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Kuljettaja kaikilla lisäominaisuuksilla

Maksimibonus Turvan liikennevakuutukselle 
on nyt 80 % aiemman 70 %:n sijaan.  
Maksimibonus on mahdollista saavuttaa 
aiempaa ripeämmin.

Jos vahinko sattuu, bonuksesi putoaa enää 
vain 15 prosenttiyksikköä, kun aikaisemmin 
bonus laski pääsääntöisesti 20 prosentti- 
yksikköä. Voimassaolevista vakuutuksistasi 
bonus alenee vain siinä vakuutuksessa, josta 
korvaus on maksettu.

1. Sama  
bonus  

kaikille  
autoillesi

Voit saada ykkösauton bonuksen 
myös kakkosautollesi, sillä  
bonukset ovat henkilökohtaisia.

2. Maksimi-
bonus 80 %

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

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

Turvan uudella liikennevakuutuksella päivität autoilusi uudelle tasolle.  
Mainion liikennevakuutuksen paras aisapari on ammattiliiton jäsenille  
räätälöity Liittokasko. Sen laaja sijaisautoetu takaa vara-auton käyttöösi  
jopa tunnissa, jos oma ajopelisi saa kohtalokkaan kolhun tai simahtaa  
teknisen vian takia kesken matkan. 
 
Lisää hyviä syitä hymyyn voit lukea osoitteessa turva.fi/liikennevakuutus. 

3. Vahinko  
kirpaisee  
aiempaa  

vähemmän

Turvassa on tutkitusti Suomen tyyty-
väisimmät vakuutusasiakkaat, joiden 
mielestä Turvasta saa myös eniten 
vastinetta rahalle. Turvan asiakkaan 
tunnistat siis ratin takana loistavasta 
hymystä.   
(EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus)

4. Hymy
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Sotessa henkilöstöä
halpuutetaan

SOTE-LAKIEN HYVÄKSYMINEN on siirtymässä syksyyn. Perustus-
lakivaliokunnassa lakipaketissa on löydetty harmaita alueita. Kan-
salaisten perusoikeuksissa on ongelmia. Niin myös henkilöstön 
asemassa.

Hyvä onkin ottaa aikalisä ja käsitellä lakipaketti huolella. JHL 
on ollut huolestunut sote-uudistuksen heikosta valmistelusta jo 
pitkään. Soteen tarvitaan parempaa henkilöstöpolitiikkaa. Mutta 
maan hallitus on mennyt säästöt edellä. Taka-alalle ovat jääneet 
sote-palvelujen käyttäjät ja henkilöstö.

On olemassa tutkimustietoa siitä, että hyvä asiakaskokemus syn-
tyy motivoituneesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Myös henki-
löstö työskentelee tuloksellisemmin, jos asiakas on tyytyväinen. 

Mihin on jäänyt soten tarkoitus – laadukkaiden palvelujen tuottaminen asiakkaille?
Rahan, pääomien ja voitontavoittelun jalkoihin? Sosiaalialan palveluiden yksityistämisessä ei 

ole osattu ottaa huomioon asiakkaiden hoidon, avun ja tuen tarvetta. Tästä johtuu alimitoitetut 
palveluhinnat ja siten pienevät henkilöstöresurssit.

Samalla halpuutetaan työsopimuksia ja kikkaillaan työvuoroilla. Ammattihenkilöiden on mah-
doton keskittyä omaan työhönsä, koska säästösyistä heille siirretään peruspalvelutehtäviä.

Työsuhteen jatkuvuudet ovat jo nyt epävarmoja yritysten kilpailutilanteen vuoksi. Uudessa 
sotessa työsuhteiden rikkonaisuus kasvaa entisestään. Vaikka henkilöstö on siirtynyt vanhoina 
työntekijöinä, he eivät ole suojassa tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisia vastaan.

Määräaikaisten työsuhdetta ei useimmiten jatketa. Heille tarjotaan osa-aikaista, nolla- tai run-
kosopimuksia. Työehtosopimusten halpuutuksissa ja yksityistämisessä henkilöstö siirretään 
matalampitasoisiin työehtosopimuksiin ja samalla tarjotaan nykyistä alempaa taulukkopalkkaa. 

Yksityistämisen noidankehä johtaa lopuksi siihen, että ostovoima laskee ja kotimainen kysyntä 
vähenee.

Sote-lakien jäädessä kesälomalle, maan hallituksella on aikaa välttää yksityistämisen riskit 
muuttamalla suuntaa. Valtiovallan on tässä työttömyystilanteessa hyvä miettiä henkilöstön ase-
maa, erityisesti sitä, miten yksityistäminen muuttaa työvoiman käyttötarvetta ja vaikuttaa siten 
työttömyysmenoihin, ja muihin julkisiin menoihin. Tässä yhtälössä verotulot 
pienenevät ja julkinen velka kasvaa.

Summasummarum. Palvelujen tuotantotavalla, henkilöstöllä ja asiakkaalla 
on merkitystä Suomen talouden menestymisessä. Julkinen on ykkönen.

Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja

P U H E E N J O H TA J A LTA

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenlehti / PL 101, 00531 Helsinki / motiivi-lehti@jhl.fi / www.motiivilehti.fi / Julkaisija Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitto JHL ry / Päätoimittaja Kaisa Läärä / Toimituspäällikkö Maarit Uusikumpu / Taitto ja trafiikki Kati Ahonen / Toimittajat Saija 
Heinonen, Ulla Puustinen ja Marina Wiik / Sähköposti: etunimi.sukunimi@jhl.fi / Aikakauslehtien Liiton jäsen / JHL:n yhdistysilmoitukset 
www.motiivilehti.fi/ilmoitustaulu ja puhelimitse 010 7703 368 / Mediamyynti Helsingin Mediamyynti Oy, 040 757 4062, toimisto@helsingin-
mediamyynti.fi / ISSN 1795-7249 (printti) / ISSN 2341-8540 (verkkojulkaisu) / Paino Forssa Print 2017 / Toimituksen tilaama tai sille tarjottu 
aineisto julkaistaan ehdolla, että aineistoa voidaan käyttää myös osana julkaisijan sähköisiä tai muita jakelukanavia. Lehti ei vastaa tilaamatta 
lähetettyjäen kirjoitusten eikä kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta.

220
tuhatta 
jäsentä

11
alue- 

toimistoa

JHL:N AMMATTIALAT

Ravinto- ja puhtausalan  
ammattilaiset

Kasvatuksen ja ohjauksen 
ammattilaiset

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattilaiset

Tietotyön ja hallinnon  
ammattilaiset

Tekniikan ja liikenteen  
ammattilaiset

Turvallisuuden  
ammattilaiset

N U M E R O I N

PÅ 
SVENSKA

motiivilehti.fi
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Kolmikko jatkaa
JHL:N EDUSTAJISTO valitsi Päivi Niemi-Laineen jatkamaan liiton puheen-
johtajana. Niemi-Laine, 49, on johtanut JHL:ää kesästä 2016, jolloin 
Jarkko Eloranta aloitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n 
puheenjohtajana.

Niemi-Laineen vastaehdokas puheenjohtajakisassa oli liiton toimiala-
johtaja ja entinen neuvottelupäällikkö Håkan Ekström, 50. Hänet edus-
tajisto valitsi toimialajohtajaksi ja puheenjohtajan varahenkilöksi.

Myös Teija Asara-Laaksonen valittiin jatkamaan toimialajohtajana. 
Hän on kuulunut JHL:n ja sen edeltäjän KTV:n johtokolmikkoon vuodesta 
2001 lähtien.

Niemi-Laine ja Ekström ovat puoluekannaltaan sosialidemokraatteja ja 
Asara-Laaksonen, 59, kuuluu Vasemmistoliittoon.

Henkilövalinnat teki keväällä vaaleilla valittu edustajisto, eli JHL:n ylin 
päättävä elin, järjestäytymiskokouksessa 5.-7. kesäkuuta Helsingissä.

Ammattien arvostuksesta
Kun Ilta-Sanomat listasi liki 500 ammattia arvostus-
järjestykseen, keikkuivat tyypilliset JHL-ammatit kär-
kisijoilla. Kärkikolmikon muodostivat poliisi, palomies 
ja ensihoitaja.

Neljänneksi eniten kansalaiset arvostavat sairaan-
hoitajia, viidenneksi mielenterveyshoitajia ja sitten 
kätilöitä. Kaikki kansalaisten terveydelle ja hyvinvoin-
nille tuiki tärkeitä ammattilaisia, joita löytyy runsaasti 
myös JHL:n jäsenistöstä.

Erikois- ja yleislääkärit sijoittuivat niin ikään kym-
menen kärkeen, samoin henkilökohtaiset avustajat 
sijalla 8. Heitä on JHL:n jäsenissä pari tuhatta.

Ilta-Sanomien verkkokyselyyn vastasi noin 5 000  
kansalaista.

Työttömyyskassan uuden eWertin käyttö sujuu 
tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.

Ansio nousi valtiolla 16 euroa kuussa
Valtion palveluksessa työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännölli-
sen työajan mediaaniansio oli viime vuonna 3 529 euroa kuukaudessa. Nousua 
vuodesta 2015 oli 16 euroa kuukaudessa.

Mediaani tarkoittaa tilastollista keskilukua. Jos palkansaajat järjestetään 
jonoon ansioiden suuruuden perusteella, puolet heistä ansaitsee alla mediaa-
niansion ja puolet yli sen.

Valtiosektorin korkein mediaaniansio oli johtajilla, 6 577 euroa kuukaudessa, 
ja pienin toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivilla, 2 741 euroa kuukau-
dessa. Asiantuntijatehtävissä työskentelevien mediaaniansio oli 4 257 euroa 
kuussa ja muissa valtion ammattiryhmissä 2 595 euroa. 

66% 3 539 e/kk 72 000
valtion palkansaajista 

työskentelee  
asiantuntijatehtävissä

on kk-palkkaisten 
mediaaniansio  
valtiolla 2016

virkamiestä ja työntekijää 
kaikkiaan valtion  

palveluksessa

U U T I S E T Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi
Koonnut: ulla.puustinen@jhl.fi
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Anna  
palautetta!
Luet juuri uudistunutta Motiivia. Miltä lehti tuntuu? 
Mikä jutuissa ja lehden ulkoasussa miellyttää, mikä 
ärsyttää?
Mielipiteesi Motiivista on tärkeä. Ota kantaa ja anna 
palautetta motiivilehti.fi/palaute

Palautteen antajien kesken arvotaan JHL-tuotet-
teita. Vastaukset viimeistään 7.8.2017 mennessä.

Sadan tonnin tulospalkkio
JYVÄSKYLÄN VARHAISKASVATUKSEN henkilöstö saa 105 700 euron tulospalkkion viime vuo-
delta. Palkkio käytetään päiväkotihenkilöstön, perhepäivähoitajien ja muiden varhaiskasva-
tuksessa työskentelevien työhyvinvointia ja jaksamista tukeviin toimiin.

Palkkio perustuu varhaiskasvatuksen hyvän tulokseen, sillä se alitti toimialueen budjetin 
lähes 420 000 eurolla. Säästöä kertyi etenkin viisiportaisen hoitomaksujärjestelmän käyt-
töönotosta. Myös viime syksynä käyttöön otettu subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitta-
minen säästi kaupungin varoja, mutta sen kokonaisvaikutus ei ole vielä selvillä.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee noin tuhat henkilöä.
Noin kolmannes Suomen kunnista ja kuntayhtymistä maksaa tulospalkkioita työntekijöil-

leen. Useimmiten tulospalkkio on ryhmäkohtainen. Tulospalkkiot ovat vain 0,2 prosenttia 
koko kuntasektorin palkkasummasta.

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,  
hinta 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

motiivi.indd   1 5.6.2017   15.05.47
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Tietokone  
vaihtui talikkoon
Mikkeliläinen Salla Soronen oli nörtti ja viittä vailla 
valmis datanomi, kun hän vaihtoi tietokoneet  
talikkoon ja ryhtyi maatalouslomittajaksi.
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Tietokone  
vaihtui talikkoon

teksti Ulla Puustinen kuvat Anna-Katri Hänninen, Salla Soronen
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K ello on 5.30, kun maatalouslomittaja Salla 
Soronen, 31, astuu Kilpisalon tilan navettaan 
Mikkelin Ristiinassa. Risto Piispasen ja Pirjo 
Solla-Piispasen tilalla on reilu 40 lypsävää ja 
toinen mokoma nuorta karjaa. Yksi hiehoista 

on kiimassa, ja sen äänekäs mylvintä tervehtii tulijaa.
Ensimmäiset elukat odottelevat jo pihaton ovella vuoroaan.
– Memu, Miina, Eucalyptus, Laimi ja Elo, nopeita lypsettä-

viä kaikki, luettelee Soronen ja avaa lypsyaseman veräjän.
Lehmät asettuvat tottuneesti jonoon, ja Soronen laskeutuu 

pari porrasta lypsymonttuun, suihkuttaa pesuvaahtoa utarei-
siin ja viimeistelee puhdistusoperaation lypsyliinalla.

Jokaisella lehmällä on korvamerkki, jonka perusteella kone 
tunnistaa eläimen ja antaa lypsyluvan. Soronen ottaa alku-
suihkeet, joista selviää maidon laatu, ja kiinnittää lypsimet.

– Antibioottia saavien lehmien kanssa pitää olla tarkkana. 
Niiden maitoa ei saa päästä tilasäiliöön, sillä se vie maata- 
lousyrittäjän tilin nopeasti miinukselle, tietää Soronen.

Kilpisalon tilan eläimet ovat terveitä, ja pian maito alkaa vir-
rata putkistoa pitkin maitohuoneessa olevaan säiliöön. Sieltä 
Valion tankkiauto käy hakemassa maidon joka toinen päivä.

Paskan raapiminen osa työtä
Noin puolentoista tunnin kuluttua kaikki lehmät on lypsetty, 
ja eläimet nyhtävät tyytyväisinä nurmea läheisellä laitumella. 
Sorosta odottaa aamun ikävin homma, lypsyaseman puhdis-
tus ja kolaaminen.

– Paskan raapiminen, hän täsmentää. Viimeiset kikkareet 
hän huuhtoo viemäriin painepesurilla.

Jäljellä on enää vasikoiden juottaminen, sillä Sorosen vah-
tiessa lypsyn sujumista on toinen lomittaja ajanut rehut, puh-
distanut lehmien aluset ja kuivittanut parret kutterilla ja tur-
peella.

– Jos Kilpisalon isäntäväki on kotosalla, on lomittaja työru-
peaman jälkeen tervetullut tupaan aamukahville. Samaa ei 
voi sanoa kaikista tiloista, joissa käydään avittamassa. Joille-
kin lomittaja on välttämätön paha. Hyvä, jos päivää sanotaan 
ja saa vessassa käydä.

Rytmi sopii koiraihmiselle
Kello yhdeksän jälkeen Soronen kurvaa Lanciallaan kohti Mik-
kelin Otavassa sijaitsevaa omakotitaloaan,  jossa odottaa kuusi 
welshin corgia. Koirat ja asuntolaina olivat pääasiallinen syy, 
miksi hän ryhtyi lomittajaksi.

– Kun atk-hommat alkoivat tökkiä, laitoin viimeisenä 
mahdollisena päivänä hakemuksen Ylä-Savon ammat-
tiopiston maatalousyrittäjälinjalle Iisalmeen. 
Vajaata kolmea vuotta myöhemmin valmistuin 
eläintenhoitajaksi. Samana keväänä oli mie-
hen kanssa ostettu ensimmäinen yhteinen 
asunto, ja piti miettiä, millä lyhentää lainaa.

Rempseä punapää marssi melkein siltä 
istumalta Mikkelin kaupungin lomatoimis-
toon ja kysyi kesätöitä lomittajana. Niitä 
löytyi.

– Nyt on yhdeksäs vuosi menossa. Olin 
pari vuotta tuntityöntekijänä ja sittemmin 
kuukausipalkkainen.

Lomittajan kaksiosainen työpäivä sopii 
paremmin kuin hyvin Sorosen elämäntilan-
teeseen, sillä koirien ei tarvitse olla koko pitkää 
päivää yksikseen.

– Ja samalla voin ottaa itse nokoset ennen  
illan navettavuoroa.

LYPSYSTÄ huolehtiminen on lomittajan tär-
kein tehtävä. Mittaristosta voi tarkkailla, 
kuinka paljon kukin lehmä tuottaa.
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Täystyöllistetty osa-aikainen
Moni maitotila on lopettanut toimintansa, ja sen takia myös 
lomittajia on viime vuosina irtisanottu. Mikkelin seudulla 
osaaville lomittajille löytyy enemmän töitä kuin olisi tekijöitä.

– Työtä riittää, jos on luotettava, hoitaa hommat ja osaa 
käyttää maatalouskoneita kuten traktoria ja rehunjakovau-
nua. Ja jos ei vielä osaa, haluaa oppia. Asenne ratkaisee, sanoo 
Soronen.

Suomessa on tätä nykyä runsas 3 000 vakituista lomitta-
jaa. Heistä kaksi kolmasosaa on osa-aikaisia. Niin Soronenkin, 
jonka virallinen työaika on seitsemän tuntia päivässä. Käytän-
nössä hän kuitenkin tekee täyttä päivää, ja toisinaan tunnit 
paukkuvat ylikin.

– Ylityökielto on päällä, mutta lisätyön ansioista voi osa-ai-
kainenkin tehdä kahdeksan tunnin päivää. Tunnit tastaaan 4-5 
viikon jaksossa, jonka jälkeen voi ottaa pidemmän vapaan.

Työ on muutenkin säännöllisen epäsäännöllistä, sillä jos 
tilanväki suuntaa kahdeksi viikoksi etelään, saattaa lomittaja 
tehdä pitkän rupeaman putkeen.

– Lisäksi on sijaisapukeikat, jolloin isäntä tai emäntä on äkil-
lisesti sairastunut ja tilalle mennään nopeasti tuuraamaan. 
Aina ei aamulla tiedä, mistä itsensä illalla löytää, paitsi tietysti 
auton ratista.

Näistä on 
lomittajan
työpäivä 
tehty 
Salla Soronen on työskennellyt  
lomittajana yhdeksän vuotta.  
Hänen työnantajansa on Mikkelin  
kaupunki.

Herätys kello 4.30
Salla Sorosen työaamu 
käynnistyy anivarhain. 
Ihan ensimmäiseksi  
hän päästää koirat  
pihamaalle telmimään  
ja keittää hyvät kahvit  
termokseen.

Töihin kello 5.00
Kahvin ja eväiden kanssa 
auton rattiin. Työajoa kertyy 
viikoittain noin 500–1 000 
kilometriä.

Lounas kello 12.30
Kevyt salaattilounas  
maistuu aamun  
navettatöiden jälkeen.

Illalla klo 19.15
Kotona Sallaa odottavat  
lemmikkicorgit Limppu, 
Flicka, Ritari, Viivi, Pahis  
ja Jännä.

– Toisinaan maatalouslomittaja 
 joutuu nostamaan 40-kiloisia 
rehusäkkejä. Rakennekynsiä  
en suosittele!

NUORILLA vasikoilla, 
Ou-Melulla ja Omegalla,  
on nälkä ja koko ajan jano. 

Iltatoimet kello 22.15
Päivä päättyy  
hampaiden pesuun.

Sapuskaa kello 18.30
Myös vasikat on  
ruokittava ennen  
kuin illan työt on tehty.
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– Parasta on kun lehmä 
poikii ja voi olla apuna. 
Viikon aikana voi syntyä 
kymmenenkin vasikkaa.

F A K T A A  A M M A T I S T A

Maatalouslomittajat tekevät maaseutuyrittäjän käytännön työtehtävät näiden 
lomien (26 pv/v) ja sairauslomien aikana. 

Tärkeimpiä tehtäviä ovat eläinten ruokinta, lypsäminen ja puhtaanapitotyöt. 
Lomittajat voivat osallistua myös kasvinviljelytöihin.

Lomittajan päivittäinen työaika jaksottuu yleensä kahteen osaan, aamuisin noin 
kello 6–10 ja iltapäivisin kello 15–19.

Lomittajat ovat useimmiten kunnan palveluksessa. Heitä työskentelee myös 
lomittajia välittävissä yrityksissä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Lomittajaksi voi opiskella luonnonvara-alan oppilaitoksessa (maatalousa-
lan perustutkinto,  eläintenhoitajan suuntautumisvaihtoehto). Opintojen kesto on 
2,5–3 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona 
(karjatalouden ammattitutkinto).

”Hyvä lomittaja tulee, kun on sovittu, ja tekee työnsä huolella, etenkin lypsyn. 
Hän tarkkailee maidon laatua ja eläinten terveydentilaa ja auttaa tarvittaessa  
lehmän poikimisessa. Parhaimmillaan hän on korvaamaton apu yrittäjälle.” 

Kilpisalon tilan emäntä Pirjo Solla-Piispanen

O P I N T O J E N  L A A J U U S  
180 op

A M M A T T I N A    Maatalouslomittaja

K O U L U T U S  
maatalousalan perus- 
tutkinto (eläintenhoitaja)

S Ä Ä N N Ö L L I N E N  A N S I O 
2 541 €/kk*

J Ä S E N I N Ä  J L H : S S Ä   
noin 250 lomittajaa

Se on harvinaisen totta, sillä Soroselle kertyy keskimäärin 
500–1 000 kilometriä työajoa viikossa. Vain yhdestä edesta-
kaisesta matkasta lomittajaa saa kilometrikorvauksen ja toisen 
voi vähentää verotuksessa.

Lehmissä löytyy persoonia
Kolmen maissa iltapäivällä Soronen suuntaa uudestaan kohti 
Kilpsalon tilaa. Alkaa päivän toinen työrupeama lehmien 
kanssa.

– Työt luistavat, kun tulee juttuun talonväen kanssa. Tosin 
olen minä lomittanut sellaisellakin tilalla, jossa näin isännän ja 
emännän vasta kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä lomi-
tuksesta. He lomailivat muualla, ja jättivät vain ohjeet.

Myös rakkaus eläimiin pitää kiinni ammatissa.
– Aina elukoiden kanssa ei mene kuin Strömsöössä, eikä tar-

vitsekaan. Ne ovat omanlaisiaan persoonia, ja niillä on lupa 
siihen. □

SALLA SOROSEN ja 
Katariinan hellä hetki.

Kesä- ja heinäkuun 
ajan jäsenkortilla 
tavallista suurempi alennus*!

Heinäkuun erikoisetu!
Lounas ruokapöydästä

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta 
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

JÄS
ENK

ORT
TI

-2,5snt/l

JÄS
ENK

ORT
TI

-20%
*lähde: Tilastokeskus 10/2016
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Konstan digiloikka
Monet päiväkodit on varustettu tableteilla ja muilla 
älyvempaimilla. Perhepäivähoidosta ei voi sanoa 
samaa. Paitsi Liperissä, jossa perhepäivähoitajat 
koulutetaan digiteknologian käyttöön.
teksti Ulla Puustinen kuvat Harri Mäenpää



J ulkisten palveluiden digitalisoiminen, koko kansakun-
nan digiloikka, kuuluu pääministeri Juha Sipilän hal-
lituksen kärkihankkeisiin. Liperin Ylämyllyllä 5-vuo-
tias Konsta Kilpeläinen valmistautuu loikkaan ihan 
käytännössä.

– Yks, kaks, kolme, hep! kuuluu kuvaajan komento, ja poika 
ottaa puolen metrin harppauksen tabletti kainalossaan. Niin 
poika kuin tabletti säilyvät ehjinä.

Vaikka tässä havainnollistetaankin hallituksen aietta leik-
kimielellä, on Liperin perhepäivähoito ottamassa digitaaliset 
välineet ihan tosissaan haltuun. Viisi perhepäivähoitajaa on 
saanut koulutuksen älylaitteiden käyttöön ja pari kuukautta 
sitten jokaiselle heistä annettiin digireppu, joka sisälsi tabletin 
ja muita leikkiä ja toimintaa inspiroivia välineitä.

– Repusta löytyi tabletin lisäksi rummut, marakassit, laulu-
kynä ja ”Hei, me laulupiirretään" -kirja, sorminuket ja taika-
hiekkaa, luettelee perhepäivähoitaja Merja Toikka.

Toikan omaa suhtautumista digitaalitekniikkaan saattoi 
aluksi luonnehtia varaukselliseksi. 

– Tablettia pidin pelkkänä pelailuvälineenä. Olin joutunut 
rajoittamaan murrosikäisen poikani tabletin käyttöä, ja siksi 
suhtauduin koko värkkiin kielteisesti. Kunnes sain koulutuk-
sen ja tajusin, että tällähän voi tehdä vaikka mitä!

Poképallojen perässä
Saman on oivaltanut naapurissa asuva perhepäivähoitaja 
Ritva Riekkinen, joka sai käyttöön oman digirepun.

– On otettu tabletilla lasten kanssa valokuvia ja muokattu 
niitä yhdessä. On metsästetty tabletin avulla poképalloja 
pihassa, etsitty verkosta tietoa ja käytetty sitä perhosten ja 
ötököiden tunnistamiseen, hän kertoo.

Yhtenä iltapuhteena Riekkinen opetteli tekemään laitteella 
QR-koodin. Nyt lähimetsän puista löytyy koodilla varustettuja 
lappusia, joita käydään tabletin kera lasten kanssa lukemassa.

– Kun koodin avaa, tulee näytölle jonkin eläimen kuva. Ja 
sitten lauletaan kyseisestä eläimestä kertova laulu ja jatketaan 
seuraavalle rastille.

Merja Toikka on hyödyntänyt tablettia muun muassa 
kuvasuunnistukseen sekä lasten laulu- ja sorminukke-esitysten 
tallentamiseen.

– Lapset tykkäävät katsoa omia esityksiään tabletilta. Niitä 
on kiva jälkikäteen yhdessä muistella.

Lapsi oppii leikkien
Lapset oppivat leikkiessään, eivät leiki oppiakseen. Se pätee 
niin hernepusseihin kuin viimeisimpään digitaaliteknologiaan.

– Tabletti tuo vain lisämausteen leikkiin ja vuorovaikutuk-
seen. Se on yhdessä tekemisen väline ja yhteisen leikin mah-
dollistaja, väline muiden joukossa, painottaa varhaiskasvatuk-
sen vastaava Nina Heiskanen.

Heiskanen on ollut mukana koordinoimassa Liperin kunnan 

NELLA LEMINEN liihottelee kuin  
perhonen. Kuvassa digireppua  
avaavat perhepäivähoitaja Ritva 
Riekkinen ja hoitolapset Konsta  
Kilpeläinen ja Nanna Puustinen 
(sylissä).



16  MOTIIVI

Lapset oppivat leikkiessään, 
eivät leiki oppiakseen.

DIGIREPUN kanssa ei tarvitse  
jumittua sisälle, sillä se kulkee  
kätevästi myös pihaleikkeihin. 

TABELTILLE on ladattu valmiiksi kasva- 
tuksellisesti kehittäviä pelejä ja leikkejä. 
Kosketusnäyttö tottelee pieniäkin kätösiä.

ja Itä-Suomen yliopiston yhteishanketta, jossa tut-
kitaan  digitaalisten välineiden käyttöä perhepäivä-
hoidossa. Hanke on ainoa laatuaan Suomessa, ja sen 
myötä Liperin perhepäivähoito on digikehityksen 
aallonharjalla.

– Perhepäivähoito mielletään edelleen pelkäksi 
hoivaksi, eikä samalla tavalla tavoitteelliseksi varhais-
kasvatuksen muodoksi kuin muu päivähoito, perus-
telee erityispedagogiikan professori Eija Kärnä koh-
deryhmän valintaa.

Myös Liperin kunta haluaa satsata perhepäivähoi-
toon ja taata, että digileikki toteutuu tasapuolisesti 
sen kaikissa varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa. 
Samalla varmistetaan se, että perhepäivähoidossa 
oleva lapsi ei joudu aloittamaan koulutietään taka-
matkalta, jos hänen omasta kodistaan ei löydy tablet-
teja, älypuhelimia tai muita digihärpäkkeitä.

– Ja on se tekniikan maailma oppimisen paikka 
myös meille hoitajille, myöntävät hoitajat.

Testamentti tuli avuksi
Hankkeen mahdollisti Liperin kunnan vuosi sitten 
saama isohko testamenttilahjoitus, joka päätettiin 
suureksi osaksi kohdentaa perhepäivähoidon kehittä-
miseen. Ajankohta oli otollinen, sillä uusi varhaiskas-
vatuslaki tuli voimaan syksyllä 2015, ja sen johdosta 
kunnissa laaditaan parhaillaan uusia varhaiskasvatus-
suunnitelmia.

– Digitaalisuus on jo nyt osa arkea, ja tulevaisuu-
dessa sillä on entistä suurempi rooli meidän kaikkien 
elämässä. Siksi älyteknologian hyödyntämismahdolli-
suuksia varhaiskasvatuksessa on syytä tutkia ja kehit-
tää, Eija Kärnä sanoo.

Viisi hankkeessa mukana olevaa perhepäivähoita-
jaa sai huhtikuussa koulutuksen laitteiden käyttöön. 
Koulutuksessa pohdittiin myös, mitä älyteknologia 
tarkoittaa pienen lapsen elämässä ja miten sitä voi 
hyödyntää pedagogisena välineenä.

Reppujen sisältöä ei valittu summamutikassa, vaan 
se rakennettiin tukemaan varhaiskasvatussuunnitel-
man viittä eri oppimisaluetta. Ne ovat kielen rikas 
maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän 
yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössä sekä kas-
van, liikun ja kehityn.

– Valitsemalla sisällöt oppimisalueittain haluttiin 
korostaa sitä, että digilaitteet ovat tämän ajan oppimi-
sen ja leikin välineitä siinä missä perinteisemmät loru-
kortit ja pallot. Näin digiloikka etenee pedagogiikka 
edellä, sanoo yliopisto-opettaja Kaisa Pihlainen.

Reput lähtevät kiertoon
Tablettiin on ladattu valmiiksi kasvatuksellisesti 
kehittäviä leikkejä ja pelejä. Kun tabletin ja ohjelmoi-
tavan Bepot-robotin käyttö alkavat sujua, voivat hoi-
tajat kehittää uusia tapoja hyödyntää teknologiaa var-
haiskasvatuksen välineenä. Eikä tabletin kanssa tar-



Digitalisointi -  
päivän sana

20%
alle kouluikäisistä omistaa älypuhe-
limen. Koulunsa aloittaneista sel-
lainen on yhdeksällä kymmenestä. 
Lähde: Yippee 2017 -tutkimus.

01

0302

Kolme esimerkkiä osoittavat, että digitalisaatio on  
tullut sosiaali- ja terveydenhoitoon jäädäkseen.

vitse jumittua sisätiloihin, sillä se kulkee repussa 
kätevästi myös pihalle ja metsään.

– Samalla hoitajat havainnoivat, mikä toimii las-
ten kanssa ja mikä ei, ja kirjaavat ylös käyttökoke-
muksia. Sitten reppu sisältöineen ja havaintoineen 
kiertää seuraavalle pilotointivaiheen hoitajalle, Eija 
Kärnä kertoo.

Viisi reppua on vasta startti, sillä ensi vuonna 
Liperi aikoo kouluttaa kaikki kunnan perhepäivähoi-
tajat, liki 30, digivälineiden käyttöön. Reppuja aio-
taan hankkia noin 15, ja jatkossa ne kiertävät säännöl-
lisin väliajoin hoitajalta toiselle.

– Pilottivaiheen viisi hoitajaa valikoituivat oman 
kiinnostuksensa perusteella, mutta myös muissa 
reput ovat herättäneet positiivista uteliaisuutta, ker-
too Nina Heiskanen.

Ei koodaria, vaan jalkapalloilija!
Mutta palataanpa hiekkalaatikon reunalle, jossa 
Konsta harjoittelee digiloikkaa. Tuleeko sinusta isona 
koodari?

– Ei kun jalkapalloilija! vastaa nuori mies topakasti 
ja lähtee sitten viilettämään omalla fillarilla.

Ritva Riekkisen ja Merja Toikan kokemuksen 
mukaan tabletti ja muut digihärpäkkeet eivät ole pois 
muista leikeistä tai vie tilaa lasten mielikuvitukselta.

– Päinvastoin, ne toimivat kuvittelun ja vuorovai-
kutuksen tukena kuten on tarkoituskin. □

01 Jättitabletti kuntouttaa
Kun tabletti on taulu-TV:n kokoinen, 
sen käyttö sujuu helpommin vanhuk-
silta, kehitysvammaisilta ja fyysisesti 
rajoitteisilta. Startup-yritys Kuori Oy:n 
Yetitablettia voi käyttää esimerkiksi 
muistiharjoituksissa. Myös motorinen 
harjoittelu sujuu erilaisten piirustusso-
vellusten avulla. 

02 Sokeriarvot seurantaan
Hämeenlinnan kaupungin terveys-
asemat hyödyntävät digiteknologiaa 
asiakkaiden PEF-, verenpaine-, veren-
sokeri- ja INR- eli verenhyytymismit-
tauksissa. Asiakas mittaa arvot koto-

na,  ja älypuhelimeen ladattu sovellus 
välittää tiedot suoraan hoitajalle. 
youtube.com/watch?v=0ERyR7YJadk

03 Iloa hoivarobotista
Ensimmäinen hoiva-alalle tarkoitettu 
humanoidirobotti kehitettiin Belgiassa 
muutama vuosi sitten. Nyt Zora-oh-
jelmistoratkaisuilla varustettuja 
NAO-robotteja on myös Suomessa, 
esimerkiksi Lahden kaupungin sosiaali- 
ja terveydenhoidon yksiköissä. Siellä 
robotti tottelee nimeä Ilona.
Lisää hoivaroboteista Motiivissa 
5/2016 ja motiivilehti.fi/lehti/artikke-
li/hoivarobotti-viihdyttaa-hoida

Lähes kaikille 3–6-vuotiaille älypu-
helin on tuttu. 67 prosenttia heistä 
omistaa älypuhelimen ja 19 prosen-
tilla on perheessään älypuhelin, jota 
he voivat käyttää.

100%
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J Julkisten ja hyvinvointialojen liiton uusi edus-
tajisto kokoontui  5.–7. kesäkuuta Helsingissä. 
Kokous oli  edustajiston kevät- ja  järjestäyty-
miskokous, jossa valittiin uusi johtajisto ja hal-

litus, hyväksyttiin liittostrategia, tilinpäätös ja toimin-
takertomus ja käsiteltiin aloitteita.  
Liiton puheenjohtajana jatkaa Päivi Niemi-Laine ja 
toimialajohtajina Håkan Ekström ja Teija Asa-
ra-Laaksonen. 

JHL:n edustajiston johtokolmikko uusiutui kerta-
heitolla. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Sirk-
ka-Liisa Kähärä (yhd. 865, Pääkaupunkiseutu), 
varapuheenjohtajiksi Kari Paldanius (yhd. 115, 
Kaakkois-Suomi) Marjo Justén ( yhd. 115, Satakunta). 
He ovat uusia tehtävässään, mutta kokeneita ay-toi-
mijoita.

Päivi Niemi-Laine totesi kiitospuheessaan, että teh-
tävä ei ole helppo. 

– Näinä aikoina, jolloin työelämän lainsäädäntö on 
omistajan käsissä ja hallitus ymmärtää vain voiton 
takomista, tarvitaan työmarkkinajärjestöjen ja halli-
tuksen välille luottamusta, yhteistyötä ja kolmikan-
taa. 

Ohdakkeinen sopimuskierros
Seuraavasta sopimuskierroksesta ennustettiin ohdak-
keista. 

– Neuvottelukierros tulee olemaan jotain muuta 
kuin, mitä sopimusneuvottelut ovat tähän asti olleet, 

Niemi-Laine sanoi. 
Suomen kohentunut talous kirvoitti puheenvuo-

roja palkankorotuksista, ja niistä puhui myös Nie-
mi-Laine.  

– Nyt on työntekijöiden vuoro, vaikka pääministeri 
Sipilä on uhkaillut, että otteet kovenevat. Niin myös 
täällä. Syksyn liittokierroksella tavoitteena ovat pal-
kankorotukset, hän vakuutti. 

Tarvitaan ostovoimaa, ja moni työantajakin on 
alkanut puhua korotusten puolesta, hän jatkoi. 

Vahvimmaksi ammattiliitoksi
JHL:n edustajisto hyväksyi uuden liittostrategian. JHL 
2022 liittostrategian visiossa se tavoittelee asemaa 
vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja yhteis-
kunnassa. Strategia ohjaa liiton toimintaa seuraavan 
viisivuotiskauden. 
     JHL:n tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelän mukaan 
uusi strategia on entistä ytimekkäämpi, selkeämpi, 
osallistavampi ja tavoitteellisempi.

Liiton arvoja ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukai-
suus ja rohkeus, joista rohkeus tulee uutena.
Perustehtävänään JHL edistää yhdessä jäsentensä 
kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa 
sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa.
Strategisina päämäärinään liitto tavoittelee järjes-
täytymisasteen kasvua ja vahvempaa paikallisen 
edunvalvonnan ja järjestövoiman vaikuttavuutta. □

01 Pia Honkanen (vas.) Jär-
venpäästä, Lea Rajansuu  
Tuusulasta ja Tuula Ronkainen 
Kuopiosta ovat edustajiston 
untuvikkojäseniä. Naiset  
iloitsevat edustajistopaikan 
tuomista uusista haasteista.  

02 Haaga Folk Machine  
viihdytti folkin tahtiin  
edustajiston kokousväkeä.

03 Uusi edustajisto kokoon-
tui kevät- ja järjestäytymis-
kokoukseen Helsingissä.

04 Jatkopestin saanut 
puheenjohtaja Päivi Nie-
mi-Laine median pyörityk-
sessä. 

JHL vahvimmaksi
JHL:n edustajisto järjestäytyi kesäkuussa Helsingissä ja  
linjasi tulevaa. Visiona on tehdä JHL:stä vahvin  
ammattiliitto. Myös palkankorotuksia vaadittiin.
teksti Maarit Uusikumpu kuvat Maarit Uusikumpu, Maarit Eloholma ja Kati Ahonen

02

EDUSTAJISTO 
120 jäsentä

78 uutta 

HALLITUS 
16 jäsentä

TOIMIKAUSI
5 vuotta 

SEURAAVA KOKOUS
15.–16.11.

LISÄÄ JHL:STÄ
jhl.fi > jhl-tieto 

01
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JHL:N UUSI HALLITUS
JHL:n edustajisto valitsi liiton hallituksen jäsenet. Var-
sinaisia jäseniä on 16, ja he ovat eri puolelta Suomea. 
Lisäksi heidän tilalleen nousi varapaikoilta edustajistoon 
16 uutta jäsentä.

Mussalo Pirjo, Kunta, Kaakkois-Suomi
Järnstedt Teppo, Yksityinen, Kaakkois-Suomi
Lepolahti Harri, Valtio, Pääkaupunkiseutu,
Ruotsalainen Merja, Kunta, Pääkaupunkiseutu
Järvinen Minna, Kunta, Pääkaupunkiseutu, 
Talonpoika Kaija, Pääkaupunkiseutu
Hagström Ritva, Kunta, Etelä-Suomi
Skyttä Eija, Yksityinen, Etelä-Suomi
Romu Riitta, Kunta, Etelä-Suomi
Hannula Timo, Kunta, Pirkanmaa
Ilomäki Pirjo, Kunta, Pirkanmaa
Suoraniemi Terhi, Kunta, Lappi
Hänninen Kati, Kunta, Keski-Suomi
Juven Marja-Liisa, Yksityinen,  Keski-Suomi
Pesonen Matti, Kunta, Itä-Suomi
Ronkainen Tuula, Yksityinen, Itä-Suomi

Hallitukseen valittujen tilalle edustajistoon kutsuttiin 
Aspegren-Törnroos Anna-Lena, Berts Johan, Grip Anna, 
Heinonen Marko, Hirvonen Pekka, Huuskonen Ari, Joen-
suu Satu, Kaipio Teija, Kiljunen Anneli, Kirsikka-Aho 
Eini, Kivinen Outi, Ohranen Pirjo, Pihakivi Sanna, Räsä-
nen Reijo, Seppänen Merja-Liisa, Tervo Kati, Virta Terhi, 
Ylinampa Anne ja Ylönen Markku.

Uusi johto 
JHL:n puheenjohtajana jatkaa Päivi Nie-
mi-Laine ja toimialajohtajina Håkan 
Ekström ja Teija Asara-Laaksonen. Edus-
tajiston puheenjohtajaksi valittiin Sirk-
ka-Liisa Kähärä ja varapuheenjohtajiksi 
Kari Paldanius ja Marjo Justén.

Puheenjohtaja
Päivi Niemi-Laine on toiminut 
liiton puheenjohtajana kesä-
kuusta 2016 alkaen, mutta sai 
edustajistolta jatkopestin. Hän 
on työskennellyt aiemmin myös 
Jytyn ja Pardian palveluksessa.

Toimialajohtana
Håkan Ekström on toiminut 
toimialajohtajana kesäkuusta 
2016 alkaen. Aiemmin hän on 
työskennellyt mm. neuvotte-
lupäällikkönä, sopimustoimit-
sijana ja aluepäällikkönä.  

Toimialajohtaja
Teija Asara-Laaksonen on 
toiminut toimialajohtajana 
vuodesta 2001. Sitä ennen 
hän työskenteli luottamus-
miehenä ja tietopalvelusih-
teerinä Vantaan kaupungilla. 

Edustajiston 
puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Kähärä on 
ammatiltaan sairaanhoi-
taja, ja hänen yhdistyk-
sensä on Vantaan JHL ry. 

Edustajiston  
varapuheenjohtajat
Imatralainen Kari Palda-
nius toimii työsuojeluvaltuu-
tettuna, ja hänen yhdistyk-
sensä on Imatran kunta-alan 
ammattiyhdistys JHL ry. 
Raumalla pääluottamusmie-
henä toimiva Marjo Justenin 
yhdistys on Rauman JHL ry.

LUE LISÄÄ
Juttuja kokouksesta

motiivilehti.fi

03

04
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E dustajistokokous valitsi Päivi Niemi-Laineen yksi-
mielisesti jatkamaan JHL:n puheenjohtajana. Nie-
mi-Laine tuli puheenjohtajaksi syksyllä 2016, kun 
aiempi puheenjohtaja Jarkko Eloranta siirtyi 

SAK:n puheenjohtajaksi. Julkisuudessa Niemi-Laine on totuttu 
näkemään naisvaltaisten alojen teräväsanaisena puolestapu-
hujana, mutta mitä hän tekee vapaa-aikana.

Miksi olet töissä ay-liikkeessä?
– Olen töissä ay-liikkeessä, koska koen, että työelämän epä-
oikeudenmukaisuudet ovat iso haaste ja tehtävä. Haluan olla 
mukana ratkaisemassa näitä haasteita. Täytyy pitää huoli siitä, 
että työntekijöillä on riittävä toimeentulo, hyvät työolot ja työ-
hyvinvointi on taattua.

Mitä feminismi tarkoittaa sinulle?
– Kyllä se tarkoittaa sitä, että edustan tällä hetkellä naisval-
taista alaa. Naisvaltaisten alojen palkat ja työolot on korjat-
tava. Samalla parannusta kaipaavat naisvaltaisen alan eläkkeet 
ja mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.

Missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?
– No juu, juuri on alkanut puheenjohtajan taival tässä. Viiden 
vuoden päähänkin on vaikea arvioida, tuolloin olen 54-vuo-
tias. Ei ole tulevaisuuden suunnitelmia. Keskitytään nyt tähän 
pestiin ja tehdään sitä antaumuksella. 

Mikä on suurin saavutuksesi?
– Minusta tuntuu, että kun olen itse yksinhuoltajan köyhästä 
perheestä niin aikoinaan opintielle pääseminen ja mahdolli-
suus päästä yliopistoon. En ole koskaan pyrkinyt mihinkään. 
Ehkä suurin saavutukseni on ollut, että olen aina ollut kova 
tekemään töitä.

Minkälaista on olla nykyajassa naisjohtaja ay-kentässä?
– On se kyllä erilaista varmasti kuin miehenä. Naisen pitää 
aina kaksi kertaa ansaita oma pätevyytensä ja osaamisensa 
sekä se, että otetaan tosissaan. Olen niin sinnikäs, että on otet-
tava tosissaan ja varmasti otetaankin. 

Mikä motivoi?
– Työ on sellainen, että jokainen päivä on aina erilainen ja 
oppii uutta. En ole vielä elänyt yhtäkään päivää niin, että eikä 
taas tätä samaa Päiväni murmelina -elämää.

Pienipalkkaisten 
puheenjohtaja
Napakka naisjohtaja viilettää pyörän selässä, 
silloin kun aikaa liikenee.
teksti ja kuva Kaisa Läärä 

Mistä unelmoit?
– Ehkä tällä hetkellä unelmoin lomasta, näin juhannuksen kor-
villa. Aiomme viettää lomaa perheen kesken matkustelemalla 
kotimaassa, ympäri Suomen niemen.

Mitä työtä tekisit, jollet olisi mukana  
ay-liikkeessä tai politiikassa?
– Epäilen, että voisin olla varmaan joissakin niistä töistä, joissa 
aloitin. Alun perin minun piti kylläkin lähteä kouluttautumaan 
opettajaksi, mutta voisin olla missä työssä tahansa.  Olen aina 
kunnioittanut ja arvostanut kaikkia ammatteja, aivan jokaista. 
Voisin olla ihan hyvin vaikkapa siivooja tai kaupan kassalla. 

Mitä haluaisit vielä oppia?
– Ehdottomasti haluaisin oppia paremmaksi johtajaksi. Johtamis-
työ kiinnostaa kovasti, miten saada ihmiset vaikeissa muutosti-
lanteissa saamaan aikaan suunnitellun muutoksen. Se ei olekaan 
mikään helppo juttu. Itsekin kun on muutoksessa ollut, on se 
ensimmäinen ajatus aina, miten juuri minun tässä muutoksessa 
käy. Riittääkö töitä? Miten käy oman toimeentulon?

Mitä kulkupeliä suosit  
välimatkojen taittamiseen?
– Toisinaan olen kulkenut työmatkan Helsin-
gin kaupunkipyörällä. Liikkumismuodoista rak-
kainta on liikkua ehdottomasti pyörällä. Valitetta-
van usein tulee kuitenkin kuljettua henkilöautolla, 
koska sillä on helpointa siirtyä lasten kanssa pai-
kasta toiseen.

Millainen arjen ekotekijä olet?
– On pakko myöntää, että arjen lajittelussa on 
parannettavaa. Kotonani kyläilevä oma äitini usein 
räyhää, etten lajittele tarpeeksi kattavasti. Lajittelu 
ei aivan selkäytimestä vielä tule, vaikka kyseessä 
on looginen arjen rutiini.

Millaisin kesäterveisin toivotat kaikki lomalle?
– Toivotan oikein raikasta ja ihanaa kesää kaikille. 
Kun kesä on, unohtakaa työt. Unohtakaa ammat-
tiyhdistysliike. Näitä hommia kerkiämme tehdä 
yhdessä jälleen syksyllä! □

PÄIVI NIEMI-LAINE  
syntynyt 1968

PERHE 
puoliso ja 

kaksi poikaa

URA 
JHL:n puheenjohtaja  

8.6.2016 alkaen.
Sitä ennen 

toimialajohtaja.

HARRASTUKSET
Intohimoinen  

politiikan seuraaja. 
Lisäksi lenkkeilyä  

ja ulkoilua  
perheen kanssa.
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MITEN ALOITIT URASI 
Aloitin työurani arvostamistani arjen tärkeistä ammateista.  

Ensimmäinen työni oli päiväkotiharjoittelijana Riihimäen kaupungilla.
 

MISTÄ SAAT VOIMAA 
Omat lapset ja oma perhe, he ovat huippu porukkaa ja aivan ihania. 
Siinä eivät työmurheet paljoa paina, paitsi kun katsomme yhdessä  

uutisia. Meillä kaikki tietää, mistä työssäni on kyse. Perheen  
kanssa oleminen lisää jaksamista.

 
KUKA ON ESIKUVASI 

Presidentti Tarja Halonen, ehdottomasti.  
Mieletön nainen, joka on lyönyt läpi omana  

itsenään naisjohtajana Suomessa.

Motiivini
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K oulunkäynninohjaaja Anne Ketonen polkee 
otsa hiessä, mutta suu hymyssä kuntopyörää 
joensuulaisessa kuntokeskuksessa. Menossa 
on elämäntaparemontti, johon kuuluu kolme 
viikoittaista kuntosalitreeniä sekä kehon-

huolto- ja pilatesryhmiä ja ravintoluentoja.
– Personal trainer testasi ensin lihaskuntoni ja laati sen 

mukaan ohjelman. Eikä lysti maksa mitään!
Kyse on Kevan ja Joensuun kaupungin Juu-hankkeesta, 

jonka tavoitteena on tukea keskimääräistä enemmän sairas-
tavia työntekijöitä lisäämään liikuntaa ja kiinnittämään huo-
miota ruokavalioonsa. Mukana on 26 haastatteluin valittua 
työntekijää, joilla on vuosittain noin 15–20 sairauslomapäivää.

– Yleensä huomio kiinnitetään niihin työntekijöihin, joiden 
toimintakyvyssä on jo huomattava alenema. Nyt selvitämme 
Kevan kanssa, onko varhaisesta tuesta hyötyä, perustelee kau-
pungin henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen.

Liukumia ja luottamusta
Oma kunto-ohjaaja on vasta esimakua niistä työhyvinvointia 
tukevista toimista, joihin Joensuussa on ryhdytty. Karkeasti 
ottaen ne voi jakaa kahtia, leipään ja sirkushuveihin.

– Ruisleipäosio tarkoittaa, että kaupunki pyrkii olemaan kai-
kin puolin vastuullinen työnantaja. Esimiehiä koulutetaan, 
määräaikaisuuksille pitää olla perusteet, työsuojeluvaltuutetut 
ja luottamusmiehet toimivat työyhteisösovittelijoina, ja asiat 
pyritään hoitamaan yhdessä neuvotellen ennen kuin erimieli-
syydet ehtivät paisua, listaa Lempiäinen.

Joensuu on panostanut myös osatyökykyisten uudelleensi-
joitukseen. Niinpä liki kolmekymmentä pitkillä sairauslomilla 
ollutta on saanut uuden startin työelämään henkilökohtaisina 
avustajina. Työ on lähinnä asiointiapua, eikä kuormita fyysi-
sesti.

Rukiseen purtavaan kuuluu etätyömahdollisuuksien ja työ-
aikaliukumien lisääminen. Ne ovat tuoneet työyksiköihin jous-
toa ja parantaneet työhyvinvointia ja -motivaatiota.

Myös sairauspoissaolojen määrä on saatu laskuun. Ei lisää-
mällä kontrollia, vaan luottamusta. Aiemmin työntekijä sai sai-
rastaa viisi päivää esimiehen luvalla, tämän vuoden alusta läh-
tien yhdeksän.

Jonon ohi leikkaukseen
Henkilöstöhallinto on avoin myös uusille ideoille ja kokeiluille. 
Ensi syksynä Joensuussa ryhdytään kokeilemaan 4-päiväistä 
työviikkoa.

– Työaika ei varsinaisesti lyhene, vaan työntekijä pidentää 
työaikaa parina kolmena päivänä viikossa ja pitää vaikka per-
jantain vapaata palkan pysyessä ennallaan, Sari Lempiäinen 
kertoo.

Tarkoitus on koota kokemuksia siitä, miten tiivistetty työ-
aika sopii eri toimialoille ja työyksiköihin. Esimerkiksi päivä-
hoidossa kolmen viikon listaan voi saada työaikaa tiivistämällä 
yhden arkivapaan.

Ihan ennenkuulumatonta on se, että työnantaja kustantaa 
työntekijän leikkaushoidon yksityisellä lääkäriasemalla.

– Näin voidaan menetellä, jos henkilö joutuisi kärvistele-
mään kuukausia työkyvyttömänä julkisen puolen leikkausjo-
nossa. Silloin lasketaan kylmän viileästi sairausloman kustan-
nus ja verrataan sitä yksityiseltä ostetun operaation hintaan. 
Jos nopeutetun hoitoonpääsyn hinta on sama tai alempi kuin 
pitkän sairausloman kulut, tarjoamme työntekijälle tätä vaih-
toehtoa, Lempiäinen kertoo.

Jonon ohi leikkaukseen päästäkseen ei tarvitse olla kau-
punginjohtaja tai esimies, vaan menettely on sama henkilön 
ammattiin ja asemaan katsomatta.

Ja sitten kasvohoitoon
Entä sitten ne sirkushuvit? Niitähän Pielisen rannalla riittää: 
on jäätelöpäivää, työpaikan vohvelikestejä, työantajan kustan-
tamia lippuja kesäteatteriin ja rockfestareille, työyhteisöjen 
virkistyskäyttöä varten hankittu matkailuauto.

Henkilöstön 50- ja 60-vuotismuistamiset ja eläkkeellelähdöt 
Joensuu huomioi tarjoamalla lahjakortin kasvohoitoon tai hie-
rontaan. Palvelun saa kosmetologilta ja hierojalta, jotka kau-
punki on palkannut osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Joensuun kadulla saattaa törmätä myös huipputyyppei-
hin. Heidät tunnistaa teepaidasta, jonka rintamuksessa lukee 
’huipputyyppi’.

– Työkaverin tai muuten vaan hyvän tyypin voi ilmiantaa 
nimettömänä. Huomionosoitukset eivät maksa paljon, mutta 
saavat hyvälle mielelle, sanoo Sari Lempiäinen. □

Saako olla jätski tai 
personal trainer?
Ensi syksynä Joensuu kokeilee nelipäivästä työviikkoa.  
Työhyvinvointia parannetaan muutenkin tuoreella  
otteella, esimerkiksi personal trainerin palveluilla.
teksti Ulla Puustinen kuvat Harri Mäenpää, Ulla Puustinen
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14,7 
pv/htv

4,4%

700 000 
euroa

55%

SAIRAUSPOISSAOLOT 2016 
Vähennystä edellisvuoteen 1 pv/htv.

TYÖKYVYTTÖMYYS- 
KUSTANNUS

Säästö edellisvuoden  
palkkasummasta  

on 1,24 miljoonaa euroa.

VARHE-MAKSU 
Säästöä vuodesta 2014 vuoteen 2016. 
Varhe-maksu on työkyvyttömyyseläk-

keestä työnantajalle koituva kustannus.

TYÖNTEKIJÖISTÄ 
Yli puolet siirtyi vuoden alussa  

Siun Soten ja kahden yhtiön  
palvelukseen. Joensuun kaupungin 

palvelukseen jäi 2 700. 

KATSO VIDEO  
Joensuun tyhystä

 bit.ly/2rXXYGr

N U M E R O I N

JÄÄTELÖPÄIVÄ! Puistotyöntekijä Jouni 
Matilainen nautti työantajansa tarjoaman 
jäätelön kesäkuun alussa. 
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KYMMENEN HYVÄÄ JA YKSITOISTA KAUNISTA.  Sitä lupaa 
Joensuun kaupungin tyhy-ohjelma. Pääluottamusmies 
Karoliina Silvennoinen myöntää, että paljon myönteistä 
onkin saatu aikaiseksi.

– Kaikki työntekijät eivät miellä, että työnantajan kesän 
kunniaksi tarjoama jäätelö on tyhyä, mutta kyllä se on. Pyr-
kimys on luoda me-henkeä, hyvää fiilistä organisaation eri 
portaille, ja se on ihan paikallaan.

Myös nelipäiväisen työviikon pilotointi ja saldoliukumien 
pidentäminen saavat Silvennoiselta kiitosta. Lisäksi hän 
kehuu kaupunkia siitä, että se tarjoaa koko kesäkuun ajan 
ohjattua toimintaa ja lämpimän aterian ja välipalat työnteki-
jöiden eka- ja tokaluokkalaisille lapsille. Se, jos mikä, on esi-
merkki työn ja perheen yhteensovittamisesta.

Sitten Silvennoinen lisää sanan ”mutta”.
– Samaan aikaan me luottamushenkilöt kuulemme työyh-

teisöistä toisenlaista viestiä. Sen mukaan ilmapiiri on monin 
paikoin kiristynyt, ja esimiehet kyykyttävät alaisiaan. Usein 
esimiehet eivät edes tiedä, mitä heidän alaisensa tekevät, 
tai se ei kiinnosta heitä, hän sanoo.

Silvennoisen mielestä parasta tyhyä olisi huolehtia siitä, 
että TVA, eli tehtävien vaativuuden arviointi, on kunnossa 
ja että henkilöstön palkkaus on reilua ja läpinäkyvää. Huo-
miota pitäisi kiinnittää myös koulunkäynninohjaajien kesäi-
siin lomautuksiin.

– Joensuussa lomautus ja kesäkeskeytys on pääsääntö, 
ei edes yritetä löytää korvaavia töitä lomien ajaksi.

Huomio sinne 
sorvin ääreen

POLJE POLJE ANNE! Koulunkäynninohaaja 
Anne Ketonen antaa täyden kympin työn-
antajalle, joka kustansi hänelle personal 
trainerin. 

JHL:LÄISTEN PÄÄLUOTTAMUSMIES Karoliina 
Silvennoisen mielestä esimiehen aito kiin-
nostus alaistaan ja hänen työtään kohtaan 
on työhyvinvoinnin paras tae.

–  Paljon hyvää, 
 petraamistakin
löytyy.

HENKILÖSTÖJOHTAJA 
Sari Lempiäinen. 
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–  Paljon hyvää, 
 petraamistakin
löytyy.

Anita Vihervaara
lastenhoitaja, plm
HELSINKI

Meillä varhaiskasvatuksen kv-tes-
sissä lomaraha on ollut säännöllistä 
työaikaa tekevillä oikeastaan ainoa 
palkanlisä. Käteen jäävä summa on 
kesällä monta sataa euroa vähem-
män kuin aiempina vuosina. 

Se on selvää, että perheet jou-
tuvat tinkimään esimerkiksi koti-
maan ravintola- ja majoituspalve-
luiden käytöstä. Sen vuoksi onkin 
ihan älytöntä, että lomarahan leik-
kausta perustellaan osana kilpailu-
kyvyn nostoa. 

Vielä en ole ehtinyt laskemaan 
paljonko vähennys omalla kohdalla 
tekee, mutta ainakin sen verran, 
että jokin pieni lomareissu jää teke-
mättä.

Asia konkretisoituu monille vasta 
sitten, kun kesän tilinauhat tulevat.

Jaakko Turtiainen
lastenhoitaja, työnohjaaja
KUOPIO

Kyllähän se aina laittaa priorisoimaan 
asioita ja hankintoja, kun kukkarolla 
käydään.  Kyse on kuitenkin merkit-
tävästä summasta. 

Tänä kesänä oli tarkoitus kunnos-
taa hieman kotipihaa ja puutarhaa. 
Mutta kyllä ne taitavat tältä vuo-
delta jäädä. 

Lomarahoihin kajoaminen on 
herättänyt paljonkin närää työpai-
kan keskusteluissa. Onhan se hanka-
laa käsittää, että miksi julkinen puoli 
joutuu maksumieheksi. 

Myös EK:n irtautuminen keskus-
järjestösopimuksesta on puhututta-
nut, että miksei lomarahaleikkauksia 
voi perua. Toisaalta jos leikkaukset 
peruttaisiin tässä vaiheessa, niin 
jostain muualta vastaava summa 
kyllä niistettäisiin. 

Irina Zlobina
laitoshuoltaja
HELSINKI

Itsellä jää ulkomaan matka varmasti 
tänä kesänä väliin. Tarkkaa summaa 
en vielä tiedä, mutta mitä olen julki-
suudessa olleita laskelmia tutkinut, 
niin vähennys tulee olemaan lähes 
400 euroa. Joudun punnitsemaan, 
mitä teen ja mitä jätän tekemättä.

Asiasta on käyty paljon keskuste-
lua työpaikalla ja myös liiton jäse-
nistön keskuudessa. Ihmiset ovat 
tosi vihaisia, ja osa on eronnut lii-
tosta kiky-sopimuksen ja siihen liit-
tyvien huononnusten takia. 

Toivon todella, että lomarahaleik-
kausten määräaikaisuudesta pide-
tään kiinni. Hieman skeptisyyttä 
on kentällä kyllä ilmassa. Säälittää 
etenkin lapsiperheet, jotka joutuvat 
tinkimään yhteisistä lomasuunnitel-
mista, kun tulot pienenevät.

R A AT I

Lomarahaleikkaus 
ottaa kukkaroon
JULKISEN SEKTORIN sektorin lomarahoja leikataan kilpailukykysopi-
muksen mukaisesti 30 prosenttia tänä kesänä. Sama ruoska viuhuu myös 
kahtena seuraavana vuonna. 

Minkälaisen loven leikkuri jättää kesälomakassaan? Mitä jää tulojen pie-
nentyessä tekemättä?

Työpaikkojen kahvipöydissä aihe on herättänyt voimakkaita tunteita ja 
vilkasta keskustelua. 

TULEEKO MIELEESI KYSYMYS, 
 jonka haluaisit esittää JHL:n jäsenraadille? 

Lähetä se osoitteeseen:  motiiviraati@jhl.fi
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N är Michaela Holmström, 33, började köra spår-
vagn, var ingen av hennes bekanta förvånad.

– Tvärtom var det många som sa att det passar 
mig perfekt, säger hon.

Holmström är uppvuxen i en fiskarfamilj på Kyrkogårdsön 
i Kyrkslätt. Hon har tre äldre bröder och följde som barn ofta 
med sina föräldrar för att vittja nät.

– Jag lärde mig köra motorbåt ganska snabbt efter att jag lärt 
mig gå och prata. Maskiner och motorer har alltid legat nära 
mitt hjärta.

Holmström står vid hållplatsen i Hagnäs innan hennes kvälls-
skift ska börja. Spårvagnarna fylls av människor på väg hem 
från jobbet. Varje gång ett lok saktar in viftar Holmström ivrigt 
mot förarhytten. Träarmbanden runt handlederna klirrar.

 
Videoansökan ledde vidare
Holmström har kört spårvagn bara sedan förra hösten, men 
känner redan så gott som alla chaufförer. Sjuan kör in på per-
rongen och Holmström sätter sig på förarplatsen. Kollegan 
som går av sitt pass frågar om allt är bra med henne innan han 
försvinner med sin svarta biljettväska.

– De flesta är väldigt hjälpsamma och trevliga. Jag har inte 
fått en enda nedsättande kommentar för att jag är kvinna eller 
ny på jobbet.  

Däremot har hennes arbetsglädje väckt förundran bland 
mer erfarna kolleger.  Hon har märkt att många har motstri-
diga känslor gentemot sitt arbete. 

–  Vissa ger utlopp för jobbstressen i pausrummet, men jag 
försöker att inte dras med i negativa diskussioner.

Holmström är medieassistent till utbildningen och har job-
bat på bland annat bilskola och i fotoaffär. När hennes tredje 
vårdledighet tog slut hade hon ändå inget arbete att återvåhda 
till. Hon skickade tiotals ansökningar, men fick inte napp. 

Vändningen kom då hon fick veta att Helsingfors stad söker 
nya spårvagnschaufförer.

–  Jag lekte med tanken en stund och då jag bara fick posi-
tiva bilder i huvudet, beslöt jag mig för att söka.

Holmström var en av de 120 som gick vidare till nästa 
omgång, där de sökande genom ett videoklipp ombads 
berätta om sig själva och varför de borde få jobbet.

– Det var i juli 2016 och eftersom jag var hemma med två 
små barn, tog det nästan en hel dag att spela in videon, skrat-
tar Holmström.  

Attityden 
avgör 
Att köra spårvagn är det roligas-
te och mest stressande jobbet 
Michaela Holmström haft. 
text och foto Marina Wiik

LUE
SUOMEKSI

motiivilehti.fi
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Slutresultatet var ändå gott. Tillsammans med elva andra 
blev hon godkänd till en chaufförsutbildning som för de flesta 
också ledde direkt till jobb.

– I början av kursen undrade jag om jag skulle klara av att 
lära mig allt. Jag var så stressad att jag till och med slutade 
dricka kaffe, erkänner Holmström.

Ingen morgonmänniska
Utbildningen varade i åtta intensiva veckor och omfattade allt 
från tekniska färdighet till kundbetjäning och trafikvett. 

Redan andra dagen fick Holmström provaköra en spårvagn 
vid depån. Innan hon och kurskamraterna släpptes ensamma 
ut på spåren måste de ändå klara av ett körprov och ha en 
mentor med sig på frambänken.

–  Första åkturen ensam var jag väldigt rädd för att göra fel. 
Allt gick ändå bra och det var först då jag fått någon slags rutin 
som jag körde fel för första gången, säger Holmström.

Spårvagnschaufförerna jobbar i fyra skift på åtta till tio tim-
mar. De första vagnarna kör ut från depåerna i Forsby och 
Tölö strax efter fem på morgonen och de sista rullar tillbaka in 
vid halv tre på efternatten. 

Michaela Holmström gillar de sena turerna bäst.
– Jag har aldrig varit en morgonmänniska. Om jag är ledig 

på dagarna hinner jag sköta ärenden i lugn och ro före jobbet. 
Nackdelen är att jag inte hinner träffa mina barn just alls om 
jag inte har morgontur.

Frustrerande biljettsystem
Michaela Holmström har alltid varit social och utåtriktad. Hon 
gillar att dagligen se livets alla färger på jobbet.

– Jag har oftare ett leende på läpparna än tårar i ögonen 
efter människomöten. Ibland börjar jag fundera över passage-
rarnas bakgrund och hur de hamnat där de är.

Hon har sällan känt sig hotad eller rädd på rälsen. När 
någon muckar gräl räcker humor och samtal långt. 

–  I går höll en berusad passagerare på att flyga på mig. 
Lyckligtvis var chauffören på det föregående passet stor-
vuxen, så det löste sig. 

Den som kör spårvagn måste konstant vara skärpt och när-
varande. Under ett pass växlar linjerna flera gånger och det 
finns tiotals knappar och spakar att hålla reda på. De största 
utmaningarna finns ändå inte i spårvagnen, utan utanför den.

–  Innan jag började köra spårvagn hade jag ingen aning om 
hur dåligt trafikvett många har. Jag är dagligen tvungen att nit-
bromsa för folk som går på rälsen eller mot rött.

Spårvagnarnas elektroniska system är synkroniserade med 
trafikljusen, som i regel ger spårvagnarna förkörsrätt. Då de 
nya biljettavläsarna togs i bruk i början av året, fick spårvag-
narna ändå inte längre kontakt med trafikljusen överallt.

–  De nya biljettavläsarna har lett till förseningar på fem till 
tio minuter per varv. Det är väldigt frustrerande, ingen vill ju 
vara sen: varken vi eller passagerarna. 

Sjuan har kommit till Alexandersgatan. Ledigt klädda pas-
sagerare stiger ut i sommarkvällen, men Holmström fortsätter 
jobba till efter midnatt. Hon vinkar när hon växlar upp. □

–  De största 
hoten finns inte i 
spårvagnen, utan 
utanför den.

SPÅRVAGNSCHAUFFÖRERNA får en uppsättning 
arbetskläder från arbetsgivaren när de börjar 
jobba. På sommaren kan de välja mellan kjol eller 
byxor och en kortärmad skjorta eller piké. 

MICHAELA Holmström använder finska, 
svenska och engelska i sitt jobb. Om 
svenska turister frågar något på engelska, 
brukar hon byta till svenska.



S iirrytään aluksi Lauttasaaren rantaan keräämään kiviä. 
Paikkaan ja aikaan, jossa Karri Miettinen aka Pale-
face ei ajattele työtä. Touhutessaan lastensa kanssa, 
hän haluaa olla sataprosenttisesti läsnä. Se on täydel-

listä vastapainoa hengästyttävälle työtahdille ja tuotteliaisuu-
delle. 

Vai mitä sanotte tähän? Mies luettelee tulevia, tämän hetkisiä 
ja menneitä projekteja. On keikkaa, kirjaa, musikaalia, ooppe-
raa, elokuvaa ja ties mitä lyhyen ajan sisällä. Miten yksi ihminen 
ehtii ja jaksaa tämän kaiken?

– Olen joutunut opettelemalla opettelemaan työn ja vapaa-
ajan tasapainottelua. Toisaalta lapsen kakkapyllyä pestessä pys-
tyy helposti unohtamaan työjutut.

Aikanaan alalle heittäytyessään hän kertoo kuvitelleensa, että 
tuotteliaisuus tarkoittaa asioiden tekemistä koko ajan, kellon 
ympäri. Ajansäännöstelyn tärkeys on selvinnyt vuosien varrella. 
Myös rooli isänä vaatii itsensä tarkkailua; miten on läsnä ja millä 
tavalla lapsia kohtelee. 

Kaikessa tässä on isona apuna ollut päätös hankkia työhuone 
ja olla tekemättä töitä kotona. 

– Työtahtiinkin tällä on ollut huikea vaikutus. Kun on töiden 
aika, niin silloin niitä tehdään. Toimin tehokkaimmin, kun voin 
keskittyä tekemään useampaa duunia yhtä aikaa. 

Ja kotona sitten suljet työasiat tuosta vaan pois mielestä?
– Joo, ei se paljoa vaadi. On pelkästään helpottavaa, kun joku 

huutaa korvan juuressa: Pappaaaa! 

Vakavasti otettava optimisti
Paleface kasvoi kulttuuria, kielitaitoa ja monimuotoisuutta 
arvostavassa perheessä. 
Rap ja hip hop alkoivat kiinnostaa bänditouhujen ohessa  jo 
ala-asteiässä.

– Se oli tuolloin undergroundia ja marginaalikulttuuria. Me ei 
tehty sitä musaa, että saataisiin rahaa tai päästäisiin lehden kan-
teen. Se oli vaan yksinkertaisesti kivaa. Oltiin uudisraivaajia, ei 
ollut mitään hajua, että siitä voisi tulla ammatti. Suunnittelin 
ihan muuta uraa, kun menin yliopistoon lukemaan englantia. 

Maailma muuttui ympärillä ja yhtäkkiä musiikki vei miestä. 

Rakkaasta harrastuksesta ja intohimosta tuli työ. Sillä tiellä 
ollaan. 

Uraan on vuosien saatossa kasvanut mitä erilaisimpia rönsyjä. 
Kaikki on kuitenkin liittynyt musiikkiin sekä tekstin tuottami-
seen. Plakkarista löytyy aiemmin lueteltujen projektien lisäksi 
niin toimittajan työtä, omia kirjallisia teoksia, kirjojen ja elo-
kuvien käännöksiä, radio- ja tv-työtä. Runonlausujanakin mies 
on palkittu ja työväenlaulut ovat lähellä sydäntä. Hän kutsuu-
kin itseään silpputyöläiseksi. Mieleen pulpahtaa vielä aivan uusi 
nimike: pätkätyöväenlaulaja. Sitä hän on myös. 

Kysymyksen tekisikö hän tänä päivänä samat valinnat kuin 
15-vuotiaana, Paleface kuittaa turhana spekulaationa. 

– Ajatus on ihan tyhmä. En osaa funtsia noin. Ei ole tapani aja-
tella, että olisi pitänyt tehdä jotain toisin. Katson eteenpäin ja 
uskon, että olen osieni ja kokemusteni summa. Kaikki on johta-
nut juuri tähän missä nyt olen. 

Hän kertoo pyrkivänsä ajattelemaan optimisesti ja uskoo, että 
lapset ovat siinä olleet hyvinä valmentajia.  

– Koska mielelläni puutun epäkohtiin, niin mielikuva minusta 
artistina on aika tosikkomainen. Mutta ei optimismi ja asioihin 
vakavasti suhtautuminen sulje toisiaan pois. Sitä paitsi samalla 
artistikuvastani on muotoutunut melkoinen älykkö, Paleface 
nauraa.

Epäkohtia oli ennenkin 
Olkoonkin, että Paleface ei muuttaisi omia nuoruutensa polkuja, 
niin löytyykö yleisesti jotain, mitä hän haluaisi noilta ajoilta siir-
tää tähän päivään. 

Vastaus on monitulkintainen. Kyllä ja ei. Mies vastustaa lähtö-
kohtaisesti ajatusta siitä, että ennen oli kaikki paremmin. Joitain 
kuitenkin tulee mieleen.
– Suhteellisen pienet tuloerot ja toimivan työväenliikkeen 
palauttaisin. Ei ollut myöskään tämmöistä eriarvoistumiskehi-
tystä. Olihan tämä maa sellainen herttainen lintukoto monessa 
mielessä.

Silti, Suomi oli samalla melkoinen tuppukylä. 
– Uskon, että syntymäni aikaan nuoruuttaan eläneille, tämä oli 
vielä melkoisen ”kekkoslovakialainen” ja ahdistavakin maa asua, 

Kulttuurin  
silpputyöläinen

1978 
Syntyi Järvenpäässä

1989 
Kiinnostus hip hop- 
kulttuuriin herää

1995
Vaihto-oppilasvuosi 
USA:ssa 

1999 
Ensimmäinen single 

2001 
Ensimmäinen albumi The Pale 
Ontologist ja läpimurto

AIKAJANA

Mitä tuli pojasta, jonka lapsuuden haaveammatti oli joko 
kokki tai supermies? Tuli räppäri, muusikko, sanataiteilija, 
runonlausuja, kirjailija, toimittaja, isä.  
teksti Saija Heinonen kuvat Sami Perttilä
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- Olenko hyvän ihmisen 
perikuva? Emmä tiedä 
onko hyviä ihmisiä edes 
olemassa.



- Olen aina halunnut muodostaa omat 
käsitykseni asioista.  Ja ymmärtää. 

2010

2010 
Ensimmäinen lapsi syntyy 

2015
Toinen lapsi syntyy 

2016 
Suomen kulttuurirahaston 
suuri kulttuuripalkinto 

ennen kuin alettiin pikkuhiljaa kansainvälistyä.
Monet asiat ovat noista päivistä kehittyneet parempaan 

suuntaan. Nuorille on enemmän mahdollisuuksia kuin 
ennen. Ovet ovat auki maailmaan, eikä samanlaisia yhteis-
kunnan asettamia painolasteja ole kuin vielä joitain vuosi-
kymmeniä sitten.

Usein ja mielellään puhutaan epäkohdista, mutta Pale-
face haluaa nostaa esiin myös asioita, jotka ovat kaikesta 
huolimatta Suomessa hyvissä kantimissa. Paljon maailmaa 
kiertäneenä niitä bongaa erityisesti aina reissusta kotiin 
palattua. 
– Vaikka monesti vuodatan maamme demokratiaongel-
mista, niin onhan meillä kuitenkin vaikkapa ihan toimiva 
kansanedustuslaitos, suhteellisen korruptoitumattomat 
virkamiehet ja lehdistönvapaus.

Uusina kiinnostavina oivalluksina Paleface mainitsee 
muun muassa somen mahdollistaman uusyhteisöllisyy-
den ja joukkorahoitusmallit. Hyvää hän näkee myös yri-
tysten yhteiskuntavastuun ja vaikutusinvestointien kehit-
tämisessä. 

Herätys maailma!
Paleface on pohtinut taiteessaan yhteiskunnan näkymä-
töntä luonnetta. Hän kuvailee yhteiskuntaa abstraktina 
asiana, joka osittain näyttäytyy meille hyvinkin kouriin-
tuntuvana. 
– Yhteiskunta koostuu lähtökohtaisesti teoriasta, sopi-
muksista ja suurista tarinoista. Kiinnostavaa on miettiä 
perusteellisesti mitä on se kitti, joka pitää sen koossa. Vai 
pysyykö se.

Tässä kohtaa ääneen pääsee maailmanparantaja-Pale-
face. 
– Maapallon kapasiteetti, raaka-aineet ja luonnonvarat 
ovat rajallisia. Silti me eletään osana jatkuvaan kasvuun 
tähtäävää järjestelmää. Siinä, jos missä, on kovan luokan 
ristiriita. 

Häntä ihmetyttää miten iso osa ihmisistä voi olla välin-
pitämättömiä tällaisena murrosaikana, kun hyvinvointi-
valtiota halutaan murentaa. Pyyhkeitä menee passiivisille 
oman edun tavoittelijoille, muita väheksyville ihmisille, 
joille ei vielä ole selvää se, että elämme globaalissa maail-
massa.
– Miten yhteiskunta edes voi toimia, kun kohta meillä 
on pari miljoonaa sellaista jäsentä, jotka jättävät äänes-
tämättä, eivätkä koe,  että heillä on mitään velvoitteita 
yhteiskuntaa kohtaan? 

Ideologian perään Paleface haikailee. Hänen mielestään 
ajatus siitä, että pienipalkkaiset duunarit äänestävät kokoo-
musta on absurdi. Hän haastaakin työväenliikettä ja poliit-
tista vasemmistoa ravistelemaan ihmisiä painokkaammin 
miettimään nykytilannetta, ja mihin se voi johtaa.

Liittojen tultava tähän päivään
Paleface tiedetään kantaaottavana, osin kärkkäänä ja pro-
vosoivana riimittelijänä ja mielipiteiden julkituojana.

Onkin kiinnostavaa kuulla, mitä hän miettii ay-liikkeen 
tilanteesta. Arvostus liittojen toimintaa kohtaan - sekä 
jäsenmäärät - laskevat, samalla kun kritiikkiä satelee liitto-
jen uudistumiskyvyttömyydestä ja vanhoihin toimintata-
poihin jämähtämisestä.

Paleface pitää suuntaa huolestuttavana. Ay-liike ei saa 
häneltä pelkkää päänsilitystä.

– Eriarvoistuminen on kasvanut. Niin pitkään kun 
ammattiyhdistysliike on heikentynyt, yhteiskunta on ollut 
epäbalanssissa. Myös pelkkään taloudelliseen voittoon 
perustuva politiikka on vahvistanut asemiaan.

Hän toteaa lisäksi surullisen tosiasian, että kaikkein vau-
raimpien asiaa ajetaan muiden kustannuksella.

Hän lähtee kerimään ajatusrakennelmaa auki työka-
luista, joita ei tänä päivänä voi ohittaa. Välineistä, jotka 
ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa, mutta joita ei osata 
käyttää. Hän viittaa sosiaalisen median kanaviin.

– Totta kai myös yhteiskunnan voimasuhteet, työn teke-
misen mallit, organisaatiorakenteet, ihan kaikki, ovat älyt-
tömästi muuttuneet, mutta näkemyksiä ja tapoja pitää 
pystyä päivittämään. Ei voi vaan jämähtää menneeseen, 
Paleface murahtaa.

Hän jatkaa, että niin ay-liikkeessä kuin monissa puolu-
eissakaan ei vielä ole tajuttu, että some ei ole sen kum-
mempi asia kuin muinoin vasara ja naula, joilla iskettiin 
juliste oikeaan paikkaan. Toisaalta pelkkä julisteen kiinnit-
täminen, tai somessa pikaisesti näyttäytyminen, ei riitä.

– Se on vasta alkusysäys, duunia pitää tehdä koko ajan 
siinä, että opetellaan parhaat tavat olla läsnä ja näkyvillä. 
Ei se muuten toimi. Ihmiset tavoittaa nykyään sosiaali-
sesta mediasta, se nyt vaan on fakta. 

Paleface korostaa, että luonnollisesti myös liitoista läh-
tevän viestin kiinnostavuudella on iso merkitys, ja sillä 
miten oivaltavaa se ja ylipäätään liittojen ilme tänä päi-
vänä on.  

Nähtyään vilauksen uudistuneesta Motiivi-lehdestä, hän 
pitää sitä askeleena oikeaan suuntaan. Toivotaan! □

Menestysalbumi Helsinki- 
Shangri-La. Emma-palkinto: 

vuoden miessolisti. 
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Kolme vuotta sitten Teeri-
järven kirjasto Pohjanmaalla 
muutti uusiin tiloihin. Vaikka 
varastotilaa on lähinnä kir-
joille, kokonaisvaikutelma on 
siisti ja viihtyisä. Teokset on 
jaoteltu aiheen ja kielen mu-
kaan: ruotsiksi, englanniksi ja 
suomeksi. Yksi nurkkaus on 
sisustettu mukavilla sohvilla 
ja pehmoleluilla erityisesti 
lapsia varten.

– Välillä joku poikkeaa edelleenkin katso-
maan, millainen tästä oikein tuli, kirjastovir-
kailija Tove Knutar Sjöblom nauraa.

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

– Kirjastosta on tullut kaikkien yhtei-
nen olohuone: paikka, jossa lämmitellään 
koulubussia odotellessa, silmäillään lehtiä tai 
vaihdetaan kuulumisia.

OTSIKOSSA 
KERROTAAN  
ASIASTA
Lorem ipsum maio is 
moluptae nesed que dolut 

MIKSI OLET MAAILMANPARANTAJA?
Jotta lapsillani olisi parempi elää. Ja kaikilla lapsilla. Ja siksi,  

että ihmisiä kohdeltaisiin inhimillisemmin. Ja jotta suuri  
eriarvoisuus maailmassa joskus vähenisi. Meillä on kaikki  

mahdollisuudet muuttaa asioita, mutta me ei syystä  
tai toisesta haluta niihin puuttua. 

  MIKÄ PYSÄYTTI VIIMEKSI? 
Tulin vähän aikaa sitten Sambiasta. Siellä törmäsin katulapsiin,  

joiden ainoa turvapaikka on keskellä isoa liikenneympyrää.  
Jos en etuoikeutettuna valkoihoisena ihmisenä tunne pistoa  

sydämessä, niin silloin on jotain pahasti vialla. Miten 
voi olla, että toisten eläessä yltäkylläisyydessä  

nuo, ja miljoonat muut, lapset  
ovat täysin heitteillä?

Motiivini
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JHL-Opisto 
Nyt kannattaa varata paikat syksyn  
koulutuksiin. Lue lisää: jhl.fi/kurssit

Tietokoneen käyttäjän A-kortti,  
osa 1/2, 11.–12.9., JHL-opisto
Kurssilla voidaan suorittaa Tieken ajokortti-
tutkinnon moduuleja. Asiat kerrataan lyhyesti 
ja sitten tehdään tentti. Kaksi moduu-
lia suoritetaan samana päivänä. 
Kurssi sopii henkilöille, joilla on 
A-korttitutkinnon sisältöön 
liittyvää osaamista. Lisätie-
toa www.tieke.fi Tietokoneen 
käyttäjän A-kortti-verkko-
kurssilla voi harjoitella tutkin-
toon liittyviä asioita etukäteen. 
Haku päättyy 7.8.

Kasvatusalojen opintopäivät
14.–15.9., Seinäjoki  

Kasvatusalojen opintopäivät on tar-
koitettu kasvatusalojen teh-

tävissä työskenteleville, 
mm. koulunkäynninohjaa-
jille, koulunkäyntiavusta-
jille, aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjaajille sekä las-

tenhoitajille, lastenohjaajille, 
päivähoitajille, perhepäivä-

hoitajille ja lastentarhanopettajille 
sekä näille aloille opiskeleville jäsenille. Osal-
listua voi Pohjanmaan lisäksi myös Keski-Suo-
mesta ja Pirkanmaalta. Haku päättyy 14.8.

Peruspalvelualojen hyvinvointi- 
tapahtuma 21.–22.10., JHL-opisto
Hyvinvointia puhtaus-, ravitsemis- ja tek-
stiilihuollon aloille. Kiire, pakkotahtisuus ja 
epävarmuus syö voimavaroja. Eri työpajoissa 
käsittelemme keinoja vahvistaa omaa jaksamis-
ta ja yhteistyön kehittämistä. 
Vahvistetaan työn arvostamista 
palvelukokonaisuuteen kuulu-
vana. Mahdollista suorittaa 
alkusammutuskortti. Osallis-
tujia odotetaan kaikkialta 
Suomesta. Haku päättyy 11.9.

L iki 600 JHL:n jäsentä saapui perheineen 
tapahtumaan kesäiseen Lappeenrantaan. 
Päivän avasi liiton puheenjohtaja Päivi  
Niemi-Laine.

Päivän riemuihin kuuluivat Angry Birds Park, Holi-
day Club Saimaan kylpylässä nautiskelua, keilausta 
sekä lounas.

Ulkona tapahtuvissa aktiviteeteissa rannekkeen 
hintaan kuului Sup-lautailua, Frisbee Golf, Paintball- 
ja jousiammuntaa sekä petankkikisat.

Lisäksi pidettiin pilke silmäkulmassa kisa, jossa 
osallistujien piti kasata armeijan teltta.  Tämän kisan 
voitti suvereenisti Savonlinnan joukkue. Joukkuee-
seen kuuluivat Seppo Reponen, Sinikka Turtiai-
nen, Ilkka Kemppainen ja Pirkko Kervinen Savon-
linnan seudun JHL:n yhdistyksestä.

JHL teltalla oli ruletti. Lisäksi tapahtumassa oli Tur-
van infopiste sekä arvontaa.
Perheillä tuntui olevan kivaa ja edullinen tapahtuman 
osallistumismaksua (15 €) oli varmasti yksi syy läh-
teä retkelle Lappeenrantaan.  Seuraavan kerran Kaak-
kois-Suomen alueen tapahtuma järjestetään 2019.

Riemua Rauhassa
Kaakkois-Suomen alueen perhetapahtuma  
Riemua Rauhassa pidettiin 10. kesäkuuta  
Lappeenrannassa Rauhan kylpylä alueella.
teksti Satu Joutselainen kuvat Satu Joutselainen, Kirsi Rastas

Ex-kehitysyhteistyö veteraani ja Keski-Pasilan ratapihakonnari 
SEPPO BUENO PAASONEN
Täyttää 70 Vuotta 12.8.2017

Syntymäpäiväkahvit juodaan 13.8.2017 
Lahdessa Anttilanmäen Baarissa, os. Kerintie 1
Pannu Kuumana klo 12-17
(Asemalta itäisen alikulun kautta oikealle n. 300 metriä)

Hyvät Helsingin Ratapihaveljet 
(vuosikymmenten varrelta)

Näillä synttäreillä ei pidetä puheita,  
eikä jaeta lahjoja vaan vietetään  
rentoa ja väljää yhdessäoloa.
Arvonnassa 2 viikon Huippuloma  
Dominikaaniseen Tasavaltaan  
kaikilla herkuilla (arvo 1 600 e)
Helppo tulla, helppo olla!

Sepon motto: eteenpäin, ei saa jäädä tuleen makaamaan

T
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Petankkikisan voittajat
NAISET 
1. Aila Neuvonen, 50,8, Lappeenranta, 
palkinto JHL kännykkäsalkku 2.Tuula Pöl-
länen, 64,8, Savonlinnan palkinto JHL 
oranssi kylpypyyhe 3. Pirkko Kervinen, 
66,7 Savonlinna palkinto JHL termospullo 
MIEHET 
1. Markku Koskela, 50,3, Hamina, palkinto 
JHL kännykkäsalkku  2. Timo Pulkkinen, 
54,1, Lappeenranta, palkinto JHL harmaa 
kylpypyyhe 3. Ilkka Kemppainen 90,0, 
savonlinna, palkinto JHL termospullo 

NUORET JA LAPSET 
1. Juuso Kääriäinen, 52,0, Pyhtää,  
palkinto JHL lautapeli 
2. Nina Marttinen 74,5, Myllykoski,  
palkinto JHL reppu 
3. Kimi Ahtiainen 94,2, Lappeenranta,  
palkinto JHL reppu 
4. Jesper Laisi 104, 4, Kouvola,  
palkinto JHL Frisbee 
5. Iina Pouttu 118,4, Imatra,  
palkinto JHL Frisbee  
6. Minea Laisi 122,0, Kouvola,  
122,00, palkinto Frisbee

Liikennealojen opintopäivät  
22.–23.8., JHL-opisto

Valtakunnallinen kurssi liiken-
nealoilla työskenteleville jäse-
nille, esimerkiksi kuljetta-
jat maantie-, raide- ja vesi-
liikenteessä sekä kuljetus-

alan varikkotyöntekijät. Haku 
päättyy 26.6.
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Kaakkois-Suomi

Etelä-Savon  
yksityiset JHL 140
Yhdistys on varannut jäsenilleen 30 
lippua kesäteatteriesitykseen Metso-
lat 2.8. klo 18. Ilm. 7.7. mennessä eija.
hur@suomi24.fi.

Raideammattilaiset JHL 1009 
- Syysmatka Tallinnaan 1.–3.9. Ilm. ja 
tied. 1.8. mennessä p. 0440 131 339. 
- Yleinenkokous 6.7. klo 19 ABC liiken-
neasema Pieksämäki. Kokouksessa 
asetetaan ehdokkaita vuoden 2017–
2021 Raideammattilaiset JHL ry:n val-
tuuston jäsenten vaalia varten. Ruo-
kailu kokouksen jälkeen. 

Keski-Suomi 
Keski-Suomen  
sairaanhoitopiiri JHL 192 
- Jäsenmatka Pärnuun su–to 4 yötä 
2.–6.7. Viiking SPA Hotelli Jäsenhinta 
150 €/2 hh huoneessa, 180 €/2 hh 
huoneessa perheenjäsen. Katso lisät. 
matkasta 192.jhlyhdistys.fi/virkistys-
toiminta/tapahtumat-matkat/jasen-
matka-parnuun-2-6-7-2017. Ilm. yhd. 
sivujen kautta tai txt 0400 354 080.
- Ruskaretki Posion Livohkaan JHL:n 
lomaviettopaikkaan 4.–8.9. Majoittu-
minen 2–4 hengen mökeissä, majoi-
tus majoitus 15 hengelle. Jäsenhinta 
150 € ja 180 € perheenjäsen. Katso 
lisät. 192.jhlyhdistys.fi/virkistystoi-
minta/tapahtumat-matkat/ruska-
retki-posiolle-livohkaan.  Tervetuloa 
mukaan! Ilm. yhd. sivujen kautta tai 
0400 354 080 txt. 

Lappi 

Lapin tiemiehet 577
Matkan Wieniin viikon 40 (7.–8.10.) 
viikonloppuna. Matka kestää neljä 
päivää. Ajankohta tarkentuu lip-
puja varattaessa. Ilm. maksamalla 
2.7. mennessä yhd. tilille 50€. Lähtö 
Rovaniemeltä. Ei osaston jäsenet 
matkan hinta n. 800€. Lisät. 040 
8351 087. 

Pirkanmaa 
Pirkanmaan erityisalojen 
yhdistys JHL 820
Virkistysmatka Tallinnaan 9.–10.9. 
Ohjelma 9.9. klo 6.40 lähtö Tampe-
reelta, Sakun oluttehdas, majoitus 
Nordic Hotel Forum. jäsenhinta 50€, 
kaveri 150€. Varaukset jhl820.fi – 
PALAUTE-sivun kautta.

Satakunta 
Pomarkun  
kunnalliset JHL 761
Retki Uuraisten Hirvaskankaalle huu-
tokauppakeisaria tapaamaan 8.9. 
Lähtö Kunnantalolta klo 9, lounas 
klo 12, huutokaupan näyttötunti klo 
16.30, huutokauppa klo 18. Matka 
maksaa 10€ jäsen, 20€ ei jäsen. Sis. 
kuljetuksen ja lounaan noutopöy-
dästä. Ravintola Pappilan Pidoissa 
Keuruun vanhassa pappilassa. Mat-
kalle ovat kaikki tervetulleita. Ei tar-
vitse olla yhd. jäsen. Sit. ilm. 31.7 
mennessä 040 8247 456 klo 17 jäl-
keen. Maksut tilille FI 525 702 342 001 
3009, viestiksi osallistujien nimet

Alueelta
Yhdistysten ilmoitukset

Samassa joukkueessa – koko  
perheen tapahtuma Myllypuron  
liikuntakeskuksessa 19.8. klo 10–17
Tule viettämään sporttinen tapahtumapäivä PK-35:n jalka-
pallokentällä. Ohjelmassa 16 joukkueen minijalkapalloturnaus, kasvis-
hernekeittoa soppatykistä, mehua ja keksejä sekä Turvan tarjoamat 
vesipullot kaikille. Lapsille mm. pomppulinna, Halisko, kasvomaalausta 
ja muuta mukavaa.
Ilm. turnaukseen ja lisätiedot matti.mamia@jhl.fi 4.8. mennessä

Ex-kehitysyhteistyö veteraani ja Keski-Pasilan ratapihakonnari 
SEPPO BUENO PAASONEN
Täyttää 70 Vuotta 12.8.2017

Syntymäpäiväkahvit juodaan 13.8.2017 
Lahdessa Anttilanmäen Baarissa, os. Kerintie 1
Pannu Kuumana klo 12-17
(Asemalta itäisen alikulun kautta oikealle n. 300 metriä)

Hyvät Helsingin Ratapihaveljet 
(vuosikymmenten varrelta)

Näillä synttäreillä ei pidetä puheita,  
eikä jaeta lahjoja vaan vietetään  
rentoa ja väljää yhdessäoloa.
Arvonnassa 2 viikon Huippuloma  
Dominikaaniseen Tasavaltaan  
kaikilla herkuilla (arvo 1 600 e)
Helppo tulla, helppo olla!

Sepon motto: eteenpäin, ei saa jäädä tuleen makaamaan

T
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JHL Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
syystapahtuma 2.9.2017 
klo 10-15
Vilppulankosken venesatamassa,  
Kirkkotie 5, 35700 Vilppula

Tapahtumaan ovat tervetulleita JHL:n jäsenet perheineen. 
Tapahtuman ohjelma ruokailuineen on maksuton.

Mänttä-Vilppulassa voi vierailla myös Serlachius-museoilla.  
Syystapahtumapäivänä JHL:n jäsenkortilla museoiden yhteislippu  
puoleen hintaan.Alennuksen saa myös perheenjäsenille. serlachius.fi/fi 

Syystapahtuman järjestää JHL Pirkanmaan aluetoimiston 
kanssa yhteistyössä Mänttä-Vilppulan JHL ry 293

Ilmoittautumiset 9.8.2017 mennessä lyyti.in/syystapahtuma2017

Ohjelma  Pirkanmaan  aluetoimiston  nettisivuilta

OHJELMASSA laiturionkikisa • talustusratsastusta • satunäytelmä 
kasvomaalauksia • kivoja pihapelejä • Suomi 100v. rastipolku • ruokailu

kahvia ja mehua • frisbeerata • liikennepuisto • keppihevosrata
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Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa

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

eEmeli
 Puhelinkassa

eWertti
Nettikassa

www.jhl.fi/tyottomyyskassa(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.

Työttömyyskassan ohjeita kesäksi

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

Työttömyyskassaan saapuvien hakemusten määrä kasvaa kesäai-

kana lyhyessä ajassa huomattavasti. Monien kouluissa työsken-

televien määräaikaiset työsuhteet päättyvät kesäkuun alussa ja 

useissa toistaiseksi voimassa olevissa koulutyöntekijöiden työsop-

imuksissa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä 

koulujen loma-ajaksi. Kesäajalle osuu myös paljon muita lomau-

tuksia. Kasvaviin hakemusmääriin on työttömyyskassassa varaudu-

ttu jo etukäteen monin erilaisin keinoin, esimerkiksi hakemusten 

käsittelyssä käytettävä maksatusjärjestelmä on uudistettu keväällä 

ja kassaan on myös palkattu lisää henkilökuntaa. Hakemusten 

käsittelyajat saattavat kesällä kuitenkin olla pidempiä kuin muina 

vuodenaikoina.

Huolellisesti täytetty  
hakemus nopeuttaa maksatusta!
Varmistat oman hakemuksesi mahdollisimman nopean käsittelyn, 

kun täytät hakemuksen huolellisesti ja liität mukaan kaikki tarvit-

tavat selvitykset. Etenkin palkkatodistusten oikeellisuus kannattaa 

tarkistaa ennen lähettämistä. Väärältä ajalta toimitettu palkkato-

distus saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä huomattavas-

ti. Palkka- ja muiden tietojen tarkistaminen ja saaminen voi olla 

kesäaikana hankalaa palkanlaskijoiden vuosilomista johtuen. Jot-

kut kunnat ja virastot voivat olla kesällä ajoittain jopa kokonaan 

suljettuina. 

Hakemuksesi saat nopeammin käsittelyyn toimittamalla sen liit-

teineen sähköisesti eWertti Nettikassan kautta. Sitä kautta lähe-

tetty hakemus siirtyy kassalle heti. Lähetettyäsi hakemuksen saat 

saman tien vahvistuksen sen vastaanottamisesta. 

Osoitteesta jhl.fi/tyottomyyskassa löydät vastauksia ja neuvoja 

moniin kysymyksiin, esimerkiksi ohjeita hakemuksen täyttämisestä 

ja tarvittavista todistuksista, jos jäät työttömäksi tai sinut lomau-

tetaan.  

Hakemusten käsittelytilanteen seuranta
Hakemusten yleistä käsittelytilannetta voit seurata reaaliaikaisesti 

työttömyyskassan internetsivuilta. Käsittelytilanteen seurannasta 

näkyy minkä päivän hakemukset ovat kulloinkin käsittelyssä, ja voit 

sen perusteella arvioida oman hakemuksesi tilannetta. Hakemukset 

käsitellään aina saapumisjärjestyksessä. eWertti Nettikassasta voit 

tarkistaa oman hakemuksesi saapumispäivän ja käsittelyvaiheen.

Työttömyyskassan  
puhelinpalveluaika kesällä
Työttömyyskassan henkilökohtainen puhelinpalvelu vastaa tiedust-

eluihin ajalla 12.6.–4.8.2017 arkisin klo 9-11 numerossa 010 190 

300. Tämän jälkeen 7.8. alkaen puhelinpalvelu toimii taas normaal-

isti klo 9-14.00 samasta numerosta. 

Työttömyyskassalle voi laittaa viestejä ja kysymyksiä helpos-

ti eWertti Nettikassan kautta, ja niihin pyritään vastaamaan aina 

mahdollisimman pikaisesti. Kassan yleistä sähköpostiosoitetta 

ei kannata käyttää omien hakemusasioiden hoitoon, koska tätä 

yhteyttä ei ole salattu, eikä tietoturvasyistä kaikkiin sitä kautta tul-

leisiin kysymyksiin voida vastata.

Työttömyyskassa toivottaa aurinkoista kesää kaikille jäsenille!

Mikä  
työsuojeluvaltuutettu?
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU  on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema  
henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 
10 työntekijää. Myös pienemmillä työpaikoilla voivat työntekijät halutessaan valita  
valtuutetun. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua. □

H A L O O

TEHTÄVÄT?
Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu alueensa toi-
mipisteiden työympäristöön ja -yhteisöön tutustumi-
nen. Hän osallistuu myös työsuojelutarkastuksiin. Val-
tuutettu välittää tietoa työsuojeluasioista ja kannus-
taa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turval-
lisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia 
turvallisuuden kehittämiseksi. Hän myös kehittää työ-
oloja ja toimii jo ennalta siten, ettei mahdollisia ongel-
mia tai vaaratilanteita työpaikalla pääse syntymään. 
Hän tuntee työsuojelusäännökset. 

Tuula Haavasoja
työympäristötoimitsija,

edunvalvontalinja, JHL

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN toiminta perustuu työturvalli-
suuslakiin. Osassa työehtosopimuksia työsuojeluvaltuutetuille 
on saatu neuvoteltua lakia paremmat toimintaoikeudet, kuten 
ajankäyttö, korvaus ja koulutusoikeus. Oman alan työehtosopi-
muksesta löydät tiedot, mitä sinun sopimuksessasi on sovittu. 

JHL:n työsuojelukoulutukset ovat paitsi hyviä, myös työnan-
tajalle edullinen vaihtoehto kouluttaa henkilöstön edustajia. 
Samalla saat myös tietoa oikeuksistasi ja vastauksia muihinkin 
työsuojelukysymyksiisi.

OIKEUDET?
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnanta-
jalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtävänsä hoi-
tamista varten. Hänellä on oikeus saada nähtäväkseen 
työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät 
turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, esimerkiksi 
työn vaarojen selvityksen asiakirjat, työterveyshuol-
tosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä 
ja vakavaa hengen tai terveyden vaaraa aiheuttava työ. 

KOULUTUS?
Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työ-
suojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulu-
tusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista 
sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuu-
luvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulu-
tettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.
Koulutustarvetta ja -järjestelyjä tulee käsitellä työnan-
tajan kanssa kahden kuukauden kuluessa valinnasta.

LUE ASIASTA LISÄÄ VERKKOSIVULLA
motiivilehti.fi

AJANKÄYTTÖ?
Työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laa-
juus ja työn luonne määrittävät valtuutetun tehtä-
vien hoitamiseen tarvittavan ajan. Yli kymmenen 
hengen työpaikan valtuutetun vähimmäisajaksi laki 
säätää neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon 
ajanjaksona. Työmarkkinajärjestöt ovat lisäksi sopi-
neet valtuutettujen ajankäytöstä toimialakohtaisissa 
sopimuksissaan. Ajankäytöstä sovitaan, kun valtuu-
tetun toimikausi alkaa, edustettavien työntekijöiden 
määrä muuttuu tai on jokin muu perusteltu syy.
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Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa

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

eEmeli
 Puhelinkassa

eWertti
Nettikassa

www.jhl.fi/tyottomyyskassa(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.

Työttömyyskassan ohjeita kesäksi

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

Työttömyyskassaan saapuvien hakemusten määrä kasvaa kesäai-

kana lyhyessä ajassa huomattavasti. Monien kouluissa työsken-

televien määräaikaiset työsuhteet päättyvät kesäkuun alussa ja 

useissa toistaiseksi voimassa olevissa koulutyöntekijöiden työsop-

imuksissa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä 

koulujen loma-ajaksi. Kesäajalle osuu myös paljon muita lomau-

tuksia. Kasvaviin hakemusmääriin on työttömyyskassassa varaudu-

ttu jo etukäteen monin erilaisin keinoin, esimerkiksi hakemusten 

käsittelyssä käytettävä maksatusjärjestelmä on uudistettu keväällä 

ja kassaan on myös palkattu lisää henkilökuntaa. Hakemusten 

käsittelyajat saattavat kesällä kuitenkin olla pidempiä kuin muina 

vuodenaikoina.

Huolellisesti täytetty  
hakemus nopeuttaa maksatusta!
Varmistat oman hakemuksesi mahdollisimman nopean käsittelyn, 

kun täytät hakemuksen huolellisesti ja liität mukaan kaikki tarvit-

tavat selvitykset. Etenkin palkkatodistusten oikeellisuus kannattaa 

tarkistaa ennen lähettämistä. Väärältä ajalta toimitettu palkkato-

distus saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä huomattavas-

ti. Palkka- ja muiden tietojen tarkistaminen ja saaminen voi olla 

kesäaikana hankalaa palkanlaskijoiden vuosilomista johtuen. Jot-

kut kunnat ja virastot voivat olla kesällä ajoittain jopa kokonaan 

suljettuina. 

Hakemuksesi saat nopeammin käsittelyyn toimittamalla sen liit-

teineen sähköisesti eWertti Nettikassan kautta. Sitä kautta lähe-

tetty hakemus siirtyy kassalle heti. Lähetettyäsi hakemuksen saat 

saman tien vahvistuksen sen vastaanottamisesta. 

Osoitteesta jhl.fi/tyottomyyskassa löydät vastauksia ja neuvoja 

moniin kysymyksiin, esimerkiksi ohjeita hakemuksen täyttämisestä 

ja tarvittavista todistuksista, jos jäät työttömäksi tai sinut lomau-

tetaan.  

Hakemusten käsittelytilanteen seuranta
Hakemusten yleistä käsittelytilannetta voit seurata reaaliaikaisesti 

työttömyyskassan internetsivuilta. Käsittelytilanteen seurannasta 

näkyy minkä päivän hakemukset ovat kulloinkin käsittelyssä, ja voit 

sen perusteella arvioida oman hakemuksesi tilannetta. Hakemukset 

käsitellään aina saapumisjärjestyksessä. eWertti Nettikassasta voit 

tarkistaa oman hakemuksesi saapumispäivän ja käsittelyvaiheen.

Työttömyyskassan  
puhelinpalveluaika kesällä
Työttömyyskassan henkilökohtainen puhelinpalvelu vastaa tiedust-

eluihin ajalla 12.6.–4.8.2017 arkisin klo 9-11 numerossa 010 190 

300. Tämän jälkeen 7.8. alkaen puhelinpalvelu toimii taas normaal-

isti klo 9-14.00 samasta numerosta. 

Työttömyyskassalle voi laittaa viestejä ja kysymyksiä helpos-

ti eWertti Nettikassan kautta, ja niihin pyritään vastaamaan aina 

mahdollisimman pikaisesti. Kassan yleistä sähköpostiosoitetta 

ei kannata käyttää omien hakemusasioiden hoitoon, koska tätä 

yhteyttä ei ole salattu, eikä tietoturvasyistä kaikkiin sitä kautta tul-

leisiin kysymyksiin voida vastata.

Työttömyyskassa toivottaa aurinkoista kesää kaikille jäsenille!
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Altaan reunalla
Työhöni kuuluu erilaisia vesiliikuntaan 
liittyviä töitä, kuten uimakoulujen, vau-
vauintien ja tekniikkakurssien vetämis-
tä. Opetan myös uimahyppyjä ja toimin 
uinninvalvojana. 
teksti ja kuva Saija Heinonen 

ESSI TAPANINEN  
syntynyt 1989

KOTIPAKKA 
Espoo

TYÖ
liikunnanohjaaja

TYÖANTAJA
Cetus Espoo ry

HARRASTUKSET
kuntosali, unti,  

koiran kanssa 
 lenkkeily

JHL:N JÄSEN
vuodesta 2015

3
käytyä koulua

(lukio, liikunta- 
neuvoja, hieroja)

5
minuutin 
työmatka

2
vuotta  

nykyisessä 
työssä

1
lemmikki-

eläin

1
veli

10
aktiivista 

vuotta  
kilpauintia

2
kulkupeliä, 

pyörä ja jalat

2
some-tiliä

1
arpi

polvessa

8
uimapukua

M I N Ä

– Työssäni parasta 
on sen vaihtelevuus, 
tapaan päivittäin 
ihmisiä vauvoista 
vaareihin.



– Työssäni parasta 
on sen vaihtelevuus, 
tapaan päivittäin 
ihmisiä vauvoista 
vaareihin.
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Epätyypillinen  
on tyypillistä
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Tiitta Nieminen on  
tehnyt pätkätyötä lähes koko aikuisikänsä. Se on  
hänelle ja hänen ikäpolvelleen uusi normaali.
teksti Maarit Uusikumpu, Aleksi Vienonen kuvat Wilma Hurskainen

N uoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Tiitta 
Nieminen, 27, on pätkätyöläinen.  
Hänelle urapolun risaisuus on 
normaali tila, eikä hän ole pelän-
nyt tyhjän päälle heittäytymistä. 

Niemiselle kelpaisi kyllä vakituinenkin työ.
– Minulle tosin riittää sekin, että keikkaa piisaisi 

niin paljon että ei tarvitsisi nostaa ansiosidonnaista 
päivärahaa. Tai saisi pätkän vaikka jostain ihan 
uudesta hommasta, hän toteaa. 

Nieminen valmistui vuonna 2011 nuoriso- ja 
vapaaohjaajaksi ja on tehnyt keikkaa ja töitä mää-
räaikaisilla työsopimuksilla viimeiset kuusi vuotta. 
Työkokemusta on kertynyt baarimikkona, sisään-
heittäjänä, henkilökohtaisena avustajana, leikki-
puisto-ohjaajana, projektityöntekijänä ja päihde-
työn kouluttajana. Mappiin on kertynyt rapiat 20 
työsopimusta, ja ansioluetteloakin piisaa kolmatta 
sivua. Pisin työsopimus on ollut puolitoista vuotta, 
ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia on ollut 
kaksi. 

Nyt hänellä on voimassa kaksi työsopimusta. 
Toinen on solmittu kaksi vuotta sitten hoivapal-
veluyrityksen kanssa henkilökohtaisen avustajan 
töistä. Hänellä on useita avustettavia, joista kolme 
on vakioavustettavaa. Lisäksi hän tekee sijaisuuk-
sia ja keikkoja. Sopimukseen ei ole kirjattu tiettyä 
tuntimäärää, vaan se on niin kutsuttu nollatuntiso-
pimus. Toinen sopimus, nimeltään Puitesopimus 
työsuhteen ehdoista, on solmittu toisen työnanta-
jan kanssa vuodeksi. Puitesopimus tarkoittaa, että 
jokaisesta keikasta tehdään erillinen määräaikai-
nen työsopimus. 

– Tuntuu, että minulla ei ole työsuhdetta työn-
antajaan, eikä työantajalla ole mitään vastuuta 
minusta. Silti olen velvoitettu tekemään töitä tarvit-
taessa. Mielestäni puitesopimus on nollatuntisopi-
mustakin huonompi.  

Epävarmuus varjostaa
Tiitta Nieminen asuu miehensä kanssa vuokralla 
Helsingissä. Vaikka häntä ei ole tähän asti pätkä-
työläisyys juuri haitannut, varjostaa elämää epä-
varmuus. Taloutta pitää osata suunnitella tavallista 
tarkempaan, ja perheenlisäyksestä hän on voinut 
vain haaveilla. 

– Toimeentulo on epävarmaa, mutta vuokrara-
hat olen saanut kasaan joka kuukausi, ja mieheni 
tulot tietysti auttavat. Yksin olisi hankalaa, vaikka 
olen oppinut pistämään parempina päivinä rahaa 
sivuun. En voisi kuitenkaan kuvitella, että tekisin 
lapsen, kun viikon työtunnit vaihtelevat 5–70 tun-
tiin. 

Nieminen pitää siitä, että pätkätyöt ovat anta-
neet mahdollisuuden oppia ja kokeilla uusia 
asioita. 

– Työpäivät ovat vaihtelevia, ja olen tavannut 
monenlaisia perheitä, lapsia, nuoria ja elämänti-
lanteita työni kautta. Näin monipuolista tietotai-
toa ja kokemusta ei saa vain yhdessä työssä ollessa. 
Se kuitenkin haittaa, etten määräaikaisena pääse 
paneutumaan lapsiin ja perheisiin kunnolla.

Ammatillinen itsemurha
Nyt Nieminen tuntee olevansa puun ja kuoren 
välissä, koska työnantajat eivät hänen mukaansa 
arvosta pätkätyöläisyyttä.

– Tavallaan olen tehnyt kuusi vuotta ammatil-
lista itsemurhaa.  Minulle on ollut se ja sama, mitä 
työtä teen, kunhan sitä vain on. Pätkätyö näkyy 
kuitenkin jo työnsaannissa. Pirstaleinen cv ei näytä 
hyvältä. Jos olisin tehnyt lyhytkestoisten työsuhtei-
den sijasta vain nuoriso-ohjaajan töitä ja keikkaa, 
olisin ehkä saanut jo vakituisen työpaikan alalta. 

Nieminen ei tiedä, mikä hänestä tulee isona tai 
mistä työstä jää eläkkeelle.  

– Tykkään tehdä työtä ihmisten kanssa, eikä ura-
putki ole ainoa, mikä tuo autuuden. Haluaisin kui-
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– Olen tehnyt 
kuusi vuotta 
ammatillista 
itsemurhaa.
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NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJA 
Tiitta Nieminen tekee keikkaa sekä  
nollatunti- että puitesopimuksilla.  
Pitkäaikaisin työsuhde on kestänyt 
yhtäjakoisesti puolitoista vuotta. 
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tenkin elättää itseni palkallani. En usko, että olen 
koskaan täysin työtön, mutta en myöskään ole 
varma, teenkö täysiaikaista päivää yhdellä työnan-
tajalla.  

Epätyypillisestä tyypilliseksi
Tiitta Nieminen ei elä yksin epävarmuudessa. 
Vuonna 2016 Suomessa oli noin 2 105 000 palkan-
saajaa.  Heistä osa- ja/tai määräaikaisena työsken-
teli 527 000. Yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, 
freelancereita ja vastaavia on reilut 150 000, joista 
viidenneksen tilanteeseen liittyy joko vastentahtoi-
suutta tai pienituloisuutta. 

Vaikka jopa neljännes palkansaajista tekee töitä 
muulla kuin kokopäiväisellä ja toistaiseksi voimassa 
olevalla työsopimuksella, puhutaan edelleen epä-
tyypillisistä työsuhteista. 

Työelämän tutkija Anu Suoranta heittäisi ter-
min ”epätyypillinen työsuhde” romukoppaan. Epä-
tyypillisestä työstä puhuminen syrjäyttää niistä toi-
meentulonsa saavat keskustelun marginaaliin. 

– Olen yrittänyt jo monta vuotta tuoda esille, että 
termi ”epätyypillinen työsuhde” on ongelmallinen. 
Epätyypillisen vastinpari on tyypillinen, joka on 
normaali. Ja normaali on aina arvojärjestyksessä 
ylempi kuin epänormaali. 

Epätyypillisten sijaan Suorannan mielestä olisi 
puhuttava erilaisista tavoista tehdä ja teettää töitä.  

Monelle pätkätyöläisyys on myös oma valinta. 
Helsingin kaupungin Seure Henkilöstöpalvelut 
Oy:n kyselyssä vain 14 prosenttia vastaajista oli 
valinnut keikkatyön siksi, ettei ole saanut muuta 
itseä tyydyttävää työtä. Viime maaliskuussa teh-
tyyn kyselyyn vastasi 3 095 Seuren palveluksessa 
kunta-alalla työskentelevää vuokratyöntekijää. 

Keikkatyö ei ole myöskään vain tiettyyn elä-
mänvaiheeseen liittyvä tilapäinen asia. 23 prosent-
tia vastaajista oli työskennellyt Seuressa yli neljä 
vuotta vuokratyötä tehden. 

Turha riskipuhe haitallista
Suomalaisen työelämäkeskustelun ainoa kummal-
lisuus ei ole puhe epätyypillisistä työsuhteista. 
Puhetta on riittänyt myös suomalaisen työelä-
män suuresta murroksesta, jossa palkkatyö katoaa, 
työtä tehdään vain pätkissä ja robotit ja tekoäly 
kahmivat työmme.  

Työelämän tutkija Satu Ojala Tampereen yli-
opistosta ei väitteitä niele. 

– Yhteiskunnassa on aina menossa jonkin asian 
riskipuhe.  Nyt se liittyy työelämään, jossa ihmi-
set ajautuvat aina vaan epävarmempaan työmark-
kina-asemaan. 

Ojalan mukaan keskustelu robotisaatiosta ja työ-
elämän murroksesta toistuu aika ajoin uudelleen. 

– Työelämä muuttuu aina, mutta nyt murrosta 
liioitellaan. Ikään kuin se tapahtuisi juuri tässä ja 
nyt. Robottejakin on ollut käytössä jo pitkän aikaa, 
hän sanoo.

Ojalan mukaan osa tutkijoista ja media ovat läh-
teneet tähän puheeseen täsmentämättä, millai-
sesta muutoksesta kulloinkin puhutaan.  Hän on 

syynännyt työelämän tilastoja tarkkaan 80-luvulta 
lähtien, ja ne osoittavat pikemminkin jatkuvuutta 
kuin murrosta. 

– Kun tarkastellaan erilaisten epävarmuusteki-
jöiden yhtäaikaista kasautumista samoille työnte-
kijöille, epävarmassa asemassa olevien palkansaa-
jien määrä on kasvanut lähivuosikymmeninä vain 
vähän.

Ojala pitää turhaa riskipuhetta haitallisena, 
koska se lisää epävarmuutta.

– Tutkimusten mukaan epävarmuuden tunne 
vähentää halukkuutta pidentää työuraa, ja sillä voi 
olla kielteisiä terveysseurauksia. Tunne luottamuk-
sesta, vastavuoroisuudesta ja jatkuvuudesta työelä-
mässä olisi kuitenkin olennaista vaikkapa tuotta-
vuuden lisäämisen kannalta.

Hän näkee myös politiikan paikan tällaisessa 
puheessa.

– Sitä voi hyödyntää politiikassa esimerkiksi jon-
kun poliittisen ohjelman läpiviemiseksi ja vaikkapa 
työmarkkinaneuvotteluissa suuntaan tai toiseen. 

Alustatalous on kasvava ilmiö
Uusia työelämän sovelluksia ja työn teettämisen 
malleja kehitellään jatkuvasti. Veera Nuutisen toi-
mittamassa kirjassa Uusi työväki (Into 2017) käsitel-
lään nousevaa työelämän ilmiötä, eli niin sanottua 
alustataloutta. Siinä työntekijät saavat työtarjouk-
set kännykkäänsä mobiilisovelluksilla, eli digitaali-
silla alustoilla. 

Uusia alustatalouden innovaatioita pulpahtelee 
tasaisella syötöllä USA:ssa, jossa niitä kokeillaan ja 
kehitetään myös vientituotteiksi. 

Uusin trendi on muun muassa työkeikkojen tar-
joaminen nollatuntisopimuksilla työskenteleville 
tai osa-aikaisille. Yhdysvaltalainen Wal-Mart -elin-
tarvikeketju on tässä edelläkävijä.

– USA:ssa Wal-Mart-ketjun sovellus seuraa jatku-
vasti myyntiluvuista, kuinka paljon työntekijöitä 
tarvitaan. Kun tietyt raja-arvot ylittyvät, keikka-
työntekijöille tulee kännykkään työtarjous, johon 
pitää tarttua heti tai tehtävä menee toiselle, Suo-
ranta kertoo.

Suomessakin toimii monia digitaalisia alustoja 
hyödyntäviä ulkomaisia yrityksiä kuten taksipal-
velu Uber ja ruuankuljetuspalvelu Foodora. Vastaa-
via kotimaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ruuankul-
jetuspalvelu Wolt, siivouspalvelu Moppi, tavaran-
kuljetuspalvelu Piggy Baggy sekä keikkatyötä välit-
tävät Duunibuumi, Workpilots ja Treamer. 

Alustoissa on yhteistä se, että sitä ylläpitävä yri-
tys luokittelee työntekijänsä yksityisyrittäjiksi, 
joille se vain välittää keikkoja. Alustan juridisissa 
käyttöehdoissa voi olla pykäliä, jotka sitovat työpa-
nostaan myyvän henkilön voimakkaasti juuri kysei-
sen alustayrityksen palvelukseen. 

Suorannan mukaan Suomessa ei ole kunnolli-
sia tilastoja eikä tutkimusta alustoille perustuvan 
työn määristä. Ilmiö on vielä marginaalinen, mutta 
Suoranta uskoo, että määrät kasvavat ja uusia alus-
toja syntyy tiheään. On vain ajan kysymys, milloin 
jokaiselle ammattialalle löytyy oma ”Uber”.

EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN 
yleisyys palkansaajilla

1984  2013

Työmarkkina- 
riskin pelko

35 %

Määräaikainen 
työsuhde

13 %

Työttö- 
myysriski  

toteutunut
23 % 

Työmarkkina- 
riskin pelko

17 %

Määräaikainen 
työsuhde

11 %

Työttö- 
myysriski  

toteutunut
22 % 

– On 
vain ajan 
kysymys, 
milloin 
jokaiselle 
ammatti-
alalle löytyy 
oma "Uber".

Lähde: Sosiologia 1/2016
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– Hyvä, että  
liitoilla on 
neuvotteluvaltaa.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA KOKOAIKAINEN TYÖSUHDE
Mikäli työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, työntekijän työsopimus on 
voimassa kunnes sen jostain laissa (ja työehtosopimuksessa) määritellyistä 
perustelluista syistä työntekijä tai työnantaja irtisanoo. Työsuhde on koko-
aikainen, mikäli työsopimuksessa työajaksi on kirjattu työaikalain tai työeh-
tosopimuksen mukainen maksimityöaika (usein 37,5 t/vko).
 
MÄÄRÄAIKAINEN KOKOAIKAINEN TYÖSUHDE
Jos työsuhde on laissa (ja työehtosopimuksessa) määritellyistä syistä 
sovittu määräaikaiseksi, se on voimassa pääsääntöisesti kunnes määräaika 
umpeutuu. Sopimuksessa työajaksi on kirjattu työaikalain tai työehtosopi-
muksen mukainen maksimityöaika.
 
OSA-AIKAINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TYÖSUHDE
Osa-aikaisena työsuhteena pidetään työtä, jossa viikkotyöaika on vähem-
män kuin lain tai työehtosopimuksen mukainen maksimityöaika (esimerkiksi 
30 tuntia viikossa). Työsopimus on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja 
siihen pätevät samat irtisanomisehdot kuin toistaiseksi voimassa olevaan 
kokoaikaiseen työsuhteeseen.

MÄÄRÄAIKAINEN OSA-AIKATYÖ
Kuten edellä, mutta työsopimus on laissa (tai työehtosopimuksessa) mää-
ritellyistä perustelluista syistä sovittu osa-aikaisuuden lisäksi myös mää-
räaikaiseksi.

NOLLATUNTISOPIMUKSELLA TEHTÄVÄ TYÖ
Nollatuntisopimus on osa-aikainen työsopimus, joka voi olla määräaikai-
nen tai toistaiseksi voimassa oleva (kts. kriteerit edellä). Työsopimuksessa 
osa-aikaisen työn minimityöajaksi on kuitenkin määritelty 0 tuntia viikossa.
 
VUOKRATYÖ JA ALIHANKINTATYÖ
Vuokratyössä yritys, kunta tai valtio ostaa työnvälitysyritykseltä työntekijän 
tiettyyn työtehtävään, esimerkiksi avustamaan kausiluonteisessa toimisto-
työssä tai muussa sesonkityössä. Alihankintatyössä tilaajayritys ei varsinai-
sesti vuokraa työntekijää, vaan ostaa jonkun palvelukokonaisuuden (esim. 
toimitilojen siivouksen), joka tehdään yleensä tilaajayrityksen toimitiloissa 
tai jossain tilaajayrityksen urakkakohteessa (kuten rakennustyömaalla).

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN
Itsensä työllistämisestä puhutaan, kun työntekijä työllistää itsensä freelan-
cerina, yksinyrittäjänä tai esimerkiksi työosuuskunnan kautta. Silloin yrittä-
jällä ei ole alaisia tai työntekijöitä.

Monta tapaa työhön

Reilua työelämää
Tiitta Nieminen toivoo nykyistä reilumpaa työelämää 
ja töistä sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen.

– Joskus ansiosidonnainen päivärahani toisi parem-
mat tulot kuin, mitä työstä saan. Palkkaa kieputel-
laan nyt esimerkiksi puitesopimuksella. Minulle mak-
setaan vain opetustunneista, mutta siirtymistä ja mat-
koista ei mitään, vaikka keikka olisi Turussa. Avusta-
jan töissäkin työ alkaa jo kotona. Valmistelen, vies-
tittelen, raportoin ja tilailen takseja avustettaville 
vapaa-ajallani keittiöpöytäni äärestä.  

Satu Ojalan mukaan suomalainen työelämä on kan-
sainvälisissä vertailuissa laadultaan ja sisällöltään, 
Euroopan parasta.

– Sen sisälle mahtuu kuitenkin epävarmuutta ja 
huonoja ilmiöitä.  On hyvä, että Suomessa on kattava 
palkansaajien ammattiliittojärjestelmä ja liitoilla edel-
leen neuvotteluvaltaa.   

Suoranta pitää ay-liikkeen ideaa suorastaan nerok-
kaana, mutta sitä pitää hioa vielä toimimaan muut-
tuneen työnteon ympäristössä. Hän kiinnittäisi huo-
miota pätkätyön yhteiskunnallisiin rakenteisiin. 

– Niitä pitää muuttaa niin, että ne eivät kohtele 
ihmisiä työn tekemisen muodon mukaan eriarvoi-
sesti, hän toteaa. □
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Kesä- ja heinäkuun 
ajan jäsenkortilla 
tavallista suurempi alennus*!

Heinäkuun erikoisetu!
Lounas ruokapöydästä

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta 
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

JÄS
ENK

ORT
TI

-2,5snt/l

JÄS
ENK

ORT
TI

-20%



44  MOTIIVI

Kysy asiasta
Askarruttaako mieltäsi jokin työelä-
mään liittyvä kysymys? Lähetä se 
osoitteeseen motiivi-lehti@jhl.fi! 
Välitämme sen  eteenpäin. 

Lue lisää
Lisää  juttuja irtisanomisesta voit 
lukea Motiivin verkkolehdestä 
https://motiivilehti.fi  Hae juttuja 
hakusanalla  irtisanominen!

På svenska
Vad betyder det att få en varning 
av arbetsgivaren? Läs lagkolumnen 
i webbtidningen på www.motiv.fi

L A K I

Kati Piipponen, lakimies
Edunvalvontalinja, oikeudelliset asiat 

kati.piipponen@jhl.fi

TYÖNANTAJA SAA IRTISANOA toistaiseksi 
voimassa olevan työsopimuksen vain asial-
lisesta ja painavasta syystä.

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuh-
teesta johtuvien velvollisuuksien täyttämi-
sen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irti-
sanoa ennen kuin hänelle on varoituksella 
annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Varoituksen antaminen ennen irtisano-
mista on työsopimuslaista johtuva pää-
säännön mukainen työnantajan velvollisuus.

VAROITUSTA EI TARVITSE lain mukaan antaa, 
jos irtisanomisen perusteena on niin vakava 
työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työn-
antajalta ei voida kohtuudella edellyttää 
sopimussuhteen jatkamista.

Työntekijöitä on kohdeltava tasapuoli-
sesti, ja varoituskäytännön tulee olla joh-
donmukainen.

VAROITUKSEN TARKOITUS on antaa työnte-
kijälle tieto työnantajan suhtautumisesta 
velvoitteiden rikkomiseen ja työsuhteen 
päättämismahdollisuudesta.  

Varoituksen tulee perustua tosiasiallisiin 
tapahtumiin, ja sen pitää sisältää selkeä 
kuvaus siitä, miten työntekijä on työnanta-
jan mielestä rikkonut työsopimusta. Varoi-
tuksen syyn tulisi käytännössä olla yhtä 
painava kuin työsuhteen päättämisen syy.

VAROITUKSESSA PITÄÄ OLLA myös sel-
keä vaatimus siitä, miten työntekijän pitää 
muuttaa käytöstään. Työnantajan on ilmoi-
tettava myös selkeästi, että menettelyn 
jatkamisesta voi seurata työsuhteen päät-
täminen.

Varoitus tulee antaa kohtuuajassa siitä, 
kun laiminlyönti tai rikkomus on tullut työn-
antajan tietoon. Kun varoitus on annettu, 
työntekijälle on annettava kohtuullinen aika 
korjata menettelynsä. Ellei työntekijä enää 
syyllisty vastaavaan toimintaan, häneen ei 
voida kohdistaa työsuhteen päättämistoi-
menpidettä.

VOIMASSAOLOAIKAA EI OLE säädetty varoi-
tukselle. Arvio varoituksen kestosta teh-
dään tapauskohtaisesti, ja siihen vaikut-
taa työntekijän rikkomuksen tai laiminlyön-
nin vakavuus.

Jos varoituksen antamisesta on kulu-
nut pitkähkö aika, ei aikaisemmin saadulla 
varoituksella ole yhtä suurta merkitystä 
kuin jos rikkomus toistuu hyvin lyhyen ajan 
kuluessa varoituksen saannista.

TYÖNTEKIJÄN KANNATTAA KIISTÄÄ varoi-
tus ja ilmoittaa siitä työnantajalle kirjal-
lisesti, jos hän pitää varoitusta aiheetto-
mana. Ilmoituksessa työntekijän tulee sel-
keästi perustella, miksi varoitus on aihee-

ton ja esittää oma kertomus tapahtumien-
kulusta.

Ilmoituksella voi olla merkitystä, jos 
varoitusta myöhemmin käytetään irtisano-
mistilanteessa. Varoituksen asianmukai-
suus tutkitaan työsuhdetta päätettäessä.

Työnantajalla on näyttötaakka väitetyn 
moitittavan menettelyn osalta. Perusteeton 
varoitus on merkityksetön, eikä työnantaja 
voi vedota siihen irtisanomisperusteena.

TYÖNANTAJALLA ON VELVOLLISUUS kuulla 
työntekijää. Työnantajan on työntekijää 
kuultuaan ennen irtisanomista selvitet-
tävä, olisiko irtisanominen ollut vältettä-
vissä sijoittamalla työntekijä muuhun työ-
hön. Jos irtisanomisen perusteena on kui-
tenkin työntekijän niin vakava rikkomus, 
ettei varoitusta tarvitse antaa, ei myös-
kään työntekijän uudelleensijoittamista tar-
vitse selvittää. 

VAROITUS JA IRTISANOMINEN ovat tois-
tensa vaihtoehtoja. Irtisanominen ei saa 
perustua vain varoituksen yhteydessä 
todettuun menettelyyn. Varoituksen anta-
misella työnantaja luopuu käyttämästä 
varoituksen kohteena ollutta seikkaa työn-
tekijän työsuhteen irtisanomis- tai purku-
perusteena ja mahdollisuuksistaan reagoida 
työntekijän menettelyyn ankarammin. 

Työntekijää ei saa irtisanoa, ennen kuin hänelle on annettu 
varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Poikkeuksena 
on erityisen vakava työhön liittyvä rikkomus. 

Mitä varoitus 
merkitsee?
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MotivLUE
SUOMEKSI

motiivilehti.fi
HUR INLEDDE DU DIN YRKESBANA?

Jag har alltid älskat att laga mat och utbildade mig ursprung-
ligen till kock. Jag jobbade tolv år i garnisonens kök i Dragsvik, 

men måste sluta på grund av en ryggskada. 

VEM HAR INSPIRERAT DIG?
Min dotter Amanda, som har ett otroligt gott öga för detaljer 

och planering av hantverk. Vi har kommit varandra närmare tack 
vare vårt gemensamma intresse. Som skolgångsbiträde har jag 

fått mycket stöd och inspiration av min lärarkollega Yne.

VAD GER DIG KRAFT ATT ORKA VIDARE?
Min familj, utan deras uppbackning hade jag aldrig  

kunnat förverkliga hantverkardrömmen. 

ATT BLI HANTVERKARE är en dröm jag haft ändå sedan ungdo-
men. Steget från tanke till handling kändes ändå stort: Har jag 
vad som krävs och hur ska vi få det att gå ihop ekonomiskt? 

Förra hösten beslöt jag att våga språnget. Jag tog studiele-
digt och började utbilda mig till teknik- och hantverksartesan. 
Det är ett av de bästa besluten jag någonsin fattat. 

Under de gångna månaderna har jag lärt mig massor. Jag 
har bland annat sytt festkläder åt mig själv, knypplat spets 
och tovat en hatt. Just nu håller jag på med mitt examensar-
bete, att planera och tillverka tygväskor av återvinningsma-
terial. 

Inget går ändå upp mot att väva. Det är otroligt avkopp-
lande att förvandla gamla trasor till färggranna mattor. Hittills 
har jag vävt femton stycken. Jag trodde aldrig jag skulle ha så 
mycket uthållighet! 

UNDER STUDIELEDIGHETEN har jag blivit mer ödmjuk och snäll. 
Jag har börjat leva mer i nuet och kommit närmare min familj. 
Det är underbart att syssla med sådant en verkligen tycker 
om. Jag tror också det stålar ut i omgivningen som positiv 
energi. 

Studieledigheten tar slut i maj nästa år. Om jag återvänder 
till skolan, hämtar jag med mig massor av idéer om nya hant-
verk och metoder som gör arbetsprocessen snabbare. Jag tror 
att jag kommer att ta det lugnare och inte stressa över sådant 
som inte hör till min uppgift. 

Helst skulle jag bli hantverkare på heltid. Tyvärr är det svårt 
att livnära sig på det. Jag har lekt med tanken på att starta 
ett företag tillsammans med mig äldsta dotter, som också är 
artesan. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, hon är per-
fektionist och jag vill få saker ur händerna.

Jag försöker att inte tänka för mycket på framtiden utan 
njuta av hur bra jag har det. Just nu har jag inte bråttom 
någonstans. □

Trasmattor och 
inre lugn 
teksti Marina Wiik foto Lina Enlund

MARTINA NORDIN  
född 1968 

FAMILJ
maken Markus, 

barnen Nico, 26, 
Amanda, 19

och Anna, 16.  
Två barnbarn. 

JOBB
Studieledig från 

arbetet som skol-
gångsbiträde vid 

Seminarieskolan i 
Raseborg. 

HOBBYER
Styrelsemedlem 

Raseborgs JHL 158
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U U T I S E T Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi 

Hyvää kesää!
JHL ja Motiivi-lehti toivottavat
aurinkoista kesää kaikille!

LIITON VAIHDE 010 77031
on suljettu ajalla 3.7.–28.7.

JHL-TALON AULPALVELUT 
avoinna 12.6.–30.6. klo 8–15
suljettu 3.7.–28.7.
avoinna 31.7.–18.8. klo 8–15

EDUNVALVONNAN NEUVONTA
ajalla  26.6.–4.8.  (arkisin klo 9–12)
puhelin 010 7703 311

JÄSENPALVELUT
ajalla 3.7.–28.7. (arkisin klo 9–11)
puhelin 010 7703 430
på svenska 010 7703 451
s-posti: jasenpalvelu@jhl.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA
ajalla  12.6.–4.8.  (arkisin klo 9–11)
puhelin 010 190 300
katso myös: jhl.fi/tyottomyyskassa

Sattuiko reissussa vahinko?  

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

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109

Hae korvausta  
verkossa - 

rahat tilille jopa 
päivässä!
turva.fi/jhl

Koonnut: saija.heinonen@jhl.fi
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Sattuiko reissussa vahinko?  

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

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109

Hae korvausta  
verkossa - 

rahat tilille jopa 
päivässä!
turva.fi/jhl

Tule mukaan
Prideen!
JHL OSALLISTUU tänäkin vuonna Helsin-
kiPride -viikkoon 26. kesäkuuta – 2. heinä-
kuuta. Liitto on mukana tukemassa työelä-
män yhdenvertaisuutta ja osoittaa tukensa 
syrjimättömälle Suomelle. 

JHL osallistuu Pride-viikon päätapahtu-
man kulkueeseen lauantaina 1. heinäkuuta 
omalla nimikkorekalla, kuten useana vuonna 
aiemminkin.

Kulkueen JHL-ryhmään voi tulla vapaasti 
mukaan osoittamaan tukeaan. Pride-kul-
kueen musiikin tarjoavat tällä kertaa SAK, 
Akava, STTK ja EK yhteistyössä Bassoradion 
ja HeSetan kanssa.

Viime vuonna koko Pride-kulkueeseessa 
ihmisiä oli mukana ennätysmäärä, eli noin  
35 000 osallistujaa.

Helsingissä kulkueen kokoontuminen 
alkaa lauantaina 1.7. Kansalaistorilla klo 12 ja 
liikkeelle lähdetään klo 13. Lopullinen reitti 
varmistuu myöhemmin. Lauantain kulkue 
päättyy puistojuhlaan Kaivopuistossa noin 
kello 14 alkaen. 

JHL:llä on oma esittelypiste puistojuh-
lassa, tulethan moikkaamaan!

Lisäksi kulkueita järjestetään muillakin 
paikkakunnilla kuin Helsingissä. Oman paik-
kakunnan tilanne kannattaa selvittää verkon 
hakukoneista asiasanoilla Pride ja oma paik-
kakunta. 

Esimerkiksi Tampereen kulkueen tie-
toja voi seurata http://www.tamperepride.fi 
-osoitteesta.

Kesä-Suomi on täynnä mahtavia 
tapahtumia, joissa monissa myös 
JHL on mukana!

K Y S Y I H M E E S SÄ

Onko omaisen 
siunauspäivä 

palkallinen vapaa?

TYÖSOPIMUSLAIN 4 luvun 7 § mukaan 
työntekijällä on oikeus saada vapaata 
pakottavasta perhesyystä. Näihin las-
ketaan esimerkiksi lähiomaisen äkil-
linen sairastuminen ja kuolema. Lain 
perusteella työnantaja on velvollinen 
myöntämään vapaan lähiomaisen hau-
tajaisten ajaksi, mutta poissaolo ei ole 
palkallista.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa voi-
daan sopia joidenkin merkki- ja muiden 
päivien palkallisuudesta. JHL:n suu-
rimmilla sopimusaloilla, siis kunnissa ja 
valtiolla, työntekijän lähiomaisen siu-
nauspäivä on palkallinen vapaapäivä.

Esimerkiksi kunnallisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaan työpäiviksi 
sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma 
vihkimispäivä, parisuhteen rekisteröi-
mispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn 
parisuhteen osapuolen, vanhemman, 
lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä 
(siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain 
mukainen kutsuntapäivä ovat palkalli-
sia vapaapäiviä.

Myös yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimuksen mukaan henkilöllä 
on oikeus lyhyeen tilapäiseen palkalli-
seen poissaoloon perheenjäsenen kuo-
leman johdosta, sekä perheenjäsenen 
tai lähiomaisen hautajaisten vuoksi.

Sen sijaan henkilökohtaisia avustajia 
koskevassa valtakunnallisessa työeh-
tosopimuksessa  (Heta-tes) ei ole kir-
jausta palkallisesta vapaapäivästä lähi-
omaisen hautajaispäivänä.

Tarkemmat tiedot löytyvät alakohtai-
sista tesseistä, joihin pääset jhl.fi:stä.

Riitta Rautiainen, JHL
SuomiAreena 

Porissa 
 

Tapaat JHL:n edustajia 
SAK:n teltalla 10.–14.7. ja 

11.–13.7. Iltapäivisin keskus-
telutilaisuuksissa Petras 

cafessa. Alustavia keskus-
teluteemoja ovat turvalli-
suus, varhaiskasvatus ja 

ikääntyminen. 
jhl.fi/tapahtumat  

suomiareena.fi

Työväen Musiikki- 
tapahtuma

Valkeakoskella esiinty-
vät  27.–30.7. mm. Anna 

Puu, Sanni, Pete Parkkonen, 
Tuure Kilpeläinen, Lauri 

Tähkä ja Chisu. JHL:läiset 
saavat 20 euron alennuk-
sen tapahtumaan.Alennus 

on henkilökohtainen. 
jhl.fi/tapahtumat 

valmu.com

Syksyllä: Sote- 
festarit

Merkitse jo nyt kalente-
riisi muistiin tärkeät 

päivämäärät: sote-
festarit Helsingissä 

JHL-opistolla ja Scan-
dic Parkissa 2.–3.11. sekä 
ilmoittautumisen päätty-

mispäivä 25.9. 
jhl.fi/tapahtumat

Kysy ihmeessä 

Lähetä kysymyksesi 
Motiivi-lehdelle osoitteeseen 
motiivi-lehti@jhl.fi
Välitämme sen eteenpäin 
aihepiirin asiantuntijalle ja 
kerromme ratkaisut tällä 
palstalla.
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JHL vill  
bli starkast
JHL:s representantskap valde Päivi Niemi-Laine  
till ordförande. Även branschcheferna Teija  
Asara-Laaksonen och Håkan Ekström fortsätter  
på sina poster. 
text Marina Wiik foto Marina Wiik, Sami Perttilä, Kaisa Läärä, Kati Ahonen

Det nyvalda representantskapet 
inledde sitt värv med en räcka per-
sonval. Det mest nervpirrande var 
utan tvekan duellen om vem som 
ska lotsa förbundet under den kom-

mande femårsperioden. 
Två kandidater ställde upp: JHL:s mångåriga för-

handlingschef Håkan Ekström och nuvarande 
ordföranden Päivi Niemi-Laine. 

Valet föll på Niemi-Laine, som skött uppdraget 
sedan juni 2016. Beslutet var enhälligt, men även 
Ekström hade uppbackning. 

– Jag är nog lite besviken, men respekterar 
representantskapets beslut, sade Maria Holm-
stedt-Lehtinen, huvudförtroendeman från Jakob-
stad.

Hennes skråkollega Mikaela Luoma från Pargas 
hoppades också på Ekström, men gladde sig åt att 
han fortsätter som branschchef. 

– Bådas insatser behövs också i fortsättningen, 
sade Luoma.    

I sitt tacktal konstaterade Niemi-Laine att upp-
draget inte är lätt. 

– I dessa tider, då regeringen endast förstår sig 
på att göra vinst, behövs förtroende, samarbete 
och trepartsförhandlingar mellan arbetsmarknads-
organisationerna och regeringen.

Medlemmen i fokus
Under mötet godkändes även JHL:s nya strategi, 
som styr förbundets verksamhet under de följande 
fem åren. 

Innehållet baserar sig delvis på förbundets förra 
strategi, men har uppdaterats utgående från en 
medlemsenkät. En övergripande målsättning är att 
JHL ska vara en samlande kraft och det starkaste 
fackförbundet på arbetsplatser och i samhället. 

Förbundets värderingar har skurits ned från fem 
till tre: medlemmen är A och O, rättvisa och mod. 

– Framgång kräver mod och samarbete, för att 
vi ska kunna vara ett starkt fackförbund. Vi måste 
också förnya oss själva, skapa ett starkt varumärke 
och visa att vi är mer än en historisk kvarleva, kon-
staterade JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Ingen streaming
Antalet motioner som lämnats in till vårmötet var 
rekordlågt. Ämnena växlade från effektivering av 
skolinformation till byte av arbetsskiftssystem och 
informering om förbundsstyrelsens möten. Tre av 
de nio motionerna gällde förhandlings- och avtals-
frågor och lades till JHL:s förhandlingsmål. 

Samtliga svar på motionerna godkändes utan 
förändringar. Den enda motion som väckte diskus-
sion var Espoon julkisten ja teknisten alojen työn-
tekijäts önskemål om att informationen om elektro-
niska medlemsansökningar och medlemmar som 
utträder elektroniskt ur förbundet ska förmedlas 
till föreningar mer tidsenligt. 

– Förtroendemännen och övriga som sköter 
medlemsfrågor måste få information om vem som 
blivit medlemmar eller trätt ur förbundet i realtid. 
Den programvara som det nuvarande medlems-
registret baserar sig på har kommit till vägs ände, 
kommenterade huvudförtroendemannen Anne 
Granroth från Björneborg.

I svaret betonade förbundsstyrelsen att frågan 
om tidsenliga uppgifter är mycket viktig. En förny-
else av förbundets medlemsregister inleds redan 
detta år och samtidigt ses även de elektroniska 
tjänsterna som riktar sig till föreningar över.

I samband med motionerna behandlades också 
frågan om huruvida representantskapsmötena 
ska direktsändas via webben. Slutsatsen blev att 
mötena inte heller framöver streamas. I stället 
publiceras ett videosammandrag av höjdpunkterna 
från mötena på JHL:s webbplats samt JHL:s Youtu-
be-kanal.
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JHL:S representantskap samla-
des i Marina Congress Center i 
Helsingfors den 5–7 juni.  

120

2

MEDLEMMAR
I JHL:s högsta beslutande organ sitter  

fyra svenskspråkiga. Ledamöterna  
representerar förbundets avtalssektorer 

och regionala valdistrikt.

MÖTEN ÅRLIGEN 
Extra möten sammankallas om det behövs 
beslut om att godkänna eller förkasta de 

viktigaste riksomfattande kollektivavtalen.

R E P R E S E N-
TA N T S K A P E T

Under höstens 
avtalsrörelse är  
målet löneförhöjningar. 

Löneförhöjningar målet
I resolutionen från mötet betonar JHL lönelyft och 
ett bättre arbetsliv. Förbundet kräver att man inom 
förbundets avtalsområde förhandlar fram löne-
uppgörelser vars kostnadsnivå motsvarar de inom 
export- och industribranscherna. 

– Nu är det arbetstagarnas tur, fastän statsminis-
ter Sipilä har hotat att tagen hårdnar. Så även här. 
Under höstens avtalsrörelse är målet löneförhöj-
ningar, sade Päivi Niemi-Laine. 

Till representantskapets nya ordförande valdes 
Sirkka-Liisa Kähärä från huvudstadsregionen. 
Även vice ordförandena, Kari Paldanius från Syd-
östra Finland och Marjo Justén från Satakunta, är 
nya på sina poster.

Representantskapet valde  också en ny för-
bundsstyrelse bland sina medlemmar. En av dem 
som valdes in var Mikaela Luoma. 

– Jag är väldigt taggad, det här är en dröm jag 
haft ett tag men inte vågat hoppas på, kommente-
rade Luoma. 

Eftersom styrelsemedlemmar inte längre sit-
ter i representantskapet, kommer flera nya leda-
möter att ta plats vid mötesborden. Bland dem 
som tar klivet upp finns också två svensksprå-
kiga, Malaxborna Johan Berts och Anna-Lena 
Aspegren-Törnroos. Aspegren-Törnroos kandide-
rade i Egentliga Finlands valkrets. □
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KO L U M N I

S ain tammikuussa kiinnostavan selvityshenkilötehtä-
vän. Minun tuli etsiä keinoja nk. NEET-nuorten, eli 
työelämän, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella 
olevien nuorten määrän vähentämiseksi. Onnistuin 

saamaan työn tueksi mukaan joukon kotimaisia huippuasian-
tuntijoita ja olin muutoinkin innoissani tehtävästä. 

 Meitä tutkijoita suositellaan aktiivisuuteen mediassa. Vuo-
rovaikutusta kutsutaan – opetuksen, tutkimuksen ja hallin-
non jälkeen – yliopisto-opettajien neljänneksi tehtäväksi. Olen 
itsekin aktiivisesti kertonut tekemisistäni Facebookissa. FB on 
ollut kätevä kanava tiedottaa meneillään olevista hankkeista ja 
kerätä palautetta. 

 Tällä kertaa päätin kuitenkin pitää matalaa profiilia. Sosiaa-
lipolitiikan tutkijana tuntee itsensä somessa toisinaan norsuksi 
porsliinikaupassa. Kuka tahansa voi milloin tahansa tarttua sii-
hen, mitä olen jossakin sanonut tai tehnyt. Sanominen ja teke-
minen on kuitenkin vaikeaa, koska monet sosiaalipolitiikan 
ongelmat ovat pirullisia. 

 Aina voi tietysti hokea, että otetaan rikkailta enemmän 
rahaa ja annetaan köyhille, mutta todellisuudessa työttö-
myyteen, köyhyyteen tai terveyseroihin ei ole olemassa help-
poja ja yksinkertaisia ratkaisuja – ei ainakaan niille, jotka ovat 
ongelmia pidempään tutkineet ja pohtineet. 

Lehtihaastatteluni osallistavasta sosiaaliturvasta keräsi mar-
raskuussa  vuorokauden aikana lähes 2 600 nettikomment-
tia pelkästään Ilta-Sanomien sivuilla.  Erityisen pahalta tuntui 
motiivieni kyseenalaistaminen. Poliitikoille tämä lienee arki-
päivää, mutta ehkä some-aikana tutkijoidenkin on totuttava 
samaan. 

 Erään kollegan mukaan köyhät ja työttömät kokevat, että 
heidän motiivejaan kyseenalaistetaan ja siksi myös he kyseen-
alaistavat muiden motiiveita. Se ei mielestäni kuitenkaan 
oikeuta sanoilla satuttamista.

 Olen seurannut verkossa käytävää keskustelua pitkään. 
FB:hen liityin kymmenisen vuotta sitten, kun vanhin poikani 
oli vaihto-oppilaana. FB tuntui heti luotettavalta medialta, 
jossa voidaan käydä kiinnostavaa ja arvokastakin keskustelua. 
Lisäksi FB:ssä jokainen osallistuu omalla nimellään ja kuval-
laan. Ollaan niin kuin kaikki toistemme ystäviä – tai ei aivan. 

Somen armoilla

Työttömyyteen, terveyseroihin 
tai köyhyyteen ei ole helppoja  
ratkaisuja.

Heikki Hiilamo
on sosiaalipolitiikan pro-
fessori VID yliopistossa 
Oslossa ja Helsingin yli-
opistossa. Hän on työs-
kennellyt myös Kelan tut-
kimusprofessorina.

 FB:ssa lienee jo yli puolet aikuisikäisistä suomalaisista. 
Nimet ja kuvat ovat menettäneet merkityksensä luottamuk-
sen synnyttäjinä. FB:ssä saa joskus osakseen hyvinkin aggres-
siivista ja henkilöön käyvää kritiikkiä. Itsekin jouduin oman 
alani keskusteluryhmässä suoranaisen kiusaamisen koh-
teeksi. Se oli hyvä opetus. Muokkasin oman profiilini yksityi-
sasetukset uusiksi ja päätin ryhtyä varovaisemmaksi. 

 Somesta vetäytyminen ei ole vaihtoehto. Heikki Waris 
(1901–1989) totesi ”sosiaalipolitiikan seisovan sillalla, joka vie 
tieteen maailmasta käytännöllisen toiminnan maailmaan”. 
Some antaa tärkeää kosketuspintaa käytännölliseen maail-
maan. □
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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

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

Meiltä 
rakkaimmat 

kesämuistot...

   todennä-
köisesti aina
  halvemmalla
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