka palkankorotus onkin jäsenistön ykköstoive, peräti 70 prosenttia vastaajista 
haluaa lisää vaikutusmahdollisuuksia työaikoihinsa, työn sisältöön ja työn tekemisen 
tapoihin.

Kysely pohjustaa liiton sopimustavoitteiden valmistelua. Syyskauden aikana JHL  
toteuttaa lisää sekä kaikille jäsenille suunnattuja että sopimusalakohtaisia kyselyitä.

Pääosa JHL:n neuvottelemista työehtosopimuksista päättyy tammikuun lopussa 
2018.

MITÄ? Vaasan kaupungin tekemä 
palkkojen alennus oli laiton.

Vaasan kaupungin talotoimessa luovuttiin 2000-
luvun alkupuolella erillisistä työolosuhdelisistä ja 
työntekijöille alettiin maksaa korotettua tuntipalk-
kaa. Korotettua tuntipalkkaa maksettiin kaikille jär-
jestelyn piiriin kuuluville työntekijöille koko heidän 
järjestelyn käyttöön ottamisen jälkeisen työuransa 
ajan työtehtävistä riippumatta. Työntekijöiden palk-
ka koostui perustuntipalkasta, henkilökohtaisesta 
lisästä, työkokemuslisästä ja tästä niin sanotusta 
lisäosasta. 

Työnantaja lopetti yksipuolisesti ja yllättäen 
korotetun tuntipalkan maksamisen talotoimen työn-
tekijöille 13. maaliskuuta 2014. Tuolloin työnantaja 
poisti tämän niin sanotun lisäosan, jonka suuruus 
vaihteli työntekijöittäin. Lisäosan poistaminen 
tarkoitti työntekijöille 10–20 prosentin suuruista 
palkan alennusta.  

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja JHL:n kun-
nallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopi-
muksen 2014–2016  (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 
12 §:n mukaan työehtosopimusta paremmat palve-
lussuhteen ehdot, ja niiden perusteella muodostunut 
palkkataso, säilytetään sellaisina kuin ne olivat voi-
massa 28.2.2014, ellei kyseessä olevalla työehtoso-
pimuksella ole muusta sovittu. 

JHL katsoi, että Vaasan kaupunki toimi TTES 12 
§:n vastaisesti jättämällä korotetun tuntipalkan suo-
rittamatta 13. maaliskuuta 2014 jälkeen. Kyseessä 
oleva palkka ei perustunut työehtosopimukseen 
vaan kyse oli nimenomaan työehtosopimusta pa-
remmasta palvelussuhteen ehdosta, joka oli perus-
tunut tässä tapauksessa työntekijän ja esimiehen 
väliseen suulliseen sopimukseen. 

JHL voitti nostamansa kanteen työtuomioistui-
messa ja työtuomioistuin vahvisti tuomiossaan 
TT:2017:61, ettei Vaasan kaupungilla ollut oikeutta 
lopettaa korotetun tuntipalkan maksamista Vaasan 
kaupungin talotoimen työntekijöille. Korotettu 
tuntipalkka on ollut TTES 12 §:n allekirjoituspöytä-
kirjan mukainen parempi palvelusuhteen ehto, jonka 
perusteella muodostunut palkkataso olisi tullut 
säilyttää sellaisena kuin se on ollut voimassa 28. 
helmikuuta 2014. 

Vaasan kaupunki on ollut ja on edelleen velvolli-
nen suorittamaan korotettua tuntipalkkaa kyseessä 
oleville Vaasan kaupungin talotoimen työntekijöille, 
joille korotettua tuntipalkkaa oli maksettu.

ANU SALMELA

OIKEUSTAPAUS

JHL voitti, palkkojen alentaminen oli laitonta

TAMPERE: 

Toimistoväen  
työaika pitenee
Riita kärjistyy. Voiko työnantaja yksipuolisella päätöksellä muut-
taa vanhaa käytäntöä, jonka mukaan toimistotyöntekijät ovat voineet 
ruokailla työajalla? Toteutuessaan se tarkoittaisi päivittäisen työajan 
pidentymistä puolella tunnilla. Siitä riidellään Tampereen kaupungilla, 
ja nyt erimielisyys uhkaa johtaa yt-neuvotteluihin. Henkilöstöjärjestöt 
aikovat puolestaan riitauttaa työajan pidennyksen.

Muutos koskee noin 1 200 vakituista toimistoalan työntekijää. Noin 
puolet on työantajan kertoman mukaan antanut suostumuksen työ-
ajan pidentämiseen. Vastineeksi kaupunki on luvannut heille kolmen 
vuoden irtisanomissuojan ja ylimääräisiä vapaapäiviä sekä rahallisen 
kertakorvauksen.

Ammattijärjestöt, JHL mukaan lukien, olisivat halunneet paremman 
rahallisen korvauksen työpäivän pidentymisestä. Ne ehdottivat, että 
työantaja korvaisi puolen tunnin pidennyksen maksamalla palkan 15 
minuutilta jokaisena työpäivänä. Kuukaudessa se tarkoittaisi palkkaa 
viideltä ylimääräiseltä tunnilta.

Työnantaja haluaa uuden työaikakäytännön voimaan ensi vuoden 
alussa. Se kasvattaisi toimistotyöntekijän nykyisen kiky-pidennyksen 
mukaisen 7 tunnin ja 21 minuutin työajan 7 tuntiin 51 minuuttiin.

Työttömyysturvaan vireillä kiristyksiä 
Kepitys jatkuu. Työttömyysturvan 
taso ja työttömien asema muuttuvat, mi-
käli hallituksen kaksi lakiesitystä työttömi-
en aktivoinnista toteutuvat. Esitykset ovat 
parhaillaan lausuntokierroksella.

Toinen uudistus velvoittaisi työttömät 
hakemaan vähintään kahtatoista työ-
paikkaa kolmen kuukauden aikana. Tämä 
tarkoittaa keskimäärin yhtä työhakemusta 
viikkoa kohden. Mikäli työtön laiminlöisi 
hakemusten jättämisen, hän menettäisi 
työttömyyskorvauksen 60 päiväksi. Uudis-
tuksen on määrä tulla voimaan vuoden 
2019 alussa.

Toinen lakiesitys jakaisi työttömät 
kahteen kastiin aktiivisuuden perusteella. 
Ne työttömät, jotka ovat onnistuneet työl-
listymään vähintään 18 tunniksi kolmen 
kuukauden aikana, saisivat muita parem-
paa työttömyysturvaa. Myös työllistymis-
tä edistäviin palveluihin osallistuminen 
parantaisi työttömyysturvan tasoa.

”Passiivisuus” puolestaan heikentäisi 
työttömyysturvan tasoa 4,65 prosenttia, 
eli yhden korvauspäivän kuukaudessa.

Sekä oppositio että palkansaajajärjes-
töt ovat kritisoineet hallituksen esityksiä.
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MOTIIVIRAATI

Onko kesätyöntekijöiden 
opastukseen aikaa?

Ari Saastamoinen
Pihtipudas
edustajiston jäsen,  
yhdyskuntatekniikkatyöntekijä

– Kesätyöntekijät eivät ole 
ainakaan Pihtiputaalla välttä-
mätön paha. Meillä teknisessä 
toimessa järjestetään aikaa 
heidän perehdyttämiseensä siinä 

missä velvoitetyöllistettyjenkin opastamiseen. Ja kun 
perehdytys on tehty, kesätyöntekijät pääsevät oikeisiin 
töihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoista en 
osaa sanoa. Siellä on kiireen tuntu, ja voi olla että 
yksilöllinen töihin perehdytys on hankalampi järjestää. 
Kesätyöntekijöitä kunta palkkaa suunnilleen saman 
määrän kuin aiemminkin.

Eija Rannanpää, Vimpeli
edustajiston jäsen, plm/kodin-
hoitaja

– Hoitoalalla kesätyöntekijät 
ovat tärkeä voimavara, josta 
halutaan pitää kiinni. Esimer-
kiksi dementiaosastolla, jossa 
työskentelen, uusien perehdytyk-
seen ja neuvomiseen varataan 

aikaa. Perehdyttämällä kesäsijaiset kunnolla tulevat 
työt tehdyiksi ja kesätyöntekijä tulee ehkä toisenakin 
kesänä. Perehdytys on tärkeää myös työ- ja potilastur-
vallisuuden takia.

Miten työpaikallasi otetaan vastaan kesätyötekijät?

Kesätyö on nuorille ensi kosketus työ-
elämään. Tällä kertaa motiiviraatilai-
silta kysyttiin, ovatko uudet tulokkaat 
tervetulleita ja miten heidät otetaan 
vastaan työpaikoilla.

MITÄ? Kesä tuo useimmille työpaikoille raikkaan 
tuulahduksen, kesätyöntekijät. Ovatko kesätyöntekijät 
välttämätön paha, jäävätkö he kiireen jalkoihin vai 
onko heitä aika opastaa ja perehdyttää tehtäviinsä 
huolella?

Raatilaisten vastausten perusteella vajaalla puolella 
työpaikoista on aikaa paneutua kesätyöntekijöiden 
perehdytykseen. Parhaimmilla sitä varten on nimetty 
henkilöt ja laadittu perehdytyskansiot.

Liki yhtä monella työpaikalla työtehtäviin perehdyt-
täminen joudutaan kiireen takia laiminlyömään. Viides-
osa vastaajista on sitä mieltä, että heidän työpaikal-
laan kesätyöntekijät ovat välttämätön paha tai sitten 
heitä ei palkata ensinkään.

Välttämätön paha, jos sitäkään
• Työni luonteen vuoksi työpisteeseeni ei palkata 

kesäsijaisia.
• Nuorten kertoman mukaan perehdyttäminen 

on lapsen kengissä ja heihin suhtaudutaan 

AJANKUVA

PULMIA  
KESÄTÖISSÄ? 

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhtei-
nen Kesäduunari-info auttaa 
kesätyöntekijöitä jo 13. kerran.

Kesäduunari-info on avoinna 
torstaihin 31. elokuuta saakka. 
Työelämätietoa on saatavilla 
myös verkossa www.kesaduu-
nari.fi.  Puhelinpalvelu vastaa 
maanantaista perjantaihin kello 
9–15. Neuvontaa saa suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Palve-
luun voi soittaa nimettömänä.

Kesäduunari-infon uudistunut 
tunnus on ladattavissa osoit-
teessa kesaduunari.fi/yhteys-
tiedot.

muutenkin hyvin nihkeästi. Kesätöissä luodaan 
pohja työelämän pelisäännöille, ja sen vuoksi 
olisi tärkeää, että muu henkilöstö suhtautuisi 
heihin asiallisesti ja opastaen.

Opastus hoidetaan huolella
• Yleensä osaamme kantaa vastuumme ja 

olemme ammatillisia, joskus on perehdytetty 
kesätyöntekijät  liian nopeasti. Aina voi paran-
taa, että jokaiselle kesätyöntekijälle tulisi hyvä 
kokemus työpaikan vastuunkannosta.

• Perehdytys tapahtuu ja on tapahtunut lähinnä 
käytännössä. Kesätyöntekijät ovat kiva piris-
tysruiske työpaikoilla ja heille työkokemus ja 
ansaitsemansa palkka ovat tosi tarpeen tule-
vaisuutta ajatellen.

• Ovat olleet tyytyväisiä, otetaan mielellään 
vastaan. Minä tulosaluesihteerinä ja osaston 
sihteerinä suoritan yleisperehdytyksen sekä 
muistutan työturvallisuuden merkityksestä. 
Sitten eri alan työntekijät suorittavat perehdy-
tyksen siihen nimenomaiseen tehtävään, jota 
kesätyöntekijät tulee hoitamaan.

• Olen opastanut, ja luulen että onnistunutkin 
siinä aika hyvin

Kiireen takia ei edes huomata
• Kesätyöntekijöitä ei ehdi perehdyttää kunnolla 

kiireen vuoksi. Tämä kostautuu itselle, kun 
palailee levänneenä lomalta ja rästiin jääneitä 
töitä joutuu tekemään lomittajan jäljiltä. Ny-
kyään tuntuu, että lomittajat tulevat kesäksi 
työhön vain palkan vuoksi.

• Perehdytys jää retuperälle.
• Ei anneta aikaa perehdyttämiseen, joten sen 

seurauksena sijaiset aloittavat työt aivan pys-
tymetsästä.
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AMMATTIUUTISET Koonnut: Ulla Puustinen, ulla.puustinen@jhl.fi

Puhtausala koolla 
Tampereella
Digitalisaatio, siivouksen merkitys 
epidemioiden ehkäisijänä, työyhteisö-
taidot sekä turvallisuus ja terveellisyys 
siivoustyössä puhuttivat Pohjoismaiden 
suurimmassa puhtausalan ammattilais-
tapahtumassa, eli Finnclean-messuilla 
Tampereella. Myös JHL oli mukana 
omalla messuosastolla.

Tapahtuma huipentui 12.5. järjes-
tettyyn Puhtausalan ammattilainen 
2017 -loppukilpailuun. Neljän finalistin 

joukossa oli kaksi JHL:läistä, sairaala-
huoltaja Maria Alasaari Seinäjoelta ja 
palvelutyöntekijä Jaana Pihlaja Tampe-
reelta. Voiton vei tällä kertaa Tarja Vola 
Lahdesta.

Kilpailun järjestivät yhteistyössä SSTL 
Puhtausala ry, Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL, Kiinteistötyönantajat 
ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja 
Palvelualojen työnantajat PALTA.

Nuorisotyöntekijä, opettele WhatsApp
Nuorten WhatsApp- ja muut digitaaliset viestintä-
keinot ovat monelle nuorten parissa työskentele-
välle, eikä niin digi- ja someorientoituneelle, täyttä 
hepreaa. Kuitenkin nuorten suosimien pikaviestiso-
vellusten hallinta auttaisi nuorten kohtaamisessa.

Valtakunnallisen nuorisokasvatusjärjestön Nuor-
ten palvelu ry:n julkaisema Whats Up -opas herätte-
lee niin sosiaalisen median aloittelijat kuin konkarit 
käyttämään pikaviestisovelluksia ja välttämään 
niihin liittyvät sudenkuopat. Opas on osa järjestön 
Whats Up -mobiilikohtaamisen kehittämishanketta 
Ylä-Savon alueella.

Oppaasta löytyy neuvoja muun muassa pikaviestisovellusten lataamiseen, pe-
ruskäyttöön, tilapäivityksiin, vastaanottolistojen laatimiseen ja ryhmäkeskustelujen 
ylläpitoon. Oppaassa on vinkkejä myös verkkokiusaamisen ehkäisyyn ja ohjausta 
oman työroolin löytämiseksi nuorten viestimaailman keskellä. 

– Erilaiset someryhmät ovat merkittäviä nuorille, ja joillekin heistä ne ovat tärkei-
tä vertaistuen tarjoajia. Juuri siksi kiinnostuimme WhatsApp-sovellusten käytöstä 
nuorten kanssa tehtävässä työssä, perustelee nuorisoagentti Helmi Korhonen Nuor-
ten Palvelusta.

Oppaan hinta postituskuluineen on 10 euroa. Lisätietoa Whats Up -hankkeesta  
sekä tilaukset nuortenpalvelu.fi/hankkeet/toiminta/whatsup

JHL:n sote-ammattilaiset kaipaavat 
haavanhoitokoulutusta. Myös 

saattohoidosta ja työnohjauksesta 
halutaan tietää lisää. Tämä käy ilmi 

JHL:n kotihoidon ammattillisen 
teemavuoden jäsenkyselystä. 

Lue lisää sote-kohdeviestistä 1/2017.Katja Ahola valittiin  
Vuoden hoitajaksi
JHL:n vuoden 2017 hoitajaksi on valittu lähihoitaja 
Katja Ahola, 43, Janakkalan Tervakoskelta. Hän työs-
kentelee Riihimäen kaupungin omaishoitotiimissä.

Näin työkaverit luonnehtivat häntä: ”Katjan positii-
vinen energia antaa voimaa niin asiakkaille kuin työka-
vereille. Monet vanhukset ovat todenneet, että hän on 
kuin pirteä punainen pippuri ja tarvittaessa oivallinen 
kuuntelija. Katja on äärimmäisen joustava ja tunnolli-
nen. Ammattilainen isolla sykkivällä sydämellä.”

Ehdotuksia vuoden hoitajaksi tuli JHL:n ammattialaverkostoilta ja työpaikoilta eri 
puolilta Suomea. 

– Kotihoidon ammatillisen teemavuoden takia Vuoden hoitajaa etsittiin nimen-
omaan asiakkaan kotona tehtävän hoitotyön ammattilaisista, kertoo ammattiasiain-
toimitsija Riitta Vehovaara.

Katja Ahola opiskeli lähihoitajaksi oppisopimuksella ja valmistui vuonna 2005. 
Siitä lähtien hän on työskennellyt Riihimäen kaupungin kotihoidossa, ensin kymmen-
kunta vuotta kenttätiimissä ja pari viime vuotta omaishoitotiimissä.

– Hoitotyö on ihmisläheisyytensä takia minulle luontainen valinta. Olin ennen 
opintoja hoitanut omia lapsia kotona, ja ensimmäisestä työssäoppimisjaksosta läh-
tien vanhustyö tuntui sopivalta vastapainolta. En ole katunut valintaa päivääkään, 
hän kertoo.

Moni kuntien kotihoidossa työskentelevät valittaa kiirettä. Kiire on tuttua myös 
Katja Aholalle.

– Aikaa vanhuksen kohtaamiseen ja tämän moninaisten tarpeiden huomioimiseen 
ei ole aina riittävästi, ja se aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta. Olisi ihanteellista, 
jos voisi tehdä niin kuin sydän sanoo ja hoitaa jokaista kuten toivoisi itseään hoidet-
tavan, hän sanoo.

Kahden hoitajan omaishoitotiimissä aikaa on pystytty varaamaan enemmän kuin 
kotihoidon kenttätiimissä.

– Ainakin toistaiseksi tilanne on hyvä. Tosin meidänkin kalenteri on ihan täynnä.
Omaishoitotiimi tarjoaa omaisistaan huolehtiville hoitajille mahdollisuuden lepo-

hetkeen ja esimerkiksi asiointiin kodin ulkopuolella.
– Näemme, kuinka valtavan arvokasta työtä omaishoitajat tekevät ja kuinka kii-

tollisia he ovat meiltä saamastaan tuesta ja avusta. Se liikuttaa joka kerta. Silloin ei 
tarvitse kysyä, miksi teen tätä työtä, Ahola miettii.

Valtakunnalliset kirjastopäivät 
7.-9.6.2017 Jyväskylän Paviljongissa. Päivien puheenaiheena muun muassa 
uusi kirjastolaki ja sen vaikutukset, big data, e-kirjat, nettilukeminen ja poiki-
en hiipuva lukuharrastus. Päiville odotetaan myös tuoretta kulttuuriministeriä 
Sampo Terhoa. Kirjastoalan suurimman valtakunnallisen tapahtuman järjestää 
Suomen kirjastoseura.

MUISTA TÄMÄ

Lähihoitajien rekisteröinnille aikalisä
Sosiaalihuollon ammattilaisten, eli lähihoitajien, kodinhoitajien, kehitysvammaisten 
hoitajien, sosiaalityöntekijöiden, sosionomien ja geronomien, on rekisteröidyttävä 
vuoden loppuun mennessä Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin. Vain rekisteröi-
tyneet voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettä.

Koska moni sosiaalihuollossa työskentelevä lähihoitaja kuuluu jo terveydenhuol-
toalan Terhikki-rekisteriin, on ollut epäselvää, pitääkö heidänkin rekisteröityä Suo-
sikkiin ja maksaa rekisteröitymismaksut. Valviran uusien ohjeiden mukaan Terhikissä 
1.3.2016 olleet lähihoitajat voivat odottaa tilanteen selkiytymistä. STM valmistelee 
nimittäin sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista siten, että ne lähihoita-
jat, jotka olivat Terhikissä lain voimaantullessa 1.3.2016, saisivat automaattisesti 
nimikesuojauksen myös Suosikissa. Mahdollinen lainmuutos toteutuu ensi syksynä, 
jos eduskunta sen hyväksyy.

Rekisteriin ilmoittautuneiden ei Valviran mukaan tarvitse peruuttaa hakemustaan. 
Jo maksettuihin rekisteröintimaksuihin otetaan kantaa, kun hallituksen lakiesitys 
valmistuu.

Niiden sosiaalihuollon tehtävissä toimivien lähihoitajien, jotka eivät ole kummas-
sakaan rekisterissä, tulee hakea nimikesuojausta Suosikkiin. Hakemus kannattaa 
laittaa heti vireille, sillä käsittelyaika voi venyä kuukausien mittaiseksi.

Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät Valviran sivulta
valvira.fi/-/valviran-ohjeet-lahihoitajille-terhikissa-pitkaan-olleiden-lahihoitajien-
kannattaa-odottaa-lainmuutosta

Kuvassa finalistit Maria Alasaari (vas.), 
Jaana Pihlaja, Kätlin Mei ja Tarja Vola. 
Kuva: Merja Ojala.
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KOUVOLASSA KOHTI IT-
SEOHJAUTUVIA TIIMEJÄ
Kouvolan kaupungin puhtauspalvelussa 
aiotaan siirtyä kohti aiempaa itseohjau-
tuvampia tiimejä. Kehittämishankkeen 
nimi on Hyvät tyypit, parhaat tiimit.

Hankkeen aikana puhtauspalveluille 
laaditaan itseohjautuvien tiimien toi-
mintamalli. Malli kokoaa yhteen toimin-
nan kannalta keskeiset prosessit, ohjeet 
ja lomakkeet, kuten tiimisopimukset, 
tehtäväkuvaukset, johtamisen, esimie-
hen tuen, viestinnän sekä seurannan 
mittarit. Mallissa määritellään vastuut, 
valtuudet ja roolit esimiestasolta käy-
tännön siivoustyötä tekeviin. Jatkossa 
malli toimii myös uusien työntekijöiden 
perehdyttämisen välineenä.

Tiimikoulutus käynnistyi viime mar-
raskuussa. Ensin koulutettiin puhtaus-
palveluesimiehet, -ohjaajat ja tiimiesi-
miehet, sen jälkeen ovat vuorossa 
siivoojat ja laitoshuoltajat. 

Puhtauspalvelupäällikkö Heli Lotin 
mukaan hankkeella tavoitellaan aiem-
paa itseohjautuvampia tiimejä, jotka 
kykenevät hoitamaan laajempia koko-
naisuuksia ja ottamaan lisää vastuuta.

Kouvolan kaupungin puhtauspalvelut 
työllistää liki 200 henkilöä, enimmäk-
seen siivoojia, laitoshuoltajia ja tiimi-
vastaavia.

HALOO!

Kuntien keskeiseksi tehtäväksi 
nousee sivistyksen ja infrastruk-
tuurin ohella elinvoimaisuudesta 
huolehtiminen. Mistä kunnat 
saavat elinvoimaa, Kuntaliiton 
toimitusjohtaja Jari Koskinen?

– Kyllähän kunnat ovat brän-
dänneet ja markkinoineet itseään 
tähänkin asti. Ne ovat pyrkineet 
rakentamaan yrityksille hyvää toi-
mintaympäristöä kaavoittamalla, 
liikenneratkaisuilla tai rakentamalla 
toimitiloja. Sitä kautta kunnat ovat 
saaneet verotuloja palveluiden 
rahoittamiseen. Ehkä kuntien rooli 
tässä kasvaa.
Riittääkö kaikilla kunnilla voi-
mavaroja elinvoimaisuudesta 
huolehtimiseen?

– Kunnilla on erilaisia vahvuuksia, 
jotka nyt korostuvat. Joillekin kunnille 
soten lähteminen voi olla pelastus, 
kun liikkumavara paranee. Elinkel-
poisuus vaihtelee muun muassa si-
jainnista ja luonnonvaroista riippuen. 
Kuntakentän kirjo kasvaa entisestään 
myös kaupungistumisen ja väestön 
ikääntymisen takia. Jokaisen kunnan 
pitäisi miettiä oma tulevaisuutensa 
omista lähtökohdistaan ja rakentaa 
siitä polkua eteenpäin.
Miten hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistäminen tulisi hoitaa?

– Toivottavasti kunnissa keskity-
tään terveys- ja sosiaaliongelmien 
ennaltaehkäisyyn. Hyteen kuuluvat 
niin katujen hiekoittaminen kuin 

liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä va-
paaehtoisjärjestöjen tukeminen. Toi-
vottavasti hyte-palveluihin kaavailulla 
noin 150 miljoonan euron porkkana-
rahalla palkitaan kuntia, jotka saavat 
ihmiset voimaan paremmin. Valtio 
voisi ohjata porkkarahat määräajaksi 
pariin, kolmeen tärkeimpään asiaan, 
esimerkiksi mielenterveyteen.
Pystyvätkö kunnat jatkossa huo-
lehtimaan infran rakentamisesta 
ja kiinteistöjen korjaamisesta?

– Monissa kunnissa pitäisi tehdä 
muuttoliikkeen takia uusinvestointe-
ja. Samaan aikaan pitäisi hoitaa aika 
isoa korjausvelkaa. Kuntien osalta 
korjausvelkaa on noin 10 miljardin 
edestä rakennuksissa, katuverkostos-
sa, viemäriverkostossa ja niin edel-
leen. Homekouluja ja muita homeisia 
rakennuksia on liian kanssa. Monet 
kunnat ovat melkoisissa vaikeuksis-
sa, ellei löydy uusia rahoituskeinoja, 
esim. leasing-sopimuksia tai elinkaa-
rimalleja.
Olisiko helpompi räjäyttää home-
rakennukset pois?

– Joissakin kunnissa lasketaan, 
että homekoulun korjaamisen sijaan 
tulee halvemmaksi rakentaa uusi. 
Samalla saadaan modernit koulutilat, 
joita voidaan käyttää muuhunkin.
Maakunnat ottavat kuntien 
sote-kiinteistöt pariksi vuodeksi 
pakkovuokralle, minkä jälkeen ne 
palautuvat kunnille. Kuka vastaa 
kiinteistöjen kunnosta?

– Kunnat eivät pääse itse päättä-
mään, onko sote-kiinteistö käytössä 
vai ei. Vuokraajalla pitäisi olla vastuu 
kiinteistöistä. Kunnille palautuvista, 
tyhjistä sote-kiinteistöistä on tulossa 
seuraava ongelma. Kunnilla on jo 
entuudestaan tyhjillään kouluja ja 
kunnantaloja, joille ei löydy käyttöä.
Riittävätkö palkkarahat jatkossa?

– Kunnat ovat vaikeina vuosina 
sopeuttaneet toimintaansa monilla 
tavoilla, mm. henkilöstösäästöillä. 
Näitä joudutaan miettimään jatkos-
sakin. En usko, että talouskasvu olisi 
niin voimakasta, että se pelastaisi 
ikäviltä päätöksiltä.

– Varmaan tässäkin tapahtuu 
eriytymistä. Osa kunnista tekee 
normaalitulosta, eli rahat riittävät 
poistoihin ja investointeihin. Sitten 
on noin kymmenkunta kuntaa, jotka 
ovat likellä kriisikuntakriteerejä.
Tuleeko uusia kuntaliitoksia?

– Ei ainakaan ihan heti. Voi olla, 
että jollakin aikavälillä kunnissakin 
mietitään asemaa uudelleen. Talou-
dellista pakkoa ei välttämättä ole, 
mutta meillä on noin sata kuntaa, 
joissa syntyy vuodessa 30 lasta tai 
vähemmän ja joissa vanhenevan 
väestön osuus kasvaa. Palveluverk-
ko pitää jollakin aikavälillä miettiä 
uudelleen, mutta tekniikka voi tuoda 
tähän ratkaisuja.

BIRGITTA SUORSA

Elinvoima ja hyte
Elinvoiman edistämiseen kuuluu ennen muuta paikkakunnan vetovoimaisuudesta huolehtiminen, 
elinkeinopolitiikka ja vaikeasti työllistettävien tukitoimet.

Hyvinvoinnin ja terveyttä edistäviä (hyte) palveluja ovat muun muassa kulttuuri ja liikunta, ver-
taistoiminta ja muut kuntalaisia osallistavat palvelut. Laajasti ymmärrettynä hyteen kuuluvat kaikki 
lapsi- ja perhepalvelut, työvoima- ja maahanmuuttajien palvelut sekä infra.

Hyte-mittariin ollaan sisällyttämässä kansansairauksien ennaltaehkäisy, ikääntyvien toimintakyvyn 
edistäminen ja tapaturmien vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä työllisyyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen.

Lähteet: Kuntaliitto, SOSTE ry, STM

Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Kuntaliitto 

Mistä kunnille elinvoimaa?
 
MITÄ?  
Kuntien uusiksi tehtäviksi tulevat vuo-
den 2019 alusta kunnan elinvoiman edis-
täminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen.

MITEN? 
Iso osa kuntien henkilöstöstä ja rahoista 
siirtyy maakunnille. Kuntien tehtävät pi-
tää hoitaa jäljelle jäävillä voimavaroilla.

UUSI OPAS
JHL on valmistanut 
oppaan välinehuol-
lon opiskelijoille 
ja välinehuollos-
sa työskentele-
ville. Oppaasta 
löytyy tietoa alan 
koulutuksesta 
sekä työsuhteista ja -sopimuksesta, 
palkkauksesta ja vuosilomista. Lisäksi 
oppaassa käsitellään työhyvinvointia ja 
työturvallisuutta.

Opas vapaasti ladattavissa
jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipank-
ki/oppaat

Jäsen voi tilata yhden painetun oppaan 
veloituksetta, ei-jäsenille opas maksaa 
5 euroa + käsittelykulut.
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AJASSA & I TIDEN

PÄIVI NIEMI-LAINE 
PUHEENJOHTAJA 

JHL

Julkiset palvelut kuuluvat kaikille

JHL:n edustajiston vaalit on käyty ja 
edustajiston järjestäytymiskokous 
on ovella. Järjestäytymiskokous- ja 
sääntömääräinen kevätkokous pide-

tään 5.–7. kesäkuuta. Kokouksessa liitolle 
valitaan uusi hallitus, puheenjohtaja ja kaksi 
toimialajohtajaa. 

Edustajistolla on iso valinnanpaikka. Lii-
ton suurin etu on se, että hallitukseen vali-
taan henkilöitä, joita jäsenistö on arvostanut 
vaaleissa. Näillä henkilöillä on oletettavasti 
sellaista tietotaitoa, jota jäsenet arvostavat. 
Onkin tärkeää, että liiton päätöksentekoeli-
missä tuo tietotaito kanavoituu liiton teke-
miseksi niin, että toimimme jäsenlähtöisesti 
edunvalvontatyössä.

Liitto ei voi olla muuttumaton kivipaasi, 
vaan sen on muututtava sen mukaisesti, 
millainen tarve liiton aktiiveilla, nykyisillä 
jäsenillä ja mahdollisilla uusilla jäsenillä 
on työpaikoilla. Meidän on osattava tehdä 
edunvalvontapalvelua. Palvelupaketilla, 
palvelumallilla ja palvelulupauksella on 
merkitystä siihen, halutaanko meihin kuulua. 
Rahalle on saatava vastinetta.

Uudella edustajistolla ja hallituksella sekä 
valitulla johdolla on haastavat ajat. Onneksi 
liiton toimintaa navigoi uusi strategia, eli 
päämäärätietoinen tekeminen kohti uutta ja 
rohkeaa liittoa jäsenten puolesta. Strategian 
arvoihin on helppo sitoutua, mutta niiden on 
näyttävä myös liiton arjen tekemisenä. Koko 

henkilöstön, hallinnon ja jäsenten tulee 
sitoutua liiton yhteisiin arvoihin. Yhdessä 
onnistumme.

Haluan kiittää nykyistä liiton hallintoa ah-
kerasta ja päämäärätietoisesta työstä liiton 
menestymiseksi. Toimintaympäristö ja poliit-
tinen tilanne ovat haastaneet meitä. Mutta 
meitä eivät ole oikeistohallituksen puhurit 
kaataneet. Toivotan uudelle hallinnolle ja 
johdolle menestystä jäsenlähtöiseen työhön 
ja liiton uudistamiseen. Yhdessä olemme 
enemmän. Jokaisen osaamisella on väliä. 
Tervetuloa uusi hallinto ja johto!

JHL:s representantskapsval är över 
och representantskapets konsti-
tuerande möte står för dörren. 
Det konstituerande mötet den 

5–7 juni är också representantskapets 
ordinarie vårmöte. I mötet väljs en ny 
förbundsstyrelse samt förbundets ord-
förande och två branschchefer. 

Representantskapet står inför stora 
beslut. Allra bäst för förbundet är om 
de personer som väljs till styrelsen 
också fått medlemmarnas förtroende 
i valet. Dessa personer kan tänkas ha 
sådant kunnande som medlemmarna 
uppskattar. Därför är det viktigt att allt 
kunnande inom de beslutande organen 
investeras i att förverkliga intressebe-
vakning för medlemmarna.

Fackförbundet kan inte vara en oför-
änderlig entitet, utan hela förbundet 
måste förändras i takt med de behov 
som förbundets aktiva medlemmar, 
nuvarande medlemmar och kommande 
medlemmar har på arbetsplatserna. 
Det vi ska kunna erbjuda är god intres-
sebevakning. Vår servicehelhet, vår ser-
vicemodell och vårt servicelöfte avgör 
svaret på frågan om en person vill eller 
inte vill höra till förbundet. Medlem-
marna vill ha valuta för pengarna.

Tiderna är utmanande för det nya 

representantskapet, den nya styrelsen 
och ledningen som väljs på mötet i ju-
ni. Lyckligtvis styrs förbundet av en ny 
strategi, det vill säga en målmedveten 
strävan efter nya verksamhetssätt och 
ett nytt modigt och medlemsorienterat 
förbund. Det är lätt att binda sig till 
värderingarna i strategin, men de mås-
te också synas i förbundets vardagliga 
arbete. Hela personalen, förvaltnings-
organen och medlemmarna måste stå 
bakom de gemensamma värderingar-
na. Tillsammans kan vi göra det.

Jag vill tacka förbundets nuvarande 
beslutande organ för det flitiga och 
målmedvetna arbetet för förbundets 
bästa. Verksamhetsmiljön och det 
politiska läget har varit utmanande. 
Men högerregeringens vindar har inte 
blåst oss omkull. Jag önskar den nya 
ledningen och förbundets beslutsfatta-
re lycka till i det medlemsorienterade 
arbetet och med att förnya förbundet. 
Tillsammans är vi mer. Vars och ens 
kunnande är viktigt. Välkomna, ny 
ledning och nya beslutsfattare!

Tillsammans kan vi göra det 

PÄIVI NIEMI-LAINE 
ORDFÖRANDE 

JHL
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TAUSTA

Vuonna 2015 voimaan astunut uu-
si varhaiskasvatuslainsäädäntö toi 
muutoksia päiväkotien arkeen. Ase-
tuksessa lasten päivähoidosta kun-

nille annettiin mahdollisuus kasvattaa päivä-
kotien ryhmäkokoa seitsemästä lapsesta kah-
deksaan yhtä aikuista kohden 3–5-vuotiaiden 
ryhmässä. Toinen merkittävä muutos oli sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen 
kokopäiväisestä puolipäiväiseksi, jos toinen 
vanhemmista on kotona. Samalla lasten päivä-
hoidosta annetun lain nimi muuttui varhais-
kasvatuslaiksi ja varhaiskasvatus korvasi kä-
sitteenä lasten päivähoidon.

 Jo ennen kuin laki astui voimaan, asian-
tuntijat uumoilivat, että päiväkotien ryhmä-
koot tulevat kasvamaan kohtuuttoman suurik-
si tai ylilyönnit lisääntyvät.  Opetustoimen yli-
tarkastaja (varhaiskasvatus) Marja-Liisa Kes-

ki-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virastosta kertoo, että hänelle ryhmäkoot ovat 
tulleet tämän vuoden aikana useammin esiin 
kuin viime vuonna. 

– Asiasta valittavat sekä työntekijät että las-
ten vanhemmat.  Ryhmäkokoasiasta ja hen-
kilöstön mitoituksesta on tullut myös tämän 
vuoden aikana lisääntyvästi kysymyksiä. Kol-
men aikuisen ryhmää ja sen mukaan lasten 
mitoitusta ei vielä ole monissa kunnissa muu-
tettu siten, kuin lainsäätäjä sen on tarkoitta-
nut. Osa-aikaisia lapsia on edelleen yhtä aikaa 
paikalla, ja silloin tulee päiväkohtaisia ryhmä-
koon ylityksiä, hän sanoo. 

JHL:n työehtotoimitsijan ja varhaiskasva-
tuksen neuvottelukunnan jäsenen Minna Pirt-
tijärven mukaan työntekijöiden tietoisuus mi-
toituksista on kasvanut.

– Varhaiskasvatuksen opintopäivillä luotta-

musmiehet ottavat liian suuret lapsiryhmät ai-
na puheeksi. Ylisuuria lapsiryhmiä on sekä jul-
kisessa että yksityisessä päivähoidossa, mutta 
yksityinen työllistää julkista enemmän, Pirtti-
järvi toteaa. 

Työntekijällä ilmoitusvelvollisuus
Pirttijärvi huomauttaa, että päiväkotien pitää 
seurata lain toteutumista. Myös yksittäisel-
lä työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus huo-
maamistaan työpaikan riskeistä. Ensisijaisesti 
mitoitusten ylityksistä ilmoitetaan esimiehel-
le. Näin tekikin rovaniemeläinen lastenhoita-
ja Pia Alamaunu entisessä työpaikassaan yksi-
tyisessä päiväkodissa. Alamaunu on työsken-
nellyt kaikkiaan 17 vuotta kolmessa yksityi-
sessä päiväkodissa, mutta on huomannut ta-
hallista ryhmäkokojen kasvattamista vain yh-
dessä. Hän ilmoitti esimiehelleen liian 

MITÄ? Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan elokuun 
2015 alussa.  Lakiuudistus ei ole yksiselitteisen selkeä 
vaan sisältää ristiriitoja ja on hankala tulkittava. Muun 
muassa henkilöstömitoitukset, ryhmäkoot ja kelpoi-
suudet tuottavat päänvaivaa. 

MAARIT UUSIKUMPU KUVA SAMI PERTTILÄ

Päiväkodeissa pyörii suhdelukujen  
ja ryhmäkokojen karuselli
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PÄIVÄHOITO

suurista ryhmistä, mutta tuloksetta.  
Rovaniemen kaupunki on säilyttänyt vanhan suhdeluvun 

seitsemän lasta yhtä aikuista kohti. Myös yksityisten päivä-
kotien tulee noudattaa päätöstä. Alamaunu työskenteli kah-
den työntekijän tiimissä ja oli itse päiväkodin varavastaava-
na. 

– Kun päiväkodin omistaja vaihtui, päiväkoti alkoi ottaa li-
sää lapsia hoitoonsa, vaikka ryhmät olivat jo täynnä.  Lapsia 
oli työsuhteeni loppuvaiheessa päivittäin jo 18, hän kertoo. 

Alamaunu kertoo ilmoittaneensa työparinsa kanssa lii-
an suuresta lapsiryhmästä esimiehelleen ja pyytäneensä li-
sää henkilökuntaa.  Lisäksi hän kertoi tekevänsä ilmoituksen 
JHL:lle, jos asialle ei tehdä mitään. 

– Sen sijaan, että ongelmaa olisi alettu ratkaista, minua 
syytettiin uhkailuista. Minut pyydettiin yksin palaveriin. Esi-
miehet kehottivat minua olemaan työnantajan puolella ja se-
littelemään asioita työkavereille ja lasten vanhemmille par-
hain päin. 

Palaverin jälkeen Alamaunu teki ilmoituksen JHL:n säh-
köiseen ilmoituspalveluun ylisuurista ryhmistä.  

Hän työskenteli uuden työantajansa palveluksessa yhdek-
sän kuukautta, kunnes irtisanoutui. 

– En enää jaksanut, koska lapsia oli yksinkertaisesti liikaa. 
Siellä ei ollut edes päiväkotiapulaista.  Joinakin aamuina oli 
vain yksi hoitaja 15 lapsen kanssa, ja ohessa piti keittää puu-
ro, kattaa pöydät ja tyhjentää astianpesukone.  Oli kauhea 
tunne, kun lapsia oli niin paljon vastuulla.  Pelko turvallisuu-
desta, siitä, että jos sattuu jotain. Ja vaikka ilmoitin epäkoh-
dista, ei mikään muuttunut, hän kertoo. 

Keski-Rauskan mukaan laki ei ota kantaa siihen, miten sii-
vous ja ruokahuoltotyö on otettava huomioon yksityisessä 
päiväkodissa. 

– Nyt kasvatushenkilöstö on monessa paikkaa laitettu te-
kemään näitä tehtäviä. Työ määritellään toki kasvatus-, ope-
tus- ja hoitotehtäväksi, muttei laki ei ota kantaa, kuinka pal-
jon voi siivota tai laittaa ruokaa.  

Alamaunu epäilee, että liian suuria lapsiryhmiä on mones-
sa muussakin päiväkodissa. 

– Ne eivät vain tule ilmi, koska työntekijät eivät uskalla 
puhua.  Siinä on huolta myös omasta asemasta. 

Alamaunu on tyytyväinen nykyiseen työpaikkaansa, Päi-
väkoti Kotolaan. 

– Kotolassa tarkistetaan työvoimatarve jo ennen seuraavaa 
päivää ja ennakoidaan lomat hyvissä ajoin.  Jos esimies tekee 

toimistotyötä ja on pois vahvuudesta, hänen tilalleen otetaan 
sijainen.

Ryhmäkoko vai suhdeluku?
Sekä Minna Pirttijärvi että Marja-Liisa Keski-Rauska pitävät 
varhaiskasvatusuudistusta vaikeana tulkita.  Vaikeudet joh-
tuvat siitä, että lainsäädäntö sisältää ristiriitoja ja koostuu mo-
nesta hajallaan olevasta palasta: uudesta varhaiskasvatuslain 
ensimmäisestä vaiheesta, vanhasta päivähoitolaista ja päivä-
hoitoasetuksesta. Lisäksi yksityisen hoitamassa varhaiskas-
vatuksessa säätely on sekä varhaiskasvatuslaissa että yksi-
tyisessä sosiaalipalvelulaissa. Henkilöstön kelpoisuusvaati-
mukset taas ovat vanhassa kelpoisuuslaissa, joka on jo ku-
mottu laki.

– Se tekee sen ohjauksesta hankalan.  Lisäksi kelpoisuu-
det ovat monimutkainen tulkittava asia, Keski-Rauska sanoo. 

Pirttijärvi puolestaan huomauttaa, että jopa työntekijän 
voi olla vaikea tulkita, ovatko mitoitukset jossain tilanteessa 
lain mukaisia vai eivät.  

– Nyt ryhmäkoosta määritellään varhaiskasvatuslaissa, ei-
kä lain ryhmäkoosta voi poiketa, koska sellaisesta ei ole mää-
räystä siinä pykälässä, jossa puhutaan ns. ryhmäkoosta. Päi-
vähoitoasetuksessa taas ei oteta kantaa ryhmäkokoon vaan 
puhutaan vain suhdeluvusta, jossa taas sallitaan tiettyjä poik-
keamia. 

Pirttijärvi pitää ongelmana suhdelukua, joka joustaa ja jota 
voidaan nyt tarkastella koko päiväkodin tasolla.    

– Nyt päiväkodin tiloissa voi olla riittävää määrä työnte-
kijöitä lapsimäärään nähden vaikka heitä ei olisi yksittäistä 
ryhmää kohti.  Suhdeluku ei ole yhtä konkreettinen kuin ryh-
mäkoko, jota tarkastellaan vain ryhmän osalta. Suhdeluku on 
suhteessa päiväkodissa läsnä olevien lapsien määrään. Nyt 
siis suhdeluku saattaa toteutua, mutta ryhmäkoko ei, mutta 
kumpaa siis pitäisi noudattaa, hän ihmettelee.

Eräässä päiväkodissa tulkittiin suhdelukua niin, että lain 
kirjain täyttyy, jos vaikkapa aamupäivällä henkilöstöä ei ole 
tarpeeksi, mutta iltapäivällä on. Pirttijärven mielestä tällainen 
tilanne on laiton.  Hänen mielestään ryhmäkoon pitäisi mää-
rätä enemmän kuin suhdeluvun, koska ryhmäkoko on täs-
sä ja nyt.  

Tilapäinen ylitys poikkeus
 Lainsäädäntö sallii tilapäiset mitoitusten ylitykset ja poikke-
amat suhdeluvusta. Pirttijärven mukaan hetkellisesti mitoi-
tukset saa ylittää vain poikkeustilanteissa ja lapsen hoitotar-
peesta johtuen. 

– Hetkellistä on, jos vaikkapa puolipäivähoidossa olevan 
lapsen äiti joutuukin jäämään yllättäen töihin kokopäiväk-
si. Silloin lapsi voi jatkaa hoidossa hoitopäivän loppuun asti. 
Tilapäisyys ei koske tilanteita, joissa henkilöstön poissaolot 
ovat ennakoitavia tai henkilöstö on äkillisesti poissa vaikka 
sairauden vuoksi.  

Pirttijärvi myöntää, että sijaisista on myös pulaa, mutta 
helpottaisi tilannetta vakituisessa työsuhteessa olevilla sijai-
silla. 

– Työttömän ei kannata lähteä heittämään keikkaa vain 
yhdeksi päiväksi, koska se tuottaa niin paljon lisäbyrokratiaa 
työttömälle ja viivästyttää päivärahojen saantia.  

Hän toivoo, että lainsäädäntö olisi nykyistä selkeämpi ja 
läpinäkyvämpi. Sellainen, että työntekijät ja vanhemmat voi-
sivat nähdä, ovatko suhdeluvut ja mitoitukset kunnossa. n

16 motiivi   



TEEMA

SSodan osapuolia ovat kunnat, kunnalliset jätelai-
tokset ja Elinkeinoelämän keskusliittoon kuulu-
va Ympäristöteollisuuspalveluiden liitto, jota luot-
saa kokoomusvaikuttaja ja lobbari Tatu Rauha-

mäki. Sodalla on aina myös sivulliset uhrinsa. Kärsijöik-
si on muodostumassa tavalliset asukkaat, joiden jätemak-
sut uhkaavat nousta. Jätemaksut nousevat kotitalouksilla, 
koska kunnat joutuisivat siirtämään jätelain uudistuksen 
tuomat tappiot tavallisten kansalaisten syliin.

Kärsijöiksi ovat mahdollisesti joutumassa myös kun-
nallisten jätelaitosten työntekijät, jotka joko menettäisivät 
työpaikkansa tai joutuvat siirtymään kunnalliselta työn-
antajalta yksityisen leipiin – usein heikommilla työehdoil-
la.

Tähtäimessä elinkeinoelämän yhdyskuntajäte
Kiistassa on Kuntaliiton arvion mukaan noin 60–75 mil-
joonasta eurosta. Se on summa, jonka jätelaitoksia pyörit-
tävät kunnat uhkaavat menettää vuositasolla, mikäli elin-
keinoelämän tavoite toteutuu.

Kyse on elinkeinoelämässä syntyvästä yhdyskuntajät-
teestä. Siis kahvinporoista kahvihuoneessa ja muusta koti-

talousjätteen kaltaisesta roskasta, jota työpaikoilla syntyy.  
Äkkiseltään nämä jätevirrat tuntuvat pieniltä, mutta 

varsin iso osa yhdyskuntajätteestä syntyy muualla kuin 
kotona. Näistä kauppa on yksi isoimpia jätteiden synnyt-
täjiä.

Kaikki lähti hallitusohjelman kirjauksesta
Jo aikaisemmin yksityinen puoli on vastannut elinkeino-
elämän yhdyskuntajätteiden kuljetuksesta. Kauppa tai toi-
misto on tehnyt sopimuksen yksityisen jäteyhtiön kanssa, 
joka on kuljettanut jätteet yleensä kunnalliselle toimijalle 
käsittelyyn ja myös maksanut tästä kunnalliselle jäteyhti-
ölle. Myös kotitalousjätteiden kuljetuksesta vastaavat pää-
osin yksityiset toimijat, mutta kunta on aina palvelun os-
taja. Taloyhtiöt ja omakotiasujat maksavat jätehuollostaan 
kunnalle, eivät suoraan jätehuoltoyritykselle.

Elinkeinoelämässä vastuu jätehuollosta on yhdysjät-
teen tuottajilla eli yksittäisillä kaupoilla, toimistoilla ja vas-
taavilla. He ovat tehneet sopimuksen yksityisen jäteyhti-
ön kanssa, joka on kantanut vastuun käytännössä. Vielä 
reilu kymmenen vuotta näidenkin jätehuollosta vastasivat  
kunnat.

Riita roskien  
herruudesta  
käy kuumana

ALEKSI VIENONEN 
PIIRROS ANITA POLKUTIE

Poissa silmistä, poissa mielestä. 
Näin suurin osa meistä suhtautuu 
jätteisiin ja roskiin. Suurin osa toki 
kierrättää, mutta silti yleensä ihmis-
ten tavoitteena on unohtaa jätteet. 
Lobbarit ja edunvalvojat eivät nuku: 
jätekuiluissa lojuvista pusseista käy-
dään taustalla kymmenien miljoo-
nien eurojen arvoista sotaa. 
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Nyt sama kehityssuuntaus on tapahtumassa elinkeino-
elämän yhdyskuntajätteiden käsittelyssä. Ne ovat siirty-
mässä vähitellen pois kuntien käsistä. Kunnille on jatkos-
sa jäämässä vain kotitalousjätteiden käsittely. 

Hallitusohjelmassa on kirjaus: ”Muutetaan jätelakia si-
ten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan 
asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet 
huomioiden.” Kirjaus yllätti Kuntaliiton.

– Tämä oli kirjaus, josta emme Kuntaliitossa pitäneet 
alunperinkään. Tämä tuli meillä vähän puskista, erityis-
asiantuntija Tuulia Innala kertoo.

Kuntien edunvalvojien mielestä kyseessä oli selvästi 
elinkeinoelämän lobbareiden ujuttama kirjaus, jossa käy-
tettiin taitavasti hyväksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) 
hallituksen uutta tapaa muodostaa hallitusohjelma. Ohjel-
ma tehtiin kiireellä ja pienessä piirissä. Virkamiesten rooli 
hallitusohjelman valmistelussa oli minimaalinen.

Hallitusohjelman kirjauksen jyrkkyys saattoi tulla yl-
lätyksenä jopa hallitukselle itselleen. Valmistelupapereita 
lukiessa ulkopuoliselle tarkkailijalle jääkin vaikutelma, et-
tä hallitusohjelman kirjauksen toteuttamisen sijaan halli-
tus pyrkisi löytämään keinon pois kirjauksesta. Silloin se 
ei talloisi niin rajusti kuntien varpaille, joiden puolestapu-
hujana päähallituspuolue keskusta kuitenkin haluaa ha-
nakasti profiloitua.

Kääntyikö lobbareiden sotaonni?
Hallituksen pyrkimys perääntyä omista jätelinjauksis-
taan on saanut taustalla häärineet elinkeinoelämän lobba-
rit käymään kuumina. Jätelain uudistamiselle saattaakin 
käydä kuin veneverolle. On mahdollista, että hallitus oi-
valtaa ajatuksen toimimattomuuden.

Yleensä elinkeinoelämän lobbauksen epäonnistumisen 
huomaa, kun etujärjestön hermostus ja närkästys purkau-
tuvat julkisiin tiedotteisiin ja kannanottoihin. Kun lobbaus 
sujuu, siitä ei näy pinnalle mitään merkkejä.

Kun jätelakia käsitellyt työryhmä jätti mietintönsä maa-
liskuussa, yksityisiä jäteyhtiöitä edustava Ympäristöteolli-
suuspalveluliitto (YTP) pomppasi kiukusta pystyyn.

– On outoa, että työryhmän loppuraportissa nyt ehdo-
tetaan hallitusohjelmasta poiketen, että kuntien yksinoike-
uksien rajausta ei toteutettaisi ja kuntien omassa toimin-
nassa syntyvä yhdyskuntajäte säilyisi edelleen kuntien 
monopolioikeuksien piirissä, YTP:n toimitusjohtaja Tatu 
Rauhamäki lausui maaliskuun kannanotossaan.

Tilanne on kuitenkin edelleen avoin vaikuttamiselle, 
koska lainsäädäntötyö pääsee vasta nyt loppukirivaihee-
seen. Eduskuntakäsittelyyn laki on tulossa syksyllä. 

YTP on saanut taistelussa kevättalvella hieman siipeen-
sä, mutta saattaa iskeä vielä voimalla takaisin, kun asia 
siirtyy eduskunnan pöydälle.

Hankintalain kiristykset hankaloittavat lisää
Jätelaissa hiertävät myös hankintalain tiukennukset. Sii-
nä on tiukkoja ehtoja sille, kuinka vähän kunta saa myydä 
omistamansa yhtiön palveluita markkinoilla. Jätepuolella 
tämä on muodostamassa hankalan lukkotilanteen, mikä-
li jätelain muutokset toteutuvat alkuperäisen hallitusohjel-
man kirjauksen mukaisesti. 

Lukkotilanne syntyy, jos vastuu elinkeinoelämän yh-
dyskuntajätteiden käsittelystä siirtyy pois kunnilta, mut-
ta elinkeinoelämällä ei vielä olekaan käsittelykapasiteettia. 
Tällä hetkellä yhtä lukuun ottamatta kaikki isommat jät-
teenkäsittelylaitokset ovat Kuntaliiton Tuulia Innalan mu-
kaan kunnallisia. Ainoa merkittävä yksityinen toimija on 
Fortum, jossa siinäkin valtion rooli on merkittävä.

Lopputulos voi olla täysi kaaos.
– Muutoksia pitää maailmassa tehdä, mutta niissä pitää 

olla riittävät siirtymäajat, jotta kunnat saavat investointin-
sa kuoletettua. Tässä täytyisi olla malttia, ettei synny kaa-
os, jossa nämä yritykset eivät saa kamaansa mihinkään. 
Kunta ei voi lainsäädännön nojalla sitä vastaanottaa ja toi-
silla ei ole mitään kapasiteettia sitä käsitellä. Onko siinä 
järkeä? Minun mielestäni ei, Innala summaa. n
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”Hallitus  
tekemässä  
uudet carunat”
Kunnallisia jätelaitoksia edustava Jätelaitosyh-
distys (JLY) lausui maaliskuussa kovasanaisesti 
hallituksen jätelain uudistuksesta. Sen mielestä 
pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus on teke-
mässä uudet ”carunat”.

– Hyötymässä ovat voittojaan maksimoivat 
suuret yksityiset jätehuoltoyritykset, häviäjinä 
ovat tavalliset kuntalaiset ja pienyrittäjät. Koh-
tuuhintaisen jätehuollon perusteet vaarantuvat. 
Kuntalaisten jätemaksut uhkaavat nousta jopa 
30 prosentilla. Samalla vaarantuu koko kiertota-
louden kehitys Suomessa,  Jätelaitosyhdistyksen 
toimitusjohtaja Riku Eksymä toteaa.

Tarkkaa euromääräistä arviota tulonsiirrosta 
kunnilta yksityisille on Eksymän mukaan vaikea 
antaa, koska hallitus ei ole tehnyt kunnollista 
vaikutusarviointia. 

Yksittäiset osa-arviot eivät Jätelaitosyhdis-
tyksen mukaan anna kuvaa seurauksista koko 
yhteiskunnalle, sillä jätealan tehtävät ovat laajat: 
ympäristönsuojelu, terveyden turvaaminen ja 
luonnonvarojen säästäminen.

– Siksi jätehuolto nojautuu julkiseen vastuu-
seen. Emme silti hae vastakkainasettelua yritysten 
ja elinkeinoelämän kanssa. Päinvastoin, olen 
huolissani jätealan pienyritysten tulevaisuudesta, 
kun suuryritysten asema näyttää korostuvan epä-
terveellä tavalla, Eksymä toteaa.

Erityisesti haja-asutusalueet kärsimässä
Uudistus heikentäisi pienyritysten asemaa, kun 
niille tarjolla olevat vaihtoehdot vähenisivät. 
Samalla palvelut ja kierrätysmahdollisuudet erityi-
sesti haja-asutusalueilla heikkenisivät. JLY haluaisi 
edistää kiertotaloutta kaikille ja koko Suomessa.

– Miksi suuryritys antaisi sen kanssa kilpaileval-
le pienyritykselle vastaavan reilun kilpailumahdol-
lisuuden kuin kunnan omistama jätelaitos, jonka 
markkinaehtoinen toiminta on jo valmiiksi tiukasti 
rajattu? Kiinnostavatko hankalat haja-asutusalu-
eet suuryrityksiä, Eksymä kysyy.

Taustalla on Suomen hallituksen kesällä 2016 
tekemä päätös poiketa radikaalisti EU:n linjasta: 
EU-direktiivi sallisi kunnallisten jätelaitosten toi-
mia markkinoilla 20 prosenttiin asti, mutta hallitus 
rajasi toimintavapauden jopa alle 5 prosenttiin 
ilman kokonaisvaltaista vaikutusarviointia. Asia 
voidaan vielä korjata jätehuollon osalta eduskun-
nan edellyttämällä tavalla.

– Valmistelu ympäristöministeriössä on laadu-
kasta. Jos poliittinen ohjaus kääntyy kansalaisia 
ja pienyrittäjiä paremmin huomioivaan suuntaan, 
niin lopputulos voi olla vielä hyvä, Eksymä uskoo.
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Suurin osa suomalaisista lapsista on kunnallisessa päivähoidossa. 
Yksityiset hoitomuodot yleistyvät kuitenkin kovaa vauhtia. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2015 teettämässä kyselyssä 
142 kuntaa ilmoitti, että heidän kuntansa alueella tuotetaan yk-

sityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Näistä yleisin hoitomuoto oli yksityi-
sen hoidon tuella toteutettu perhepäivähoito.

Lahdessa on ollut niin sanottuja ostopäiväkoteja jo 1970-luvulla. Pal-
velut tuotti yksityinen toimija, mutta laskutus ja hakumenettely hoitui-
vat kaupungin kautta. Ostopäiväkodit edustivat usein jotain tiettyä pe-
dagogista suuntausta. Viimeiset niistä suljettiin Lahdessa viime vuoden 
heinäkuussa. 

– Aika oli ajanut niiden ohi, sanoo varhaiskasvatuspalvelujen palve-

Parhaimmillaan yksityinen päiväkoti ottaa 
sekä lapsen että perheen toiveet huo-
mioon. Pahimmillaan se erottelee lapset 
vanhempien varallisuuden ja työllisyys-
tilanteen mukaan. Varhaiskasvatuslain 
vaatimukset ovat kaikille samat, mutta 
niiden tulkinta väljää.
MARINA WIIK KUVAT SILVI KAARAKAINEN

Mahtuvatko kaikki lapset 
samalle hiekkalaatikolle?

Yksityiset toimijat haastavat kunnallisen päivähoidon

20 motiivi   



UUSI PÄIVÄKOTI

lupäällikkö Liisa Nurmi. 
Jo viime vuosikymmenen lopulla moni ostopalvelupäiväkoti muut-

tui täysin yksityiseksi. Uusiakin perustettiin kovalla tohinalla. Luon-
toon ja liikuntaan erikoistunut Päivänsäde kuului pioneereihin. Päi-
väkodin johtaja Teija Malminen perusti sen yhdessä miehensä Petrin 
kanssa syksyllä 2008. Aiemmin hän toimi useita vuosia lastenhoitajana 
kunnallisissa päiväkodeissa.

– Halusin tarjota lapsille muutakin kuin perushoitoa. Kunnallisella 
puolella lapsiryhmät ovat suuria eikä esimerkiksi metsäretkiin ole aina 
mahdollisuutta, Malminen perustelee.

Hänen mukaansa pienessä päiväkodissa toiminta on joustavaa. Van-
hempien toiveita on helppo ottaa huomioon päiväkodin arjessa. Perus-
päiväkodista Päivänsäde poikkea muun muassa siten, että lasten kans-
sa käydään uimassa kerran viikossa ja yli nelivuotiaille tarjotaan eng-
lanninkielen opetusta. Syyskaudella lapset ovat keilanneet, kokeilleet 
frisbeegolfia ja luistelleet. Kaikki toiminta kuuluu päiväkodin perus-
taksaan. 

Malmisen mukaan lapsia kannustetaan myös omatoimiseen liikun-
taan leikin varjolla. Tärkeintä on kuitenkin tarjota heille hyvä ja turval-
linen hoito. 

– Kaikki muu on toissijaista, Malminen painottaa. 

Raha määrää paikat?
Lahdessa on tällä hetkellä 21 yksityistä ja 34 kunnallista päiväkotia. 
Yksityiset toimijat lisäävät perheiden valinnanvapautta ja vähentävät 
kuntien tarvetta lisätä päivähoitopaikkoja ja investoida uusiin päivä-
koteihin. 

– Kunta maksaa kokopäiväisessä yksityisessä hoidossa olevista lap-
sista maksimissaan 750 euroa tukea kuukaudessa. Usein vanhemmil-
le kuitenkin jää maksettavaksi ainakin 290 euroa, joka vastaa kalleinta 
kunnallista hoitomaksua, sanoo Liisa Nurmi. 

Vanhempien sosioekonominen tausta ei perinteisesti ole määrittä-
nyt lasten tulevaisuutta Suomessa. Muun muassa lähikouluperiaatteen 
johdosta eritaustaiset lapset ovat olleet läheisesti tekemisissä toisten-
sa kanssa. Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan yksityis-
ten päiväkotien yleistyminen on kuitenkin lisännyt aikaisen eriarvois-
tumisen riskiä. 

– Vanhempien varallisuus on alkanut määrittää, keiden kanssa lap-
set saavat leikkiä, Kurttila sanoo. 

Hän on erityisesti huolissaan siitä, millä kriteereillä hoitolapset va-
litaan ja pidetään yksityisissä päiväkodeissa. Kurttilan mukaan jotkut 
yksityiset päiväkodit eivät esimerkiksi suostu ottamaan vastaan sekä 
osa- että kokopäiväisiä lapsia. 

Hän tietää myös tapauksia, joissa lapsille on näytetty ovea toisen 
vanhemman jäätyä työttömäksi tai jos lapsella on ilmennyt tarvetta eri-
tyistuelle. 

– Tämä ei ole lapsen edun mukaista eikä vastaa lainsäädäntöä, jonka 
pitäisi toimia myös arjen tasolla. Lapsella on suuri tarve pysyviin kas-
vatussuhteisiin, Kurttila sanoo.

Palvelupäällikkö Liisa Nurmi vahvistaa, että erityistä tukea kaipaa-
vat lapset hoidetaan pääsääntöisesti kunnallisesti. 

– Varsinkin jos apua tarvitaan enemmän, yksityisillä ei ole resursse-
ja tarjota sitä, Nurmi sanoo.  

Pieni on joustava
Päiväkoti Päivänsääteessä on 28 lasta kahdessa ryhmässä. Malmisen 
mukaan lapset pääsevät hoitoon hakujärjestyksessä, eikä erityislapsia 
rankata pois.

– Monella yksityisellä näyttää olevan ongelmana, ettei lapsille saa-
da tarvittaessa apua. Meille sitä on aina järjestynyt, tosin hieman kier-
toteitse neuvolan kautta.    

Päivänsäteessä on tällä hetkellä yksi osapäivälapsi, mutta hänetkin 
lasketaan kokopäiväiseksi. Malminen ei koe osapäiväistä aikataulutus-
ta reiluksi lapsia kohtaan. Tarvittaessa löytyy kuitenkin joustonvaraa. 

– Kun pienimmän lapsemme isä oli kolme kuukautta työttömänä, 
lapsi oli hoidossa aamupäivisin. Ei häntä sen takia laitettu pois, Mal-
minen sanoo.  

 Malminen on koulutukseltaan lähihoitaja ja hänen miehensä Pet-
ri liikunnanohjaaja. Heidän lisäkseen päiväkodissa työskentelee kaksi 
lastentarhanopettajaa, lastenohjaaja ja lähihoitaja. 

– Meillä on kello kolmenkin jälkeen neljä aikuista töissä. Se on enem-
män kuin monessa muussa paikassa, jossa yksi aikuinen voi joutua val-
vomaan suurtakin lapsiryhmää.

Päivänsäteen työntekijöiden ei tarvitse olla himokuntoilijoi-

Päiväkoti Päivänsääteessä panostetaan liikuntaan eri muodoissa. Metsäretket, liikuntaradat, uinti 
ja jumpat kuuluvat päiväkodin perusohjelmaan. Päiväkodin erikoistuminen ei kuitenkaan tapahdu 
muiden taitojen ja tietojen kehityksen kustannuksella, vakuuttaa päiväkodin johtaja ja perustaja 
Teija Malminen (kuvassa sivulla 20).
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ta. Malmisen mukaan perusliikunnallisuus riittää. 
– Kannustamme henkilökuntaa lisäkoulutukseen. Koulutus tapah-

tuu omalla ajalla, mutta meidän laskuun, hän sanoo. 

Valvonta vähäistä
Suomessa yksityisen päiväkodin voi periaatteessa perustaa kuka vain. 
Usein huonosti toimivista päiväkodeista ei tule kovinkaan pitkäikäisiä. 
Ennen kuin sana epäkohdista on ehtinyt kiiriä, on kuitenkin voinut sat-
tua ja tapahtua kaikenlaista. 

Varhaiskasvatuksen parissa toimivat yrittäjät joutuvat tarkimpaan 
syyniin jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Suunnitteluvai-
heessa varmistetaan muun muassa, että uuden päiväkodin tilat tai ra-
kennuspiirustukset ovat asianmukaiset. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tu-
li voimaan 2003. Laki edellyttää, että työnantajan tai yksityistä palve-
luntuottajaa käyttävän kunnan tulee pyytää nähtäväkseen rikosrekiste-
riote kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä. Lisäksi vaaditaan , että yk-
sityinen hoitohenkilökunta on koulutettua ja kelpoista, ihan niin kuin 
kunnallisella puolella.  

Kun toiminta on käynnistynyt, kaupungin vastuuhenkilöt, Lahdes-
sa varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt, pyrkivät käymään yksityisissä 
päiväkodeissa ainakin kerran vuodessa. 

– Jos päiväkoti tai vanhemmat ottavat yhteyttä, käydään tietysti tar-
kistamassa tilanne. Juuri nyt valvontaan varatut resurssit ovat kuiten-
kin kovin pienet.

Valvontakäynneillä käydään läpi päiväkodin perustiedot, eli henki-
lökunnan pätevyys ja mitoitus, lasten lukumäärä sekä hoitomaksujen 
suuruus. Lisäksi tarkastetaan päiväkodin turvallisuus, aukioloajat se-
kä ruokapalvelut ja siivous. Yksityisten päiväkotien Akilleen kantapää 
löytyykin juuri tukipalveluista, joita teetetään joissain tapauksissa hoi-
tohenkilökunnalla. 

– Tämä on yksi asia, johon kiinnitän usein huomiota tarkastuskäyn-
neillä. Lasten hoitajasta ei saa nipistää sen takia, että pitää siivota tai 
laittaa ruokaa, Nurmi sanoo. 

Päivänsäteessä ruoka tulee läheisestä Fazer Amicasta. Siivous hoi-
detaan niin, että se joka milloinkin ehtii, tarttuu luudanvarteen lasten 
lepoaikana. Koska tilat ovat suhteellisen pienet, puhtaanapidosta ei ole 
muodostunut ongelmaa. Teija Malmisen mukaan terveystarkastajalla-
kaan ei ole ollut moitteen sijaa. 

Rimanalituksia Tampereella
Lahdessa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa vuoden alusta.  
Setelin tarkoitus on antaa kaikille perheille mahdollisuus valita halu-
tessaan lapsille yksityinen hoitopaikka. Lisäksi sen käyttö edellyttää 
kunnalta yksityisten palveluntarjoajien tarkempaa valvontaa ja seuran-
taa. 

Vaikka palveluseteleiden vastaanottaminen toisi Päivänsäteelle lisää 
rahaa kaupungilta, päiväkoti ei aio siihen ryhtyä. Kaupungin myöntä-
mä tuki maksetaan vastedeskin hoitopaikan tilille joka kuun lopussa. 

– Palvelusetelit lisäisivät paperitöitä valtavasti. Lisäksi tuet makset-
taisiin takautuvasti, mikä ei olisi näin pienessä päiväkodissa aito vaih-
toehto, Teija Malminen sanoo.

Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuun alus-
sa niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella. Muutoinkin samat 
säännökset säätelevät varhaiskasvatusta sekä yksityisellä että julkisella 
puolella. Ainakin teoriassa. 

Kuntalehti raportoi toukokuun numerossaan kahdesta Tampereella 
lyhyen ajan sisällä suljetusta yksityisestä päiväkodista. Ensimmäises-
sä tapauksessa henkilökunta oli epäpätevää ja päiväkodin ruokahuol-
to puutteellista. Osa aikuisista oli myös käyttäytynyt lapsia kohtaan 
aggressiivisesti. Aluehallintovirasto totesi lasten turvallisuuden olevan 
vaarassa ja lopetti toiminnan.  

Toisessa tapauksessa päiväkodin johtaja oli tuomittu seksuaaliri-
koksesta. Hän sai kuitenkin kaupungilta erityisluvan jatkaa päiväko-
din johtamista.  Ehtona oli, ettei johtaja olisi yksin lasten kanssa. Kävi 
kuitenkin ilmi, ettei hän noudattanut sopimusta. Kaupunki joutui sul-
kemaan päiväkodin ja järjestämään lapsille äkillisesti korvaavaa hoitoa.

Kilpailu syö kehittämistä
Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan varhaiskasvatus on 
meillä vielä monella tapaa lapsenkengissä. Hän hakisi vetoapua eten-
kin koulumaailmasta. 

– Varhaiskasvatuksen tämänhetkisessä vaiheessa olisi tarvetta sel-
laiselle valvonnalle, jota meillä on ollut aikanaan peruskouluissa, hän 
sanoo.

Kurttila viittaa esimerkiksi koulutoimentarkastajiin, jotka jalkautui-
vat aiemmin kouluihin seuraamaan opetusta ja antamaan siitä palau-
tetta. Hänen mielestään joka kuntaan pitäisi myös perustaa varhaiskas-
vatuksen kehityksen yksiköitä peruskoulun tapaan. Lisäksi lasten arki-
kokemus pitäisi saada osaksi valvontatyötä.  

– Valvonnan pitäisi olla ennakoivaa eikä vain jo syntyneiden ongel-
mien ratkomista. Pitäisi myös tunnistaa ne asiat, joita voidaan vahvis-
taa ja joista muutkin yksiköt voisivat oppia. 

Samaan hengenvetoon Kurttila kuitenkin toteaa, että mikäli eri hoi-
toyksiköiden välillä on kova kilpailu, ei yhteiselle kehittämiselle ole 
parhaat mahdolliset edellytykset. Tämä liittyy erittäin vahvasti päivä-
kotien profiloitumiseen: jos yksiköt alkavat kamppailla asiakkaista, se 
ei johda yhteiseen kehittämiseen. 

Entä onko myös kunnallisella päiväkodilla mahdollisuutta erikois-
tua musiikkiin, liikuntaan tai tieteeseen? Ainakin Lahdessa siitä on jo 
kokemusta. Eräs päiväkoti tekee esimerkiksi paljon yhteistyötä Lahden 
sinfoniaorkesterin kanssa. Siitä ei vain pidetä kovinkaan suurta ääntä. 

Lahdessa valmistellaan 
palvelusetelin käyttöön-
ottoa vuoden alusta.  
Päiväkoti Päivänsäde 
ei kuitenkaan aio ottaa 
niitä vastaan.
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– Lapset valitaan päiväkoteihin pääasiassa alueelli-
sen jaottelun perusteella. Jos alettaisiin toimia eri tavalla 
ja osoittaa kaikki lapset toiveiden mukaiseen hoitopaik-
kaan, pitäisi olla paljon enemmän päiväkoteja, sanoo Lii-
sa Nurmi. 

Esimerkkiä peruskoulusta
Yleisesti näkyvä trendi päiväkodeissa on tällä hetkellä 
ekologisuus ja kierrätys. Lisäksi päiväkodit panostavat 
liikuntaan muun muassa ”Ilo kasvaa liikkuen” -kampan-
jan puitteissa. Eri toimintojen painottuminen on pääasi-
assa johdettavissa henkilökunnan kiinnostuksen kohteis-
ta. Lisäksi päiväkodit toimivat vuorovaikutuksessa oman 
alueen muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja seurakun-
tien, kanssa. 

Tässä ei ole Tuomas Kurttilan mukaan mitään vikaa. On kuitenkin 
eri asia, jos oma profiili täytyy löytää kaupallisten tavoitteiden vuoksi.

Jotta brändäys toisi lisäarvoa, perusasioiden täytyy olla kunnossa. 
Etenkin yksityisissä päiväkodeissa painotetaan Kurttilan mukaan her-
kemmin määrää kuin laatua pedagogiikan ja henkilöstön osaamisen 
kustannuksella.

– Jos ryhmät ovat liian isoja, vaihtuvuus suurta ja henkilöstön mi-
toitukset epäsopivia, profiloituminen tuntuu lähinnä päälle liimatulta. 

Laatuongelmien ydin löytyy Kurttilan mukaan varhaiskasvatuk-
sen arvostuksen puutteesta. Päiväkotien ja perhepäivähoitajien työtä ei 
koeta tarpeeksi merkitykselliseksi, jotta siihen oltaisiin valmiita panos-
tamaan. Ne vanhemmat, joilla on varaa, ostavat lapsilleen haluamansa 
palvelut. Potin korjaavat etenkin isot yksityiset päiväkotiketjut, kuten 
Touhula, Pilke ja Norlandia. Pelkästään Touhulan liikevaihto oli viime 
vuonna liki 70 miljoonaa euroa. 

Peruskoulussa lasten oikeudet toteutuvat samassa 
määrin riippumatta siitä, tuottaako palvelut yksityi-
nen vai julkinen taho. Varhaiskasvatuksessa lainsää-
däntö ei kuitenkaan ole tarpeeksi sitovaa ja sitä tulki-
taan väljästi. 

- Kun järjestelmä on heikko, huono-osaisuutta ker-
tyy etenkin niille lapsille, joilla on erityisen tuen tar-
vetta ja haastava perhetausta, Kurttila sanoo. 

Tulevaisuus on hänen mukaan paljolti siitä kiin-
ni, miten laadukkaina valtio ja kunnat pitävät var-
haiskasvatuksen sekä työntekijän että perheiden nä-
kökulmista ja mihin hoitomuotoon erilaiset tuet kan-
nustavat.  

– Jo nyt on viitteitä sen kaltaisesta markkinoinnis-
ta, jossa yksityiset esitetään niin sanottuina hyvien lasten päiväkoteina 
ja julkinen puoli hoitaa hankalat tapaukset. Tällaiselle kehitykselle pi-
täisi saada stoppi. 

Liisa Nurmi ei äkkiseltään pysty nostamaan esille yksittäisiä koh-
tia, joissa julkinen päivähoito voisi ottaa yksityisiltä toimijoilta oppia.

– Usein sanotaan, ettei kunnallisella puolella ole aikaa ottaa lapsia 
huomioon yksilöinä, mutta kyllä se minusta toteutuu samalla lailla 
kuin yksityisissä päiväkodeissa. Henkilökunta on tietysti meillä kovil-
la, mutta niin on yksityiselläkin. 

Hän ei kuitenkaan pidä riskinä, että lapset nähdään yksityisissä päi-
väkodeissa pelkkänä kauppatavarana. Yksityisen päiväkodin johtaja 
Teija Malminen on samoilla linjoilla. 

– Päiväkoti ei ole rahastuspaikka, tässä pitää oikeasti olla tunne mu-
kana. Päivänsäde on auki ympäri vuoden ja noudatamme muutenkin 
samoja sääntöjä kuin julkisella puolella. On valitettavaa, jos kaikki ei-
vät niin tee. n

KOKOPÄIVÄHOIDON HOITOPÄIVÄT 2005–2015

"VANHEMPIEN  

VARALLISUUS  

MÄÄRITTÄÄ,  

KEIDEN KANSSA  

LAPSET SAAVAT  

LEIKKIÄ."

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 
haluaa julkisille ja yksityisille päiväko-
deille samat pelisäännöt. Kuva AnnArt.
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Miten menettelen, kun 
lähden Ruotsiin työnhakuun? 
Olen aikeissa lähteä Ruotsiin työnhakuun. Miten toimin Ruotsin päässä 
A-kassan kanssa, mikäli haluan siirtää JHL-jäsenyyteni kertyneine päivi-
neen johonkin Ruotsin työttömyyskassoista? Jossakin oli maininta, että 
heti ensimmäisenä työpäivänä pitäisi liittyä A-kassaan, muuten tulee 
ongelmia. Kuinka toimin?

Vastaus:
Jos saat työttömyyspäivärahaa Suomesta, voit halutessasi lähteä kolmeksi kuu-
kaudeksi työnhakuun Ruotsiin kotimaasta maksetun päivärahan turvin. Kun sit-
ten pääset Ruotsissa työhön sikäläiselle työnantajalle, sinun on pääsääntöisesti 
kuuluttava Ruotsin työttömyysvakuutusjärjestelmään ja näin ollen liityttävä 
ruotsalaisen työttömyyskassan jäseneksi.

Kassaoikeus siirtyy ruotsalaiseen kassaan, kun olet täyttänyt Ruotsissa ns. 
rajaehdon. Tätä rajaehtoa voi tiedustella Ruotsin työvoimatoimistosta tai työttö-
myyskassasta.

Rajaehto tarkoittaa niitä työssäoloviikkoja, jotka vaaditaan työskentelymaas-
sa, jotta Suomen työssäoloehto voidaan lukea hyväksi. Suomessa rajaehto on 
neljä työssäoloviikkoa, mutta Ruotsissa ehto lasketaan eri tavalla.

Tarvitset PD U1 -todistuksen siirtääksesi toisessa maassa kertyneet työs-
kentely- ja vakuutuskaudet ruotsalaiseen kassaan. Saat todistuksen kotimaan 
kassasta tai työvoimaviranomaiselta, jonka työttömyysvakuutuksen piiriin 
kuuluit Ruotsiin muuttoosi asti. Ruotsissa tuosta todistuksesta voidaan käyttää 
nimitystä ”ylimenokausitodistus”.

Jos et löydä töitä kolmen kuukauden aikana, sinun kannattaa pysyä oman 
ammattiliittosi ja kassasi jäsenenä maksamalla minimijäsenmaksua. Se on kah-
deksan euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta. Näin kassajäsenyyden siirrosta 
maasta toiseen ei aiheudu katkosta.
Lisätietoja
norden.org/fi/haloo-pohjola/ruotsi/tyoeskentely-ruotsissa/tyoenhaku-ruotsissa

ETUUSKÄSITTELIJÄ ANU HÄMÄLÄINEN-SKARP, 
JHL-TYÖTTÖMYYSKASSA

KYSY IHMEESSÄ

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

Miten saan tessin käsiini?
Toimin luottamusmiehenä oppimiskeskuksessa, jossa noudatetaan yksi-
tyisen opetusalan työehtosopimusta. Mistä minun on mahdollista saada 
painettu versio alan tessistä?

Vastaus:
Työehtosopimuslaissa todetaan seuraavaa: ”12 § Työehtosopimukseen sidottu-
jen työnantajain on pantava työehtosopimus nähtäville sen alaisille työpaikoille.” 
Työnantajan tehtävä on hankkia sinulle työehtosopimus luottamustoimesi hoitoa 
varten. Juuri tuo työehtosopimuslain pykälä velvoittaa työnantajaa hankkimaan 
työehtosopimuksen työntekijöiden käyttöön (esimerkiksi kahvihuoneisiin), jotta 
työntekijät voivat tutustua siihen työnantajan valvomatta.
Nykyään monet työnantajat toteavat, että onhan ne tessit netissä. Niin ovatkin, 
mutta lain sanamuoto viittaa kuitenkin työehtosopimuksen pysyvään esillepa-
noon.

Linkki yksityisen opetusalan työehtosopimukseen sekä tuoreimmat alaa kos-
kevat neuvottelutulosten tiivistelmät löytyvät myös liiton verkkosivulta
jhl.fi/portal/fi/sopimukset/yksityisten_alojen_sopimukset/yksityinen_opetus-
ala/yksityisen_opetusalan_tyoehtosopimus_

 
SOPIMUSTOIMITSIJA SARI JOKINEN

JHL:N EDUNVALVONTALINJA

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

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

Onko työtehtävissä pakko käyttää 
henkilökohtaisia pankkitunnuksia? 
Voiko työnantaja velvoittaa minut kirjautumaan omilla pankkitunnuksilla 
sivuille, joita tarvitsen työtäni varten? Kyseessä ovat yksilöllisen oppilas-
huoltotyöryhmän palaverimuistiinpanot, joihin päästäkseen on siis pakko 
käyttää henkilökohtaisia pankkitunnareita. Työnantajani mielestä tämä 
on normaali käytäntö, eikä vaihtoehtoisia tunnistautumistapoja ole.

Vastaus:
Asian selvittelyä varten pyysin tietosuojeluvaltuutetun lausunnon (diaarinumero 
2290/41/12), joka koskee vastaavanlaista tapausta. Siinä todetaan seuraavasti: 
”Kysymys siitä, millä välineellä virkamies/työntekijä tunnistautuu viranomaisen 
tietojärjestelmään, jota tarvitsee työtehtävien hoitamiseen, kuuluu lähtökohtai-
sesti työnantajan määräysvallan piiriin, eikä tietosuojavaltuutetulla ole toimi-
valtaa ottaa asiaan kantaa. Henkilötietojen asiallisen käsittelyn osalta totean 
kuitenkin, että lähtökohtaisesti viranomaisen rekisterinpitäjänä tulee tarjota 
ns. vahvaa tunnistautumista edellyttävät välineet virkamiesten/työntekijöiden 
käyttöön. Niinpä henkilökohtaisten pankkitunnusten käyttö tunnistautumiseen 
virka- ja työtehtävien hoitoa varten ei ole suositeltavaa virkamiehen/työntekijän 
tietoturvan kannalta, eikä myöskään luottolaitostoiminnasta annetun lain ja 
siihen sisältyvän salassapitovelvollisuuden nojalla. Katson, että ketään ei voida 
velvoittaa käyttämään henkilökohtaisia pankkitunnuksia edellä kuvatussa tarkoi-
tuksessa.”

Kuten tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion lausunnosta käy ilmi, ei työntekijä 
ole velvollinen käyttämään omia pankkitunnuksia työtehtävien hoitoa varten. 
Niinpä voit todeta työnantajalle, että hänen tulisi järjestää toisenlainen tunnis-
tautumiskeino.

Voit selvittää asian työnantajan kanssa kahden tai ottaa yhteyttä työpaikan 
pääluottamusmieheen, joka voi pyytää paikallisneuvottelua asiasta.

ALUETOIMITSIJA LAURI VIHERVÄ 
JHL:N ETELÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
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MINÄ NUMEROINAMINÄ NUMEROINA

TIINA VIRTANEN, 34
Kotipaikka: Turku
Koulutus: laboratorioalan perustutkinto, 
laborantti ja laboratorioanalyytikko (AMK)
Ammatti: laborantti
Työnantaja: Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piiri, Tyks-Sapa-liikelaitos
Perhe: avopuoliso, 2 koiraa
Harrastukset: koirat, lukeminen, matkusta-
minen

0 sometiliä

15 vuotta laboratoriotyötä,

  10paria suojahansikkaita kuluu per päivä 

luen vuodessa noin30kirjaa

kukkarossa juuri nyt noin 3 euroa

 2työkaveria samassa laboratoriossa,

ULLA PUUSTINEN, KUVA VESA-MATTI VÄÄRÄ

1lähiesimies

”PARASTA TYÖSSÄNI OVAT VAIHTE-

LEVAT PÄIVÄT JA HAASTAVAT TILAN-

TEET. KELJUINTA ON HENKILÖSTÖN 

RIITTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVA 

KIIRE. MYÖS SESONKI-INFEKTIOT 

RASSAAVAT, TALVISIN INFLUENSSAT 

JA SYKSYISIN BORRELIOOSI.”

 34samalla osastolla

työmatka5kilometriä

1 rikottu koeputki

kädet pesen 7kertaa työpäivän aikana,

uudessa tiskirätissä on0bakteeria, 
kuukauden vanhasta et halua tietää
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Tasa-arvotaistelija ei siedä työelämän

JUKKA MAARIANVAARA, 43

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti ja 
varatuomari.
Ura: Yhteensä 14 vuotta Tehyn lakimiehenä, 
neuvottelupäällikkönä ja edunvalvontajoh-
tajana. Aiemmin Opetusalan ammattijärjes-
tö OAJ:ssä ja tuomarina käräjäoikeudessa.
Perhe: Vaimo ja kaksi lasta.
Harrastukset: Moottoripyöräily ja valokuva-
us. Juoksee sen, minkä ehtii. Yrittää käydä 
salilla ja pyöräillä.
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Huhtikuussa tasa-arvovaltuutettuna aloittanut 
Jukka Maarianvaara pitää tärkeimpänä tehtä-
vänään valvoa tasa-arvolain noudattamista.

– Toimin lainvalvontaviranomaisena. Seu-
raan myös tasa-arvon kehitystä yhteiskunnassa.

Hän pitää tehtäväänsä kaksijakoisena.
– Samaan aikaan lainvalvontatehtävän kanssa yritän 

edistää tasa-arvoon liittyviä asioita ja pitää niitä esillä 
keskustelussa.

Satoja syrjitään vuosittain
Tasa-arvovaltuutettu saa työntekijöiltä vuosittain noin 
500–600 yhteydenottoa. Puolet niistä on ilmoituksia syr-
jinnästä.

– Ne ovat raskaussyrjintää ja muuta työhönottoon ja 
palkkaukseen liittyvää syrjintää tai työsuhteiden päättä-
misiä, Maarianvaara kertoo.

Hän neuvoo, millä tavalla syrjintää kokeneen tulisi 
toimia ja minne kannattaisi ottaa yhteyttä. 

– Ensimmäiseksi annan neuvontaa ja ohjeita. Onko 
mahdollisesti syytä ottaa yhteyttä vaikkapa omaan am-
mattiliittoon, poliisiin tai johonkin muuhun viranomai-
seen ja lähteä viemään asioita eteenpäin.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan alttiimpia syrjinnälle 
ovat epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät.

– Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa se-
kä nollasopimuksella olevilla on hyvin heikko työsuh-

deturva. Nollasopimuksella voi käydä niin, että työnan-
taja vain lopettaa tuntien antamisen ja se on siinä, Maa-
rianvaara tietää.

Maarianvaaran tehtäviin kuuluu myös ottaa yhteyt-
tä työnantajiin, jos yritykseltä puuttuu tasa-arvosuunni-
telma.

– Kerron heille, että asia pitäisi hoitaa kuntoon.
Tasa-arvovaltuutetun rinnalla Suomessa toimii myös 

yhdenvertaisuusvaltuutettu. Mihin teitä molempia tar-
vitaan?

– Puolisen vuotta sitten tehtiin selvitys, pitäisikö teh-
tävät yhdistää. Silloin katsottiin, että on perusteita säi-
lyttää molemmat.

Myös Maarianvaaran mukaan valtuutettujen roolit ja 
toimivaltuudet ovat erilaiset.

– Toinen keskittyy tasa-arvoasioihin ja toinen muu-
hun syrjintään.

Tasa-arvo hataralla pohjalla
Jukka Maarianvaara ihmettelee samapalkkaisuusohjel-
mien tavoitteita ja tuloksia.

– Hallitusohjelmassa taitaa lukea, että Suomi on ta-
sa-arvoinen yhteiskunta, mutta on siinä vielä tekemistä. 
Samapalkkaisuus laahaa, ja perhevapaiden käyttöäkin 
pitäisi uudistaa nykyistä tasa-arvoisempaan suuntaan.

Edellisen samapalkkaisuusohjelman kaudella nais-
ten ja miesten keskimääräinen ansiotasoero kaventui al-

Tasa-arvotaistelija ei siedä työelämän

Tehyn neuvottelujohtajan paikalta tasa-arvoval-
tuutetuksi siirtynyt Jukka Maarianvaara aikoo 
kaventaa miesten ja naisten välistä palkkaeroa. 
Hän ei voi sietää työelämän epätasa-arvoa.

MIKA PELTONEN 
KUVAT KARI HULKKO

epätasa-arvoa
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le 17 prosentin.
Kehityksen perusteella ero pie-

nenee sosiaali- ja terveysministeri-
ön mukaan vähintään 12 prosent-
tiin viimeistään vuoteen 2025 men-
nessä.

– Uusi samapalkkaisuusohjel-
ma on kirjoitettu vielä löperömmin 
kuin edellinen. Siinä ei ole edes ta-
voitetta. Sanotaan vain, että jos ny-
kyinen meno jatkuu, palkkaero ka-
penee, Maarianvaara tuhahtaa.

82 senttiä ei riitä elämiseen
Entinen Tehyn neuvottelujohtaja Maarianvaara 
kertoo muistavansa kokoomuksen vaalimainok-
sissa seikkailleen Sari Sairaanhoitajan, jolle Tehy 
hoiti aikoinaan työtaistelu-uhalla kohtalaiset pal-
kankorotukset.

– Hämärästi muistan joskus kuulleeni hänestä, 
hän hymähtää.

Naisen euro on nykyisin noin 82 senttiä. Riittä-
vätkö tällaiset tulot elämiseen?

– Kyllä ne tuntuvat monelle riittävän, mut-
ta kaikkien kannattaa miettiä, minkälaiseen elä-
miseen. Minä en oikein usko, että enää kannattaa 
hirvittävästi puhua palkka-alesta, Maarianvaara 
naurahtaa.

Hänen mukaansa Suomen palkkataso ei pää-
tä huimaa.

– Ei siinä hirvittävän suuria korjausliikkeitä ai-
nakaan alaspäin ole tarpeen tehdä, vaikka työn-
antajat Suomessa sellaista keskustelua ovat käy-
neetkin.

Samasta työstä sama palkka
Naisten ja miesten kuuluisi Maarianvaaran mie-
lestä jo tällä hetkellä saada samasta työstä samaa 
palkkaa. Tasa-arvovaltuutetun viisivuotisella toi-
mikaudella hän aikoo pitää asiasta meteliä.

– Palkkaepätasa-arvon taustalla oleville syille 
täytyy tehdä jotakin. Perhevapaat ovat varmasti 

yksi asia, mutta näen isona ongel-
mana myös työelämän jakautumi-
sen naisten ja miesten töihin, Maa-
rianvaara viittaa tuoreeseen nuori-
sobarometriin.

Sen mukaan nuoret tytöt halu-
avat edelleen hoiva-aloille ja pojat 
tekniikan ja ICT-aloille.

– Tämä täytyy saada purettua. 
Samapalkkaisuutta ei voi jättää 
ammattien tasa-arvoistumisen va-
raan.  Palkkaepätasa-arvoa on pu-
rettava lyhyemmässä aikataulussa.

Tasa-arvolaki syytä tuntea
Uusi tasa-arvovaltuutettu aikoo pitää tasa-arvo-
asiat yhteiskunnan agendalla ja toivoo, että niitä 
pystytään myös edistämään poliittisessa päätök-
senteossa.

 Maarianvaaran mielestä on tärkeää, että tasa-
arvolain velvoitteet tunnetaan ja että niitä nouda-
tetaan suomalaisissa yrityksissä.

– Laissa mainitaan tasa-arvosuunnittelu ja ta-
sa-arvon edistäminen työelämässä ja muualla 
yhteiskunnassa. Tasa-arvovaltuutetun työssä on 
myös valvontatehtävä ja koordinointi.

Miesten ja naisten missio
Maarianvaara on toinen miespuolinen tasa-arvo-
valtuutettu Paavo Nikulan jälkeen.

Onko sukupuolella merkitystä tehtävässäsi?
– Itse ajattelen, että tasa-arvo on miesten ja 

naisten missio, hän toteaa.
Hän pohtii hetken, kuinka miehen valitsemi-

nen tasa-arvovaltuutetuksi tulkitaan.
– Voi olla, että tällä on positiivinenkin signaali. 

Ettei tule sellaista kuvaa, että tämä on "vain jokin 
naisten juttu". n

Kuusi nopeaa
Tyttöjä on patistettava poikien töihin?

– Sanotaan, että alat pitäisi tehdä sillä 
tavalla houkutteleviksi, että molemmat 
hakeutuisivat toistensa aloille. Ettei olisi 
tällaisia sukupuolittuneita työmarkkinoita. 
Naisten ja miesten kuuluisi jo tällä hetkel-
lä saada samasta työstä samaa palk-
kaa. Perhevapaistahan on käyty paljon 
keskustelua. Niiden käyttöä pitäisi saada 
uudistettua vähän tasa-arvoisempaan 
suuntaan.

Tasa-arvolaki on rikki?
– Laki on varmasti ihan hyvä, mutta olisi 
toivottavaa, että sitä myös noudatettaisiin 
kaikin puolin. Ei Suomi mikään tasa-arvon 
ihanneyhteiskunta ole. Siinä on vielä 
tekemistä. 

Syrjinnälle ei voida mitään?
– Kyllä sille voidaan ja täytyykin voida. 
Mutta se vaatii tahtotilaa, jotta siihen 
päästään puuttumaan.

Palkkatasa-arvosta on sovittava 
työpaikoilla?
– Ei sitä voi pelkästään työpaikoille jättää. 
Työpaikkojen toiminta on tärkeää, mutta 
tasa-arvoa pitää edistää myös valtakun-
nan tasolla.

Hallitus on hoitanut hienosti tasa-
arvoasioita?
– Hallitusohjelmassa ei oikeastaan sanota 
tasa-arvosta muuta kuin, että Suomi on 
tasa-arvoinen maa. Poliittisissa piireissä 
on selvästi ajatusta, että jotakin tarvitsisi 
tehdä ja asioita jollakin tavalla edistää. 
Mutta miten pitkälle uudistukset tällä hal-
lituskaudella edistyvät, on toinen asia.

Kesätöitä voidaan teettää työ-
ehtosopimuksia pienemmällä 
palkalla?
– Ei voida. Myös kesätyöläisille on mak-
settava sopimusten mukaan.

"PALKKA- 

EPÄTASA-ARVON 

TAUSTALLA  

OLEVILLE SYILLE 

ON TEHTÄVÄ  

JOTAKIN"

Jukka Maarianvaara ei usko hallitus-
ohjelman väitteeseen, jonka mukaan 
Suomi olisi tasa-arvoinen yhteiskunta.
– Tasa-arvo on naisten ja miesten yh-
teinen missio. Miehetkään eivät aina 
nauti tasa-arvoisesta kohtelusta.
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MOTIIVOINTI

– Tupakoinnin voisi kieltää koko-
naan. On aivan turhaa tärvätä 
siihen terveyttään ja rahojaan,  
täräyttää terveysasiantuntija 
Maija Kolstela Hengitysliitosta. 
Täyskieltoa odotellessa kannattaa 
yrittää tupakoinnin lopettamista. 
Jos siinä onnistuu, sekä kroppa 
että työnantaja kiittävät. 

AATU KOMSI JA MAARIT UUSIKUMPU 
KUVA TUOMAS MARTTILA / LEHTIKUVA

Tupakoinnin lopettamisen taustalla on monenkir-
javia syitä. Erään äidin sai pysähtymään se, kun 
teini-ikäinen tytär kysyi, aiotko äiti hankkia vielä 
toisenkin syövän. Ilman syöpääkin tupakoinnin 

lopettaminen kannattaa aina.  
 – Lopettaneet tuntevat voivansa ja jaksavansa entistä 

paremmin. Myös stressi siitä, että koska pääsee taas tu-
pakalle jää pois. Liikkuminen on aiempaa kevyempää ja 
mukavampaa, mikä lisää motivaatiota liikuntaan ja mui-
hinkin hyviin valintoihin, sanoo Hengitysliiton terveys-
asiantuntija Maija Kolstela.

Hän haluaa oikoa yleisiä harhaluuloja tupakoinnis-
ta ja sen lopettamisesta. Yksi yleinen virhe on, että tupa-
koinnin lopettaminen olisi kaikille tolkuttoman vaikeaa. 

– Kun ei se kaikille oikeasti ole.  Jos ei koskaan ole yrit-
tänyt lopettaa, kannattaa kokeilla, sillä muuten ei voi tie-
tää. Yksin ei lopettamisen kanssa tarvitse tuskailla, sillä 
apua on tarjolla. Ja jos kerralla ei onnistu, niin pitää yrit-
tää uudelleen, hän kannustaa.

Kolstelan mukaan toinen yleinen harha on, että tupa-
koijan terveysvaarana on lähinnä keuhkosyöpä. 

– Arjen toimintakykyä ja elämänlaatua voi kuitenkin 
pidempään ja hankalasti heikentää keuhkoahtaumatau-
ti, jonka tärkein syy on tupakointi. Tupakointi lisää myös 
sydäninfarktin ja aivoinfarktin riskiä ja vaikuttaa haital-
lisesti koko kehoon.

Rutiinit rikki
Tupakkariippuvuus on diagnosoitu sairaus, joten se ei 
ole pelkkä henkilökohtainen pahe vaan riippuvuusoi-
reyhtymä, jota voidaan hoitaa.  Riippuvuudesta johtuva 

Stop tupakalle
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MOTIIVOINTI

Stop tupakalle
oireilu tekee lopettamisen joillekin hankalaksi, ja monet 
ovat yrittäneet lopettaa monta kertaa. Miksi lopettami-
nen sitten onnistuu toisille helpommin kuin toisille? Seli-
tys voi löytyä geeneistä, sillä ne vaikuttavat nikotiiniriip-
puvuuden voimakkuuteen. 

– Jos on voimakas riippuvuus ja tupakoinut pitkään, 
niin totta kai irrottautuminenkin on vaikeampaa. Toi-
saalta monet tuntuvat nykyään kaipaavan nopeaa ratkai-
sua, joka onnistuisi ikään kuin nappia painamalla.  On 
kuitenkin itsestä kiinni, että pääsee irti. Pitää olla vahva 
motivaatio lopettaa, pelkkä aikomus ei riitä, Kolstela sa-
noo.

Tupakointi aiheuttaa sekä fyysistä, sosiaalista että 
psyykkistä riippuvuutta. Kolstela kehottaa keräämään 
tietoa ennalta vieroitusoireista ja valmistautumaan nii-
hin hyvin, jotta ne eivät säikäytä ja anna tekosyytä olla 
lopettamatta.   

– Fyysiset vieroitusoireet ovat pahimpia alussa ja kes-
tävät ehkä noin 2–3 viikkoa, mutta niitä voidaan lievit-
tää. Sosiaalisten ja psyykkisten oireiden hankalin vaihe 
kestää 3–6 kuukautta, koska lopettajan pitää keksiä, mi-
ten sen entisen rutiinin rikkoo ja opetella pois tavasta ja 
tilanteista, joissa aiemmin tupakoi. 

Hän korostaa, että tupakoinnin lopettaminen on iso 
elämänmuutos. 

– Pitää hyväksyä, että matkan varrella voi tulla niin 
hyviä kuin huonojakin tunteita ja tuntemuksia.

Ne hyvät tekosyyt
Monet puolustelevat tupakointia tekosyillä ja sen myön-
teisillä vaikutuksilla muun muassa stressiin ja rentoutu-
miseen. 

– Aina on huono tilanne lopettaa, vaikkapa grillikau-
den avajaiset, uusivuosi tai ystävän synttärit. Aika mo-
nella tupakka liittyy niin vahvasti tunteisiin ja tilantei-
siin. Koetaan, että se helpottaa ärsytystä tai stressiä. Ei 
rentouta, vaan se lievittää tupakoivalle tulevia fyysisiä 
oireita, kun nikotiinipitoisuus elimistössä on laskenut 
edellisestä tupakointikerrasta. Nikotiinista puolet pois-
tuu elimistöstä reilussa tunnissa, joten uusi nikotiinian-
nos tarvitaan 1–2 tunnin välein, Kolstela selvittää.

Joiden mielestä tupakoinnin lopettaminen lihottaa. 
– Sillä on mitättömän pieni vaikutus kalorimääriin.  

Joillekin voi tulla 3–4 kiloa lisää, mutta se liittyy enem-
män käden ja suun totuttuun yhteistyöhön. Ruokahalu 
toki paranee haju- ja makuaistin virkistymisen mukana, 
mutta ohimenevästi.  

Kolstela muistuttaa, että aski tupakkaa päivässä on 
verrattavissa 40 kilon ylipainosta aiheutuvaan haittaan.

– Harvalle tulee 40 kiloa lisää, kun lopettaa tupa-
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koinnin.  Sitä paitsi liikunnalla ja syömisiään tarkkailemal-
la voi hillitä painonnousua. Pari kolme kiloa on pientä ver-
rattuna tupakoinnin haittoihin.  Lopettamisen siirtäminen 
tekosyillä ei tuo hyvää tulosta. 

Tee riippuvuustesti
Kolstelan mukaan lopettaminen on 
aina yksilöllinen prosessi, ja apua 
kannattaa miettiä sen mukaan, mil-
laista tukea arvioi tarvitsevansa.   
Jotkut haluavat yksilöllistä ohjausta, 
jotkut eivät käytä mitään tukea. Osa 
lopettaa kertalaakista, ja osa pyrkii 
vähentämään askel askeleelta. 

– Vähentämisessä pitää kuiten-
kin oikeasti koko ajan vähentää ja 
lopulta lopettaa kokonaan, koska 
tupakoinnissa ei ole turvarajoja. Eli 
on harhakäsitys, että vain iso mää-
rä tupakkaa aiheuttaa terveysongel-
mia, hän sanoo. 

Apua oman lähtötilanteen ar-
viointiin voi hakea terveysasemal-
ta, työterveyshuollosta ja apteekista. 
Aluksi arvioidaan nikotiiniriippuvuuden voimakkuus, 
terveydentila ja onko motivaatio kohdallaan. Riippuvuut-
ta voi testata Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä, jo-
ka löytyy osoitteesta paihdelinkki.fi

Laastarista lääkkeisiin
Vierotusoireita voi helpottaa lopettamiseen tarkoitetuilla 
apukeinoilla. Nikotiinikorvaushoidossa käytettäviä tuot-
teita ovat muun muassa laastarit, imeskelytabletit ja suus-
umutteet. Vieroituslääkkeet taas ovat keskushermoston 
kautta tupakanhimoon vaikuttavia reseptilääkkeitä, joi-
den käyttö edellyttää lääkärin ohjausta. 

– Jos on voimakas fyysinen riippuvuus, kannattaa ko-
keilla nikotiinikorvaushoitoa. Siihenkään ei ole tarkoitus 
jäädä ikuisesti kiinni, joten korvaushoidossa nikotiinin 
määrä pitää vähentää asteittain. Jos nikotiinikorvaustuot-
teista ei ole apua, kannattaa yrittää vieroituslääkkeilläkin, 
ellei niiden käyttöön ole terveydellistä estettä. Lääke hei-

JHL kannustaa tupakoimattomuuteen
Työnantajan kannattaa tukea tupakoinnin 
lopettamisessa, sillä tupakoimattomuus 
lisää työn tuottavuutta. Tupakoimattomat 
työntekijät ovat terveempiä ja jaksavat 
paremmin.

JHL:n työympäristötoimitsija Tuula 
Haavasoja, onko JHL:llä kantaa siihen, 
millaiset toimenpiteet työpaikoilla 
tupakoinnin vähentämiseksi ovat hy-
väksyttäviä ja mitkä puuttuvat liikaa 
työntekijän vapauteen? 
– JHL kannustaa terveyttä edistäviä toimia 
työpaikoilla kuten savuttomuus ja savuton 
kunta. Olennaista on, että tämänkin asian 
valmistelussa toteutuu aito yhteistoiminta. 
Savuttomuutta vastustavien näkökulmia 

ja perusteluja tulee aidosti kuulla ja hakea 
yhteistä näkemystä. Samaan aikaan tulee 
huolehtia myös tarvittavasta tuesta tupa-
koinnin lopettamiseen. Tukea voivat olla 
työterveyshuollon järjestämät vieroitus-
kurssit ja työnantajan tarjoama nikotiinin 
korvaushoito. Työnantajalla on kuitenkin 
valta päättää, saako työpaikan alueella tu-
pakoida ja voiko työntekijä mennä työajalla 
työpaikan alueen ulkopuolelle savuttele-
maan vai ei. 

Onko savuttomista kunnista tai työpai-
koista valitettu JHL:lle epäyhdenvertai-
sina tai muista syistä ongelmallisina?
– Savuttomuudesta ei ole valitettu, mutta 
tupakanhajusta esimerkiksi työautoissa ja 

työajan käytöstä tupakkataukoihin kylläkin. 
Savuttomat voivat kokea kohtuuttomana, 
että heidän pitää olla paikalla ahkeroimas-
sa, kun toiset käyvät ajattelemassa pihalla 
savuke suussa. 

Miten työnantajan ja muun työyhteisön 
tulisi suhtautua auttaakseen työnteki-
jää vierottumaan tupakasta? 
Uskon joukkovoimaan tässäkin asiassa. 
Kun porukalla päätetään, vertaistuesta on 
uskomattoman iso apu. Porukka voi myös 
palkita onnistumisesta itseään yhteisesti. 

savutonsuomi.fi
savutonkunta.fi

kentää itse mielitekoa ja auttaa näin eteenpäin, Kolstela 
selventää.  

Sähkötupakan varaan Kolstela ei lopettamista panisi.
– Se vain ylläpitää tapaa ja riippuvuutta ja jatkaa suun 

ja käden yhteistyötä. THL:n sivuilla on tut-
kimustietoa, että osa niistä, jotka ryhtyvät 
käyttämään sähkösavuketta päästäkseen 
eroon normaaleista savukkeista, ryhtyykin 
käyttämään molempia. Eli ei se hirveän tu-
loksellista ole.

Tukea, rohkaisua ja kieltoja
Toiset eivät uskalla pyytää apua tupakoin-
nin lopettamiseen vaan pitävät sen omana 
tietonaan epäonnistumisen pelossa.

– Sanon kaikille, että kannattaa pyytää 
kannustusta, mutta pitää tuntea ystävät ja 
kaverit.  Ei kannata pyytää apua sellaiselta, 
joka ei itse halua lopettaa ja jota toisen lope-
tusyritys ärsyttää.  Kannustus voi olla esi-
merkiksi sitä, että toppuuttelee, jos vieroit-
tautumista yrittävä sanoo haluavansa tupa-

kalle.  Näin voi torjua hetkellisen ja ohimene-
vän mieliteon, Maija Kolstela sanoo.  

Kolstelan mukaan tupakkalaki säätelee tupakointia 
nykyään niin vahvasti, että on yhä helpompaa olla tupa-
koimatta. 

– Kulttuuri on työpaikoilla myös muuttunut, enää ei 
ole sellaista tupakkarinki-ihannointia. Ihmiset arvostavat 
nykyään terveyttä, hän sanoo.

Monet pitävät holhoamisena, kun tupakkalakeja tiu-
kennetaan. Silti Kolstela edistäisi tupakoimattomuut-
ta parveketupakointikiellolla ja valtakunnallisilla tervey- 
denedistämiskampanjoilla, koska kaikille ei ole selvää, mi-
tä haittaa tupakoinnista on. Lisäksi hän poistaisi logot tu-
pakka-askeista.  

 – Logottomat askit eivät herätä niin vahvoja mielikuvia 
kuin tuotemerkilliset. Ja onhan se jännää, että työpaikalla 
voidaan kieltää turvallisuussyistä tupakointi mutta ei koti-
oloissa. Muuttuuko se tupakansavu turvallisemmaksi par-
vekkeella? No, ei muutu. Passiivinenkin tupakointi on hai-
tallista. n

Nikotiinin korvaustuotteet helpot-
tavat tupakoinnin lopettamisessa.
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Pyykkivuoria ja tuottavuusloikkia

Muutaman viikon elo ilman astianpe-
sukonetta on pistänyt miettimään ta-
vallista enemmän tuottavuutta. 

Astioiden pesu käsin on yllättä-
vän aikaa vievää puuhaa. Tuo aika on poissa 
kaikesta muusta. Seurauksena on helposti pien-
tä kiirettä ja aikataulujen sotkeutumista. 

Kun uusi astianpesukoneeni viimein saapui, 
olin huojentunut. Sain arkeeni takaisin tuotta-
vuuslisän. Kone tiskasi astioita, minä sain tehdä 
muita asioita, kuinka ihana tila.

Miksi tuottavuuden parantaminen on meil-
le silti töissä niin usein kirosana? Vaikka koto-
na meitä jokaista harmittaa nimenomaan sil-
le vastakkainen tilanne. Esimerkiksi se, että ar-
kirytmimme sotkeutuu, vaikkapa juuri tärkeän 
kodinkoneen rikkoutumisen takia. Kenellepä 
meistä olisi aikaa pestä lakanapyykkien vuoria 
tai pienten lasten pyykkikasoja käsin?

Yhtenä syynä tätä ajattelueroa selittää var-
masti töiden organisoinnin vapaus. 

Kotioloissa johdamme itse itseämme. Ja 
teemme asiat omalta kannaltamme sopivas-
sa järjestyksessä. Jos aamulla on kiire, jätämme 
puurokattilan pesemättä. Tai jos illalla väsyttää, 
siirrämme pyykinpesun seuraavalle päivälle. Ja 
päätämme ihan itse sen, kuinka paljon siivoam-
me.

Työpaikalla asiat ovat vain harvoin ihan 
omia. Oman työn sujuvuus ja aikataulutus riip-
puvat koko ajan myös työkavereista ja asiakkai-
den tarpeista. Omissa käsissämme ei ole myös-
kään se, mitä asioita ja milloin siellä töissä teem-
me. Sen määrää puolestamme joko asiakas tai 
työnantaja.

Toinen ero on käytettävissä olevissa voima-
varoissa. Kotonakin on toisinaan ongelmia työn-
jaossa ja kotitöiden jakautumisessa. Tai siinä, et-
tä teinit (joita omassa taloudessani ei enää ole) 
eivät jaksa koskaan siivota omia jälkiänsä tai 
edes herätä ajoissa. 

Kotitöiden määrä on kuitenkin yleensä jos-
sain järkevässä suhteessa perheenjäsenten lu-
kumäärään. Työpaikalla näin ei välttämättä ole. 

Työtä voi olla ihan oikeasti liikaa ja työntekijöitä 
vastaavasti liian vähän.

Siksi vain harva meistä huutaa: ”Hip hur-
raa!”, kun esimies tulee ilmoittamaan, että nyt 
pitäisi miettiä myös sitä oman työn järkeistämis-
tä tai että työpaikalla aiotaan seuraavaksi ottaa 
oikein kunnollinen tuottavuusloikka. 

Tuottavuusloikat ovat kuitenkin pohjimmil-
taan myönteisiä asioita työpaikkojen arjen ja ko-
ko yhteiskunnankin kannalta. Aivan kuten ovat 
toimivat kodinkoneetkin. Molemmat vapautta-
vat aikaamme käytettäväksi johonkin muuhun 
asiaan.

Tuottavuusloikkien iloisuutta vähentää se, et-
tä ne eivät toteudu sormia napsauttamalla. Nii-
den aikaansaaminen vaatii paljon hyvää johta-
mista ja monen asian oikeanlaista yhteensovi-
tusta. Kaikkea sitä, mikä on monesti siellä omal-
lakin työpaikalla ainakin pikkuisen pielessä. 

Työpaikkojen ajankäyttö ja aikaansaannokset 
eivät yleensä muutu pelkällä esimiehiltä ja joh-
dolta tulevalla käskyllä. Pysyvät työn laadun ja 
sisällön muutokset vaativat aikaa, vaivaa ja si-
toutumista myös työntekijöiltä. Siksi tuottavuus 
paranee parhaiten ihmiset mukaan ottavan joh-
tamisen avulla.

Työn aikaa ja paikkaa emme yleensä päätä 
itse. Mutta hieman suuremman määräysvallan 
saaminen siihen, miten sitä omaa työtämme yh-
dessä toisten kanssa teemme, lisää yleensä työ-
teon sujuvuutta ja asioiden valmiiksi saamista. 

Se puolestaan vähentää kiireen ja rasittunei-
suuden tunnetta. Ja poistaa työnteon pullonkau-
loja ja niistä johtuvaa tyhjäkäyntiä. Silloin on jo 
otettu monta askelta paremman tuottavuuden 
polulla. 

Kun tarpeeksi moni työpaikka pääsee samal-
le polulle, muutos näkyy myös koko kansanta-
louden tasolla. Ja jonkinlainen hyvän kierre on 
jo alulla.

SUVI-ANNE SIIMES 
TOIMITUSJOHTAJA 

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY

Työttömien aktivointimalli ja 
pakko hakea vähintään kah-
tatoista työpaikkaa kolmessa 
kuukaudessa puhuttaa SAK:n 
Facebook-sivulla:

Mistä avoimet työpaikat 
kaikille työttömille, koska 
työpaikkoja on vähän ja 
hakijoita kaksi kolme kertaa 
enemmän. Ja mitä paikkoja 
nuo joka viikko hakevat, kos-
keeko kaikkia työpaikkoja, 
vaikkei olisi koulutustakaan 
ko. tehtävään?

Eija Piiparinen

Itse en ole huolissani siitä, et-
tä työttömän pitäisi lähettää 
nuo 12 hakemusta kolmessa 
kuukaudessa. Enemmän olen 
huolissani siitä, että työpai-
kat menevät piiloon, kun yri-
tykset ja hr-ihmiset pelkäävät 
hakemusten tulvaa.

Jarno Jakke Hämäläinen

Työvoimatoimiston sivuil-
la samat paikat alinomaa 
auki, miksi niitä ei täytetä. 
Rekryfirmoissa olemattomia 
työpaikkoja, kun meet haas-
tatteluun, niin paikkaa ei ole 
olemassakaan.

Riitta Välimaa

Puhelinmyynti ei ole työtä 
vaan ihmisten häirintää. Ja 
paikka lähtee alta heti, jos 
et tee minimimyyntiä heti 
ensimmäisenä päivänä.

Jenni Kuikka

JHL:n Facebook-sivulla 
puhutti sosiaalihuollon 
Suosikki-rekisteri ja STM:n 
aie muuttaa ammattihenkilö-
lainsäädäntöä. Ammattihen-
kilölainsäädäntöön aiotaan 
lisätä ainakin kuntoutuksen 
ohjaajat (AMK).

Mihin on unohdettu vajaa-
mielishoitajat?!!!
Jaana Lehtonen

JHL:n mielestä yhteisöpe-
dagogit (AMK) tulee lisätä 
sosiaalihuollon laillistettui-
hin ammatteihin. Samoin 
nimikesuojausta kaipaavat 
vajaamielishoitajat ja päivä-
hoitajat. Liiton edunvalvonta 
työskentelee asian eteen ja 
valmistelee esitystä STM:lle.

JHL
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1.  Miksi pyrit puheenjohtajaksi?

Päivi Niemi-Laine: Aktiivit 
pyysivät jatkamaan JHL:n 
puheenjohtajana. Suostuin, 
koska tuli sellainen tunne, 
että työni on ollut merki-
tyksellisestä ja palvellut 
aktiiveja, jäseniä ja liittoa 
oikealla tavalla. Erityisesti 
pyynnössä korostettiin ro-
hkeuttani tarttua vaikeisiin 
asioihin ja uudistaa liittoa 
sekä yhteiskunnallista otet-
tani. On tärkeää tietää, miten 

vaikutamme JHL:ssä jäsentemme työllisyyteen ja työsuh-
teen ehtoihin tärkeiden neuvottelu- ja sopimusjärjestelmien 
lisäksi. Laaja edunvalvonta on tämän päivän liittoedunval-
vontaa.

Håkan Ekström: Olen ilm-
oittanut, että olen käytettä-
vissä liiton puheenjohtajaksi. 
Työläisperhetaustaisena mi-
nulla syntyi aikaisessa vai-
heessa kuva siitä, että kaikki 
eivät tähän maailmaan synny 
hopealusikka suussa. Minä 
valitsin aikanaan ammatti-
yhdistysliikkeen kanavaksi 
toimia ja vaikuttaa. Ammat-
tiyhdistysliikkeen puolusta-
mat perinteisten arvojen 

pohjalta tavoittelemme yhteiskunnassa ja työelämässä 
inhimillisyyttä, turvaa ja oikeudenmukaisuutta. Puheen-
johtajana toimisin näiden tavoitteiden puolesta. Vaikka nyt 
haetaan liitolle johtoa tulevalle edustajistokaudelle, niin 
ay- toiminta - jos mikä - on kuitenkin joukkuepeliä. 

2.  Miksi olisit sopiva valinta tehtävään?

PN-L: Työni tärkein liikuttaja on oikeudenmukaisu-
uden levittäminen ja edistäminen. Olen periksi an-
tamaton, mutta sovitteleva ja neuvotteleva. Jäsenille 
annetussa edunvalvontalupauksessa ja tavoitteissa on 
pysyttävä. Olen työskennellyt Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto Jytyssä Helsingin aluetoimiston vas-
taavana, valtion suurimmassa ammattiliitossa Palkan-
saajajärjestö Pardiassa edunvalvonnassa asiamiehenä 
ja yhteiskuntasuhteista vastaavana sekä JHL:ssä tut-
kimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkönä. Siitä 
tehtävästä olen noussut toimialajohtajan, eli puheen-
johtajan varahenkilön tehtävään, ja nyt toimin JHL:n 
puheenjohtajana.  Minulla on hyvät verkostot niin 
palkansaajajärjestöihin, työnantajajärjestöihin, poliit-
tisiin puolueisiin sekä kansalaisjärjestöihin. Vaikut-
tamistyössä tämä kokonaisuus on erittäin tärkeä.

HE: Olen ollut KTV:n ja JHL:n jäsen 28 vuotta. Mi-
nulla on rivijäsenen tausta, jolla vuosien aikana on 
kehittynyt pitkäaikainen kokemus ja tuntemus tämän 
liiton toiminnasta. Liiton palvelukseen olen siirty-
nyt vuonna 1992, ja siitä lähtien olen toiminut liiton 
eri tehtävissä järjestötoiminnassa ja liiton neuvotteli-
jana. Tämä polku on vienyt minut aluetoimitsijasta, 
sopimustoimitsijaksi ja siitä edelleen muihin tehtä-
viin. Neuvottelupäällikön tehtävissä olen käytännössä 
vuodesta 2006 vetänyt ensin liiton yksityisen sektorin, 
ja sittemmin myös kunta-alan, neuvottelutoimintaa 
yhdessä kulloisenkin liiton puheenjohtajan kanssa. 
Liiton puheenjohtaja vastaa liiton keskustason neuvot-
telutoiminnassa olen toiminut liiton nykyisistä toimi-
henkilöistä pisimpään. Pitkällä ay-kokemuksella liiton 
edunvalvontatoiminnasta on liiton johdossa käyttöä 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Kisa johtajuudesta
JHL:n puheenjohtajasta ja kahdesta toimialajohtajasta 
päättää JHL:n uusi edustajisto ensimmäisessä kokoukses-
saan 5.-7. kesäkuuta Helsingissä. Edustajiston ja liiton joh-
don kausi on viisivuotinen. Millaisina ehdokkaat näkevät 
liiton tulevat haasteet?
KAISA LÄÄRÄ, KUVAT JHL:N KUVAPANKKI
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PN-L: Ammattiliittojen asemaa on parannettava, ja lisät-
tävä niiden uskottavuutta laajassa yleisössä. Liiton on 
oltava sellainen, että siihen halutaan liittyä ja kuulua. 
Palvelujen ja tuotteiden on vastattava aktiivien ja jäsenten 
tarpeita. Meidän onkin uudistettava edunvalvonnan osalta 
ajatus siitä, mitä se on palveluna. Sote-uudistuksessa on 
tärkeää, että olemme mukana kaikissa sopimuspöydissä. 
Työehtosopimukset ovat liittomme tärkein peruskivi. 
Työehtosopimusten on oltava laadukkaita ja on pidettävä 
huoli siitä, että niitä ei halpuuteta. Meidän on pystyttävä 
kehittämään nykyisiä työehtosopimuksiamme siten, että 
työntekijöiden työsuhteen ehdot paranevat ja vastaavat 
aikaa. Kiky-neuvotteluissa en toiminut neuvottelijana. 
Jäsenten ostovoima on turvattava palkankorotuksilla. On 
oltava siellä, missä jäsenet ja mahdolliset jäsenet tarvit-
sevat edunvalvonta-apua. Paikallisen sopimisen osalta on 
annettava voimavaroja lisää aluetoimistoille ja yhdistyk-
sille.

”Suomea ei pelasteta 
työvoimaa  
halventamalla”
Teija Asara-Laaksonen on valmis jatka-
maan JHL:n toimialajohtajana. Häntä on pyytä-
nyt tehtävään joukko JHL:n aktiiveja eri puolilta 
maata. Asara-Laaksosella on pitkä ja laaja koke-
mus yhteiskuntavaikuttamisesta sekä edunval-
vontatyöstä, niin paikallisella kuin valtakunnal-
lisellakin tasolla.

Asara-Laaksonen valittiin toimialajohtajaksi 
ensimmäisen kerran vuonna 2001 silloisessa 
KTV:ssa. Tuolloin hän oli tehnyt pitkän uran 

pääluottamusmiehenä Vantaan kaupungilla. SAK:n hallituksessa Asara-Laaksonen 
on toiminut vuodesta 2001.

Asara-Laaksosta ehdolle pyytäneet korostavat hänen kokemustaan ja näkemys-
tään koko liiton edunvalvonnasta sekä yhteiskuntavaikuttamisesta. He arvostavat 
myös hänen ahkeruuttaan ja sitoutuneisuuttaan työhönsä.

– Suomea ei pelasteta työvoimaa halventamalla eikä työttömien etuja leik-
kaamalla. Liiton on elettävä työelämän muutoksessa mukana ja toimittava myös 
itsensä työllistävien ja pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi. Tekoja syntyy 
ottamalla ammattiyhdistysliikkeen voima taas käyttöön! Asara-Laaksonen sanoo.

”Ennakkoluulottomasti, mutta tiukasti”
Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava erityisasiantuntija Minna Salminen on käy-
tettävissä ammattiliitto JHL:n toimialajohtajaksi. Salminen on toiminut JHL:n yhteis-
kuntavaikuttamisen tehtävissä viimeiset kolme vuotta. Sitä ennen hän työskenteli 
JHL:n valtiosektorin sopimustoimitsijana vuoden 2011 alusta lukien. Koulutukseltaan 
Salminen on kasvatustieteen maisteri.

Salminen arvioi omaavansa näkemystä ja kokemusta viedä yhteisiä asioita eteen-
päin.

– Liittomme ja etenkin jäsenkuntamme tulee olemaan ison haasteen edessä 
lähivuosina, koska yhteiskunnan palvelurakenteet muuttuvat. Haasteeseen tulee 
tarttua ennakkoluulottomasti, mutta tiukasti. Olen erityisesti kiinnostunut kehittä-

mään liittomme järjestötyötä 
ja vaikuttajaviestintää osana 
edunvalvonnan kokonaisuut-
ta ja luonnollisesti yhdessä 
kovan luokan ammattilaisten 
kanssa. Osaan hyvin poliitti-
sen päätöksenteon, minulla 
on hyvät verkostot ja tunnen 
meneillään olevan maakun-
ta- ja sote-uudistuksen. Tästä 
osaamisesta liittomme hyötyisi 
varmasti, summaa Salminen.

”Liittomme on suurien haasteiden edessä”
Rehtori ja koulutuksen toimialueen päällikkö Anne Karjalainen on käytettävis-
sä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n 
toimialajohtajaksi. Karjalainen on vastannut 
vuodesta 2012 alkaen JHL:n koulutuspoliitti-
sesta edunvalvonnasta, ay-koulutuksesta se-
kä toiminut JHL-opiston rehtorina. Sitä ennen 
hän on työskennellyt johtotehtävissä koulu-
tusorganisaatiossa. Karjalaisella on vahvaa 
järjestö- ja kuntaosaamista sekä pitkä koke-
mus eurooppalaisesta lainsäädäntötyöstä ja 
vaikuttamisesta. Koulutukseltaan Karjalainen 
on filosofian maisteri.

– Tällä hetkellä julkiseen sektoriin ja 
hyvinvointialoihin kohdistuu samanaikaisesti 
useita eri muutoksia, kuten maakuntahal-
lintouudistus, sote-uudistus sekä ammatilli-
sen koulutuksen reformi. Nämä vaikuttavat 
liittomme jäseniin. Ammattiliittomme on suurien haasteiden edessä, jolloin liiton 
johdossa tarvitaan laajaa osaamista. Minulla on hyvät valmiudet kehittää liiton 
toimintaa, järjestötyötä ja edunvalvontaa yhdessä puheenjohtajan ja henkilöstön 
kanssa, sanoo Karjalainen.

He ovat ehdolla toimialajohtajiksi

HE: Yhteiskuntaa ja työmarkkinoita myllerretään nyt pe-
rustuksia myöten. On selvää, että nämä muutokset vai-
kuttavat myös liiton jäsenistöön. Liiton rooli on toimia 
jäsenten tukena näissä muutoksissa ja sen koneiston pitää 
olla kunnossa, jotta voimme toimia jäsenlähtöisesti, ro-
hkeasti ja oikeudenmukaisuutta vaalien. Se miten on-
nistumme järjestäytymisessä ja sopimuksellisessa edun-
valvontatyössä, muokkaa liiton tulevaa suuntaa. Tässä 
emme saa epäonnistua. Paikallisen edunvalvonnan ja 
keskustason neuvotteluvoima perustuu edelleen jäsen-
määrään. Liiton rakenteiden pitää pystyä vastaamaan 
muuttuvaan toimintaympäristöön kaikilla tasoilla. Kaik- 
kiin ”risahduksiin” ei liiton tarvitse reagoida, kaikessa ei 
tarvitse olla mukana. Resurssit pitää pystyä keskittämään 
jäsenille tärkeimpiin asioihin ja panostaa niihin kunnol-
la. Joistakin asioista pitää tarvittaessa luopua.  Mo-nessa 
kysymyksessä olemme osa laajempaa verkostoa. Näitä 
verkostoja on syytä vaalia ja yhteistyötä vahvistaa jatkos-
sakin. 

3.  Mikä on JHL:n suurin haaste tulevalla viisivuotiskaudella?

35    motiivi



PALVELUSIVUT

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

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.

Kesä tulee – ohjeita koulunkäyntiavustajien  
ja -ohjaajien päivärahan hakemiseen 

eWertti Nettikassa 
on sähköinen 
asiointipalvelu, jonka 
kautta voit lähettää  
hakemukset ja ilmoitukset 
työttömyyskassaan 
itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. 

Kesä on työttömyyskassassa vuoden kiireisintä aikaa. Paitsi hakemusten suuri määrä, usein myös puutteelliset tiedot hidastavat  
käsittelyä. Lähes puoleen saapuvista hakemuksista pitää työttömyyskassan pyytää täydennystä. Tästä syystä olemme listanneet  
alle päivärahan hakemista nopeuttavia ohjeita.

• Ilmoittaudu TE-toimistoon 
työnhakijaksi heti ensimmäi- 
senä työttömyyspäivänä.
- Päivärahaa voidaan maksaa 
vain ajalta, jolloin olet työn- 
hakijana

• Täytä päivärahahakemus 
eWertti Nettikassassa
- Lähetä hakemus aikaisintaan 
kahden viikon kuluttua työttö-
myytesi alkamisesta, siten että 
hakemus päättyy sunnuntaihin. 
Täytä hakemus huolellisesti.
- Mikäli sinulle maksetaan jo 
soviteltua päivärahaa, täytä 
hakemus edelleen normaalin 
hakurytmin mukaisesti kuu-
kausittain, vaikka työnteko olisi 
kesällä keskeytyneenä.
- Jos olet saanut päivärahaa vii-
meksi joulun ajalta 2016 tai sen 
jälkeen, voit täyttää muutetta-

van jatkohakemuksen. Muussa 
tapauksessa täytä ansiopäivära-
hahakemus.

• Liitä mukaan palkkatiedot: 
- Vähintään 26 kalenteriviikolta 
ennen työttömyyttä, jos et ole 
aiemmin saanut päivärahaa tai 
edellisestä työttömyydestäsi on 
kulunut yli 26 viikkoa. Mikäli 
jaksoon sisältyy palkattomia 
poissaoloja (esim. alennet-
tua sairasajan palkkaa), tulee 
todistuksen olla vastaavasti 
pidemmältä ajalta. Palkkatodis-
tuksen viimeisen päivän sekä 
työttömyyden alkamisen välissä 
saa olla enintään 30 päivää. Esi-
merkki: Jos jäät työttömäksi 5.6., 
voi palkkatodistus olla kirjoitettu 
31.5. asti.
- Jos olet ollut työttömänä 
edeltävän 26 viikon aikana, 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja hakemukseesi, yritämme soittaa 
sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, pyydämme 
selvityksen postitse. 
Voit seurata hakemuksen ajantasaista käsittelytilannetta helposti 
eWertti nettikassassa osoitteessa: www.jhl.fi/tyottomyyskassa. 
Kesällä hakemuksia saattaa saapua yhden päivän aikana yli tuhat, 

joten päivämäärätieto ei välttämättä vaihdu joka päivä, vaikka 
hakemuksia koko ajan käsitelläänkin. Hakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä, näin varmistamme tasapuolisuuden.

Ajalla 12.6.–4.8. puhelinpäivystyksemme toimii arkisin klo 9-11 

numerossa 010 190 300.

lähetä palkkatiedot edellisen 
ja nykyisen työttömyysjakson 
väliseltä ajalta.  
Esimerkki: Jos olet viimeksi 
saanut päivärahaa 26.2. asti 
ja jäät työttömäksi 5.6., lähetä 
palkkatiedot ajalta 27.2.–4.6.
- Suosittelemme, että pyydät 
palkkatodistuksen palkanlas-
kijalta, jolloin se useimmiten 
on oikealta ajalta. Jos tarvi-
taan lisäselvityksiä, saadaan 
todistuksesta palkanlaskijan 
yhteystiedot, ja tarvittavat 
tiedot voidaan pyytää suoraan 
todistuksen kirjoittajalta. Ellet 
hanki palkkatietoja palkanlas-
kijaltasi, lähetä tarvittavalta 
ajalta kaikki palkkalaskelmat, 
ei pelkästään viimeisintä 
laskelmaa.  

• Liitä mukaan muut  
tarvittavat liitteet: 
-  kopio työsopimuksesta, ellet 
ole toimittanut sitä jo aiemmin
- todistus työnteon ja palkan-
maksun keskeytyksen ajankoh-
dasta
- lomautusilmoitus, mikäli 
sinut on lomautettu
- selvitys vuosiloman ajankoh-
dasta, mikäli se osuu ajalle, 
jolta haet päivärahaa
- kopio päätöksestä, jos saat 
muuta sosiaalietuutta (esim. 
kotihoidontuki)
- kopio viimeisimmästä vah-
vistetusta verotuspäätöksestä, 
jos sinulla on sivutoimista 
yritystoimintaa
- palkkalaskelma, jos hakujak-
solla on työpäiviä
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ETELÄ-SUOMI

JOKIOISTEN KUNTA-ALAN  
AMMATTIYHDISTYS JHL 692
Vielä on paikkoja jäljellä Tampereelle Kome-
diateatteriin katsomaan Kaasua, komisario 
Palmu -esitystä 5.8. klo 13. Ennen teatteria 
tutustuminen Finlaysonin alueeseen sekä 
Työväenmuseo Werstaan näyttelyihin. Mu-
seon oppaat johdattavat meidät teatterille 
kertoen entisaikojen työläisten oloista.  
Lisät. Tarja Kirkkola-Helenius 0400 937 803.

HELSINGIN MIELENTERVEYS-
TYÖNTEKIJÄT JHL 580 
Ylimääräinen jäsenkokous 6.6. klo 16.30 
Laakson sairaalan luentosali, Lääkärinkatu 
8, rakennus 4 - pääovista keskeltä sisään. 
Päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuu- 
ja tilivelvollisille. Ilm. yhd. kotisivujen kautta 
5.6. mennessä helsinki580.jhlyhdistys.fi. 
Kahvitarjoilu.

TUUSULAN KUNNALLISET JHL 224
Yhd. mökki ”virkistysretki” JHL 224:n jä-
senperheille 26.8. Pertunmaalle Koukkujär-
ven rantamökille. Ohjelmassa on leppoisaa 
yhdessäoloa, ulkoilua ja saunomista (ota 
pyyhkeet mukaan). Osallistumismaksua 
ei ole, yhd. tarjoaa bussikuljetuksen, sekä 
ruokailun ja kahvit mökillä. Ilm. 30.6. 
mennessä taito.rasanen@tuusula.fi tai 
040 3143132. Kerro ilm. yhteystietosi ja 
mistä tulet kyytiin. Bussireitti ja aikataulu 
toimitetaan ilmoittautuneille. Lähtö klo 7 
ja paluu 22.

JÄRVENPÄÄN JHL 213
Menemme katsomaan Krapin kesäteatteriin 
Tankki täyteen komediaa 10.8. klo 19. Hinta 
26€ jäsen + 1 avec (kaksi yhden hinnalla). 
Sit. ilm. 15.6. mennessä jhl.huvitmk@gmail.
com. 

ESPOON KAUPUNGINTYÖN- 
TEKIJÄT/ELÄKELÄISET 197
- Espoon saaristoretki 12.6. klo 9.30 ta-
paaminen Nokkalanniemessä. Grillausta ja 
kahvittelua! sit. ilm. HETI!
- Kesäteatteri Tampereella. Kaasua ko-
misario Palmu! 9.8.Lähtö Espoon keskus-
tasta klo 8.30. Matkalla tutustumme Emil 
Wicktrömin ateljeehen jossa opastus ja Kari 
Suomalaisen  ateljeehen. Matka sis. lou-
naan, kahvi+leivos väliajalla ja kotimatka-
kahvin Hämeenlinnassa. Maksu jäsen 70€, 
avec 100€. Sit. ilm. 15.6. ja maksu 15.7. 
- Sokkomatka 25.9. Lähtö Espoon keskus-
tasta klo 8.45 maksu 40€ avec 67€ sis.  
pääsymaksut ja opastukset, lounaan ja kah-
vin. Sit. ilm. 14.8. ja maksu 8.9. Ilm. Ritva 
Hansen 0400 668 458. Eläkeläisjaoksen tili 
no: FI5657238120055437. 

ITÄ-SUOMI

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. 

KAAVIN KUNNALLISET  
TYÖNTEKIJÄT JHL 706  
Kaavin yhd. 706 tarjoaa yhd. jäsenelle 
lipun yhteen esitykseen Luikonlahden 
kesäteatterissa 2017. Ilmoittautuessa näytä 
jäsenkorttisi. 

KAAKKOIS-SUOMI

MIKKELI JHL 525
Teatterimatka Haukivuorelle katsomaan 
Rollaattorikapinaa 2.7. Lähtö Lääninhal-
lituksen edestä klo 14. Lipun omavastuu 
jäsen 10 € ja seuralainen 20 €. Sit. ilm. 
Tanjalle 040 764 3236 txt, laita viestiin ni-
mesi, jäsennumerosi ja mihin tapahtumaan 
ilmoittaudut, 16.6. mennessä. 

KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN JULKISTEN JA 
HYVINVOINTIALOJEN AMMATTI-
LAISET JHL 103
Ostosmatka Tuuriin Keskisen kyläkauppaan 
10.6. klo 8 Järjestöjen talon P-paikalta, 
Kalevankatu 4. Matkalla kahvit Keuruulla. 
Tuurista lähtö kohti Jyväskylää klo 15. Jy-
väskylässä n. klo 17.30. Matka on ilmainen 
yhd. jäsenille, sis. bussikuljetukset ja kahvit 
meno-paluumatkalla. Sit. ilm. 2.6. mennes-
sä tuula.jhl103@gmail.com. 

POHJOIS-SAVON ERITYIS- 
PALVELUJENYHDISTYS 125
Yhd. tarjoaa jäsenilleen musiikkinäytelmän 
Katri Helena Laulajatyttö. Rauhalahden 
kesäteatterissa 2.8. klo 19, väliaikatarjoilu. 
Mukaan mahtuu 20 jäsentä ilm. järjestyk-
sessä. Sit. ilm. vain tekstiviestillä 5.7. men-
nessä Mari Laitiselle 044 5547875.

OULU

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALO-
JEN OULUN YHDISTYS JHL 334  
Kulttuuritapahtuma tuki 1.6. Yhd. jäsenille 
myönnetään kulttuuritapahtuma tuki, 
joka on maksimissaan 30€ jäsen. Tuen saa 
lähettämällä tapahtuman kuitin ja yhteys-
tiedot mika.Backman@valtionkoulukodit.fi 
tai postissa Limingankoulutuskeskus/Mika 
Backman Lännentie 1, 91900 Liminka. Yksi 
tapahtuma / jäsen ja tämä on voimassa 
vuoden 2017 loppuun.

KALAJOEN JHL 652
Yhdistys järjesti arvonnan edustajistovaa-
leissa äänestäneiden jäsenten kesken. Ar-
vonnan suoritti ulkopuolinen taho, ja voitot 
menivät seuraavanlaisesti: Team Sportia 
100€ lahjakortti: Jaana Iso-Oja, Expert 
Kalajoki 100€ lahjakortti: Soili Pohjanoksa, 
S-ryhmä 50€ lahjakortti: Urho Björkbacka, 
Ravintola Koski-Hovi sunnuntailounas 
lahjakortti kahdelle: Jaana Jokela ja Raija 
Luoto, JHL-tuotekassi: Hilkka Tolonen
Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtai-
sesti. Onnea! 

Porvoo International College
Aikuiskoulutus, WSOYTALO
Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo
Puh. 019 574 0700, www.pointcollege.fi 

Tervetuloa syksyn 2017 koulutuksiin!

Työnohjaajakoulus 60 op, hinta 2350 €, kesto n. 2 vuotta 
Seksuaaliohjaajakoulutus 10 ov, 280 €, kesto 10 kuukautta 

Muistihoitaja 15 ov, 495 €, kesto n. 1 vuosi

Toteutus monimuoto-opetuksena. 
Opinnot on mahdollista suorittaa osittain verkossa.

Ilmoittautuminen: 
ilmoittautuminen@pointcollege.fi

Lisätiedot: 
Jaana Ågren, jaana.agren@pointcollege.fi, puh. 044 737 2488

Teija Simonsson, teija.simonsson@pointcollege.fi, puh. 044 737 2426 
www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 
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PALVELUSIVUT

PIRKANMAA

PIRKANMAAN ERITYISALOJEN 
YHDISTYS JHL 820
- Kesäteatteri 21.6. klo 18 Pyynikin kesä-
teatteri Uusi upea musikaali Niskavuoren 
nuori emäntä. Varaukset: jhl820.fi – 
PALAUTE-sivun kautta. 
Yhd.  jäsenhinta 15 €/kpl 1-2 lippua/näytös. 
Lisäliput 31 € (peruslippu 37 €). 
- Virkistysmatka Tallinnaan 9.-10.9. Ohjelma 
9.9. klo 6.40. Lähtö Tampereelta, Sakun 
oluttehdas, majoitus Nordic Hotel Forum. 
Yhd. jäsenhinta 50 €, kaveri 150 €. Varauk-
set: jhl820.fi – PALAUTE-sivun kautta.

PÄÄKAUPUNKISEUTU

HELSINGIN KUNNALLISET  
PERHEPÄIVÄHOITAJAT JHL 20
- Bussiretki Naantaliin 2.9. klo 8.30. Tutus-
tumme Kultarannan puutarhaan Mamselli 
Kupiaisen opastuksella faktaa ja fiktiota 
yhdistelevälle teemaopastukselle, jonka 
aikana kuullaan mitä presidenttimme ovat 
Kultarannassa tehneet ja mitä kaikkea 
kulissien takana onkaan tapahtunut. Kulta-
rannasta siirrymme maittavalle Suomi 100 
juhlalounas-buffetiin Poikon kylään Rymät-
tylään. Sen jälkeen Naantalin Maarianka-
dulle opaspysäkille ja tutustumme oppaan 
johdolla vanhaan idylliseen Naantaliin ja 
Naantalin luostarikirkkoon. Noin klo 16 
lähdemme kotimatkalle. Matkan jäsen hin-
ta 35€. Sit. ilm. pelttari.eila@outlook.com, 
tied. 050 5226 730.

- Kylpylämatka 11.-15.6 Viron Toila Spa 
Hotelliin. Laivamatka Helsinki – Tallinna 
lähtö 8.30.  Tallinnasta tilausbussilla Toi-
laan. Paluupäivänä  lähtö Toilasta klo 12 ja 
iltapäivä vapaata Tallinnassa, Eckerö lähtee 
Tallinnasta 18.30 saavumme Helsinkiin klo 
21. Matka sis.  kuljetukset,  majoituksen 2 
hh täysihoidolla, lääkinnällinen konsul-
taatio, 2-3 hoitoa päivässä, aamusauna 
klo 6–8, uima-hallin rajoittamaton käyttö, 
kuntosalin rajoittamaton käyttö, saunakes-
kuksen rajoittamaton käyttö,  aromihuone. 
Lisäksi on mahdollisuus kylpytakin käyttö. 
Lisäksi tarjolla on muita palveluita.  Hinta 
jäsen 180€, ei jäsen 225€. Sit. ilm.  pelttari.
eila@outlook.com,  tied. 050 5226 730.

LOHJAN SAIRAALAN JHL 134
- Kylpylämatka 13.10. Tarkempaa tietoa 
laitetaan Losa ja Pns virallisille ilmoitus-
tauluille 0 tai P krs. Myös paikallislehtiin 
laitetaan järjestö tai vastaavalle palstalle 
tietoa lähempänä ajankohtaa. Kylpyläressu 
on pe-su. Näillänäkymin perjantai pitää 
ottaa lomapäiväksi. 
- Ostosmatka Tuurin kyläkauppaan 5.8. 
Lähtö Lohjan sairaalan pihalta klo 7.30. 
Kts. tarkemmat tiedot Losa ja Pns virallisilta 
ilmoitustauluilta 0 tai P krs. Myös paikal-
lislehdissä asiasta ilmoitetaan järjestö tai 
vastaavalla palstalla. 
- Risteily Tallinnnaan 16.6. Lähtö Lohjan 
sairaalan pihalta klo 15.30. Paluu 17.6.  Kts. 
tarkemmat tiedot Losa ja Pns virallisilta 
ilmoitustauluilta 0 tai P Krs. 

SATAKUNTA

POMARKUN KUNNALLISET JHL 761
Retki Uuraisten Hirvaskankaalle katsomaan 
huutokauppakeisaria. Ilm. ajankohdan yms 
myöhemmin. Matkalle kaikki tervetullei-
ta (ei tarvitse olla yhdistyksemme jäsen). 
palsanmaki.fi. 

NAKKILAN KUNTA-ALAN  
AMMATTIYHDISTYS JHL 374
Edustajistovaalien arvonnassa onni suosi 
seuraavia yhdistyksen jäseniä: Eila Alisaari 
ravintola Mustavariksen, Kirsi Mäkelä meik-
ki- ja alusasupuodin ja Anni Nissilä kukka ja 
lahja Helli ja Vikun lahjakortit. Onnittelut! 

VARSINAIS-SUOMI

LIEDON JHL 557
- Kulttuurikävelyä Turussa 15.6. klo 18, 
lähtö Apteekkimuseon edestä, Läntinen 
rantakatu 13. Tutustutaan opastetusti 
Turun historiaan n. 2 tunnin ajan. Hinta 
jäseniltä 10€, kerätään paikan päällä. Sit. 
ilm. 11.6. mennessä marja.pausio@lieto.fi 
tai 050 530 8727. Lisät. ilmoitustauluilta ja 
kotisivuilta. 
- Samppalinnan kesäteatteri 18.8. esitys 
Rakkauden autokorjaamo klo 19. Hinta 
jäsen 15€, avecit 28 €. Sit. ilm. mielellään 
txt kesäkuun loppuun mennessä 040 722 
3694, e.alakyla@luukku.com tai 041 445 
3564, sari.leppanen@lieto.fi. Maksu mak-
setaan yhd.  tilille FI 76 4309 1440 003 37 
viimeistään 16.7. mennessä.

KAARINAN JHL 299
Pärnun matka jäsenille 24.-27.8. Tervise 
Paradiis-kylpylähotelli 2hh puolihoidolla. 
Matkan hinta jäsenille 200€, sis. bussi- ja 
laivamatkat, menomatkalla aamiainen 
laivalla, 3x aamiainen hotellilla, 3x illallinen 
hotellilla, paluumatkalla lounas laivalla, 
joitain kylpylän järjestämiä hoitoja (selviää 
myöhemmin). Sit. ilm. 29.5.–2.6. välisenä 
aikana 050 3732 548/Pia. Ilm. jälkeen mat-
ka maksetaan 30.6. mennessä yhd. tilille 
FI26 5710 8320 0343 36, saaja Kaarina JHL, 
viestikenttään oma nimi ja 24.-27.8.2017 
Pärnun matka. Ilm. ohjelmasta lisää myö-
hemmin. 

KUNNIAJÄSENET

Marja-Leena Karimäki, yhd. 566, Raisio 
Tuula Tuominen, yhd. 566, Raisio
Kerttu Turklin, yhd. 566, Raisio

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS 
OIKEUSHALLINNON TOIMIHENKI-
LÖT JHL 785
Käräjäsihteeri Aino Vihilälle on myön-
netty kunniajäsenyys. Aino ehti toimia 
ay-aktiivina lähes 40 vuotta. Onnittelut 
kunnianosoituksesta ja toivotamme rentoja 
eläkepäiviä.

Tutustu koko 
opintotarjontaan
www.utu.fi/avoin

• Kasvatustiede • Aikuiskasvatustiede • Erityispedagogiikka 
• Psykologia • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 
• Stressilääketiede • Gerontologia • Sosiaalitieteet ja sosiaalityö 
• Monikulttuurisuus • Luova kirjoittaminen • Ympäristötiede 
• Johdatus oikeustieteeseen • Työoikeus • Tietojenkäsittelytieteet 
• Ohjelmointiin keskittyvät opinnot • Johtaminen ja organisointi ym. 

Avoimen yliopiston opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuk-
sesta riippumatta. Opetusta Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä 
kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa ym. eri puolilla Suomea. 
Lisäksi joustavia verkko-opintoja. 
Lisätietoja www.utu.fi/avoin, puh. 040 867 6746, avoin@utu.fi

Kehitä osaamistasi,
opiskele uutta!

JHL Oulun seudun aluetoimisto  
ja Kajaanin toimisto 

Perhetapahtuma lauantaina 19.8.2017

Toimintaa koko perheelle
• Ruokailu klo 11–14
• Taiji esittelytunnit 
• Poniajelua ja -ratsastusta
• Potnapekka kieroajelua
• Telaketjukisailu
• Taitoajoa polkuautoilla
• Jättitikka ja -koris
• Taikapallot

Ilmoittautumiset omiin yhdistyksiin

Hietasaaren Nallikarin alueella Oulussa klo 10–16
• Pomppulinna
• Makkaranpaistoa
• Kasvomaalausta ja askartelupiste
• Arpoja
• Break Sokos Hotelli Eden -kylpylä
  - mahdollisuus majoittumiseen jäsenhinnalla

• Elävää musiikkia
• Järjestämme linja-auto- 
kuljetukset eripuolilta aluetta
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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
Ravitsemuspalvelujen opintopäivä 
8.8., Kuopio 
Kurssi on tarkoitettu ravitsemispalve-
lualalla koulujen ja muiden oppilaitosten 
ruokapalveluissa työskenteleville, sosiaa-
li- ja terveysalan laitosruokailuissa työtä 
tekeville sekä esimiehille. Kurssille voi 
osallistua Itä-Suomen lisäksi Keski-Suo-
mesta sekä Oulun ja Kainuun alueilta. 
Haku päättyy 26.6.

Liikennealojen opintopäivät  
22.–23.8., JHL-opisto
Valtakunnallinen kurssi liikennealoilla 
työskenteleville jäsenille, esimerkiksi kul-
jettajat maantie-, raide- ja vesiliikentees-
sä sekä kuljetusalan varikkotyöntekijät. 
Haku päättyy 26.6.

Tiimityön johtaminen –valmennus, 
Esimiestyön koulutuskokonaisuus osa 
3, 6.-7.9., JHL-opisto
Tiimityön johtamisen haasteet ja mahdol-
lisuudet tuloksellisuutta ja työhyvinvoin-
tia kehitettäessä. Haku päättyy 31.7.

Kasvatusalojen opintopäivät 
14.–15.9., Seinäjoki. 
Kasvatusalojen opintopäivät on 
tarkoitettu kasvatusalojen tehtävissä 
työskenteleville, mm. koulunkäynninoh-
jaajille, koulunkäyntiavustajille, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajille sekä lasten-
hoitajille, lastenohjaajille, päivähoitajille, 
perhepäivähoitajille ja lastentarhanopet-
tajille sekä näille aloille opiskeleville jä-
senille. Osallistua voi Pohjanmaan lisäksi 
myös Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. 
Haku päättyy 14.8.

Teknisten alojen opintopäivä 19.9., 
JHL-opisto
Kurssilla käsitellään työturvallisuus- 
ja asiakastyönhaasteita, joita syntyy 
erilaisissa asiakastilanteissa, kiinteistöjen 
huoltotoimenpiteissä, korjausrakentami-
sessa ja puutyön tehtävissä. Kohderyh-
minä ovat kiinteistönhoitajat ja muut 
korjausrakentamisen tehtävissä toimivat. 
Haku päättyy 14.8.

Kasvatusalojen opintopäivä 29.9., 
Joensuu
Kasvatusalojen opintopäivät on tarkoi-
tettu kasvatusalojen tehtävissä työsken-

televille, mm. koulunkäynninohjaajille, 
koulunkäyntiavustajille, aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan ohjaajille sekä lastenhoitajil-
le, lastenohjaajille, päivähoitajille, perhe-
päivähoitajille ja lastentarhanopettajille 
sekä näille aloille opiskeleville jäsenille. 
Kurssille voi osallistua Itä-Suomen lisäksi 
Kaakkois-Suomesta. Haku päättyy 21.8.

AMMATILLISET  
TIETOTEKNIIKKAKOULUTUKSET
Tietokoneen käyttäjän A-kortti, osa 
1/2, 11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla voidaan suorittaa Tieken 
ajokorttitutkinnon moduuleja. Asiat ker-
rataan lyhyesti ja sitten tehdään tentti. 
Kaksi moduulia suoritetaan samana 
päivänä. Kurssi sopii henkilöille, joilla 
on A-korttitutkinnon sisältöön liittyvää 
osaamista. Lisätietoa tieke.fi. Tietokoneen 
käyttäjän A-kortti-verkkokurssilla 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 
suunnitteluun talouden näkökulmasta: 
ruokalistasuunnittelu, kustannukset 
ja katteet, ennusteet teollisuudelle ja 
hävikin hallinta. Samalla tutustutaan 
myös AROMI analytiikkaan. Ammatilliset 
kehittämispäivät ovat rinnastettavissa 
työnantajan kustantamaan henkilöstö-
koulutukseen, jos työnantajat osallistuvat 
kustannuksiin maksaen osallistumismak-
sun ja antavat osallistumisajan työajaksi. 
Voitte sopia työnantajan kanssa koulu-
tuksen liittämisestä osaamisen kehittä-
missuunnitelmaan. Haku päättyy 14.8.

KAIKILLE AVOIMET KURSSIT
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 
johdanto 18.–20.9., JHL-opisto
Syksyn ensimmäisellä johdantokurssilla 
saat tietoa liiton, paikallisen edunvalvon-
nan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin 
sekä vaikutusmahdollisuuksista luotta-
mus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtä-
vissä. Kurssi on hyödyllinen kaikille JHL:n 
jäsenille, luottamustehtävästä riippumat-
ta. 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 valmistautumi-
sessa sekä esityksen pitämisessä. Kurssi 
on hyödyllinen yhdistysten aktiiveille, 
jotka tekevät PowerPoint-esityksiä. Haku 
päättyy 26.6.

Opiskele verkossa – johdantoa verkko-
kurssiopiskeluun 24.–25.8., JHL-opisto
Kurssi on tarkoitettu aloitusjaksoksi 
verkkokursseille. Käydään läpi verk-
ko-opiskelun menetelmiä ja tutustutaan 
opintoalustaan. Kaikille, jotka suunnitte-
levat verkko-opiskelun aloittamista. Haku 
päättyy 26.6.

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi  
28.–30.8., JHL-opisto
Kurssi antaa valmiuksia yhdistyksen 
sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. Kurssin aikana 
laaditaan viestintäsuunnitelma omalle 
yhdistykselle. Kaikille aktiiveille, jotka 
toimivat yhdistyksen tiedottamisen tai jä-
senviestinnän parissa. Haku päättyy 31.7.

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

TYÖSUOJELUKOULUTUS
Työsuojelun peruskurssi 18.–22.9., 
JHL-opisto
Kurssilla perehdytään työpaikan 
työsuojelutoiminnan perusteisiin ja 
toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutus-
tutaan työsuojeluorganisaatioon sekä 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja 
rooleihin. Kurssilla perehdytään työter-
veyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön 
sekä lakisääteisen työterveyshuollon 
tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaa-
vaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa 
yhteistyössä työpaikan henkilöstön, 
työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa. 
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on 
tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuu-

tetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, 
työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jä-
senille, työsuojeluasiamiehille sekä oman 
koulutussopimuksen mukaisesti myös 
luottamusmiehille. Haku päättyy 14.8.

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

YHTEISTOIMINTAKOULUTUS
Yhteistoiminnan peruskurssi  
28.8.–1.9., JHL-opisto
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteis-
toimintalakien ja -sopimusten tarkoit-
tamista yhteistoiminnan edellytyksistä, 
menettelytavoista sekä asiapiiristä. Tutus-
tutaan yksityisyyden suojan kysymyksiin 
työelämässä sekä niiden edellyttämään 
yhteistoimintamenettelyyn. Tutustutaan 
tilaajavastuulakiin henkilöstön edustajan 
näkökulmasta. Kurssilla hankitaan yhteis-
toiminnassa tarvittavia vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaitoja. Kurssi soveltuu kaikille 
toimialoille ja on tarkoitettu henkilöstön 
edustajille, luottamusmiehille, työsuoje-
luvaltuutetuille sekä oman koulutussopi-
muksen mukaisesti yhteistoimintaelimissä 
toimiville henkilöstön edustajille. Haku 
päättyy 31.7.

Yhteistoiminta irtisanomis- ja  
lomautustilanteissa 11.–12.9., 
JHL-opisto
Kurssilla opitaan, miten yhteistoiminnan 
edellytykset toteutuvat neuvoteltaessa 
irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Kurssi 
soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoi-
tettu luottamusmiehille ja työsuojeluval-
tuutetuille, henkilöstön edustajille oman 
koulutussopimuksen mukaisesti. Haku 
päättyy 11.8.

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



Sinä olet siellä.

Aikakausmedioihin uppoudutaan. Ne kuljettavat lukijan toiseen maailmaan. Niitä luetaan
keskittyneesti ja usein. Myös mainoksia. Lisätietoja aikkarimainonnasta: aikakausmedia.fi/sinaoletsiella



MOTIIVINKKI Koonnut: Maarit Uusikumpu, maarit.uusikumpu@jhl.fi

Pimeyden ytimessä
Jo Nesbø kaivaa rikostutkija Har-
ry Holen naftaliinista neljän vuoden 
tauon jälkeen.  Nesbøn Janossa liikkuu 
verenhimoinen sarjamurhaaja, jolla on 
jano ja vampyyrin tavat. Murhaaja etsii 
naisuhrinsa Tinderistä ja pitää Osloa 
kauhun vallassa tappamalla nettideit-
tinsä metallisin raateluhampain.  Onko 
liikkeellä oikea vampyyri vai vampiristi? 
Vampyyrimaisesta murhaajasta huoli-
matta Jano ei ole fantasiakirja.  

Katrine Brattin johtama tehtävä on 

niin vaikea, että lopulta apuun kutsu-
taan poliisikorkeakoulun opettaja, Harry 
Hole. Aluksi vastaanhangoitteleva Hole 
ei voi lopulta vastustaa kiusausta ja 
palaa rikospaikalle. 

Nesbø on jännityksen mestari, ja 
hän punoo juonenkäänteet ja tilanteet 
kutkuttavasti. Yllätyksiä, koukkuja ja 
epäiltäviä riittää aina loppuratkaisuun 
saakka. Ja kun lukemisessa pääsee 
alkuun, ei Janoa malta käsistään laskea. 
Se on rikostutkija Holesta kertovan sar-

jan yhdestoista osa, mutta toivottavasti 
ei viimeinen. 

Kun sydämen syke on tasaantunut 
Janon vertahyytävästä maailmasta, voi 
katseen kääntää elokuvateattereihin.  
Lumiukko-romaanin filmatisointi on 
tulossa syksyllä ensi-iltaan. Harry Holea 
esittää Michael Fassbender. 

Norjalaisen Nesbøn kirjoja on kään-
netty yli 50 kielelle ja niitä on myyty yli 
30 miljoonaa kirjaa. 

Potkua liikuntaan kasvisruoalla
Kasviruuan suosio on kasvussa. Moni 
pohtii ruokavalintojensa vaikutusta niin 
omaan terveyteensä kuin eläinten ja 
ympäristönkin hyvinvointiin ja päätyy 
valitsemaan kasvisruokavalion. 
Mutta onko kasviruoasta liikkujan, 
urheilijan tai kovan treenarin polttoai-
neeksi? Saako siitä riittävästi proteiinia 
vai häviävätkö vaivalla kasvatetut lihak-
set? Pystyykö sen avulla suoriutumaan 
ja palautumaan optimaalisesti? Näihin 
ja moniin muihin kysymyksiin vastaa 
Jussi Riekin Liikkujan kasvisruokavalio.

Riekin kirjassa neuvotaan koosta-
maan fyysistä suorituskykyä ja terveyttä 

tukeva kasvisruokavalio – tai kuinka li-
sätä kasvikunnan tuotteita omassa ruo-
kavaliossa. Reseptikirja se ei kuitenkaan 
ole, vaan käsittelee tieteellisen konsen-
suksen pohjalta muun muassa hyvän ra-
vitsemuksen perusasiat, ravintoaineet ja 
huonon ruuan terveysuhat. Se sisältää 
runsaasti taulukoita ja graafeja.  

Kirjassa saavat äänen rankkoja lajeja 
harjoittavat vegaaniurheilijat, kuten 
ultrajuoksijat, jujutsun harrastaja ja 
nyrkkeilijä. Riekki itse on kamppailu-
urheilija, joka ryhtyi kasvissyöjäsi 
eläinoikeudellisista syistä. Hänellä on yli 
kymmenen vuoden kokemus treenaa-

misesta ja kasvissyönnin yhteensovit-
tamisesta. 

Liikkujan kasvisruokavalio poistaa 
ansiokkaasti epäilyksiä kasvisruoan 
riittämättömyydestä liikkujan ruoka-
valioksi.  Kirjan mukaan tutkimukset 
osoittavat, että kasvikunnan tuotteisiin 
perustuva ruokavalio on paitsi riittävä 
myös monesti sekaruokavaliota terveel-
lisempi vaihtoehto.

Kirja hyödyttää myös ravintoval-
mentajia, personal trainereita ja muita 
ammattilaisia, jotka työskentelevät ih-
misten elintapojen ja terveyden parissa.

FINGERPORIA UHKAA KUNTALIITOS 
Kesällä Fingerporin idylli järkkyy Naantalin Emma Teatterissa. Fingerporia uh-
kaa kuntaliitos Turun kanssa.  Pakkoliitoksen voi välttää vain yhdellä tavalla: 
Heimo Vesa saa tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle, että Fingerpori 
on elävä, kukoistava ja suvaitsevainen paikka ihmisen asua ja yrittää. 

Mukana kaupunkikuvaa kiillottamassa ovat niin kaupunginjohtaja Ho-
melius, suurrikollinen Pahani Julmu, Rivo-Riitta, Krapula-Päivi, Mustanaamio 
kuin Jeesuskin.

Fingerpori esittelee koko Suomelle asukkaitaan, historiaansa, mittaamat-
toman arvokasta kulttuuriaan ja rakasta väärinymmärrettyjen sanaleikkien 
kulttuuriperintöään. 

Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Petja Lähde ja Pertti Jarla ja ohjannut 
Pentti Kotkaniemi.

Rooleissa esiintyvät Pertti Sveholm, Miska Kaukonen, Tom Petäjä, Linda 
Wiklund. 

Fingerpori 19.8. asti. Emma Teatteri, Kailon saari, Naantali.

Jussi Riekki: Liikkujan kasvisruokavalio. 
Kestävää kehitystä. Fitra. 2017. 192 s. 

Jo Nesbø: Jano. Johnny Kniga 2017. 
534 s. 
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Viilipytty pärjää erotuomarina

Pahin moka, jonka jalkapalloerotuomari voi 
Harri Lepolahden mukaan tehdä, on tem-
pautua kentän tapahtumiin mukaan tun-
teella ja menettää itse malttinsa. Lepolah-

ti sen tietää, sillä hän on yksi Suomen Palloliiton 
kouluttamasta 2 500 erotuomarista.

– Helsingin seudulla meitä on noin 400. Silti ero-
tuomareista on joka kevät pula ja joudutaan vär-
väämään uusia.

Lepolahdella ei ole nuoruuden pelaajataustaa, 
vaan hän tuli lähteneeksi mukaan poikiensa jalka-
palloharrastuksen myötä. Nyt takana on parikym-
mentä vuotta Suomen Palloliiton Helsingin piirin 
ja Keski-Uudenmaan piirin erotuomarina.

– Kauden aikana tuomaroin pari kolme peliä 
viikossa. Toukokuussa olen kentällä useamminkin, 
sillä toimin tuomarina myös ministeriöiden ja val-
tion keskusvirastojen työpaikkasarjan otteluissa.

Erotuomarityöskentelyn yhtenä haasteena Le-
polahti pitää keskittymiskyvyn säilyttämistä.

– Se ei saisi herpaantua hetkeksikään. Lisäk-
si omiin havaintoihin on luotettava ja uskallettava 
seistä tehtyjen ratkaisujen takana, vaikka ne eivät 
kaikkia miellyttäisikään, hän painottaa.

Tuomarilta edellytetään myös kykyä kestää kri-
tiikkiä, toisinaan kovaa ja suorasanaista, jota tulee 
ottelun aikana vaihtopenkiltä ja katsomosta, sekä 
usein myös pelin jälkeen hävinneeltä joukkueelta.

– Siinäkin auttaa viilipyttymäinen asenne ja tie-
to siitä, että on hoitanut tuomaroinnin parhaan ky-
kynsä mukaan.

Vain kerran erotuomariurallaan Lepolahti ker-
too pelitapahtumien ryöstäytyneen käsistä.

– Tuomaroin kahden vastaanottokeskuksen vä-
listä ottelua, ja pelaajien tunteet kuumenivat siinä 
määrin, että seurauksena oli joukkotappelu. On-
neksi järjestysmiehet tulivat apuun, hän muistelee.

Erotuomarin täytyy suorittaa Palloliiton 16 tun-
nin peruskurssi, joka sisältää niin teoriaa pelin 
säännöistä kuin kenttäharjoittelua ja yhden ottelun 
tuomaroinnin kokeneemman erotuomarin apuna. 
Lisäksi erotuomareiden on käytävä vuosittain jat-
kokoulutus, jolla varmistetaan tietojen ajantasai-
suus ja käydään läpi muuttuneet säännöt. 

– Tänä vuonna uutta on se, että aloituspotkun 
voi antaa myös taakse. Lisäksi eräistä rangaistus-
alueella tapahtuneista rikkeistä, joista aiemmin tuli 
punainen kortti, voidaan uusien sääntöjen mukaan 
näyttää keltaista ja tuomita rangaistuspotku.

Lepolahti aikoo jatkaa tuomarointia, vaikka 
omat pojat ovat lopettaneet jalkapalloharrastuksen.

– Rakkaudesta lajiin! Lisäksi tuomarointi on hy-
vää liikuntaa. 

Palloliiton erotuomarina toimiminen on nuo-
risotyötä siinä missä joukkueenjohtaminen ja val-
mennuskin. Lisäksi jokaisesta ottelusta saa pienen 
palkkion. Myös matkakulut korvataan.

Mutta ei Lepolahti jatka tuomarointia rahan, 
vaan sen mielenkiintoisuuden takia.

– Erotuomarina toiminen kehittää sosiaalisia ja 
johtamistaitoja. Myös pelin arvaamattomuus ja en-
nakoimattomuus kiehtovat edelleen. Parasta on, 
kun voi pelin jälkeen peukuttaa itselleen ja todeta 
onnistuneensa tehtävässä.

ULLA PUUSTINEN

HARRI LEPOLAHTI, 53
Kotipaikka: Klaukkala (Nurmijärvi)
Ammatti: kihlakunnanulosotto-
mies
Perhe: vaimo, kolme poikaa ja 
koira
Harrastukset: erotuomaritoiminta, 
lukeminen, järjestötyö

 
LISÄÄ EROTUOMA-

RITOIMINNASTA 
PALLOLIITTO.FI/

PALLOLIITTO/ERO-
TUOMAREILLE

Tehtaan pilli soi 
JHL:n jäsenille 
Tehtaan pilli soi heinäkuussa Val-
keakoskella. JHL on tänäkin vuonna 
mukana Työväen musiikkitapahtumassa 
27.–30.7. JHL:n jäsenet saavat 20 euron 
alennuksen tapahtuman pääsylippujen 
hinnasta. Alennus on henkilökohtainen. 
Jäsenyys tulee todistaa lippua ostetta-
essa ja ennakkolippua vaihdettaessa 
rannekkeeseen.

Nelipäiväinen tapahtuma on tunnettu 
menevistä keikoistaan, lämminhenki-
sestä tunnelmastaan ja nimekkäästä 
esiintyjäkaartistaan. Valkeakoskella 
esiintyvät muun muassa Anna Puu, San-
ni, Pete Parkkonen, Tuure Kilpeläinen, 
Lauri Tähkä ja Chisu.

Osoitteesta valmu.com löytyy lisätie-
toa tapahtumasta, lippujen hinnoista ja 
ostamisesta.

Puhuminen kultaa, 
vaikeneminen pläk-
kipeltiä
Innostunut 
töitään luettelee. 
Puhuminen on 
kultaa, vaike-
neminen pläkkipeltiä. Nyt päivitetään 
sananlaskut uusiksi! Vanhat nöyryyteen 
ja vaatimattomuuteen kannustavat 
sananlaskut eivät tuo suomalaisille 
menestystä tulevaisuudessa. Vaatimat-
tomuus ei enää kaunista eikä kuuseen 
kurkottaja kapsahda katajaan vaan 
valtaa globaalit markkinat.

Postaa oma sananlaskusi Twitteris-
sä hashtageilla #päivitäsananlaskut ja 
#madebyfinland tai lähetä se alla olevan 
linkin kautta 20.6.2017 mennessä. 
Kilpailun järjestäjä Suomalaisen Työn 
Liitto valitsee parhaat sananlaskut, 
jotka palkitaan Smartumin liikunta- ja 
kulttuuriseteleillä.

Lisäksi voit äänestä suosikkiasi 
klikkaamalla sydänikonia ja jakaa sitä 
somessa!
Päivitä sanalaskut: madebyfinland.suo-
malainentyo.fi/paivitasananlaskut
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Hävyttömän paljon enem-
män kuin tarpeeksi

Montako mustaa tee-
paitaa ja toppia tarvitaan 

tekemään nainen onnelliseksi? 
Minulle riittää kahdeksan. Entä 
kuinka monta käsilaukkua? Kuu-
si. Kenkäpareja näytän tarvitse-
van täyden tusinan.

Ei, en tee kevätsiivousta, vaan 
muuttoa. Silloin on pakko käydä 
läpi kaapit ja komerot ja ratkais-
tava, mikä lähtee mukaan, mikä 
kelpaa kirpputorille, mikä menee 
kierrätyspisteeseen ja mikä suo-
raan jätteisiin.

Tavaravuoria penkoessa käyn 

läpi elettyä elämää ja ihmettelen, 
mihin minä tuotakin hilavitkutin-
ta olen mukamas tarvinnut. Hä-
peän puna poskilla syvenee, kun 
tajuan että keittiön ylähyllyltä 
löytyy astioita, joihin en ole kos-
kenut sitten edellisen muuton.

Mitä minusta kertoo se, että 
tarvitsen yli 20 huivia? Tai kolme 
sadetakkia? Tai että olen raahan-
nut mukanani kevään 1980 yliop-
pilasleninkiä kaikki nämä vuo-
det? Se oli viimeksi ylläni 37 vuot-
ta ja 26 kiloa sitten.

Koska uudessa kodissa on lä-
hes 15 neliötä vähemmän kuin 
entisessä, on pakko karsia rom-

petta ja opetella luopumista. Lak-
kiaismekko saa mennä. Kirjahyl-
lyä raivatessa luopuminen on 
kaikkein vaikeinta: Otanko mu-
kaan sarjan venäläisklassikoita 
vai Jane Austenin kootut? Lap-
suuden muumikirjat vai Douglas 
Adamsin Linnunradan käsikir-
jan liftareille? Tammen keltaisen 
kirjaston helmiä vai kevyitä kesä-
dekkareita?

Muuttopäivän vääjäämättä lä-
hestyessä iskee paniikki: Tämä 
tavara ei lopu koskaan! Asunnon 
lisäksi on raivattava vinttikome-
ro, josta löydän joulukoristeiden, 
puutarhatyökalujen ja saviruuk-

kujen lisäksi valitettavan vähälle 
käytölle jääneet murtomaasukset. 
Laatumerkkiä, mutta toukokuus-
sa etelän hiihtosesongin päätyttyä 
ne eivät kelpaa Fidan kirpputoril-
le – edes säälistä.

Alan ymmärtää, miksi Suo-
meen ja muuhun yltäkylläisyy-
den keskellä elävään maailmaan 
on syntynyt kokonaan uusi am-
mattikunta, ammattijärjestäjät. 
Monille meistä paljonkaan ei ole 
tarpeeksi.

ULLA PUUSTINEN 
ulla.puustinen@jhl.fi

Hävyttömän paljon enemmän kuin tarpeeksi

RISTIKKO

TOIMITTAJALTA

EDELLISEN 
RISTIKON 
RATKAISU
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TYÖSSÄ

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.

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

TYÖSSÄ
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Motiivin jutussa kurkistettiin lastensuojelun arkeen, ja mitä löytyi? Löytyi perhe-
työntekijä Juha Kurki, joka kuuntelee lastensuojeluasiakkaiden toiveita ja työsken-
telee yhdessä heidän kanssaan, jotta huostaanoton uhka poistuisi ja perheen arki 
olisi helpompaa.

Työssä onnistuminen edellyttää asiakkaan kuulemista ja keskinäistä luotta-
musta. Luottamuksen siltaa rakentaessaan Kurki sanoo soittavansa asiakasper-
heen ovikelloa nöyränä, melkein hattu kourassa, sillä vain harvoin lastensuojelun 
työntekijä on odotettu vieras.

Juttu oli otsikoitu ”Juha Kurki, lastensuojelun perhetyöstä, päivää!”. Sen kirjoit-
ti toimittaja Ulla Puustinen ja kuvat olivat Susanna Lylyn.

Ei pääty suvivirteen
Myös Motiivin kansijuttu koulunkäynninohjaajista ja heidän mahdollisuuksistaan 
työllistyä kesäksi kiinnosti lukijoita. Juttu oli otsikoitu ”Anun työt eivät pääty 
suvivirteen”.

Noin joka kolmas ohjaaja lomautetaan koulun loma-ajaksi, mutta Oulun seu-
dulla lähes kaikille järjestyy korvaavaa työtä ainakin osaksi kesää. Anu Kujalaa 

Arvonnassa onni suosi seuraavia vastaajia: Pirkko Kenttä, Tampere, Pirkko Hämäläinen, Joensuu ja Seija Aho, Oulu.

Lastensuojelujuttu 
kiinnosti
– Yhteistyö asiakasperheen kanssa 
perustuu luottamukseen ja siihen, 
että he kokevat tulevansa kuulluiksi. 
Näin pohti lastensuojelun perhe-
työntekijä Juha Kurki viime Motii-
vin (4/2017) haastattelussa. Lukijat 
äänestivät jutun lehden kiinnosta-
vimmaksi.

LUKIJAPALAUTE

Vastaa ja voita!  
motiivilehti.fi/palaute
Mielipiteesi  
Motiivista on tärkeä.
Vastaa Motiivin lukijakyselyyn 
ja osallistu arvontaan. 
Arvomme kaikkien vastaajien 
kesken kolme JHL-tuotetta. 
Vastaukset 9.6.2017 mennessä. 

ä

Lukijapostia
”Huostaanotto-sanaa moni nykyään 
välttää, sillä antaa aivan vääristyneen 
kuvan todellisuudesta. Sanaa pelätään 
siinä määrin, että jos se kohdistuu 
johonkin perheeseen, perhe leima-
taan heti huonoksi ja epäsosiaaliseksi. 
Toivottavasti Motiivin artikkeli avaa 
lukijoiden silmät ja sydämet lastensuo-
jelun perhetyölle. "

A.T. Eurajoki

”Perhetyöntekijä Juha Kurjella on 
rehdintuntuinen asenne vaikeassa am-
matissa. Yleensäkin lapsiin ja nuorten 
asioihin kannattaisi panostaa varhai-
sessa vaiheessa.”

P.H. Joensuu

”Olen koulunkäynninohjaaja. Kesä-
loma koittaa kohta, joten oli mukava 
saada tietoa, miten muualla on koulu-
jen loma-ajat hoidettu.”

A-M.J. Lieto

”Teen kolmivuorotyötä, ja unettomuus 
on välillä ajankohtainen. Kiitos jutusta, 
jossa annettiin neuvoja uniongelmai-

sen vuorotyöntekijän lääkkeettömään 
hoitoon.”

P.R. Pieksämäki

”Kiinnostavin juttu oli työuraeläkkees-
tä. Vaikuttaa monimutkaiselta ja pitää 
täyttää monet kriteerit ennen kuin 
sellaista voi edes hakea.”

K. S. Helsinki

”Viime Motiivin kiinnostavin juttu oli 
työuraeläkkeestä. Hyvin tiivistetty ko-
konaisuus uudesta eläkelajista.”

T.Y. Tornio

”Motiivin kolumnisti Marjut Man-
ka on tosi asiantuntija antamaan 
onnellisuusohjeita, eikä tarjoa kalliita 
harrastuksia.”

H.T. Ikaalinen

”Viime Motiivissa oli juttu JHL:läisestä, 
joka on mukana Suomen surkein kuski 
-tosi-tv-ohjelmassa. En ymmärrä, että 
jonkun ihmisen huonolla ajotavalla 
tehdään viihdettä.”

S.J. Mikkeli

ja muita ohjaajia työllistävät oppimisympäristöstä huolehtiminen, eli esimerkiksi 
opetusmateriaalin valmistaminen ja koulun valmistaminen uuteen lukuvuoteen. 
Myös lasten kesäleirit ja erityislasten ympärivuotinen päivätoiminta tarjoavat 
monille työtä kesäksi.

Jutun kirjoitti toimittaja Ulla Puustinen, ja kuvat otti Janica Karasti.

Työuraeläkkeelle seulan läpi
Viime Motiivissa esiteltiin työuraeläke, jota voi hakea ensi vuoden helmikuusta 
lähtien. Uusi eläkelaji kiinnosti palautteen perusteella Motiivin lukijoita.

Työuraeläkkeelle mielivällä on oltava vähintään 38 vuoden työura raskaassa ja 
kuormittavassa työssä. Työn on pitänyt olla päätoimista, ympärivuotista ja ilman 
pitkiä katkoja. Lisäksi hakijan on oltava vähintään 63-vuotias. Tie työuraeläkkeelle 
käykin vain tiheän seulan läpi.

Artikkeli työuraeläkkeestä toteutettiin yhteistyössä työeläkevakuuttajat Telan 
kanssa. Jutun kirjoitti Riitta Gullman.

Palautetta tuli noin 80 lukijalta. Kiitos!
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LAKI&PYKÄLÄ

Työnantajan toimintaohjeilla voi 
olla merkitystä arvioitaessa työ-
velvoitteiden rikkomisen moitit-
tavuutta. Pelkästään niillä ei kui-

tenkaan voida tehokkaasti määrätä rik-
komuksen seuraukseksi työsuhteen 
päättämistä. Kysymys siitä, voiko työn-
tekijän työsuhteen päättää sopimuksen 
tai lain vastaisen menettelyn seuraukse-
na, ratkaistaan aina työsopimuslain 7 lu-
vun säännösten perusteella. Asia tuli to-
detuksi viimeksi Vaasan hovioikeuden 
tuomiossa 24.2.2017 nro 74.

Tapauksessa sairaanhoitopiiri oli 
purkanut työntekijän työsuhteen tämän 
työskenneltyä työpaikalla alkoholin vai-
kutuksen alaisena. Työnantaja oli perus-
tellut purkua noudattamansa päihteet-
tömyysohjelman ns. nollatoleranssilla. 
Se katsoi, että ohjelman mukainen seu-
raus työ-
p a i k a l l a 
päihtynee-
nä esiinty-
misestä oli-
si aina työ-
suhteen vä-
litön pur-
ku.  

Esimies 
oli puhal-
luttanut lo-
gistiikkatyöntekijänä työskennelleen 
työntekijän aamukymmeneltä. Puhal-
luksen tulos oli 1,6 promillea. Työnte-
kijän työtehtäviin kuului muun muas-
sa ruokien toimittaminen keittiöstä osas-
toille sekä roskien ja pyykkien keruu 
osastoilta. Kellarikerroksessa kuljetta-
minen tapahtui kävelyvauhtia eteneväl-
lä vetotrukilla. Työtehtäviin ei kuulu-
nut hoitotyö eikä tehtävässä käytännös-
sä oltu tekemisissä asiakkaiden kanssa. 

Pyhäpäivästä johtuen sairaalassa oli eri-
tyisen hiljaista. Mitään vaaratilanteita tai 
virheitä työssä ei ollut tapahtunut aa-
mun aikana. 

Työnantajalla  
lojaliteettivelvollisuus
Työnantaja oli tietenkin voinut antaa oh-
jeen, ettei työpaikalla saa esiintyä alko-
holia nauttineena. Tämä olisi ollut kiel-
lettyä toki ilman työnantajan erillistä oh-
jettakin. Kyse oli ainoastaan siitä, oliko 
tapahtunut työvelvoitteiden rikkominen 
niin vakava, että se antoi oikeuden pur-
kaa työsuhde.

Hovioikeus katsoi, että työntekijän 
oli täytynyt tietää työnantajan nollatole-
ranssista, ja se piti työntekijän menette-
lyä hyvin moitittavana. Sekä käräjä- että 
hovioikeus totesivat, että asia on kuiten-

kin ratkaistava kokonaisharkintaan 
perustuen. Työnantajan piti oman 
lojaliteettivelvollisuutensa vuok-
si ottaa huomioon myös työntekijän 
puolesta puhuvat seikat: yli 30 vuo-
den työura ja se, että kyse oli kerta-
luonteisesta päihtyneenä esiintymi-
sestä, johon ei liittynyt muita rikkei-
tä. Huomioon piti ottaa, ettei työn-
tekijälle ollut annettu varoituksel-
la mahdollisuutta korjata menette-
lyään. Lisäksi nostettiin perusteluk-

si se, että aiemmin työnantaja oli tapah-
tumiltaan samankaltaisessa asiassa vain 
estänyt työntekijän työskentelyn ja anta-
nut tälle huomautuksen ja hoitoonohja-
uksen.

Hovioikeus katsoi, ettei työnantajal-
la ollut oikeutta sen paremmin purkaa 
kuin irtisanoakaan kyseistä työsuhdet-
ta. Sairaanhoitopiiri velvoitettiin mak-
samaan 6 kk:n irtisanomisajan palkka 
ja 4 kk:n palkkaa vastaava korvaus työ-

suhteen laittomasta päättämisestä sekä 
työntekijän oikeudenkäyntikuluja lähes 
7 500 eurolla. 

Yhdenvertainen kohtelu 
Tuomio antaa aiheen myös muutamaan 
yleiseen huomioon. Havaintoni on, että 
työnantajat ovat yhä enemmän haluk-
kaita antamaan erilaisia yleisiä kirjallisia 
menettelytapaohjeita, joiden rikkomisiin 
yhä useammin myös vedotaan työsuh-
teen päättämisperusteena. Jo ennen tätä 
tapausta oikeuskäytännössä toistuvasti 
todettu (esim. KKO:2007:12 ja TT 2012–
15), ettei työnantaja voi omilla ohjeillaan 
tai käytännöillään alentaa laissa säädet-
tyä työsuhteen päättämiskynnystä. Työ-
suhteen päättämisen perusteista ei voi 
myöskään toisin sopia työntekijän suo-
jaa heikentäen.

Tämä ei estä sitä, ettei työsuhdetta al-
koholin väärinkäyttötapauksissa voitaisi 
päättää ilman varoitustakin. Asiassa täy-
tyy kuitenkin ottaa huomioon työnteki-
jän työtehtävät, asema organisaatiossa 
sekä työnantajan ja työntekijän olosuh-
teet muuten. Esimerkiksi liikennetehtä-
vissä ja hoitoalalla on alkoholin vaiku-
tuksen alaisena työskentelyyn suhtau-
duttu oikeuskäytännössä hyvin anka-
rasti. Työnantajan noudattamalla tiukal-
la linjauksella tai ohjeistuksella täytyy 
kuitenkin olla yhteys nimenomaan irti-
sanottavan omista työtehtävistä johtu-
viin vaatimuksiin.   

Työnantajan on noudatettava ohjei-
taan ja käyttämiään menettelytapoja yh-
denvertaisesti, myös irtisanottaessa, niin 
että tosiseikastoltaan samanlaisissa ta-
pauksissa myös seuraamukset ovat sa-
mat. 

KEIJO TARNANEN 
LAKIMIES 

JHL

1,6 PROMILLEA  

PUHALTANEEN  

TYÖSUHTEEN  

PURKU OLIKIN  

LAITON

Työnantajan omat ohjeet eivät  
riitä irtisanomisperusteeksi
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Mentalvårdens grand old man

Työnantajan omat ohjeet eivät  
riitä irtisanomisperusteeksi

Efter klockan tre går dörren i hörnet av Mechelingatan näs-
tan i ett. Vissa sticker sig in till stödcentret Laturi för att 
dricka kaffe och skyndar sedan vidare, andra stannar i fem 
timmar. De flesta har någon form av mental ohälsa, men 

det är inte diagnoserna, utan samvaron, som står i centrum.
– Målet är att erbjuda besökarna kamratstöd och en fast punkt 

i tillvaron. Väldigt få människor mår bra av att tillbringa hela da-
gen ensamma mellan fyra väggar, säger Thomas Näsman.

Han är en av fyra handledare som turas om att fungera som re-
surspersoner för Laturis besökare. Handledarna ordnar program, 
erbjuder samtalsstöd och hjälper till med praktiska bestyr. 

– Vi följer ett veckoschema och försöker involvera besökarna i 
både planeringen och genomförandet. Tanken är att det ska kän-
nas meningsfullt och familjärt och erbjuda en lämplig mängd ut-
maningar, säger Näsman.

Han nickar mot programmet som klistrats upp på väggen i all-
rummet: simhallsbesök på måndag, skivråd på tisdag, inneban-

dy och badminton på onsdag. Varje lördag lagar besökarna och 
handledarna mat tillsammans och på söndagarna är det filmkväll. 

– Vi har öppet alla dagar, också på julafton. De flesta av våra 
besökare är singlar och det är ofta just på kvällskvisten som en-
samheten och de mörka tankarna kommer krypande. Många sä-
ger att de hålls borta från sjukhuset tack vare Laturi.  

Roparnäs tände gnistan
Thomas Näsman har jobbat över 30 år inom mentalvården och ser 
Laturi som en bra arbetsplats i det aktuella livsskedet. 

– Våra besökare är väldigt hederliga och rediga att ha att göra 
med. Det känns som om jag får använda min arbets- och livserfa-
renhet på ett mångsidigt sätt i mina nuvarande uppgifter. 

Näsman har alltid varit social och känt att han skulle passa i ett 
människonära yrke. Det var ändå ödets nyck att han fick upp ögo-
nen för just mentalvård. 

– Efter militärtjänstgöringen letade jag efter ett kortvarigt jobb i 

Thomas Näsmans arbetshistoria inom mentalvården 
omspänner allt från kriminalrehabilitering till handled-
ning av flyktingar. – Jag är själv mitt viktigaste arbets-
redskap. Det är väldigt givande men också tungt. 

MARINA WIIK FOTO VESA LAITINEN
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min hemstad Vasa. En kompis berättade att det behövdes starka karlar 
på mentalsjukhuset Roparnäs och tipsade mig om att gå och prata med 
avdelningssköterskan. 

Näsman följde rådet och fick jobb på Roparnäs mottagningsenhet.
– På den tiden togs kvinnor och män emot på samma avdelning. Ef-

tersom psykiska sjukdomar var tabu i slutet av 70-talet, sökte folk vård 
först då de var i ganska dåligt skick. 

När vikariatet tog slut sökte Näsman in till Ekenäs sjukvårdssko-
la med siktet inställt på att bli sinnessjukvårdare. Han utexaminerades 
1982 och fick jobb på Ekåsens sjukhus, där han verkade i två repriser 
under sammanlagt sex år.

– Jag har många positiva minnen från tiden i Ekenäs. Alla vårdare 
umgicks också på fritiden, vi kände varandra väl och hade en stark ge-
menskap, säger Näsman. 

Klientelet på Ekåsen bestod i huvudsak av psykotiska människor. 
En del trodde att Näsman och hans kolleger försökte göra dem illa.  

– Människor som är så rädda är ganska oberäkneliga, så det var en 
fördel att veta var man hade sina kolleger. 

Räknade knivar och gafflar
I slutet av 1980-talet läste Näsman en tidningsannons där ett kriminal-
sjukhus utanför Oslo sökte personal. Han fick jobbet och tog tjänstle-
digt från Ekåsen. 

– Jag var ungkarl och tänkte att jag kunde prova på att bo och jobba 
i ett annat land. Dessutom hade jag höga förväntningar på den norska 
psykvården, säger Näsman. 

Den nya arbetsplatsen hade en stor personal och åtta inneboende, 
som alla var grova förbrytare. I byggnaden fanns inga trappor, endast 
hissar. 

– Vi räknade knivarna och gafflarna före och efter varje måltid. Det 
var ändå inget fängelse, utan en psykiatrisk avdelning. 

 Enligt Näsman var psykvården i Norge ljusår från den finska, till 
den senares favör. 

– Personalen på kriminalsjukhuset fick till exempel inte läsa patient-
journalerna utan tillåtelse av respektive patients advokat. Vi hade ing-
en aning om vilken bakgrund de vi vårdade hade. 

Till de positiva sidorna hörde att lönen var flerdubbel jämfört med 
vårdarlönen i Finland. 

– På Ekåsen fick jag 3 000 mark i handen för treskiftesjobb, i Oslo 
motsvarade lönen 10 000 mark. Dessutom fick jag jobba obegränsat 
med övertid, eftersom ingen vågade komma dit som vikarie. 

Mångprofessionellt pilotprojekt
I början av 1990-talet flyttade Näsman till Kimitoön. Han jobbade bland 
annat på Åbolands mentalvårdscentral i Pargas och som handledare på 

en flyktingförläggning i Bjärnå. 
– På förläggningen fanns elva nationaliteter och eftersom jag prata-

de ganska bra engelska, fick jag hjälpa flyktingarna med allt möjligt. 
Det är enda gången under min karriär som jag varit statlig tjänsteman, 
skrattar han.

Något senare var Näsman med och grundade en mobil öppenvård-
senhet på Aurora sjukhus i Helsingfors.  

– Vi följde en modell som kallas ACT (Assertive community treat-
ment), men började i princip från noll. 

Arbetet skedde i ett mångprofessionellt team som bestod av social-
arbetare, läkare, psykologer, arbetsterapeuter och mentalvårdare.

– Klienterna behövde inga remisser och slapp att bli bollade fram 
och tillbaka mellan olika vårdinstanser.  Energin kunde sättas på att 
verkligen hjälpa dem och inte på byråkrati. 

Verksamheten riktade sig speciellt till svårskötta klienter som inte 
kom till inbokade terapimöten, vägrade ta sina mediciner och åkte in 
och ut på psykiatriska sjukhus. 

– I stället för att vänta på att klienterna skulle komma till oss, åkte vi 
hem till dem, säger Näsman. 

Han påpekar att ”hem” i de flesta fall syftade på någon form av stöd-
boende. 

– De flesta klienter led av schizofreni och hade dessutom missbru-
karproblem. För min del bestod vården bland annat av att ge långver-
kande injektionsmedicin. 

Näsman jobbade på Aurora i flera repriser och trivdes med det. Det 
sista arbetskontraktet gick ut medan han var sjukledig efter en olycka 
i hemmet. Han erbjöds förnyat kontrakt, men förutsattes jobba heltid i 
stället för deltid. Näsman tackade nej. 

– Jag är ingen ungdom längre och har börjat prioritera familjen och 
fritiden högre än prestationer, säger han allvarligt.  

Reformivrarnas katastrofbeslut
Under Näsmans arbetsår har mentalvården utsatts för flera reformer, 
somliga mer lyckade än andra. De senaste tjugo åren har också toleran-
sen mot personer med psykiska problem ökat betydligt. 

– Folk har bättre förståelse för att vem som helst kan bli psykiskt 
sjuk, den som insjuknar är inte sämre eller svagare än andra.  

Han har inte upplevt samma fördomar bland vårdpersonalen. Även 
om de psykiska sjukdomarna är i stort sett de samma som när han ut-
examinerades, har beredskapen att hjälpa dem blivit bättre. 

– Det har kommit nya mediciner med mindre biverkningar ut på 
marknaden. Det innebär att funktionsförmågan bland psykiskt sjuka 
har blivit bättre. 

Sedan den förra stora sjukvårdsreformen på 1990-talet har öppen-
vården betonats vid behandlingen av psykiskt sjuka. Näsman ser det 
som ett steg i rätt riktning, men tycker det var en katastrof att de så 
kallade b-sjukhusen med rehabiliteringsavdelningar stängdes i reform- 
och sparivern. 

– Det blev en fix idé att klienterna inom mentalvården skulle skick-
as till sina hemkommuner. Problemet var att resurserna i öppenvården 
inte ökade just alls, vilket slutade i misär och elände för många som i 
åratal varit på sjukhus. 

Enligt Näsman var flera hemskickade dåligt utrustade för ett liv ute 
i samhället. Många saknade sjukförsäkringskort och bankkonto, efter-
som de tidigare lyft de pengar de behövt direkt i sjukhusets patient-
kassa. 

– Kommunen gav dem ett rum med kokvrå och där satt de sen, sä-
ger han och skakar på huvudet. 

Näsman säger sig vara för dåligt insatt för att veta hur den komman-
de vårdreformen kommer att inverka på mentalvården. Han hoppas 
på ökade resurser inom öppenvården, men misstänker att det kan vara 

THOMAS NÄSMAN, 57 
Hemort: Vanda
Familj: frun Outi
Hobbyer: dansa West coast swing, 
promenera
Medlem i JHL sedan 2014, styrel-
semedlem i Helsingfors mental- 
vårdares JHL-förening 580.
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Varför ställer du upp i ordförandevalet? 
PN-L: Jag blev tillfrågad att fortsätta som JHL:s ordförande 
av förbundsaktiva. Jag svarade jakande, eftersom jag kän-
ner att mitt jobb varit meningsfullt och att det tjänat JHL:s 
medlemmar och förbundet. I förfrågan betonades speciellt 
mitt mod att ta tag i svåra frågor och förnya förbundet 
samt min samhälleliga ansats. Det är viktigt att veta hur vi 
i JHL inverkar på våra medlemmars sysselsättning och på 
arbetsvillkoren också på andra sätt än via de i sig viktiga 
förhandlings- och avtalssystemen. I dagens värld är det vik-
tigt att facket erbjuder mångsidig intressebevakning.

HE: Jag har meddelat att jag står till förfogande som 
förbundets ordförande. Eftersom jag är uppvuxen i en arbe-
tarfamilj insåg jag tidigt att alla inte föds till världen med 
en silversked i munnen. Jag valde i tiderna fackförbunds-
rörelsen som kanal för att agera och påverka. Utgående 
från fackförbundets tradionella värderingar strävar vi efter 
mänsklighet, säkerhet och rättvisa i samhället och arbetsli-
vet. Som ordförande skulle jag också i fortsättningen jobba 
för de här målsättningarna. Trots att vi letar efter ledare för 
förbundet under den kommande representantskapsperio-
den, är fackligt arbete – om något – ett lagspel. 

Varför är du rätt person för uppdraget? 
PN-L: I mitt arbete motiveras jag av att sprida och befrämja 
rättvisa. Jag är bestämd, men förhandlar och diskuterar. Det 
är viktigt att hålla fast vid målsättningar och intressebevak-
ningslöften till medlemskapet. Jag har jobbat som ansvarig 
för Helsingfors regionkontor vid Offentliga och privata 
sektorns funktionärsförbund Jyty och som ansvarig för sam-
hällsrelationer och ombudsman inom intressebevakningen 
vid Löntagarorganisationen Pardia. Inom JHL har jag verkat 
som förman för forskning och samhällspolitik. Därifrån har 
jag avancerat till branschchef, det vill säga ordförandes 
ersättare, och nu verkar jag som JHL:s ordförande. Jag har 
goda nätverk till löntagarorganisationer, arbetsgivarorgani-
sationer, politiska partier samt medborgarorganisationer. I 
påverkningsarbete är den här helheten väldigt viktig. 

HE: Jag har varit medlem i KAT och JHL i 28 år. Från att 
ha varit radmedlem har jag under årens lopp utvecklat en 
bred erfarenhet och kännedom om förbundets verksam-
het. Jag har varit i förbundets tjänst sedan 1992 och har 
haft olika uppgifter inom föreningsverksamheten och som 
förhandlare inom JHL. Den här banan har fört mig från 
regionombudsman till avtalsombudsman och vidare till 
andra uppdrag. Som förhandlingschef har jag sedan 2006 
i praktiken lett förhandlingsverksamheten inom i förstone 
privatsektorn, sedermera också kommunbranschen, tillsam-
mans med respektive förbundsordförande. Förbundets ord-
förande ansvarar för förhandlingsverksamheten på central 
nivå. Jag har verkat inom det här delomårdet längst av alla 
nuvarande förbundsfunktionärer. En lång facklig erfarenhet 

av förbundets intressebevakningsarbete är till nytta för för-
bundsledningen i en föränderlig verksamhetsmiljö. 

Vad är JHL:s största utmaning under den kommande 
femårsperioden? 
PN-L: Fackförbundens ställning måste förbättras och deras 
trovärdighet bland den breda publiken måste höjas. För-
bundet måste vara sådant att folk vill gå med i och höra till 
det. Tjänsterna och produkterna måste motsvara behoven 
hos aktiva och övriga medlemmar. Följaktligen måste vi för 
intressebevakningens del förnya tanken om vad den inne-
bär ur servicesynpunkt. Beträffande vårdreformen är det 
viktigt att vi finns med vid alla förhandlingsbord. Kollektiv-
avtalen är den viktigaste grunden för vårt förbund. Avtalen 
måste vara av hög kvalitet och det är viktigt att villkoren 
förblir goda. Vi måste klara av att utveckla våra nuvarande 
kollektivavtal så att villkoren för arbetstagarnas arbetsför-
hållanden förbättras och motsvarar tiden. Jag var inte med 
och förhandlade om konkurrenskraftsavtalet. Medlem-
marnas köpkraft måste tryggas genom löneförhöjningar.  
Vi måste vara där som våra medlemmar och potentiella 
medlemmar behöver hjälp med intressebevakning. Vad 
gäller lokalt avtalande borde regionkontor och föreningar 
få mer kapacitet. 

HE: Samhället och arbetsmarknaden skakas just nu om i 
grunden. Det är självklart att förändringarna också påverkar 
förbundets medlemskap. Förbundets roll är att stöda med-
lemmarna i dessa förändringar. Vi måste ha förbundsmaski-
neriet i skick så att vi kan verka utgående från medlemmen 
på ett modigt och rättvist sätt. Hur vi lyckas med organi-
seringen och det avtalsmässiga intressebevakningsarbetet 
är avgörande för förbundet. Vi får inte misslyckas med det. 
Den lokala intressebevakningen och centrala förhandlings-
kraften grundar sig ändå fortsättningsvis på medlemsanta-
let. Förbundsstrukturen måste kunna svara på den föränder-
liga verksamhetsmiljön på alla nivåer. Förbundet behöver 
inte reagera på varje litet prassel, vi behöver inte vara med 
i allt. De befintliga resurserna måste kunna koncentreras 
på de frågor som är viktigast för medlemmarna så att det 
satsas ordentligt på dem. Vissa saker måste man vid behov 
kunna avstå från. I flera frågor är vi en del av ett mer om-
fattande nätverk. Det är skäl att värna om de här nätverken 
och stärka samarbetet också i fortsättningen.  

Dessa ställer upp i branschchefsvalet:
Teija Asara-Laaksonen (branschchef), Minna Salminen 
(specialkunnig inom samhällspåverkan), Anne Karjalainen 
(Rektor och utbildningschef). 

JHL:s representantskap väljer förbundsordföran-
de och två branschchefer vid sitt konstituerande 
möte den 5-7 juni i Helsingfors. 

Tävlan om tunga förbundsposter
Både nuvarande förbundsord-
förande Päivi Niemi-Laine och 
branschchef Håkan Ekström vill 
bli JHL:s ordförande för de kom-
mande fem åren. Hur vill de leda 
förbundet och varför? 

svårt för den som mår psykiskt då-
ligt att klara av att jämföra och välja 
mellan olika vårdproducenter.

Går ner i varv
Medan hälsovårdare mäter blod-
tryck och byter bandage, är men-
talvårdarens främsta arbetsredskap 
hen själv. Det finns inga vårdinstru-
ment som ger exakta svar, utan re-
sultatet är beroende av ens förmåga 
att ställa frågor, rapportera och ana-
lysera. 

För en utomstående kan Tho-
mas Näsmans jobb framstå som väl-
digt enkelt, vem som helst klarar väl 
av att prata om väder och vind över 
en kopp kaffe? I verkligheten är det 
väldigt tungt att ge så mycket av sig 
själv. 

– Ibland är jag så slut när jag kom-
mer hem att jag är tvungen att lägga 
mig på soffan och sova ett par tim-
mar. 

En mentalvårdare måste framför 
allt vara bra på att lyssna. Det är ock-
så en fördel att ha en positiv grund-
syn på livet. 

– Jobbet känns som bäst när jag 
stöter ihop med en tidigare klient 
och märker att det går bra för honom 
eller henne, att hen återgått till ar-
betslivet och kanske bildat familj, sä-
ger Näsman.  

Han kommer inte på rak arm på 
en enda negativ sida med sitt arbete. 

– Visst kan det vara tjatigt när vis-
sa besökare upprepar samma saker 
gång på gång, men ... jag kommer 
faktiskt inte på några egentliga nack-
delar. 

Näsman säger att han sällan 
grubblar över sina klienters öden 
på fritiden. Hans recept för att kom-
ma ner i varv efter arbetsdagen är att 
promenera en dryg timme varje dag. 

– Jag går på småvägar utan trafik i 
Östra Vanda där jag bor och låter tan-
karna färdas fritt. Om jag traskar ett 
varv runt kvarteren här i Tölö är ef-
fekten motsatt: sinnena skärps och 
jag blir mer uppjagad än lugn. n

 

"VI RÄKNADE 

KNIVARNA OCH 

GAFFLARNA FÖRE 

OCH EFTER VARJE 

MÅLTID.”
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MIELIPIDE

Palkkasovusta  
parempaan  
elämään!
Olen 34-vuotias kokki, valtiotieteen 
maisteri, opettaja ja pätkätyöläinen, 
jota ottaa pannuun ay-liikkeen paikallaan 
jumittaminen. Porvareille kumarellaan 
syvään eikä olla valmiita taistelemaan 
työläisten aseman parantamisen puolesta. Usein 
tuntuu siltä, että ay-pamppuja kiinnostaa vain hyvätulois-
ten palkkasopu.

Isäni oli iranilainen, mutta olen itse suomalainen, vaikka ympäröivä 
yhteiskunta on yrittänyt minulle toistuvasti vakuuttaa muuta. Hakiessani 
koulutustani vastaavaa työtä Suomessa nimeni on usein ollut rasitteena. Olen 
usein miettinyt sen vaihtamista.

Lähes koko aikuisikäni olen aina opiskellut jotakin päätoimisesti tai tehnyt työ-
tä. Vakituista työpaikkaa minulla ei ole ollut koskaan. Työtä tehdessäni voin henki-
sesti hyvin ja olen aktiivinen. Lyhyet työttömyyskaudet lamauttavat ja masentavat 
minut. En ymmärrä puhetta sosiaalipummiudesta tai valtion tuilla elämisestä. 
Minulle se on aina ollut epämiellyttävä kokemus, vaikka mielikuvissa voikin työtä 
tehdessään haaveilla ansiosidonnaisesta eräänlaisena lomana. Viikon jälkeen olen 
kuitenkin jo levoton ja etsin työpaikkaa kuumeisesti, usein kuitenkin turhaan. 

Viimeisen 1,5 vuoden sisällä olen tehnyt työtä opettajan sijaisena, koulun-
käyntiavustajana, ohjaajana, opettajan viransijaisena ja kokkina. Kaikki työ-
suhteeni ovat olleet määräaikaisia. Työttömyyskassani ja liiton jäsenyyteni olen 
pitänyt JHL:ssa vaikka tämänhetkinen urakehitys näyttää vievän kohti OAJ:tä. 
Työväenluokkaisesta taustastani johtuen haluaisin kuitenkin pysyä jatkossakin 
SAK:laisessa ammattiliitossa Akavan sijaan. Tunnen olevani omieni joukossa.

Työttömyyskassan toiminnassa viikon tai muutaman päivän sijaisuuksissa ei 
ole ollut mitään valittamista. Työnantajapuoli maksaa palkan pätkätyöläiselle 
kuitenkin vain kerran kuussa ja palkkatositteen saaminen voi kestää vieläkin 
pidempään, josta johtuen ansiosidonnaista rahaa joutuu odottamaan useamman 
viikon. Vuokra ja laskut tulee kuitenkin maksaa ajoissa. Myös ruokaa tarvitsee 
pöytään joka päivä. Tällaista on itsensä työllistäjän arki nyky-Suomessa. Luonnolli-
sesti maksukyvyttömyys heikentää omaa toimintakykyä ja saa aikaan henkilökoh-
taista pahoinvointia. Ihminen, jolla ei ole niin vahvaa sosiaalista turvaverkkoa kuin 
minulla, olisi tällaisessa tilanteessa luultavasti hyvinkin altis syrjäytymiselle. 

Paljon puhutaan ay-liikkeen muutoksesta. Tässä olisi konkreettinen muutoseh-
dotus. Näin digiaikana palkanmaksun ja palkkatositteen saaminen tulisi mennä 
työttömyyskassalle päivittäin heti keikan päätyttyä, jolloin ansiosidonnaista voi 
hakea normaalisti neljän viikon sykleissä. Tämä helpottaisi tavallisen nykyajan 
työläisen arkea. Herätkää siellä ay-johdossa puolustamaan nykyajan työläisiä. 
Jos tahdotte säilyttää vahvan aseman yhteiskunnassa ja työntekijöiden edunval-
vonnassa, on välttämätöntä tunnistaa ja tunnustaa työelämän muutokset: ennen 
kaikkea reagoida niihin keinoilla, jotka tekevät tämän päivän pätkätyöläisen 
arjesta helpompaa. 

AYDIN SAIYAR

Miksikö en äänestänyt JHL:n vaaleissa?
En halua äänestää röyhkeitä, itsekkäitä puolueita, eli SDP:tä ja Vasemmistoliittoa 
En löytänyt muita ehdokkaita Motiivi-lehdestänne! Oma huomioni on ollut, että ay-
aktiivit vähät välittämät työttömistä ja pienipalkkaisista vaan ajavat röyhkeästi niin 
sanottujen duunareiden palkkoja ylemmäs ja lakkoilevat sekä aiheuttavat sekasor-
toa. (Tarja Halosen tukeminen presidentiksi oli vastenmieliseltä liitoltamme!)

NIMIMERKKI ELÄKELÄINEN

Toimitus vastaa: Hyvä Eläkeläinen, kiitos kirjoituksestasi. Harmillis-
ta, ettet halunnut äänestää vaaleissa. Liitto on jäsenten oma väylä 

vaikuttaa työelämän asioihin ja olla mukana muuttamassa suuntaa. 
Motiivi-lehti ei ole esitellyt JHL:n edustajistovaalien ehdokkaita, ei 
minkään vaaliliiton osalta. Lehtemme on noudattanut vaalien ajan 
ehdokaskarenssia. Mahdollisista ehdokasmateriaaleista on kukin 
vaaliliitto vastannut itsenäisesti, eikä Motiivi-lehti ole osallistunut 
tähän. JHL:stä on otettu yhteyttä jokaisen puolueen puoluetoimis-
toon ja kysytty halukkuutta osallistua liiton vaaleihin ja asettaa 
omia ehdokkaita. Kaikki puolueet eivät lähteneet kyselyistä huoli-
matta mukaan vaaleihin. Hyvää alkavaa kesää toivottaen päätoimit-
taja Kaisa Läärä.

Puusorvaus tuo iloa
Olen ollut yli 50 vuotta ay-jäsen Rakennustyöväenliitto, MKL, KTV ja JHL:n jäsen, 
täysin palvellut eli nyt eläkkeellä. Olen alkanut ay-toiminnan jo 60-luvulla.  Silloin 
aloitin myös psykiatrisen työurani, ensin msh-harjoittelijana Pitkäniemen piirimie-
lisairaalassa. Vuonna 1980 minut pyydettiin Hattelmalan sairaalan perheosastolle. 
Se oli ensimmäinen ja ainoa perhe-osasto psykiatrisessa sairaalassa. Siellä alkoi 
perheterapiaopiskeluni ja Turussa sain erikoistason perheterapeutin pätevyyden.  
Psykoterapeutin pätevyyden sain 1990 alussa.

Kirjoitukseni tarkoitus on ilahduttaa kaikkia Motiivin lukijoita, työtovereita ja 
heidän läheisiään. Vielä pitkien ja rankkojenkin työvuosien jälkeen voi toimia niillä 
voimilla, joita on. Esimerkiksi tämä sorvaus tuo iloa toisille ja itsellekin.

Meitä on muutamia eri-ikäisiä naisia ja miehiä yhteisen harrastuksen piirissä. 
Olemme kiinnostuneita suomalaisille perinteisestä puutyöstä ja tarkemmin puu-
sorvauksesta. Meillä on Seinäjoen pääkirjastossa Apilassa näyttely. Saman ryhmän 
perinteinen näyttely on myös Seinäjoen kansalaisopiston suojissa. Mielestämme 
puusorvaus on suomalaista käsityökulttuuria. Vaikka koulutusta ollaan vähentämäs-
sä, niin emme saa taitoa kuitenkaan kadottaa. Opettajanamme on puuseppämestari 
Kari Kulmakorpi.

IIKKA LÖYTTY, PSYKOTERAPEUTTI, SEINÄJOKI

50 motiivi   



ilmoitus

henkivakuutuskuntoon.fi 

Tiesithän, että JHL:n jäsenenä sinä ja perheesi olette oikeutettu pysyvästi 
edulliseen henki- ja tapaturmavakuutukseen. Esimerkiksi henkivakuutus 

31-vuotiaalle JHL:n jäsenelle 100 000 euron turvalla maksaa vain 
7 euroa kuussa. Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee noin 128 euron 

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

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

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI
järjestöjäsenyydestäsi.

61 %
Henkivaku

utus

EDULLISEMMIN!



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

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

Normaalisti 649,90 €. Suurella kahdeksan kilon 
täyttömäärällä, tehokkaalla 1400 kierroksen linkouk-
sella ja hiljaisella EcoSilence Drive -hiiliharjattomalla 

moottorilla varustettu Bosch pyykinpesukone. 
Energia luokka A+++ –30 %. Verk.com/2604

Bosch WAT286B8SN Serie 6 
-pyykinpesukone

Meillä  
pyykistäkin  

selviää...
   todennä-
köisesti aina
  halvemmalla

Säästä 150 €
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