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Uudistunut

Sievi Roller – nopeat pukea, helpot säätää
Sievi Roller –tuoteperhe tarjoaa nopean, helpon ja mukavan
ratkaisun. Boa®–kiristysmekanismilla ja raikkailla väreillä varustetut
Sievi Roller –jalkineet ovat oikea valinta, kun jalkineilta vaaditaan
ehdotonta turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Nopea ja entistäkin kestävämpi Boa® L6-rullamekanismi on perinteisiä
kiinnitystapoja varmempi vaihtoehto ja uuden muotoilun ansiosta pitää
kiinnityksen tilanteessa kuin tilanteessa. Pelkällä rullan pyöräytyksellä

Kiristysmekanismi
• Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
• Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
• Kiristä nauhoitus pyöräyttämällä rullaa

jalkineet kiristetään ja istuvuus säädetään sopivan jämäkäksi. Tosi
helppoa ja huoletonta – turvallisuudesta tinkimättä.

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus
• Päällinen kestävää nahkaa ja mikrokuitua • Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali
• Kevyt, metalliton varvassuoja • Metalliton, joustava naulaanastumissuoja
• Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty
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T E K N I I K A S TA K I I N N O S T U N U T, L U E A I N A K I N N Ä M Ä :

KOPTERIT ILMASSA
Kauko-ohjattavat, miehittämättömät kopterit, dronet,
ovat yleistymässä ammattikäytössä, esimerkiksi kiinteistönhoidossa. Sivu 14
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MENOPELIEN TUUNAAJA
Jonna Farinin 71-vuosimallin Fordissa on 2-litrainen V6
moottori ja 4-rivinen rattimanuaali. Ja laahaava jarru.
Sivu 20

BAKOM RATTEN
Kari Viinikka håller skidspår
och vandringsleder i skick
med traktor och buskröjare.
Kollegor träffar han under
kaffepauserna. Sivu 26

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

Elämää ja retoriikkaa
Istuva hallitus ei tunnu arvostavan julkista sektoria lainkaan. Hallituksen retoriikka kuuluu, että yksityinen tekee paremmin, tehokkaammin ja laadukkaammin.
Herää kysymys, tietääkö hallitus oikeasti, mitä julkinen sektori
on. Miksi lakeja säädetään, miksi veroja kerätään, miksi työntekijät tuottavat julkisia palveluja. Ja mitä on julkisen ja yksityisen
hedelmällinen kumppanuus.
Keskeisiä arvoja suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Nykyhallituksen
arvovalikko on tästä pohjoismaisesta mallista kaukana. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen pakkoyhtiöittäminen ei siltä kuitenkaan onnistunut, sillä perustuslaissa kaikki ei ole kaupan. Suomen perustuslaki näytti vahvuutensa yhteisten hyvinvointipalvelujen turvaajana. Sote-palvelut kuuluvat kansalaisille, eivät markkinoille.
Hyvällä poliittisella supliikilla ja omalla yhteisellä arvopohjallaan hallitus on välttänyt hallituskriisin. Todellisuudessa kansalaiset ovat ihmeissään, miten hallituksella on rohkeutta tehdä sellaisia tekoja, joista koituu isoja riskejä kansalaisten perus- ja oikeusturvalle.
Julkisen sektorin yksityistäminen on hallituksen intohimo. Kun liikennekaari peipattiin poliittiselta agendalta pois, tuli tilalle raideliikenteen uhraaminen markkinoille. Miten käy esimerkiksi
alueellisen yhdenvertaisuuden? Kuinka moni yksityinen raideliikennetuottaja lähtee syrjäisiin
maakuntiin tarjoamaan palveluja? Yritysten keskeinen tehtävähän on tuottaa voittoa. Massat tuovat massia, ja julkinen maksaa voittoa tuottamattomat palvelut.
Koulutuksenkin yksityistäminen etenee hallituksen siunauksella. Markkinahakuiset koulutusjärjestäjät lobbaavat vahvasti yksityisen koulutuksen tuottamisen puolesta, mutta julkisilla
rahoilla. Työntekijöiden oikeus tutkintoihin on vaakalaudalla. Työnantajan tavoitteena on pikakoulutus vailla laatua – kuka vain voisi tehdä mitä vain tehtävää lyhyellä koulutuksella osaamisperusteisesti ilman tutkintoa. Miten käy työntekijän tällaisessa mallissa työmarkkinoilla? Entä työsuhteen ehtojen?
Toivon, että maan hallitus pohtii syvällisesti keskuudessaan sitä, miksi
vahva julkinen sektori on tuottanut paitsi vakaan ja toimivan yhteiskunPÅ
SVENSKA
nan, myös hyvät toimintaedellytykset ja voittoja yksityisille kumppaneille. Julkisen on oltava vahva nyt ja tulevaisuudessa, muuten Suomen
motiivilehti.fi
kansantalous ei ole vahva. Hyvää syksyä!
Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja
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Tämä päiväkoti
ei homehdu
ENERGIATEHOKAS, terveellinen ja turvallinen. Sellainen on Suomen
ensimmäisen Joutsenmerkin saanut Kenttäkadun päiväkoti Hyvinkäällä.
Pohjoismaisen ympäristömerkin saadakseen päiväkodin tulee täyttää
tiukat kriteerit, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Niinpä siinä käytetyt
rakennusmateriaalit ovat testatusti turvallisia ja terveellisiä käyttäjille.
Myös Kenttäkadun päiväkodin rakennustapa poikkesi tyypillisestä
koulu- ja päiväkotirakentamisesta, sillä se koostuu 29 tehdasvalmisteisesta
moduulista. Koska moduulit rakennettiin sisätiloissa, ne eivät altistuneet
rakennusaikaiselle sateelle tai muulle kosteudelle.
Joutsenmerkin luovutusjuhlassa puhunut Hyvinkään kaupunginjohtaja
Jyrki Mattila oli niin vakuuttunut näkemästään, että uskalsi ennustaa tulevaa.
– Uskon, toivon ja tiedän, että tämä rakennus ei tule kärsimään sisäilmaongelmista.
Kenttäkadun päiväkoti on mitoitettu runsaalle 200 lapselle. Se on
Hyvinkään isoin päiväkoti ja samalla monen JHL:läsen lastenhoitajan työpaikka. KUVA Jetro Staven/Hyvinkään kaupungin viestintä.
LUE LISÄÄ motiivilehti.fi

Hävikkiviikolla 11.–19.9. ei heitetä mitään
biojätteisiin. Lisätietoja havikkiviikko.fi
Suhdannekäänne näkyy luvuissa

Allekirjoita sinäkin!
Vammaisten ihmisten koko elämän mittaisia välttämättömiä palveluja ei tule kilpailuttaa. Kilpailuttamisen lopettamista vaatii Kehitysvammaisten palvelusäätiö.
Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä
tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Siksi palvelusäätiön kansalaisaloitteessa
vaaditaan elämälle välttämättömien palveluiden rajaamista hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.
Tämän lehden välistä löydät kansalaisloitteen kannatusilmoituksen, jonka voit palauttaa allekirjoitettuna.
Toinen vaihtoehto on allekirjoittaa aloite sivulla
kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538
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Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 2017 oli työttömänä noin 250 000 henkilöä. Se on 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Talouden piristyminen näkyy myös avoimien työpaikkojen lisääntymisenä.
Ne ovat lisääntyneet parillakymmenellä prosentilla, selviää Tilastokeskuksen
tiedoista.
Huhti-toukokuussa avoimia työpaikkoja oli 36 800. Vuotta aiemmin luku oli
nippa nappa 30 000.
Avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt etenkin suuremmissa, yli 50
työntekijän toimipaikoissa. Maantieteellisesti töitä on parhaiten tarjolla Varsinais-Suomessa ja muualla Etelä-Suomessa.

36 800

1/2

33 %

Avointa työpaikkaa
huhti-kesäkuussa 2017.

Niistä työantajien mukaan
hankalasti täytettäviä.

Avoimista työpaikoista
on määräaikaisia.

”KOTIHOITO NYT”
-TILAISUUS

Torstaina 21.9.2017
klo 17.30–20.00
järjestetään JHL:n
Hyvissä käsissä kotona
-hankkeen yhteydessä
Kotihoito NYT -tilaisuus
videoiden välityksellä.

”Hyvää kannatti odottaa”

MOTIIVIN TOIMITUS pyysi lukijoiden mielipiteitä uudistuneesta lehdestä. Valtaosa tykkäsi
ja kehui lehden tyylikästä ulkoasua, värikkäitä
kuvia ja uudistunutta paperia.
Eräs lukija kirjoitti näin: ”Ihanaa, lopultakin
uusittu Motiivi! Olenkin sitä jo odotellut vuositolkulla. Entinen formaatti oli vain aikansa elänyt. Hyvää kannatti odottaa.”
Muita lukijoiden kommentteja ja huomioita:
”Ulkoasu on raikas ja moderni.”
”On paljon parempi selata uutta lehteä. Selkeä sisällysluettelo on plussaa.”
”Ihana paperilaatu, selkeä ulkoasu, hyvät
kuvat.”
”Hyvin käteen sopiva koko. Paksummat sivut
kuin vanhassa.”
”Tämä uusin lehti on paras Motiivi, jonka
olen koskaan käsiini saanut. Jatkakaa saamaan
malliin!”
Muutaman lukijan mielestä vanha Motiivi oli
”kotoisempi”. Myös lukijoiden omaa palstaa,

yleisönosastoa, jäi muutama kaipaamaan.
Eniten kritiikkiä sai ristikon poistaminen
lehdestä. ”Palauttakaa ristikko, ja heti!” luki
monessa palautteessa.
Ristikon poistaminen on kuitenkin harkittu
juttu. Vielä muutama vuosi sitten, jolloin lehti
ilmestyi 13 kertaa vuodessa, ristikon julkaiseminen oli perusteltua, mutta ilmestymiskertojen vähennyttyä kymmeneen, on jäsenlehden
palstatila syytä varata edunvalvontaa, järjestötyötä ja työelämää koskeville jutuille – puuhapalstoja yhtään vähättelemättä.
Julkisuuden henkilö kannessa ei herättänyt
lukijoissa suurempia intohimoja suuntaan tai
toiseen. Niinpä julkisuudesta tuttuja henkilöitä
esitellään lehden kansijutussa jatkossakin.
Entiseen tapaan Motiivissa on runsaasti
myös jäsenten haastatteluja niin työn ääressä
kuin vapaalla, koska se on lukijapalautteen
perusteella lehden luetuinta ja tärkeintä sisältöä.

TUOREIMMAN MOTIIVIN (6/2017)
kiinnostavimmaksi jutuksi lukijat valitsivat maatalouslomittajan työstä kertoneen artikkelin. Juttu
oli otsikoitu ”Tietokone vaihtui talikkoon”.

Kokoonnumme JHL:n
aluetoimistoihin
ja keskustelemme
kotihoidon tilanteesta
ja muista ajankohtaista
asioista.
JHL:n keskustoimistolla
kokoustila
Punaisessa graniitissa
keskustelijoina ovat
mm. sopimustoimitsija
Minna Pirttijärvi,
työsuojelutoimitsija
Tuula Haavasoja ja
ammattiasiain toimitsija
Riitta Vehovaara.
Älä siis aikaile vaan
ilmoittaudu alla olevien
ohjeiden mukaisesti
ja tule mukaan
parantamaan kotihoitoa
ja samalla tutustumaan
omaan aluetoimistoosi!

Anna palautetta uudistuneesta jäsenlehdestä
motiivilehti.fi/palaute
Palautteen antajien kesken arvotaan JHL-tuotteita.
Palautetta tuli lähes 80 lukijalta. Arvonnassa onni
suosi seuraavia: Katariina Tissari, Varkaus, Heli
Lybeck, Kouvola ja Helena Leppänen, Raisio.
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Katsotaanpa ne
matkaliput!

8 MOTIIVI

Monen konduktöörin työnkuva meni kesän kynnyksellä
uusiksi, kun lipunmyynti päättyi Helsingin lähiliikenteen
junissa. Jo nyt lähes kaikilla on ikävä entistä työtään.

teksti Saija Heinonen kuvat Sami Perttilä
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KONDUKTÖÖRIN työssä saa varautua
kaikkeen. Milloin törmätään alastomaan
ihmiseen, milloin joku raahaa junaan
sähköpatteria tai parisänkyä.

R

iihimäen asemalla kaikki alkaa olla valmiina junan
lähtöön. Konduktööri Jaakko Rainio on käynyt
sytyttämässä valot vaunuihin ja tarkistamassa niiden yleisen siisteyden.
Hän tulee vielä hetkeksi laiturille. Työpari Satu Tuomisto
käväisee vielä taukotilassa hakemassa pian alkavan työvuoron
aikana tarvitsemansa tavarat.
Rainiolla on pari työpäivää kesäloman alkuun, Tuomistolla
on puolestaan menossa kolmas työviikko loman jälkeen. Kummallekin on muodostunut jo selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan kesäkuinen uudistus on työtä sysäämässä.
− Jotenkin on vahva tunne siitä, että näinkö tässä ollaan
saattohoitamassa lähiliikenteen konduktöörin työtä, Tuomisto
toteaa.
Rainio komppaa. Uusi työnkuva on ollut yleinen keskustelunaihe kollegojen kesken. Kukaan ei sitä ole purematta niellyt.
− Reilu vuosi sitten tehtiin kaikille uudet työsopimukset.
Porukka pistettiin allekirjoittamaan sopimukset, vaikkei tuleva
toimenkuva ollut täysin tiedossa ja ammattinimikekin säilyi
ennallaan, Rainio kertoo.
Muutama kymmenen jättikin allekirjoittamatta, ja lopetti
konduktöörin hommat. Osa lähti vapaaehtoisesti muihin töihin, ja osa irtisanottiin yt-menettelyn perusteella.

Palveluksessanne, mutta kauanko?

Uudistettua asiakaspalvelumallia kaupattiin niin matkustajille
kuin työntekijöille sillä, että lipunmyynnin jäädessä pois, on
konduktööreillä paremmin aikaa asiakaspalvelulle, neuvomiselle ja palautteen vastaanottamiselle.
Nykymuotoiseen palveluun kuuluu junassa matkaavien lippujen katsominen ja etenkin siirtymävaiheessa opastaminen
eri tapoihin ostaa matkalippu.
10 MOTIIVI

Konduktööreillä on myös oikeus poistaa liputon matkustaja
junasta. Tarkastusmaksuja he eivät kirjoita, sen puolen hoitavat junissa kiertävät HSL:n tarkastajat.
− Tottahan se on, että asiakaskontakteja tulee nyt enemmän. Niin hyvässä kuin pahassa, Rainio kertoo.
Hän muistuttaa, että asiakaspalvelulle rakentui myös aiempi
työ. Erona entiseen on se, että nyt ei ole kiire myymään lippuja, vaan matkustajien neuvontaan on mahdollista paneutua
kokonaisvaltaisemmin.
Vaikka lipunmyynti päättyi, työvuorot ja tahti
kiristyivät huomattavasti.
− Jos pää kestääkin, niin kroppa on kovilla.
Tuomisto on laskenut, että askelia kertyy yhden
työvuoron aikana yli 5000 enemmän kuin aiemmin.
Muutenkin konduktöörin työ liikkuvassa junassa,
koko ajan liikkeessä olevan alustan päällä, on paljon
raskaampaa kuin tulee edes ajatelleeksi, ja vaatii
hyvää fyysistä kuntoa.
Lipunmyynnin loppuminen herättää luonnollisesti huolta konduktöörien tulevaisuutta ja tarpeellisuutta ajatellen.
− Kun me emme enää tuota taloudellisesti
mitään, niin väkisinkin pistää miettimään, että
kauanko meitä tuolla junissa palkollisina pidetään?

Käymme yhdessä ain...

Lähiliikennekonnareille uutta on myös parityöskentely. Konduktöörit tekevät nyt töitä koko ajan
näkö- ja kuuloetäisyydellä toisistaan.
− Parityöskentely on ehdottomasti uudistuksen
hyviä puolia. Tässä hommassa eteen voi tulla mitä
ikinä ja miten nopeasti tahansa, joten taustatuen

ÄLYKÄNNYKKÄ ja sujuva supliikki ovat
tällä hetkellä konduktöörien tärkeimmät
työvälineet, kun lipunmyyntilaitetta ei
enää kanneta mukana.

R-junassa
yhden matkan
aikana tapahtunutta
Riihimäki
kello 16.56

Viimeinen vilkaisu laiturille ja juna on valmis
lähtöön.

Hyvinkää
kello 17.04

Hyvinkäälle tultaessa konduktöörit muistuttavat ja
neuvovat paria junaan nousijaa lipun leimaamisesta.
Liput on oikeaoppisesti
ostettu etukäteen aseman
automaatista.

Järvenpää
kello 17.19

Muutaman vaunullisen liput
on katsottu. Yksi vapaamatkustaja on opastettu poistumaan junasta. ”Ei mulla oo
varaa mitään lippua ostaa.”
Henkilö on ilmeisen tottunut
pummilla matkustaja, koska
osaa livahtaa asemalla junan
edelliseen runkoon, josta
konduktöörit juuri tulivat.
Turhauttavaa.

- Voisitte alkaa tarjoilla
kahvia matkustajille, huikkaa
Tikkurilassa junasta pois jäävä
rouva.
merkitystä ei voi liikaa korostaa, Rainio kuvailee.
Opettelua työparityöskentelyyn siirtyminen on toki vaatinut. Aiemmin konduktöörit olivat työssään enneminkin yksinäisiä susia.
− Nykyisin haluaa vapaapäivinä mielellään vetäytyä omiin
oloihinsa, vaikka yleensä olen sosiaalinen verkostoituja. Työvuoroissa kun ei ole hetkeäkään yksin, Rainio sanoo.
Tuomisto naurahtaa, että vaikka työporukka on pääsääntöisesti tosi mukavaa, on myös konduktöörejä luonnollisesti
”joka junaan”.
− Kaikkien kanssa pitää pystyä tekemään töitä, vaikka sitten
tauoilla ei juttu niin luistaisikaan.
Ennen kuin juna nytkähtää liikkeelle tehdään kulloisenkin
työparin kanssa yhdessä suunnitelmaa siitä, miten vuoro etenee. Konduktöörit käyvät läpi tiedotteet ja muun informaation, jotka saattavat vaikuttaa päivän junavuoroihin. Tutkaillaan esimerkiksi onko tiedossa ratatöitä, jotka voivat viivästyttää liikennettä.

Arvostus ja turvallisuus hakusessa

Paljon siis muuttui oleellisesti kesäkuussa. Tällä hetkellä neljäsosa päiväajan junavuoroista kulkee ilman konduktööriä. Ja
asiakkaat ovat myös tietoisia siitä.

Kerava
kello 17.27

Ulkomaisen puhelinliittymän omistava nainen ei
saa ladattua kännykkälippua. Jaakko Rainio avustaa matkustajaa nettisovelluksen käytössä, jonka
kautta lipun hankkiminen
onnistuukin.

Helsinki
kello 17.49

Aikataulun mukaisesti määränpäässä. Ratakilometrejä
takana yhteensä 71,4. Lyhyt
tauko ja vaihto seuraavaan
junaan. Työvuoro jatkuu
yöhön asti.
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JAAKKO RAINIO jatkaa alkavalla
syyskaudella yliopisto-opintojaan,
ja jättää konnarintyölle ainakin
väliaikaiset hyvästit.

- Taatusti kaikki
mahdolliset selitykset
liputta matkustamiselle
on tullut kuultua.
− Kun kissa on poissa, hyppivät hiiret pöydällä.
Järjestyshäiriöiden ja ilkivallan lisääntymisestä on jo nyt merkkejä. Rainio sanookin, että aiemmin ihmiset kunnioittivat paremmin sitä, että konduktööri ja kuljettaja yhdessä vastasivat junan
kulkemisesta ja turvallisuudesta.
− Tuntuu että lähiliikennekonduktöörin työn arvostus on kokenut matkustajien silmissä ison kolahduksen. Aikanaan koulutuksessa opetettiin, että konnari tekee päätökset vaunussa. Enää se ei
välttämättä ole niin.
Häiriökäyttäytymisen vähenemistä ja turvallisuuden parantamista korostettiin eräinä tärkeinä perusteina, kun päätöstä
uudesta palvelumallista sorvattiin. Mutta näinköhän on?
− Kyllä se mielestäni vetää tosiasiassa mattoa matkustajien turvallisuudentunteen alta, kun aika iso osa junista kulkee ilman henkilökuntaa, Tuomisto toteaa.
Hän arvelee, että kunhan kaikkien asemien lipunmyyntiautomaatit saadaan toimintaan ja matkustajille ujutettua tieto eri
lipunmyyntivaihtoehdoista, niin jatkossa yhä useampi juna kulkee
ilman konduktööriä.
− Uskon, että joku kaunis päivä matkustajat ovat junissa ihan
vaan keskenään. □

AMMAT TINA

JÄSENINÄ JHL:SSÄ

noin 1250 konduktööriä
(sis. vaihtotyöntekijät)
KOULUTUS

VR rekrytoi ja kouluttaa
tarpeen mukaan

OPINTOJEN LAAJUUS

Kaukoliikenteessä n. 3kk,
lähiliikenteessä nyt 4vk
PA L K K A U S

lähiliik. konduktöörin peruspalkka 2119,70 + lisät*

KONDUKTÖÖRI
FA K TA A A M M AT I STA

Konduktööri työskentelee asiakaspalvelu- ja turvallisuustehtävissä lähi- ja kaukoliikenteessä. Konduktööri opastaa matkustajia, tarkastaa ja myy lippuja (kaukoliikenteessä) sekä vastaa järjestyksestä. Asemilla hän huolehtii, että junaan ja
laiturille siirtyminen tapahtuu turvallisesti.
Konduktöörit työskentelevät VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa. Vuorokaudessa
radoilla kulkee noin 300 kaukojuna- ja 800 lähijunavuoroa. Lähijunaliikenne laajeni
kesäkuussa Helsingistä Tampereelle. Vuosittain lähiliikenteen junissa kulkee
yhteensä noin 70 miljoonaa matkustajaa. Lähiliikennealueella työskentelee tällä
hetkellä noin 300 konduktööriä.
Konduktöörit tekevät epäsäännöllistä vuorotyötä, jossa vuorot alkavat ja päättyvät mihin vuorokauden aikaan tahansa. Työvuorojen pituus on taukoineen 6-12
tuntia.
Konduktöörikoulutus sisältää teoriaopintoja sekä työnopastusta. Koulutuksen
järjestää pääosin VR itse, mutta tarvittaessa viranomaisen vaatima liikenneturvallisuusosio koulutetaan yhteistyössä KRAO:n kanssa (Kouvolan rautatie- ja
aikuiskoulutus). Lähiliikennekonduktöörien uuden tehtävän mukainen koulutus
kestää 4 viikkoa.

*Rautatiealan työehtosopimuksen mukainen palkkaryhmä 7
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Kuljettaja kaikilla lisäominaisuuksilla
1. Sama
bonus
kaikille
autoillesi

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

2. Maksimibonus 80 %

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

3. Vahinko
kirpaisee
aiempaa
vähemmän
Jos vahinko sattuu, bonuksesi putoaa enää
vain 15 prosenttiyksikköä, kun aikaisemmin
bonus laski pääsääntöisesti 20 prosenttiyksikköä. Voimassaolevista vakuutuksistasi
bonus alenee vain siinä vakuutuksessa, josta
korvaus on maksettu.

4. Hymy

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

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.

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

Lennä, lennä
Liisa!

Miehittämättömät kauko-ohjattavat helikopterit
tekevät tuloaan kiinteistönhoitoon. Arkea Oy:ssä
ilma-aluksista on hyviä kokemuksia, sillä niiden avulla
voidaan tutkia kattojen, piippujen ja rännien kuntoa
ja selvittää lämpövuotoja.
teksti Ulla Puustinen kuvat Veli-Matti Väärä
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M

iehittämätön, kauko-ohjattava ilma-alus,
drone, pörrää Turun Kaskenlinnan sairaalan räystäiden korkeudella ja lähettää reaaliaikaista kuvaa kauko-ohjaimen ruudulle. Palveluohjaaja Antti Eklund tarkkailee ruutua ja ohjaa samalla
kameran liikkeitä. Kiinteistönhoitaja Sami Suovasen näpeissä
on toinen kauko-ohjain, jolla hän lennättää kopteria ylös, alas
ja sivusuuntaan Eklundin antamien ohjeiden mukaan.
– Kyl meil nii surku tulis, jos Liisa tippus, miehet toteavat.
Kopteri hankittiin Arkean Kiinteistönhoitopalveluihin noin
vuosi sitten, ja ”pilottikoulutuksen” saanut kaksikko antoi sille
lempinimen Liisa.
Toistaiseksi kopteri on tullut vain kerran siipirikkona maahan.
– Olimme kuvaamassa Turun pääpaloaseman piippua.
Lähellä oli puita, ja kopteri otti kosketuksen oksaan, jota ei
ruudulta havaittu, ja tuli päistikkaa alas. Pari roottoria meni
poikki, mutta ei sen pahempaa, kertoo Eklund.
Toisella kerralla kuvayhteys kopteriin katosi, mutta miehet
säilyttivät koneen ohjattavuuden.
– Muuta syytä ei keksitty kuin Medi-Helin pelastuskopteri, joka juuri silloin lensi ylitse. Ehkä sen signaalit häiritsivät
kuvayhteyttä, he arvailevat.

Maksimikorkeus 122 metriä

RÄYSTÄIDEN ja kattojen kunnon tarkastaminen kopterilla säästää aikaa ja rahaa.
Lisäksi se on ihan mukava lisä kiinteistönhoitajan normipäivään, tuumivat JHL:läiset
Antti Eklund ja Sami Suovanen.

Merkiltään kopteri on Yuneec Typhoon H Advanced -ilmaalus. Akkuineen ja roottoreineen sen paino on 1,8 kiloa ja
maksimilentokorkeus 122 metriä.
– Kopteriin kiinnitetty kamera ottaa ohjeita vastaan aina
1,6 kilometrin etäisyyteen. Sen toimintasäde on varsin laaja,
paljon laajempi kuin normaalitilanteissa tarvitsemme, sillä
yleensä kopteriin pyritään säilyttämään näköyhteys, kertoo
Arkea Oy:n asiantuntija Niko Suvisto.
Kopteri toimii akulla, jossa riittää virtaa noin 25 minuutiksi.
– Isohkon julkisen rakennuksen, kuten sairaalan, tai suuren
liike- ja toimistokiinteistön katon ja räystäiden kunnon selvittämiseen ja kuvaamiseen on syytä varata pari kolme akkua,
Suvisto sanoo.
Laskutelineiden väliin sijoitetulla kameralla voi ottaa
sekä liikkuvaa videokuvaa että valokuvia. Kameran gimbaali
(vakautin) pyörii täydet 360 asetta. Koska kopterin jalakset
nousevat lentotilassa ylös, ne eivät tule kuvaan, vaikka kameran objektiivia pyörittäisi täyden ympyrän.
– Kuvan laatu on huipputasoa, 4K:ta. Sen resoluutiossa on
neljä kertaa enemmän pikseleitä kuin full HD televisiossa,
Suvisto tietää.
Kopterin lisävarusteisiin kuuluu lämpökamera, jolla voidaan jäljittää rakennusten lämpövuotoja. Harkinnassa on vielä
törmäyksenestotunnistimen hankinta. Kaikuluotaimista tutun
ultraääniteknologian avulla se tunnistaa mahdolliset esteet ja
pakottaa kopterin väistämään ne.
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Kauko-ohjaimella voi ohjata kameran
liikkeitä ja tarkkailla samalla kameran
välittämää kuvaa.

Kopterin
käsittely on
helppoa,
kun hoitaa
homman
maltilla.

Räystäät, rännit ja piiput
Arkean Kiinteistönhoitopalveluissa kopteria on
käytetty kattojen, seinärakenteiden ja savupiippujen kunnon tarkastamiseen. Myös räystäiden ja
rännien reiät ja tukokset näkyvät ruudulta.
– Kaikki vesikatteen viat ja jopa puuttuvat kattotiilet voidaan katsoa vielä jälkikäteen videotallenteelta ja paikantaa. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun
ei tarvitse tilata nostoautoa pelkän tarkastuksen
vuoksi, toteavat Eklund ja Suovanen.
Myös rakennusten lasijulkisivujen tarkastaminen onnistuu kopterilla vaivattomammin kuin nostolavalta käsin.
– Kapeisiin paikkoihin ei aina edes pääse autolla,
mutta kauko-ohjattavalla kopterilla julkisivun mahdollisten vaurioiden tai yksittäisten ruutujen kunnon ja kiinnityksen tarkastaminen sujuu nopeasti,
Antti Eklund kehuu.
Lisäksi kopteria voi käyttää kattojen lumikuormien mittaamiseen ja lämpövuotojen paikantamiseen.

Ei tuulella eikä viimalla
KATSO VIDEO
Drone ilmassa
motiivilehti.fi
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Käsilaukun kokoisessa kauko-ohjaimessa on toistakymmentä vipua, joilla kopteria liikutellaan pystyja sivusuunnassa.
– Nousut ja laskut mennään aina manuaaliohjauksessa. Ensin kone nostetaan muutamaan kym-

meneen metriin kattojen yläpuolelle, jotta se pystyy paikantamaan sijaintinsa satelliiteista. Sen
jälkeen sitä ohjataan joko käsin tai autopilotilla
ennalta ohjelmoidun reitin mukaan, näyttävät miehet.
Tähän asti kopterin lennättäminen on ollut kaksikon kontolla, mutta tänä syksynä muutama muukin kiinteistönhoitaja pääsee harjoittelemaan
pilotin taitoja. Koulutuksen järjestää työnantaja
yhdessä kopterin maahantuojan kanssa.
– Kopterin käsittely on helppoa, kunhan hoitaa
homman maltilla ja muistaa lentämiseen liittyvät
rajoitteet. Kovin tuulisella säällä ei kannata lähettää kopteria ilmaan, koska tuuli tarttuu siihen herkästi. Myös sadekuuron yllättäessä lento on keskeytettävä, ohjeistaa Sami Suovanen.
Lennon jälkeen parivaljakko täyttää lentopäiväkirjan, joka tulee ammattimaisessa lentotoiminnassa säilyttää kolme vuotta.

Turvallisuus ennen kaikkea
Arkean kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalvelujen
palvelujohtajan Sanna Lehtisen mukaan yritys
pyrkii ottamaan uutta teknologiaa käyttöön mieluummin etukenossa kuin jälkijunassa.
– Hankinta on perusteltu, jos se helpottaa työtä,
lisää tehokkuutta tai säästää kustannuksia.
Neljäs perustelu liittyy työturvallisuuden parantamiseen, ja kopterin hankinnassa juuri sen mer-

Palveluohjaaja Antti Eklundin mukaan
pienoiskopteria oppii lennättämään
muutaman tunnin koulutuksella ja
harjoittelulla.

Dronet yleistyneet
vinhaa vauhtia
Miehittämättömiä ilma-aluksia (drone) ei saa lennättää
missä ja milloin vain.
01

02

kitys oli suuri. Arkean työsuojeluvaltuutettu Arto
Salminen on todennut ilma-aluksen hyödyt käytännössä.
– On suuri etu, kun työntekijän ei tarvitse kiivetä
katolle vain tarkistaakseen mahdolliset vuotokohdat.
Monilla katoilla ei edes ole koukkuja turvavaljaiden
kiinnitystä varten, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi
nostoauton tilaaminen. Se on kallista ja hidasta, hän
perustelee.
Salmisen mukaan yritys on muutenkin panostanut
työturvallisuuteen.
– Jokainen työntekijä suorittaa työturvallisuuskortin ja jokainen työtapaturma tutkitaan.
Panostus on kantanut hedelmää, sillä parin viime
vuoden aikana Arkean työtapaturmien määrä on laskenut noin kolmanneksella.

Ilmassa 10 tuntia kuussa
Toistaiseksi kopteri on ”sisäänajovaiheessa”, mutta
tulevaisuudessa se pörrää ilmassa 10–20 tuntia kuukaudessa.
– Kopteritoiminta tuotteistetaan ja lisätään verkkokaupan palveluvalikoimaan, josta asiakkaat voivat
tilata sen, kertoo Niko Suvisto.
Arkea Oy:n viime syksynä asiakkailleen järjestämillä digiminimessuilla ilma-alus herätti runsaasti
kiinnostusta. Se on tiettävästi ensimmäinen kiinteistönhoitoa helpottamaan hankittu kauko-ohjattava
ilma-alus koko Varsinais-Suomessa. □

01 No drone zone
Kauko-ohjattavien, miehittämättömien koptereiden lennättäminen
luetaan ilmailuksi, vaikka lupakirjaa
tai koulutusta ei vaaditakaan. Niitä ei
kuitenkaan saa lennättää lentokenttien eikä ydinvoimaloiden läheisyydessä. Myös valtiollisen turvallisuuden
kannalta keskeiset kohteet kuuluvat
lentokieltoalueeseen. Trafi voi perustaa myös tilapäisiä lentokieltoalueita
tapahtumien ajaksi. Lue droneinfo.fi/fi
02 Muista kotirauha
Lentokieltoalueiden lisäksi pitää varoa
rikkomasta kenenkään yksityisyydensuojaa ja kotirauhaa. Kuvaavaa kopteria ei saa laittaa pörräämään toisten

03

kotipihan tai mökkitontin yläpuolelle,
eikä sillä saa kurkkia sisään ikkunoista. Myöskään väkijoukon yläpuolella ei
harrastuskäytössä olevaa lennokkia
saa lennättää.
03 Monta käyttöä
Dronet ovat yleistyneet ammattikäyttöön. Luonnonvarakeskus
Luke on kartoittanut lintukantoja.
Sitä hyödynnetään myös ilmansaastemittauksissa ja laskeumien
mallinnuksessa. Viljelijöille ilma-alus
antaa tietoa maaperän olosuhteista,
kasvuston kunnosta ja maaperän
ravinnepitoisuuksista. Poliisilla on
kokemusta ilma-aluksista tarkkailuja tiedustelutoiminnassa.

25 kg 0 ‰
Kauko-ohjattavan ilma-aluksen maksimipaino on 25 kiloa ja lentokorkeus alle 150 metriä maan pinnasta.
Tiheästi asuttujen alueiden yllä maksimipaino on 3 kiloa.

Dronen lennättäminen päihtyneenä
on ilmaliikennejuopumus. Ammattilaiskäytössä on nollatoleranssi alkoholin suhteen. Harrastekäytössä raja
on 0,5 promillea.
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JHL-OPISTO
aloitti JHL-talossa
Helsingissä syksyllä
2013.
HISTORIA
toimi ennen Kunta-alan
opiston, KTV-opiston
ja Raseborg-opiston
nimillä Karjaalla.
OPETUSHENKILÖKUNTA
Rehtori ,
5 päätoimista ja
n. 50 tuntiopettajaa
ILMOITTAUTUMISET
jäsenpalvelu
24h kautta

01

10 000 opiskelijaa, ei ihan vähän!

JHL on suurin edunvalvonta-, työsuojelu- ja järjestökoulutusta
tarjoava ammattiliitto.

02

Ulla Puustinen Kuvat JHL-kuvapankki

J

HL:n ja sen opiston järjestämään koulutukseen osallistuu vuosittain noin 10 000 jäsentä.
Noin kolmasosa heistä opiskelee opiston
tiloissa Helsingissä, loput alueilla.
Viime vuonna koulutukseen osallistuneiden tarkka
nuppiluku oli 9 862, eli liki viisi prosenttia koko jäsenistöstä.
- Osallistujien määrä on pysynyt koko lailla
vakaana viime vuodet, vahvistaa opiston rehtori
Anne Karjalainen.
Lukumäärän ohella hän painottaa sitä, että liiton
järjestämä koulutus on tavoittanut aiemaa enemmän
uusia osallistujia – joko vastikään liittoon liittyneitä
tai pidempään jäseninä olleita mutta ensi kertaa koulutukseen hakeutuneita.
- Uusien mukaan saaminen lisää liiton koulutustoiminnan vaikuttavuutta ja vie liiton viestiä työpaikoille, hän uskoo.

Tietoa, taitoa ja verkostoja

Vuonna 2016 toteutuneita koulutuksia oli 450. Niistä
opiston kursseja oli 190 ja loput liiton alueella järjestämiä.
Alueellinen koulutus koostuu etenkin lyhyistä luotamusmies- sekä työsuojelu- ja yhteistoimintakursseista ja ammatillisista opintopäivistä. Myös suurin
osa opiston Helsingissä järjestämistä kursseista keskittyy tiukasti edunvalvontaan. Lisäksi tarjolla on
työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutusta sekä järjestö18 MOTIIVI

ja tieto- ja viestintätekniikan kursseja.
Ammatillisia opintopäiviä järjestettiin vuonna 2016
kaikkiaan 66, joista JHL-opistolla 28 ja loput alueilla.
Ammatillisia opintopäiviä ja muita ammatillisesti
kehittäviä tapahtumia Karjalainen pitää erinomaisena tapana päivittää omaa osaamista ja saada tuoreinta tietoa, jota voi soveltaa työpaikalla.
– Siksi kannustan jäseniä menemään kurssiohjelman kanssa esimiehen puheille ja pyytämään pääsyä koulutukseen. Tarkoitus olisi, että mahdollisimman moni osallistuisi ammatilliseen koulutukseen
työajalla ja työnantajan maksamana, koska koulutus
hyödyttää koko työyhteisöä, hän perustelee.
Kurssit, niin ammatilliset kuin järjestölliset, ovat
myös oivallinen paikka verkostoitua ja saada vertaistukea sekä vinkkejä, miten muilla työpaikoilla on
tapana toimia ja ratkoa asioita.

Koulutukseen 3,6 miljoonaa

Runsasta osallistumista liiton ja opiston koulutuksiin
selittää koulutuksen maksuttomuus.
- Periaate on, ettei koulutukseen osallistumisesta
aiheudu jäsenelle menoja. Osallistumismaksun suorittaa useimmiten työnantaja ja liitto vastaa matka- ja
ylläpitokustannuksista, kertoo Karjalainen.
JHL:n koulutusbudjetti on noin 3,6 miljoonaa
euroa vuodessa. Se katetaan jäsenmaksutuloilla,
vapaan sivistystyön valtionosuuksilla ja työnantajien
maksamilla kurssimaksuilla.

01 JHL-opiston uudenaikaiset ja
nykytekniikalla varustetut tilat löytyvät JHL-talosta Helsingin Sörnäisistä.
02 Opiston rehtorina toimii Anne
Karjalainen.
03 Kurssilaisten kesken on hyvä
meininki.
04 Opiston osaava ja kannustava
henkilökunta valmiina palvelukseen!
Henkilökuntaan kuuluu rehtorin ja
opettajien lisäksi palveluvastaava,
kanslisti, muutama kurssisihteeri ja
neljä koulutustoimitsijaa.

JHL kouluttaa
Oppia ikä kaikki
Toimi ripeästi ja ilmoittaudu syksyn
koulutuksiin! Lue lisää: jhl.fi/kurssit

Sosiaali- ja terveysalojen
opintopäivä Kuopiossa 5.10.

03

Teemoina ammattihenkilöiden
rekisteröinti ja valvonta
sekä omavalvonnan ja
sosiaalihuoltolain mukainen
ilmoitusvelvollisuus. Haku
päättyy 4.9.

Kasvatusalan ammatilliset
opintopäivät Lappeenrannassa
5.–6.10.

Pari tärppiä syksyyn

Syksyn koulutuksista kannattaa huomioida etenkin
peruspalvelujen hyvinvointitapahtuma. Se järjestetään JHL-opistolla Helsingissä 21.−22.10. Peruspalveluihin kuuluvat ravitsemus- ja puhtauspalveluala,
kiinteistönhoito ja välinehuolto.
Tapahtuman aikana opetellaan oman kehon hallintaa ja huoltoa tanssiaskelin. Lisäksi saadaan virtaa ja voimaa naurusta ja pohditaan miten menetellä,
kun henkilökemiat työkaverin tai esimiehen kanssa
eivät kohtaa. Jälkimmäisestä puhuu psykologi Tony
Dunderfelt.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2017 liiton kotisivuilla Jäsenpalvelu 24h:n kautta.
Jo kolmannet JHL:n sote-festarit järjestetään 2.−
3.11. JHL-opistolla ja Scandic Parkissa Helsingissä.
Festareiden ”tähtiesiintyjiä” ovat muun muassa lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila, psykologi
Mikael Saarinen, professori Simo Vehmas ja toimittaja Minna Lindgren
Tule osallistumaan, verkostoitumaan ja kuuntelemaan painavia puheenvuoroja esimerkiksi lasten ja
nuorten hyvinvoinnista, vanhustenhoidosta ja kehitysvammaisten itsemääräämisoikeudesta.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2017 liiton kotisivuilla Jäsenpalvelu 24h:n kautta. □

Aiheena mm. ovat uusien
opetussuunnitelmien vaikutus
koulunkäynninohjaajien
työhön, selkokieli ja muut
kommunikaatiota tukevat
menetelmät. Haku päättyy
4.9.

Peruspalvelualojen opintopäivät
Oulussa 7.–8.10.
Puhtaus-, ravitsemis- ja
tekstiilihuollon ammattilaisille.
Teemoina sote ja
palvelurakenteiden muutokset,
asiakkuuden hoitaminen sekä
työturvallisuus, eli miten
kohtaat ja selviydyt henkisestä
ja fyysisestä väkivallasta. Haku
päättyy 5.9.2017.

Aktiiveille tarkoitettu
Vaikuttajan polku
2017–2019
-koulutusohjelma

Kaksivuotinen koulutus
käynnistyy lokakuussa.
Opinnot koostuvat
aloitusseminaarista,
pakollisista ja
valinnaisista kursseista
sekä itsenäisestä opiskelusta.
Haku päättyy 11.9.

KAIKKI KOULUTUKSET LÖYDÄT
www.jhl.fi/kurssit
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Jonna ja Mauno
kääntävät katseet
Kun Jonna Farin ulkoiluttaa Maunoaan, 71-vuosimallin
Ford Taunusta, heidät totisesti huomataan.
teksti ja kuva Ulla Puustinen

L

ohjalainen Jonna Farin tekee etsivää nuorisotyötä Siuntiossa, Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi hän
on kunnan nuorisotyöntekijöiden lähiesimies. Päätyönsä ohella Farin toimii yhden nuoren tukihenkilönä ja valvoo lasten ja näiden vanhempien tapaamisia. Lisäksi
hän tekee silloin tällöin vuoroja Vuorelan koulukodissa.
Onko vuorokaudessasi muutama ylimääräinen tunti?
– Olen hyvä täyttämään kalenteria. Ehkä pitäisi opetella joskus
sanomaan ei, kun pyydetään johonkin mukaan.
Teetkö sivutöitä rakkaudesta vai rahanhimosta?
– Sekä että. Nuorisotyö ei ole maailman parhaiten palkattua.
Toisaalta haluan ylläpitää lastensuojelutyön osaamista. Sitä
paitsi lasten ja nuorten kanssa työskentely on kivaa!
Mikä sinusta piti tulla isona?
– Lääkäri. Luin pitkän matikan ja bilsan, mutta ylioppilaskeväänä tulin toisiin ajatuksiin. Pidin välivuoden ja aloin elää
enemmän ja opiskella vähemmän.
Miten tulit lähteneeksi nuorisotyöhön?
– Selasin hakuoppaita ja löysin Humakin, jonka nuorisotyön
ja kansalaistoiminnan linjalta valmistuu yhteisöpedagogiksi.
Ajattelin ensin päihde- ja mielenterveystyötä, mutta opettajien
mielestä sovin nuorisotyöhön.
Teet etsivää nuorisotyötä. Mitä etsitte?
– Vailla suuntaa olevia nuoria.
Mitä voitte tehdä heidän hyväkseen?
– Autamme löytämään suuntaa elämälle. Useimmat asiakkaista ovat peruskoulun käyneitä, mutta vailla toisen asteen
tutkintoa. Haasteena voi olla työttömyys, asunnottomuus,
velkaantuminen, päihteiden liialllinen käyttö, toimeentulo,
yksinäisyys. Selvittelemme yhdessä, mistä päästä ongelmien
sumaa voisi purkaa, ja etsimme yhdessä oikeat palvelut.
Tärkeimmät työkalusi?
– Korvat. Nuoria pitää kuunnella, sillä he ovat oman elämänsä
parhaita asiantuntijoita. Joskus nuoret itsekin hämmästyvät
siitä, kun joku kysyy mitä he haluavat. Liian usein nuorille jää
passiivisen vastaanottajan rooli.
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Mitä muuta tarvitaan?
– Uskoa nuoriin. Työparini Kati tiivisti sen sanomalla, että silloin kun kaikki muut viranomaiset ovat menettäneet toivonsa
nuoren suhteen, on meidän tehtävä uskoa.
Toimit etsivän työn ohella Siuntion viiden muun nuorisotyöntekijän lähiesimiehenä. Millainen pomo haluat olla?
– Haluan olla paikalla oleva esimies, tai ainakin helposti tavoitettavissa, kun minua tarvitaan.
Mikä sinua työllistää tänä syksynä?
– Meillä on nuoriso-ohjaajan vakanssi auki, joten haastattelen hakijat ja olen mukana rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.
Lisäksi laadin ensi vuoden talousarvioesitystä ja rustaan digitaalisen nuorisotyön ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden
hankehakemuksia. Myös etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan valtionapuja haetaan syksyisin.
Mistä työstä aiot jäädä eläkkeelle noin 40 vuoden
kuluttua?
– Jos silloinkaan! Ajattelin opiskella lisää, esimerkiksi kriisityö ja -terapia kiinnostavat, samoin psykologia ja
työnohjaus. Jossain vaiheessa haluaisin tehdä itseni
näköistä työtä vaikka sosiaalialan yrittäjänä.
Olet kasvissyöjä. Milloin söit viimeksi kinkkua?
– Jouluna 1998. Kasvissyönti oli tiedostavan teinin
eettinen valinta, mutta äiti oli ihmeissään, mistä
hän taikoo proteiinipitoista ruokaa. Nykyään on
helppoa, kun on niin paljon lihan korvikkeita.
Harrastat paitsi prätkiä ja vanhoja Fordeja
myös amerikkalaista jalkapalloa. Mikä siinä
koukuttaa?
– Olen 181 senttiä pitkä ja muutenkin isokokoinen
ja epäliikunnallinen. Aiemmin ajattelin, että voidakseni harrastaa jotain lajia minun pitäisi laihduttaa, mutta amerikkalaisessa jalkapallossa on tilaa
kaikenkokoisille, myös isoille. Lajin myötä olen
tutustunut mahtaviin tyyppeihin, oppinut paljon
itsestäni ja käynyt läpi mitä moninaisempia tunteita. Lisäksi siinä saa rymistellä ja purkaa paineita.
Yleensä harjoituksissa joku aina itkee! □

JONNA FARIN
syntynyt 1986

LÄHEISET
lapsuudenperhe ja
poikaystävä Heikki
KOULUTUS
yhteisöpedagogi
AMK
TYÖNANTAJA
Siuntion
nuorisotoimi
HARRASTUKSET
jenkkifutis,
prätkät ja vanhat
amerikanraudat,
yhdistystoiminta

Motiivini

MÄÄRITTELE ITSESI VIIDELLÄ SANALLA
Olen humanisti, tietysti myös feministi, sosiaalinen
ja herkkä mutta samalla voimakas.
MIHIN USKOT?
Haluan uskoa ihmisissä olevaan hyvään.
Uskon myös karmaan: hyvä palaa hyvän luo.
MINKÄ AUTON OSTAISIT, JOS VOITTAISIT LOTOSSA?
– Tykkään monenlaista romuista, mutta jos tilille
tärähtäisi muutama kymppitonni, voisin ostaa
jonkin valmiiksi kustomoidun amerikkalaisen
pullean sämpylän, vuosimallia 48 tai 49.
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Paras oppimismotivaatio löytyy itsestä

Uuden oppiminen voi tuntua tervan juonnilta, vaikka luvassa olisi
rahapalkkio. Oman motivaation voi kuitenkin herättää henkiin.
teksti Birgitta Suorsa kuvat Anita Polkutie

O

ppimisen tärkeimmät motivaatiotekijät löytyvät ihmisestä itsestään, tietää psykologian professori Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopistosta.
Motivaatio koostuu pystyvyyden, kiinnostuksen, kyvykkyyden ja innostuksen tunteista.
– Työelämässä voidaan ajatella, että rahapalkintokin on
tärkeä.
Rahapalkinto on hyvä, mutta se ei yksin riitä, vaan ihmisen sisältä löytyvät ne varsinaiset motivaatiotekijät.
Motivaatio pysyy paremmin yllä, kun uuden oppiminen
palastellaan oikein. Selkeät yksittäiset kokonaisuudet vievät Nurmen mukaan oppimista eteenpäin. Samalla ihmiselle pitää kertoa, mitä tai miten uusi opittava taito hyödyttää häntä.
– Oppimista helpottaa, jos uuden oppiminen auttaa esimerkiksi hoitamaan työtehtävän paremmin. Puhutaan välineellisestä motivaatiosta.
Työpaikalla esimiehet kertovat, mitä hyötyä uudesta
taidosta on. Tällöin välinearvo tulee ulkoapäin. Nurmen
mukaan oppiminen on helpompaa, jos työntekijä havaitsee
itse oppimisen välinearvon.
– Vaikka oppiminen ei olisi mukavaa, välinearvo vie oppimista eteenpäin. Ihminen antaa arvoa oman kyvykkyytensä
kehittämiselle.
Kyvykkyydellä tarkoitetaan kykyjä ja taitoja, joita ihmisellä on. Kyvykkyyden tunnetta vahvistavat onnistumiset
työssä ja yksityiselämässä.
Monen on helpompi oppia uusia taitoja käytännössä, eli
kokeilemalla ja harjoittelemalla, mutta kirjatiedon omaksuminen voi olla vaikeaa. Kirjoista oppiminenkin helpottuu,
jos kirjojen antia pystyy välillä kokeilemaan käytännössä.
Nurmi mainitsee, että tämän takia hyvin järjestetty oppisopimuskoulutus tuottaa hyviä tuloksia.
– Jos ihmisen pystyvyys, eli aiempi osaaminen otetaan
huomioon koulutuksen suunnittelussa, päästään parempiin
tuloksiin.

Kyvyt käyttöön
Nurmen mukaan motivaatio on helppo löytää, kun työtehtävät vastaavat työntekijän valmiuksia ja kykyjä.
– Ihmisiä motivoi se, että he osaavat työnsä. Jos työntekijä alkaa kyllästyä tehtäviinsä, hänelle pitää antaa haastavampia tehtäviä. Ihmisillä on halu tuntea, että hän pärjää
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tehtävässään hyvin.
Onnistuminen aiemmissa tehtävissä luo luottamusta siihen, että uudetkin tehtävät sujuvat.
Onnistumiset ja epäonnistumiset koulussa istuvat
syvässä. Nurmen mukaan ne voivat auttaa tai haitata uuden
omaksumista.
– Koulussa korostetaan kirjatietoa. Monen nuoren pystyvyyden tunne kohoaa, kun he pääsevät työelämään, vaikka
he eivät ole menestyneet koulussa.
Nuoret tuntevatkin osaavansa jotain.
Työelämä muuttuu koko ajan. Uudet tehtävät tai tilanteet
voivat tulla joskus ikävinä yllätyksinä. Vastoinkäymisiin voi
Nurmen mukaan varautua ennalta mielikuvaharjoittelulla.
– Mietitään, mitä voi huonossa tilanteessa tapahtua. Siinä
kehittyy kyky selviytyä erilaisissa tilanteissa, vaikka kaikki
ei menisi siten, kuin on toivonut tai suunnitellut.

Kun motivaatio katoaa
Muutostilanteissa, esimerkiksi työyhteisöjä yhdistettäessä
tai organisaatiomuutoksissa, työinto ja -motivaatio voivat
laskea ja jopa kadota.
Motivaation palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi on Nurmen mukaan tärkeää, että työntekijällä säilyy jonkinlainen
hallinnan tunne omaan työhönsä.
– Ihmisellä on halu määrätä omaa olemistaan. Jos siihen
on mahdollisuus, ihminen motivoituu paremmin tekemään
työtään.
Nurmen mukaan tämä pitäisi ottaa vakavasti esimiesportaassa.
– Johtamiskulttuuri on vielä hieman määräämiskulttuuria
töissä, joihin riittää matala koulutus. Niissäkin töissä ihmisiä pitäisi kuunnella. Kun työntekijän tekemisillä ja sanomisilla on vaikutusta, hän motivoituu.
– Tämän voisi kiteyttää kolmeen sanaan: tiedota, osallista
ja keskustele.
Suoralla tiedotuksella leikataan siivet huhuilta, osallistamalla taitetaan muutosvastarintaa ja keskustelemalla herätetään motivaatiota.
Työnjohdon pitää Nurmen mukaan ymmärtää, että motivoituneen henkilöstön myötä syntyy parempaa jälkeä ja
parempaa tulosta.
– Meillä tarvitaan keskustelevampaa kulttuuria ja johtajuuden koulutusta. □

NUMEROIN

416
OSALLISTUJAT

Koulutuksesta työhön –hankkeessa
(Työterveyslaitos)
Selvitettiin opiskelijoiden työllistymistä
ja motiivaatiota työnhakuun.

alle 26 v
NUORET

Siirtymässä työelämään
tai jatko-opintoihin.

20 h
VALMENNUS

Toiset saivat aiheesta vain
lukupaketin ja toiset aktiivisen
motivoinnin valmennusta.

1
2,1
SIJOITTUMINEN

LUE KIRJA
K. Salmela-Aro ja J-E. Nurmi
(toim.): Mikä meitä liikuttaa –
Motivaatiopsykologian
perusteet (PS-kustannus, 2017)

oli 2,1 kertaa parempi koulutusta
ja urasuunnitelmaa vastaavaan
työhön niillä, jotka osallistuivat
aktiiviseen valmennukseen kuin
pelkän lukupaketin saaneilla.
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Rahapalkinto
ei yksin riitä
motivaatioon.

Valmistautuminen
auttaa
TYÖELÄMÄN VIIMEISET VUODET sujuvat helpommin, kun niitä
on miettinyt etukäteen. Puhutaan valmistautuneisuudesta, eli
kyvystä toimia epävarmoissa olosuhteissa.
Työuran loppupuolella työntekijät kertovat usein kokevansa
ikäsyrjintää, mikä syö työmotivaatiota. Ikäsyrjintää koetaan
helpommin, jos työntekijällä on heikko koulutus tai nuori esimies.
Työterveyslaitos tutki, voidaanko ikäsyrjinnän kokemista
vähentää ja siten lisätä työhön sitoutumista ja työn imua.
Vertailututkimukseen osallistui 699 seniorityöntekijää, joiden keski-ikä oli 58 vuotta. Heistä osa arvottiin valmennusohjelmaan, jossa käsiteltiin vertaisryhmissä muun muassa senioritaitoja sekä työkyvyn tukemista. Kouluttajat tulivat omasta
työorganisaatiosta.
Vertaisryhmissä jaettiin osaamista ja kokemuksia, havainnointiin muiden suoriutumista ja saatiin palautetta omasta
suoriutumisesta.
Tuloksia arvioitiin puolen vuoden kuluttua. Valmennukseen
osallistuneiden työn imu oli kasvanut jopa siinä määrin, että
moni mietti työuran jatkamista pidempäänkin. Varsinkin heikommin koulutetut ja nuoren esimiehen alaisuudessa työskentelevät seniorit kokivat ikäsyrjinnän vähentyneen.
Tutkijoiden mukaan valmistautuneisuus vaikuttaa myönteisesti uraan ja hyvinvointiin, etenkin työuran taitekohdissa.
Muutokseen valmistautuneet työntekijät näkevät työelämässä
uusia mahdollisuuksia, joita he lähtevät tavoittelemaan.

MOTIVAATIO KOOSTUU
pystyvyyden, kiinnostuksen,
kyvykkyyden ja innostuksen
tunteista.

LÄHDE: Tutkimusprofessori Jukka Vuoren artikkeli Tavoitteellisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen työuralla - muutoksiin
valmistautuminen teoksessa Mikä meitä liikuttaa, PS-kustannus 2017 (s. 164–177).
TOINEN OPPII TEKEMÄLLÄ, toinen
lukemalla. Motivaatio paranee, kun
uuden oppiminen palastellaan oikein.
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R A AT I

Syksy & uudet kujeet
KANNATTAA TUTUSTUA kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjontaan, sillä sieltä löytyy vaikka mitä. Kiinnostaisiko virkkaus tai kankaanpainanta? Entä Chi Kung vasta-alkajille tai jäbäjooga? Vai menisikö sittenkin paritansseihin tai aloittaisi latinan opiskelun?
Myös urheiluseurat tarjoavat runsaasti tekemistä syysilloiksi. Klassisen
naisvoimistelun lisäksi on tarjolla monenlaista vesiliikuntaa, voimailu- ja
kamppailulajeja, sisä- ja ulkopelejä, musiikkiliikuntaa ja kuntosalitreeniä.
Ei kun menoksi!

TULEEKO MIELEESI KYSYMYS,
jonka haluaisit esittää JHL:n jäsenille?
Lähetä se osoitteeseen: motiiviraati@jhl.fi

Riitta Laitinen

Arto Salminen

Laura Heirola

VANTAA

TURKU

HELSINKI

perhepäivähoitaja
Ajattelin aloittaa zumbaharrastuksen tänä syksynä, jos suinkin mahdun mukaan. Vantaan aikuisopiston
kursseilla on oma kiintiö kaupungin
työntekijöitä varten, joten luultavasti pääsen mukaan.
Kokeilin kerran zumbaa, kun olin
muutama vuosi sitten yhdessä pääluottamusmiehen kanssa Raseborg-opiston kurssilla. Oltiin yhden
tunnin jälkeen molemmat ihan rätti
poikki, hyvä ettei kuolema korjannut, mutta siitä jäi kipinä kokeilla
toistamiseen.
Katselin muitakin opiston kursseja, mutta zumbaa on yhtenä
iltana viikossa, ja se mahtuu viikko-ohjelmaan. Kurssi sopii myös
perhepäivähoitajan kukkarolle ja
auttaa jaksamaan työssä.

ts-valt./kiinteistönhoitaja
En aio aloittaa uutta harrastusta,
mutta pidän kiinni vanhasta ja
lupaan liikkua mahdollisimman paljon.
Harrastan lähinnä kävelyä, ja
paras paikka sille on omalla mökillä
Nousiaisissa, Kuhankuonon kansallispuiston kupeessa. Kunto nousee,
kun tarpoo pitkospuita pitkin soitten yli.
Lopetin tupakoinnin vuonna 2011,
ja keväällä havahduin siihen, että on
tullut parikymmentä ylimääräistä
kiloa. Juhannukseen mennessä
karistin viisi ja aion jatkaa syksyn
ja talven.
Politiikassa olen mukana pienellä liekillä. Olen pyrkinyt vähentämään luottamustoimia, mutta toimin edelleen lautakuntatasolla.

perhetyöntekijä

Kansalaisopiston kursseille ei ole
tullut koskaan lähdettyä. Sen sijaan
käyn usein klubeilla kuuntelemassa
musiikkia, lähinnä rokkia ja poppia.
Pääkaupunkiseudulla on tarjontaa
moneen makuun.
Myös yhdistystoiminta vie aikaa,
sillä olen Lastensuojelun ammattilaiset JHL:n varapuheenjohtaja.
Lisäksi olen ollut mukana partiotoiminnassa koko ikäni, en enää viikoittain vaan suurimmissa tapahtumissa. Vuosi sitten kesällä osallistuin lippukunnan kanssa Roihu-suurleiriin Lammin Evolla, ja
juuri nyt on menossa kiivas varainhankinta ensi syksyn Australian
matkaa varten. Tarkoitus on tutustua paikalliseen partiotoimintaan ja
muutenkin maahan ja sen ihmisiin.
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LUE
SUOMEKSI

Bytte byggdamm mot
frisk luft

7.9. alkaen
motiivilehti.fi

Planskötare Kari Viinikka har
tvingats acceptera att hans jobb
aldrig blir färdigt.
text och foto Marina Wiik

K

ari Viinikka, 51, sitter på läktaren vid centralplanen i Jakobstad och njuter. Solen värmer och nedanför spelar några
småbarn fotboll. Viinikka känner igen sig: han har själv varit
intresserad av idrott sedan barnsben och är också utbildad
idrottsledare.
När en plats som planskötare blev ledig hos staden, behövde han inte
fundera länge på att söka den. Tidigare jobbade han som pälsfarmare och
byggarbetare för såväl kommunala som privata arbetsgivare.
– Jag var trött på att ständigt andas in damm, mögel och kemikalier. Ett
jobb ute i det fria lockade.
Även om Viinikkas yrkestitel är planskötare, är hans huvuduppgift att
hålla stadens skidspår och vandringsleder i skick. Sommartid röjer han
undan växtlighet från spåren och strör på ett nytt lager sågspån och flis.
Arbetet sker i huvudsak med traktor och buskröjare.
– Manuella metoder är för långsamma, fastän de skulle vara mer skonsamma för omgivningen, säger Viinikka.
Ett par kilometer utanför Jakobstads centrum löper en 25 kilometer
lång vandringsled ut i Fäbodaskogarna. Viinikka ser till att banorna är
framkomliga och ordentligt utmärkta. Han ser till att det finns ved vid
pausstugorna och kollar om något behöver repareras. Däremot kan han
inte längre reparera till exempel ett fönster på eget bevåg. Varje arbetsinsats som inte hör till grundunderhållet måste få klartecken av en chef.
– Tanken är väl att minska på obefogat jobb och öka effektiviteten, men
det känns som om det gått tvärtom.

Spårrapporter på Facebook
Ännu för ett par år sedan sköttes vandringslederna och skidspåren av två
personer. Numera är Viinikka ensam ansvarig för hela köret.
– Tiden räcker aldrig till, men jag gör vad jag hinner med och det får
lov att räcka. Jag vägrar låta stressen ta över.
Viinikkas arbetsdag börjar vid sjusnåret. Mest bråttom har han vintertid då det kommit nysnö.
– Det tar nästan hela dagen att köra upp skidspåren vid stadens tre
elljusbanor. Under snöfria vintrar använder vi snökanoner, men det kräver minst tio köldgrader.
Tidigare väntade sig motionärer att skidspåret skulle vara klart redan
ett par timmar efter att snön börjat falla. Antalet skidåkare som fått åka
hem med outrättat ärende har dock minskat efter att Viinikka började
rapportera om spårens skick på Facebook.
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ENLIGT Kari Viinikka har byråkratin ökat efter att
stödtjänsterna i Jakobstad bolagiserades. Dessutom
har verksamheten blivit mindre genomskinlig. Till
exempel har förtroendemännen inte lägre tillgång
till de anställdas löneuppgifter.

– Jag får ofta tack och positiv respons för mitt jobb. Det känns fint att
kunna bidra till att skidåkandet lever vidare, det är en fin och mångsidig
gren.
Kari Viinikka gillar att hans arbete är självständigt och sker under eget
ansvar. Han har inget behov av en samtalspartner under arbetets gång,
men uppskattar kaffepauserna vid sportplanen med de övriga planskötarna.
– Jag träffar ofta motionärer som gärna pratar bort en stund. Det går
inte att stanna för alla, då skulle inget jobb bli gjort.

Hölls på sträckbänken

– Vi levde länge i
okunskap om
vilka ramar vårt
arbete skulle få.

Kari Viinikka har varit huvudförtroendeman för stadens timanställda
inom JHL sedan år 2006. Hans fackliga aktivitet gick från blygsam till
betydande över en natt.
– Jag hade redan tidigare ofta fått fungera som talesman för arbetsgemenskapen, och tänkte att jag lika väl kan bli det officiellt också.
Förut var Viinikkas fredagar vikta för intressebevakning, men sedan
stödfunktionerna inom staden bolagiserades vid årsskiftet får han sköta
dem vid sidan av övriga uppgifter.
– Det är en klar försämring, konstaterar han med eftertryck.
Tidigare representerade han ungefär 100 JHL-medlemmar. I och med
att även månadsanställda finns på det stadsägda bolaget Alertes lönelistor, steg antalet arbetstagare till cirka 250.
– Jag har inte hunnit fördjupa mig i AVAINTA så väl som jag önskat. Det
är inte möjligt att stänga av motorn mitt i skogen för att börja bläddra i en
bok.
De månadsanställda bytte avtal från AKTA till AVAINTA i februari.
– Det var en lättnad när det blev klart vilket avtal vi skulle följa. Beslutet
om bolagisering drog ut på tiden och vi levde länge i okunskap om vilka
ramar vårt arbete skulle få, säger Viinikka.

Tre föreningar blir en

KARI VIINIKKA springer maraton och ser idrottsintresset som en klar fördel i planskötarjobbet.
Han lämnar aldrig efter sig ett skidspår eller en
vandringsled som han inte själv skulle använda.

I samband med att Alerte bildades, övergick stadens kosthåll till cook and
chill-metoden. Maten tillreds numera i två centralkök för att sedan kylas
ner och värmas upp på plats i skolor och på äldreboenden. Enligt Viinikka har förändringarna drabbat kökspersonalen hårt.
– Tanken var att färre anställda skulle klara av köksjobbet. Hittills har
det gått tvärtom och Alerte har fått kalla in extra hjälp till köken.
En följd av bolagiseringen är också att JHL-föreningarna i Jakobstad
kommer att slås ihop från hösten. JHL 50 och 619 går då till historien,
medan JHL 30 lever vidare.
– Det blir lättare att sköta intressebevakningen då energin inte går åt till
att käbbla om vilka arbetstagare olika förtroendemän har rätt att representera.
Viinikka säger att han fortsättningsvis har god kontakt med arbetsgivarens representanter.
– Jag har ganska låg tröskel att höra av mig till dem. Ingen är ju tankeläsare och det går inte att åtgärda problem man inte känner till. □
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Luovien
tuulta päin

Marco Bjurströmillä on aina ollut tarve erottua joukosta ja
tehdä asiat omalla tavallaan. Kun elämä on tarjonnut hänelle
sitruunoita, hän on puristanut niistä mehua.
teksti Marina Wiik kuvat Vesa Laitinen

M

arco Bjurström huomataan, missä tahansa
hän liikkuukin. Jos on liki kaksimetrinen,
ahtaaseen koloon on vaikea mennä.
Tosin hänellä ei ole ollut siihen koskaan tarvettakaan. Viihdealan monitaituri tietää, kuka on ja mistä ponnistaa.
Edes teatteriguru Jouko Turkan hengessä johdettu Teatterikorkeakoulu ei saanut häntä aikanaan ruotuun.
– Tanssitaiteen opettajilla oli minulle selkeä viesti: Sinun
tapasi tanssia on pelkkää paskaa. Nyt lopetat show- ja viihdetanssimisen ja teet mitä sanotaan, hän muistelee.
Syyslukukauden 1986 hän yritti tehdä työtä käskettyä.
Bjurströmin mielestä opettajien auktoriteetti ja olemus eivät
kuitenkaan riittäneet siihen, mitä he sanoivat. Joululomalla
sekä hän että koulun silloinen rehtori Outi Nyytäjä lähtivät
kävelemään Teatterikorkeakoulusta.
Irtiotto sai Bjurströmin vakuuttuneeksi, että pitää uskoa täysin siihen, mitä tekee eikä alistua liikaa muiden mielipiteille.
Hän oli jo aikaisemmin oppinut kääntämään sivusta huutelut
voimavaraksi. Lapsena Bjurström pähkäili, että mikäli herättää toisissa voimakkaita reaktioita, ei ole ainakaan mitäänsanomaton.

Diskobuumin vietävänä
Kesällä 1978 suomalaiset kävivät kuumina. Huhtikuussa ensi-iltaan tullut Saturday Night Fever (Lauantai-illan huumaa)
upposi kansaan kuin veitsi voihin. Yhtäkkiä jokainen halusi
tanssia Bee Geesin tahtiin ja heiluttaa lantiota kuin Travolta.
Discobuumin aisti ensimmäisten joukossa Aira Samulin,
joka piti tanssikoulua Helsingin keskustassa. Tunneille oli parhaimpina päivinä usean sadan metrin jono. Nuorempien joukossa odotti sisäänpääsyä myös 12-vuotias Marco Bjurström.
– Luin kurssimainoksen lehdestä, ja tuli vain sellainen
tunne, että sinne on pakko päästä.
Jo samana vuonna hän teki koulunsa joulujuhliin oman Travolta-ohjauksen. Esitys aiheutti kohahduksen: seiskaluokkalaiset buuasivat, mutta lukiolaiset kannustivat.
– Minulle tuli taju siitä, että kun uskaltaa tehdä jotain eri-

laista, niin sille löytyy aina tukea, vaikka sitten takarivistä.
Tanssiminen vapautti Bjurströmin. Siitä tuli hänelle ikuinen
huuma ja myös ammatti.

Vastuuta jo varhain
Marco Bjurström varttui Veräjämäessä, Pohjois-Helsingissä.
Hänen vanhempansa erosivat, kun hän oli kuusivuotias. Äiti
oli alkoholisti, joten Bjurström oppi aikaisin pitämään huolta
itsestään ja nuoremmasta veljestään.
– Kun saa nuorena vastuuta, sitä oppii myös kantamaan.
Moni ihminen tykkää ottaa kantaa asioihin, mutta ei kuitenkaan ole valmis tekemään niitä itse paremmin. Se ärsyttää
minua: jos on pokkaa sanoa, pitää olla pokkaa tehdä.
Bjurströmin vanhemmat olivat ekonomeja. Hänen ensimmäinen kesätyöpaikkansa oli äidin suvun perheyritys, joka toi
maahan elektroniikkakomponentteja. Ensitöikseen hän kokosi
markkinointikansioita, jossa esiteltiin yrityksen tuotteita. Seuraavana kesänä hän pääsi puhelinkeskukseen.
– Oli minun tehtäväni soittaa vaikka Japaniin ja yhdistää
puhelu firman myyntipäällikölle. Se oli tosi hienoa, koko maailma vain luurin päässä!
Ensimmäiset työkokemukset opettivat Bjurströmille ennen
kaikkea innostuksen merkityksen.
– Kun vastasin puheluihin, lisäsin omia tervehdyksiä. Vielä
muutama vuosi sitten minulta kysyttiin, olitko se sinä joka
vastasit aikanaan niin reippaasti SKS Suomalainen Kone
Oy:ssä.
Lapsena Bjurströmille oli itsestään selvää, että hänkin suuntaisi kaupalliselle alalle. Lukion jälkeen hän pääsi Kauppakorkeakouluun. Sitten tanssi vei mennessään.

Julkisissa ahdistaa
Marco Bjurströmiä on vaikea lokeroida ammatillisesti, mutta
aina hän on tehnyt töitä persoonallaan: liikkumalla ja puhumalla.
– Olen ikäisekseni erittäin terve ja hyväkuntoinen. Kroppa
auttaa minua myös esiintymistilanteissa, kun se monella
muulla asettuu esteeksi.

AIKAJANA

1966
Syntyi Helsingissä.
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1978
Aloitti tanssiopinnot Aira
Samulinin tanssikoulussa.

1982-83
Alkoi antaa tanssitunteja ja
sai esiintymisestä palkkaa.

1987
Lopetti Teatterikorkeakoulun. Polvileikkaus esti
ammattitanssijan uran. Step Up perustettiin.

1990
Aloitti esiintymis- ja vuorovaikutuskouluttajana.

uoro-

– Ihmiset näkevät
harvoin pohdiskelevaa tai
ruttuturpaista puoltani.
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- En tee työtä rahan tai itseni takia,
vaan siksi, että sillä on merkitystä.
Hän on tehnyt merkittävän elämäntyön etenkin tanssiopetuksen parissa. Step Up -showtuotantoyhtiö on ollut alallaan edelläkävijä ja tienraivaaja.
Bjurström oli mukana perustamassa yritystä vuonna
1987.
Koko kansan tietouteen hän nousi BumtsiBum!
-musiikkiohjelmasta.
– Onneksi olin jo kolmekymppinen ohjelman
alkaessa. Kymmenen vuotta nuorempana olisin varmaan joutunut laitokseen. Nyt olen kuitenkin liian
vanha, Bjurström sanoo velmu ilme kasvoillaan.
Hän viittaa formaatin uudelleenlämmitykseen liittyvään kohuun. MTV3 ei pyytänyt Bjurströmia ohjelman juontajaksi, koska piti häntä liian iäkkäänä.
– En tunne itseäni vanhaksi vaan kokeneeksi. Mutta
no, elämä jatkuu ja juttuja tulee ja menee, hän kuittaa.
BumtsiBum! teki Marco Bjurströmista kestojulkkiksen, joka huomataan, missä liikkuukin. Hän ei kuitenkaan anna sen häiritä.
– Liikun kadulla ja käyn kaupassa, mutta kartan
busseja ja raitiovaunuja, joissa ihmisten katseet jostain syystä ahdistavat. Elämässä on tällaisia rajoitteita, en koe sitä sen kummallisempana.

Oikea tunne kateissa
Marco Bjurström ei vedä tarkkaa rajaa elämänsä ja
työnsä välille. Hän vakuuttaa olevansa yhä aidosti
kiinnostunut ihmisistä ja heidän ajatuksistaan. Niistä
hän myös ammentaa vetäessään työpaikoilla esiintymiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia.
Työparina on muun muassa sanatonta viestintää tutkinut toimittaja Ritva Enäkoski.
Bjurströmin mukaan työpaikolla voidaan paremmin kuin moni luulee. Parannettavaa löytyy etenkin esimiestyössä, jossa usein pyritään tehokkuuteen
ja uskottavuuteen sääntöjen avulla. Esimiesasemaan
nostetaan ammatillisesti päteviä henkilöitä, joilla ei
kuitenkaan aina ole erityisvalmiuksia ihmisten kanssa
toimimiseen.
– Tunnelman luominen, välittäminen ja empaattisuus eivät ole meillä kovin kovassa kurssissa, vaikka
ne ovat hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä,
Bjurström harmittelee.
Hänelle itselleen etenkin pesti Nelosen uutisankkurina on antanut jälkeenpäin ajattelemisen aihetta.
– Ensimmäistä kertaa työurallani minulle tuli

tunne, etten voi vaikuttaa asioihin. Se oli hyödyllinen
oppitunti, joka muistutti minua siitä, mitkä asiat ovat
oikeasti tärkeitä ja miten keskeistä yhteen hiileen
puhaltaminen on.
Jos sukset ovat jatkuvasti työpaikalla ristissä, pitäisi
ongelmat ottaa rohkeasti puheeksi.
– Voi esimerkiksi sanoa, että huomaan, ettette tule
kanssani toimeen. Kertokaa, mistä se johtuu, antakaa
työkaluja! Muutos ei välttämättä vaadi kuin pari lausetta, Bjurström neuvoo.
Mikäli kaikki jatkuu ennallaan, jäljellä on kaksi
vaihtoehtoa: tyytyä kohtaloonsa tai lähteä.
– Joskus lähteminen on kaikkien kannalta paras ratkaisu. Päätöksen luonteesta huolimatta täytyy luottaa sen oikeuteen, eikä jäädä pähkäilemään menneitä
seuraavat kymmenen vuotta.

Työtä, jolla on merkitystä
Marco Bjurström nähdään helposti positiivisuuden
perikuvana. Kotioloissa hän on myös hiljainen, jopa
vetäytyväinen. Vakavasti masentunut hän ei ole koskaan ollut.
– Ihmiset näkevät harvoin pohdiskelevaa, hiljaista
ja ruttuturpaista puoltani. Esiintyjänä tehtäväni ei ole
tyhjentää omaa likasankoani muiden niskaan, vaan
tehdä sitä, mitä minulta toivotaan.
Bjurströmin työnteon rungon muodostaa yhä opetustyö. Kesällä hän ohjasi muun muassa Frans Emil
Sillanpäästä kertovan oopperan Hämeenkyrössä. Syksyn töistä hän odottaa muun muassa Shed Helsinki
-musiikkiteatterin toteutusta eritaustaisten lasten
kanssa. Se on hänen tapansa antaa takaisin siitä, mitä
on itse saanut.
– Step Up syntyi aikoinaan tunteesta, että emme
kelvanneet. Kun sitten näkee oppilaiden kasvavan ja
hehkuvan lavalla, niin onhan se hienoa! Tästä minua
saa vapaasti kadehtia.
Bjurström elää tällä hetkellä elämänsä ehkä parasta
aikaa. Asioista, joita hän lähti aikoinaan tavoittelemaan tuulimyllyjä vasten, on tullut arkipäiväisiä.
– En tee työtä rahan tai itseni takia vaan siksi, että
sillä on merkitystä. Tunnen ylpeyttä siitä, että olen
saanut olla muokkaamassa tätä maailma.
Rantakahvilassa istuu salskea viisikymppinen, joka
vaikuttaa elämäänsä kaikin puolin tyytyväiseltä.
– Olen saavuttanut työurallani kaiken, mitä toivoinkin, hän sanoo ilman teennäisyyden häivää. □

1997

1994
Koregrafioi Hype -musikaalin.
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StepUp Show ja BumtsiBum!
alkoivat tv:ssä.

2007
Avenue Q -musikaali
floppasi. Äiti kuoli.

2016
Täytti 50. Ensimmäinen
Shed Helsinki -musikaali.

Motiivini

MISTÄ HAAVEILET?
Haluan jatkaa elämäntyöni parissa mahdollisimman pitkään.
Ei-kellotettua aikaa voisi olla tulevina vuosina hieman
enemmän. Hetkiä, jolloin pääsisi vaikka mökille
Pellingin saaristoon. Voisi kuunnella, kun
aallot lyövät rantaan ja olla vaan.
KUKA ON INNOSTANUT SINUA?
Ihailen muun muassa Walt Disneytä ja koreografia nimeltä Bob Fosse.
Fosse teki hienoa taidetta, mutta oli kuulemma kamala ihminen.
Arvostan Aira Samulinia siitä, että hän antoi minun varhain
toteuttaa suuriakin produktioita. On myös asioita, joista
olemme täysin eri mieltä. Välillä hän painotti ehkä
liikaakin, ettei tanssista ole ammatiksi.
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tied. 1.8. mennessä Heikki Sopaselle
0440 131 339.

Alueelta

Keski-Suomi

Yhdistysten ilmoituksia alueittain. Motiivin numerosta 10 lähtien
muut kuin kokousilmoitukset julkaistaan uudistuvalla jhl.fi sivustolla.

Etelä-Suomi
Espoon kaupungin
työntekijät JHL 197

- Koko perheen syysloma Ikaalisten kylpylässä 18.–20.10. Lähtö 18.10.
klo 9 Espoon keskus Espoonkatu 3:n
edestä (kaupungintalon edestä).
Paluulähtö Ikaalisten kylpylän päärakennuksen edestä 20.10. klo 12.
Majoitus aamiaisella Hotelli Termessä
ja hotelli Ikaaliassa 18.10 ja 19.10. Päivällisbuffet on varattu meille klo
16–18. Osallistumismaksu aikuinen
80 €, lapsi 4–14 v. 40 €, lapsi 0–4 v.
maksutta. Maksupäivä 15.9. Sit. ilm.
30.–31.8. klo 17–19. Lissu Vuoriranta
045 151 8899.
- Pikkujoulut Tallinnassa VAIN yhd.
jäsenille! Lähtö 17.11. Länsiterminaalista Megastarilla klo 16.30. Tallinnassa bussikuljetus hotellille, majoitus Radisson Blu Olumpia hotellissa,
sis. aamiaiset.18.11. yhd. tarjoaa illallisen klo 18 Ravintola Balthasarissa.
19.11. paluulähtö klo 13.30 Megastar Tallinnasta D terminaalista ja saavumme länsiterminaaliin klo 15.30.
Pikkujoulun hinta 100 € jäsen. Maksupäivä 15.10. Sit. ilm. 2.–3.10. klo
17–19 Lissu Vuoriranta 045 151 8899.

Tuusulan kunnalliset JHL 224

- Pikkujouluristeily 11.11. Miniristeilyn
hinta 20€, sis. kuljetukset sekä ruokailun. Ilm. ruokailuun 1.10. mennessä
ja ilmoita lähtijän nimi, syntymäaika
ja mistä kyytiin taito.rasanen@tuusula.fi, txt 040 3143 132.
- Sääntöm. syyskokous 25.11. klo 14
Ravintola Kerho, Hyrylä. Lm-vaalien vahvistaminen. Yhd. tarjoaa ruokailun, ilm. ruokailuun 17.11. mennessä taito.rasanen@tuusula.fi, txt
0403143132.
- Luottamusmiesvaalit 2.10. klo 14
alakohtaisten lm-vaalit, koulunkäyntiavustajat, perhepäivähoitajat, päiväkodit, ruokahuolto, siivous, tuntipalkkaiset, Tuusulan vesi. Vaalikelpoinen on yhd. jäsen, jonka jäsenyys
on kunnossa ja joka vaaliajankohtana
työskentelee Tuusulan kunnan pal32 MOTIIVI

veluksessa alakohtaisten valinnassa
tätä ammattia edustavat työntekijät. Ehdokasasettelu vaaliin tapahtuu yhd. kokouksessa, alaosaston
kokouksissa / ao. työpaikoilla. Ehdokkaiden kirjallinen suostumus, toimitetaan yhd. pj:lle tai varapj:lle ehdokasasettelukokoukseen mennessä.

kilökortti) mukaan!
- Jäsenkokous 19.9. klo 18 Tikkuraitti 11 A 10, 3.krs, Vantaa. Kokous
alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla. Asetetaan ehdolle plm ja alakohtaiset lm:t
ehdokasalueille. Tarkemmat tied. alueista ja vaaleista lähetetään postitse
kotiin. Tarkkaile postiasi viikolla 36.

VR Auto-miehet JHL 1089

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan henkilökunta JHL 035

Kesäkauden päättäjäiset Mustiossa
16.9. klo 9 alkaen. Laitetaan taas
paikkoja talvikuntoon. Tarjoilua entiseen malliin.

Järvenpään JHL 213

Perinteinen risteilyviikonloppu 28.–
29.10. Viking XPRS. Lähtö 28.10. klo
9.30 J:pää, paluu 29.10. klo 10.40
H:ki. Risteilyn hinta 65€ jäsen,
135€ ei jäsen, sis. bussikuljetuksen, A-lk 2 hh, bistro-buffet ruokajuomineen klo 11.45, salaattibuffet klo 19.30, meriaamiainen. Sitovat ilm. jhl.huvitmk@gmail.com 8.9.
mennessä. Viestiin nimi, synt. aika,
s-postiosoite ja puh. nro., hyttikaveri
ja hänestä samat tiedot. Peruutus
ilman kuluja vain lääkärintodistuksella, muuten omavastuu 50€, 6.10.
asti, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista maksat täyden hinnan, vaikka
et olisi risteilyllä mukana!

Vantaan JHL 865

- Jäsenristeily Tallinnaan 24.–25.11.
m/s Silja Europa, lähtö klo 18.30
Helsinki Länsiterminaali, paluu klo
12.30 Tallinna, D-terminaali. Jäsenhinta on 60€, sis. B-luokan hytin / 2
hlöä + buffet-päivällinen 1. kattauksessa klo 17.30 sekä aamiaisen buffetissa klo 7–10. Ilm. 17.8.–14.9. ilm.
lomakkeella, joka avautuu yhd. kotisivulla 17.8. klo 8 ja sulkeutuu 14.9.
klo 16. Lomakkeella voi ilmoittaa hyttikaveritoiveen, mutta jokainen täyttää oman ilmoittautumisen. Lisät.
0400 399 344. Risteilymaksut 18.9.
klo 17–19 sekä 21.9. klo 9–11. Lippujen
jako satamassa lähtöselvitysaulassa
(2.krs) klo 16.15–17. Muistakaa viralliset matkustusasiakirjat (passi/hen-

Alustava kutsu JHL 035 valmistelevaan syyskokoukseen 25.10. klo 17
Paasitorni (HTY:n) talo, Paasivuorenkatu 5 A. Kokouksessa asetetaan
ehdokkaat v. 2018-2019, yhd. pj, yhd.
hallitukseen, HUS yhteisjärjestön
hallitukseen/edustajistoon. Helsingin
työväenyhdistyksen edustajistoon v.
2018. Esitetään toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2018. Kahvitarjoilu.
-Kehittämispäivä 7.10. klo 10–15 yhd.
tsto, Kolmas Linja 21 B. Ilm. jaana.
saares@gmail.com, 050 3835 592.
-Sääntöm. syyskokous 22.11. klo
17–20 Paasitorni (HTY:n talo), Paasivuorenkatu 5 A. Henkilövalinnat.

Itä-Suomi
Ylä-Savon Sote JHL 698

Retki Tampereelle Kädentaitomessuille 18.–19.11. Lähtö la 5.30 ISAn
edestä, aikataulu ja reitti tarkentuu
myöhemmin. Hinta jäsen 25 € (kuljetus, päivällinen, hotelliaamiainen,
messulippu). Hinta ei jäsen 140 €
(kuljetus, päivällinen, hotelliaamiainen)+messulippu 10 €. Majoitus 2 hh
huoneissa Holiday Club Tampereen
Kylpylä, hinta sis. kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Sit. ilm.16.10.
mennessä sutinenanne@gmail.com,
anu.roivainen@ylasavonsote.fi, 0440
212 913. Maksu yhd. tilille 15.11. mennessä, mutta vasta ilm. ajan päättymisen jälkeen! kadentaidot.fi/fi.

Kaakkois-Suomi
Raideammattilaiset JHL 1009
Syysmatka Tallinnaan 1.–3.9. Ilm. ja

Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri JHL 192

- Syyskokousristeily m/s Viking XPRS
29.10. Tallinnaan. Bussimatkat Jyväskylä-Hki-Jyväskylä. Syyskokous kokouskannella klo 11.30–14. Salaattibuffet menomatkalla klo 11.15, kolme erilaista salaattia (kana-caesar-, katkarapu- ja kreikkalainensalaatti),
kokouskahvi ja hedelmät. Private
Shopping klo 14 laivan Tax free-myymälässä. Bistro Buffet-ruokailu
paluumatkalla klo 16.30. Hytit B4Rhytti, 4 hlö hytissä. Ilm. JHL 192 nettisivujen kautta, txt 0400 354 080.
- Ruskaretki Posion Livohkaan JHL:n
lomaviettopaikkaan 4.–8.9. Majoittuminen 2–4 hengen mökeissä (varattu
majoitus 15 hengelle). Jäsenhinta
150 € ja 180 € perheenjäsen. Katso
lisät. https://192.jhlyhdistys.fi/virkistystoiminta/tapahtumat-matkat/
ruskaretki-posiolle-livohkaan. Tervetuloa mukaan! Ilm. yhd. sivujen
kautta tai 0400 354 080 txt.

TieJHL Keski-Suomi 179

Sm syyskokous 30.9. klo 15 Destian toimitiloissa, Puistokatu 2-4 B,
Jyväskylä. Ruokatarjoilu.

Oulu
Limingan JHL 531

Syysretki Peurungan kylpylähotelliin 22.–24.9. Matkan hinta 50
€ jäsen, 150 € ei jäsen. Maksu
yhd. tilille 15.9. mennessä JHL531
FI5152330840016719, viitenumero
2668. Lähtö Limingasta koulukeskukselta klo 16. Hintaan sis. kuljetuksen lisäksi majoitus 2 vrk, 2x aamiainen, yhteinen ruokailu, teemakylpylän sekä kuntosalien vapaa käyttö
sekä hohtokeilausta porukalla. Majoitus Peurantähdessä 4 hlö:n huoneistoissa, kylpylähotellin välittömässä
läheisyydessä. Huoneistoissa on 2
mh, olohuone-keittiö, saunatilat ja
parveke. Sit. ilm. erityisruokavalioineen 7.9. mennessä 040 7328 000.

Pirkanmaa
Tiealan yhdistys JHL 699

Yhd. järjestää jäsenilleen ja avekille
retken Tallinnaan 1.–3.9. Laiva lähtee
Helsingistä klo 10.30 ja paluu Tallinnasta klo 13.30. Yhd. maksaa matkan
ja hotelliyöt jäsenilleen. Avekin kus-

tannus on 164 €. Sit. ilm.10.7. mennessä Tapio Ristamäki 040 524 2427
tai Lasse Avelin 040 728 3800.

Pääkaupunkiseutu
Espoon kaupungintyöntekijät/eläkeläiset JHL 197

Espoo Sokkomatka 25.9. Lähtö Espoon
keskustasta klo 8.45, paluu n.17.45.
Hinta jäsen 40 € avec 67 €, sis. bussimatkan sisäänpääsyt ja opastukset,
ruokailun ja kahvit. Ilm. heti, maksu
4.9. Ritva Hansenille 0400 668 458,
maksu tilille FI5657238120055437.

Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL 398

Jäsenkokous 28.9. klo 16 yhd. 398 toimistolla, Kustaankatu 4 B. Asetetaan
ehdokkaat syksyn lm- ja tsv-vaaleihin. Tarjolla kahvia ja pullaa. Jäsenkokouksen jälkeen kokoontuu hallitus.

Helsingin
varhaiskasvatus JHL 081

Pikkujouluristeily 17.11. lähtö Länsiterminaalista klo 18.30 Silja Europa ja
paluu la klo 16. Omavastuu 20 € sis.
B4 hytin, buffet-illallisen ja kuohuviinilasin. Ilm. 1.-14.9. Lisät. virpi.hakanen@jhl81 tai iltaisin p. 050 467 4018.
www.jhl81.fi.

Raideammattilaiset JHL 1025

Rantaonginnan ja tikanheiton mestaruus ratkaistaan Sammatin Kaiturissa
22.9. klo 10 alkaen. Kalastus tapahtuu
mato-ongella, kilpailuaika n. 3 tuntia.
Tikanheiton mestaruuskilpailu käydään onkikilpailun jälkeen. Kilpailujen jälkeen palkintojenjako, makkaran
paistoa ja saunomista. Lisät. Kari Heinonen 040 590 2154.

Helsingin kunnalliset
perhepäivähoitajat JHL 020

- Jäsenkokous 27.9. klo 18.15 rpph
Omppu, Siemenkuja 4, Malmilla. Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Kerätään kesätoiminnan palautetta, miten
aukioloaikojenmuutos on vaikuttanut ryhmien muodostamiseen. Päätetään syksyn pikkujouluristeilyt ja
niiden jäsentuki. 11.11. opintopäivän
sisällöstä. Tule kokoukseen tuo omat
ajatukset ja toiveet yhteiseen keskusteluun. Kokouksessa arvotaan
kokousporkkana. Tarjolla pientä suolaista.
- Opintoristeily 23.9.klo 7.40 Eckerön
Finlandia kokouskeskuksessa. Aloitamme klo 8.10 ajankohtaisilla asioilla
klo 12 lounas buffetissa ja ostosten
tekoaika jonka jälkeen työaikasuun-

nittelu. Aiheita käsittelyyn otetaan
20.9. saakka. Kokouskeskuksessa on
tarjolla pientä suolaista ja makeaa
sekä kahvi/tee ja virvokkeita. Sit. ilm.
3.9. mennessä pelttari.eila@outlook.
com tai 050 522 6730 txt.
- Opintopäivä 11.11. klo 9–15 tied. ja
ennakkoilm. pelttari.eila@outlook.
com tai 050 5226 730.
- Pikkujouluristeily 18.11. klo 15–21
Eckerö Finlandia. Olemme varanneet
kokouskeskuksesta oman tilan koko
matkan ajaksi jossa yhteisen seurustelun lisäksi voi säilyttää matkatavarat matkan ajan. Kokouskeskuksessa on koko matkan ajan tarjolla
pientä suolaista ja makeaa purtavaa,
kahvi/tee, olutta, puna/valkoviiniä
hanasta Juhlabuffet on klo 15. Matkan
hinta päätetään syyskuun jäsenkokouksessa. Tule kuulemaan ajankohtaiset asiat ja osallistumaan päätöksentekoon 27.9. syyskuun jäseniltaan
klo 18.15, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilm. pelttari.eila@outlook.com
tai 050 522 6730 txt.

Helsingin liikennealan
eläkeläiset ry

Kokous 7.9. klo 16 HKL Vallilan varikon
ravintola Hämeentie 86, Helsinki.

Vantaan JHL 865

Jäsenristeily Tallinnaan 24.–25.11.
M/S Silja Europa, jäsenhinta on 60
€, sis. B-luokan hytin / 2 hlöä + Buffet-päivällinen 1. kattauksessa klo
17.30 sekä aamiaisen buffetissa klo
7–10. Aikataulu Helsinki (Länsiterminaali) lähtö klo 18.30. Tallinna (D-terminaali) paluu klo 12.30. Ilmoittautuminen 17.8.–14.9. ilmoittautumislomakkeella, joka avautuu yhd. kotisivulla 17.8. klo 8 ja sulkeutuu 14.9. klo
16. Lomakkeella voi ilmoittaa hyttikaveritoiveen, mutta jokainen risteilylle
lähtevä jäsenemme täyttää oman
ilmoittautumisen. Lisät. saa puhelimitse numerosta 0400 399 344 Nina
Uskola. Risteilymaksut 18.9. klo 17–19
sekä 21.9. klo 9–11 toimitilalla. Lippujen jako lähtöselvitysaulassa (2.krs)
klo 16.15–17. Muistakaa viralliset matkustusasiakirjat (passi/henkilökortti)
mukaan!

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan
ammattilaiset JHL 240

Sääntöm. syyskokous 28.10. klo 9
Eckerö Linen m/s Finlandia, kokouskeskus, kansi 6. Asiat v.2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Valitaan yhd. pj, hallituksen varsinaiset
ja varajäsenet sekä toiminnantarkastajat. Lisät. kokouksesta www.os240.

jhlyhdistys.fi/syys-ja-kevat-kokoukset. Sit. ilm. syyskokoukseen 15.9.
mennessä yhd. nettisivujen kautta
www.os240.jhlyhdistys.fi. Ilm. edellyttää osallistumista menomatkalla
pidettävään syyskokoukseen.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015
Jäsenkokous 20.9. klo 16.30 Aurinkoinen hymy ry, Myllypurontie 1 B Asialistalla lm-vaalien sekä työsuojeluvaalien ehdokasasettelu, yhd. nimenmuutos ja mökkien tulevaisuudesta
päättäminen. Kokoustarjoiluna pientä
suolaista purtavaa, kahvia & teetä klo
16 alkaen. Alustaja varmistuu myöhemmin. Lisät. roby@roby.fi tai 044
4990 5455.

Satakunta
Ulvilan JHL 465

Yhd. järjestää jäsenilleen ilmaisen
keilailuillan Porin Keilahallilla 22.9.
Keilailuaika on klo 18-19, jonka jälkeen
on tarjolla iltapalaksi pizzaa, juomana
vesi. Tapaaminen keilahallilla klo 17.45
eli kuljetukset omilla kyydeillä. Ilm. ja
mahd. ruoka-aineallergiat 13.9. mennessä pirjo.enonkoski@ulvila.fi tai
050 533 5704.

Pomarkun kunnalliset JHL 761

Grillisviikko tulossa! Yhdistyksemme
omat jäsenedut vuonna 2017:
- Kino Hakalinnan elokuvalipuista saat
kahden euron alennuksen (etu henkilökohtainen ja saat sen näyttämällä
jäsenkorttiasi ja laittamalla nimesi
lipunmyynnissä olevaan listaan, ei
rajoitettua käyntimäärää).
- Grillisviikko viikolla 37 (11.-17.9.2017),
jonka aikana saat 5 € alennuksen grilliruokaostoksestasi (alennus on henkilökohtainen, koskee vain grilliruokaa
ja kukin jäsen saa alennuksen vain
yhden kerran kyseisen viikon aikana).
Edun saat jäsenkorttiasi näyttämällä
ja laittamalla nimesi myyjällä olevaan
listaan.

Pomarkun kunnalliset JHL 761

Retki Uuraisten Hirvaskankaalle huutokauppakeisaria tapaamaan 8.9.
Lähtö Kunnantalolta klo 9, lounas klo
12, huutokaupan näyttötunti klo 16.30,
huutokauppa klo 18. Matka maksaa
jäsen 10 €, ei jäsen 20 €. Sis. kuljetuksen ja lounaan noutopöydästä
Ravintola Pappilan Pidoissa Keuruun
vanhassa pappilassa. Matkalle ovat
kaikki tervetulleita. Ei tarvitse olla
yhd. jäsen. Sit. ilm. 31.7 mennessä
Pirjolle 040 824 7456 klo 17 jälkeen.

Maksut tilille Pomarkun kunnalliset
JHL ry os. 761 FI 525 702 342 001 3009
(viestiksi osallistujien nimet.)

Valtakunnallinen
Helsingin liikennealan
toimihenkilöt JHL 053

Matkan Tukholmaan 8.-10.10. Hinta
jäsenille 80 €, muille 170 €. Hinta sis.
2h promenade hytti, 2 aamiaista,
menomatkalla ryhmämenu Travolata
ravintolassa ja tulomatkalla Grande
Buffet. Tukholmassa käymme tutustumassa Globeniin, jossa mahdollisuus Skyview ajeluun. Ilm. ja maksu
10.9. mennessä lahonen@elisanet.fi
tai Leena Ahonen 050 5223 965. Ilm.
yhteydessä saat tilinumeron, jonne
matka maksetaan. Silja Symhonyn
aikataulu. Helsinki-Tukholma 17.00–
9.30. Tukholma-Helsinki 16.45–9.55.

Kunniajäsen
Helsingin liikennealan
toimihenkilöt JHL 053

jäsenelle Matti Welling on myönnetty
kultainen kunniamerkki ja kunniajäsenyys. Matti Welling on toiminut aktiivisesti erilaisissa järjestötehtävissä.
Onnittelut Matille ja leppoisia eläkepäiviä!

Ilmoitusten jättäminen
Yhdistysilmoitukset voi jättää vielä
syyskuun ajan motiivilehti.fi/ilmoita
sivujen kautta.
JHL:n verkkosivu-uudistuksen
myötä ilmoitukset jätetään jatkossa
osoitteessa jhl.fi > yhdistykset >
tapahtumailmoitukset. Sivustolle
kerätään yhdistysten kokous-, koulutus - ja tapahtumailmoitukset.
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HALOO

Valitaan luottamusmies!

LUOTTAMUSMIEHET ovat JHL:n edunvalvonnan kannalta merkittävimmässä asemassa. He
valvovat, että työpaikalla noudatetaan JHL:n tärkeintä jäsenetua – työehtosopimusta. Luottamusmies edustaa työpaikalla JHL:ää ja JHL:ään kuuluvia työntekijöitä. Häneltä liiton jäsenet saavat
apua ja neuvoja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Järjestäytyneellä työpaikalla henkilöstö kuuluu ammattiliittoon ja on valinnut luottamusmiehen valvomaan työsuhteiden ehtoja ja työehtosopimuksen noudattamista. □

KENESTÄ LUOTTAMUSMIES?
Voit asettua ehdolle luottamusmiehen tehtävään, jos
sinulla on voimassa oleva palvelussuhde työnantajaan
ja olet sellaisen JHL:n yhdistyksen jäsen, jonka järjestämisalalle luottamusmiestä valitaan. Ehdokkaaksi
asettuvan pitää nauttia jäsenten luottamusta, mutta
häneltä ei edellytetä luottamusmieskoulutusta. JHL
kouluttaa luottamusmiehet JHL -opiston kursseilla.
Koulutuksessa oppii myös tuntemaan muita luottamusmiehiä, joilta saa vertaistukea.

MITÄ LUOTTAMUSMIEHELTÄ VAADITAAN?
Koska luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa,
vaaditaan hyviä neuvottelutaitoja ja työehtosopimuksen sekä työlainsäädännön tuntemista. JHL-opisto
järjestää luottamusmieskoulutusta, joten yksin ei
tarvitse opetella. Luottamusmiehen tehtävä on toimia työpaikalla jäsenten tukena työsuhdeasioissa. Jos
asiat eivät työpaikalla neuvottelemalla selkiinny, niin
luottamusmies ottaa yhteyttä joko pääluottamusmieheen tai aluetoimistoon.

MISSÄ, MILLOIN JA MITEN VALITAAN?
Työntekijät valitsevat luottamusmiehen joko yhdistyksen syys- tai valintakokouksessa. Valinnassa noudatetaan JHL:n yhdistyksen sääntöjä. Valinnan järjestää
yhdistyksen hallitus tai yhdistysten hallitukset yhdessä,
jos työpaikan työntekijöitä kuuluu useampaan yhdistykseen. Jos ehdokkaita on useampi, vaalitoimikunta järjestää vaalin. Ennen valintaa on sovittava työnantajan
kanssa luottamusmiesten lukumäärä ja määriteltävä ne
työntekijäryhmät, joita luottamusmies edustaa.

LUOTTAMUSMIES - PÄÄLUOTTAMUSMIES
Työpaikoilla, joissa on paljon työntekijöitä, voi luottamusmiesten lisäksi löytyä myös pääluottamusmies. Silloin kullakin luottamusmiehellä on oma toimialueensa, jota hän edustaa. Luottamusmiehen asema,
ajankäyttö ja oikeudet perustuvat yhteistoimintalakiin
ja työ- ja virkaehtosopimukseen. Työehtosopimusten
välillä on eroja, joten ne kannattaa tarkistaa oman alan
työehtosopimuksesta. Työlainsäädännössä on luottamusmiehellä irtisanomissuoja.

Minna Palkia

Järjestötoimitsija
Järjestö- ja jäsenpalvelulinja,
Järjestöpalveluyksikkö

MIKÄLI omaan työsuhteeseen liittyy kysymyksiä, ne kannattaa selvittää ensin oman esimiehen kanssa. Jos asia ei selviä, niin ota yhteyttä luottamusmieheen. Jokaisen työntekijän pitää tietää työsuhteeseen liittyvät
oikeudet ja velvollisuudet, mutta ongelmatilanteissa luottamusmiehen
tehtävä on auttaa. Liittoon kuuluva saa aina apua työpaikan luottamusmieheltä vaikeissa tilanteissa.
Entä jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä? Ota siinä tapauksessa
yhteyttä omaan JHL-yhdistykseesi tai aluetoimistoon, niin selvitetään
mahdollisuus luottamusmiehen valintaan.

LISÄTIETOA luottamusmiesten valinnasta
saa yhdistyksistä ja aluetoimistoista.
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JHL:n edustajiston
sääntömääräinen syyskokous ja koulutus
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajiston sääntömääräinen syyskokous ja koulutustilaisuus kutsutaan koolle 15.–16.11.2017. Kokous alkaa keskiviikkona 15.11.2017 klo 10 Vantaalla Cumulus Resort Airport Congress
Centerissä, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa.
Syyskokouksessa asioina ovat sääntöjen 11 § 8. kohdan määräämät asiat.
Kokoukselle tarkoitetut, sääntöjen 11 § 3. kohdan mukaiset aloitteet on toimitettava hallitukselle 15.9.2017 mennessä. Aloiteoikeus edustajiston kokouksille on liiton hallituksen jäsenillä, jäsenyhdistyksillä, yhteisjärjestöillä ja
edustajiston jäsenillä. Toivomme, että aloitteet lähetetään jokainen omana kirjeenään. Ne voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteella JHL-kirjaamo@jhl.fi.

Päivi Niemi-Laine		
puheenjohtaja		

Håkan Ekström
toimialajohtaja

JHL:s representantskaps
ordinarie höstmöte och utbildning
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s representantskap kallas till ordinarie höstmöte
och utbildning den 15–16 november 2017. Mötet, som börjar 15.11 2017 klockan 10, äger rum på Cumulus Resort Airport Congress Center, Robert Hubers väg 4, 01510 Vanda.
På mötet behandlas de ärenden som anges i 11 §, 8:e punkten i JHL:s stadgar.
De som i enlighet med 11 §, 3:e punkten i stadgarna vill lämna in motioner till mötet, bör sända in dem till förbundsstyrelsen senast den 15 september 2017 . Förbundsstyrelsen, medlemsföreningarna, samorganisationerna
och representantskapets ledamöter har rätt att lämna motioner till representantskapets möten. Varje motion ska
skickas som ett separat brev. Motioner som sänds per e-post ska skickas till adressen: JHL-kirjaamo@jhl.fi.

Håkan Ekström
Päivi Niemi-Laine		
ordförande		 branschchef
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MINÄ
TUOMAS ERIKSSON
syntynyt Kuopiossa

Nuottien välissä

KOTIPAIKKA
Tampere jo 17 vuotta

Vahtimestarin arkeen kuuluvat muun muassa Tampereen
konservatorion asiakkaiden palvelu, kiinteistön huoltoa ja
konserttijärjestäjän töitä. Lisäksi on hallittava kokous- ja
esitystekniikan, eli valon ja äänen, osaaminen.
teksti Kaisa Läärä kuva Susanna Lyly

3

vuotta
nykyisessä
työssä

12
minuutin
työmatka
polkupyörällä

1
tutkinnon
suorittaminen
alkaa syksyllä

2

TYÖNANTAJA
Tampereen musiikkiopiston säätiö
HARRASTUKSET
sähkökitaran ja vetopasuunan soitto sekä
nyrkkeily
JHL:N JÄSEN
tammikuusta 2016
HTP-henkilöstön
luottamusmies ja
varatyösuojeluvaltuutettu

kulkulupaa eri
kiinteistöihin

6

työpaikkaa
takana
työuralla

T

h

2

J
A

I
l

– Mahtavat kollegat
ja asiakkaiden palaute
motivoi.

0
kertaa turvautunut
voimakeinojen
käyttöön työssään
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Peruspa

KOULUTUKSESTA
Tule nauttimaan ja oppimaan uutta itsetuntemuksesta ja oman kehon vaalimisesta!

Tervetuloa Peruspalvelujen

hyvinvointitapahtumaan!
21.-22.10.2017

JHL-opisto, Sörnäisten rantatie 23, Helsinki
Apollo Live Club, Mannerheimintie 16, Helsinki

TEEMAT:

Ilmoittaudu viimeistään 18.9.2017
liiton kotisivuilla Jäsenpalvelu 24h:n kautta

Tilaisuus on
valtakunnallinen
ja tarkoitettu
puhtauspalvelualalla ja
ravitsemispalvelualalla
toimiville

Kasvattajana
työpaikalla, ammatin
arvostus kunniaan,
reformin tuomat
mahdollisuudet
Anne Karjalainen,
rehtori
Virtaa ja
voimavaroja naurusta,
kouluttaja
Pia Orell-Liukkunen

ute

Henkilökemiat,
erilaisuuden
ymmärtäminen,
psykologi Tony
Dunderfelt

Ergonomia
puhtaus- ja
ravitsemisalan työssä,
Virpi Fagerström

Kiireen hallinta,
henkiset
voimavarat työssä,
Pipsa Härkönen,
TSL

Oman kehon
hallintaa ja huoltoa
tanssiaskelin,
tanssin opettaja
Johanna Maria
Davies

WWW.JHL.FI

Peruspalvelujen hyvinvointitapahtuma_2017_Motiiviin COPY.indd 1

23.8.2017 12:03:50

Kunnat vierastavat
henkilöstörahastoja
Vain yksi kunta, Eurajoki, tarjoaa työntekijöilleen
”köyhän miehen optiojärjestelmän”.
teksti Aleksi Vienonen kuvat Wilma Hurskainen

T

yö- ja elinkeinoministeriön tilastojen
mukaan henkilöstörahastoja oli viime
vuoden lopulla 91. Tänä vuonna rahastoja on tullut muutama lisää. Rahaa
niissä oli yhteensä noin 600 miljoonaa euroa,
ja niiden piirissä on noin 110 000 palkansaajaa.
Suomessa on kuitenkin vain yksi kuntatyönantaja,
Eurajoki, jolla on henkilöstörahasto.
Henkilöstörahastoja valvotaan ja tilastoidaan
työ- ja elinkeinoministeriössä. Valvonnasta vastaava TEMin yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala pitää valitettavana ja hieman kummallisenakin, että henkilöstörahastoista ei kunnissa innostuta.
– Rekisterimme mukaan Eurajoki on ainoa
kunta, joka on ottanut henkilöstörahastot käyttöön, Hietala sanoo.
On mahdollista, että henkilöstörahastoja löytyy
muistakin kunnista, mutta tieto ei ole vielä saapunut ministeriön ylläpitämään rekisteriin. Rahastot
ovat joka tapauksessa marginaalinen ilmiö kuntakentässä.
Henkilöstörahastot tulivat kunnille mahdollisiksi vuonna 2010, kun lakia muutettiin. Tuolloin
Suomi eli taantumassa, ja kuntien talous oli tiukoilla.
Hietala veikkaa, että henkilöstörahasto ei ole
ensimmäinen asia, joka tulee kunnanjohdolle tai
henkilöstölle mieleen tilanteessa, jossa kunta painii taantuman kourissa. Myös kuntien tiukka raamibudjetointi on voinut vaikuttaa henkilöstörahastojen heikkoon suosioon kunnissa.
– Tai sitten kunnissa on hitautta syttyä uusille
ajatuksille, Hietala toteaa.

Rahasto oiva keino sitouttaa
Henkilöstörahaston yksi tavoite on henkilökunnan sitouttaminen työnantajaansa ja myös työpaikan houkuttelevuuden kasvattaminen. Se on oiva
väline tilanteessa, jossa työnantajat joutuvat kilpailemaan parhaasta työvoimasta.
Taantumassa kunnat ja julkinen sektori ovat
yleensä palkansaajien silmissä houkuttelevampia työpaikkoja kuin yksityinen puoli. Vaikka työ38 MOTIIVI

paikka ei kunnassakaan ole varma, se on yleensä
taantumassa pysyvämpi ja varmempi kuin yksityispuolella. Taantumassa kuntatyönantajan ei tarvitse juuri pohtia työntekijöiden sitouttamista.
Tilastokeskuksen lukujen mukaan nousukausi
alkoi Suomessa jo viime vuoden puolella, ja maan
talous elpyy nyt vauhdilla. Edessä saattaa olla
tilanne, jossa kunnat joutuvat jälleen kilpailemaan
osaavasta työvoimasta yksityissektorin kanssa.

Eurajoella ristiriitaisia kokemuksia
Eurajoen kunnanjohtajan Vesa Lakaniemen
mukaan henkilöstörahastosta on tullut positiivista palautetta. Hänen mielestään se sopii kunnille hyvin.
– Olen ollut kunnanjohtajana Eurajoella vasta
puoli vuotta, enkä tänä aikana ole kuullut negatiivista rahastosta, Lakaniemi sanoo.
Eurajoen JHL:läisten työntekijöiden pääluottamusmies Juha Uusi-Uola ei kuitenkaan ole kovin
innostunut. Hänen mukaansa rahastoa luodessa
tulospalkkauksen ehtoja, eli “pisteytystä” kiristettiin niin paljon, että uudesta järjestelmästä ei
koidu henkilöstölle iloa.
– Koskaan ei tullut niitä rahoja. Eli kahteen vuoteen tätä rahaa ei ole jaettu, Uusi-Uola kertoo.
Hänen mukaansa tulospalkkiot ovat jääneet
maksamatta, koska kunta ei ole päässyt tulostavoitteisiinsa. Myös vuoden vaihteessa voimaan
astunut Eurajoen kuntaliitos Luvian kanssa sekoittaa yhtälöä.
– Nyt kun tuli kuntaliitos Luvian kanssa vuoden
vaihteessa, niin tätä (henkilöstörahastoa) ei sitten
laitettu budjettiin. Eli tämä laitettiin tauolle, UusiUola toteaa.
Henkilöstörahasto on Uusi-Uolan mielestä järjestelmänä hyvä, mutta mittareiden luomisessa pitää
olla tarkkana. Eurajoelle se luotiin tilanteessa,
jossa kunnan talous oli ylijäämäinen. Hyvä taloustilanne veti riman korkealle.
– Tämä systeemi luotiin, koska kunta oli ollut ylijäämäinen aika monta vuotta ja työnantaja halusi
kannustaa työntekijöitä. Kun henkilöstörahasto
luotiin, niin vanhoja tulospalkkauksen perusteita

– Tämä ei ole mitään
kvartaalitouhua.
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VR:N HENKILÖSTÖRAHASTON
puheenjohtaja Jyrki Fahlströmin
mukaan hyöty tulee siitä,
että palkkiot maksetaan ilman
työn sivukuluja.
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– Jos ei
nosta rahoja
vuosittain
ulos, niin
siellä alkaa
olla jo aika
iso potti.

HENKILÖSTÖRAHASTOJEN
määrä ja sijoitusten tuotto
2012

2016
Rahastojen
määrä
91

Rahastojen
määrä
60
Tuottoprosentti
1,98

Tuottoprosentti
6,7

Tuotto
euroina
8,9 milj.

Tuotto
euroina
37 milj.

Lähde: Yhteistoimintaasiamiehen toimisto/TEM

ja pisteytyksiä muutettiin. Pisteytyksistä tehtiin
aika kovat, Uusi-Uola sanoo.
Henkilöstörahastoa pohtivassa kunnassa henkilöstön pitääkin Uusi-Uolan mielestä olla tarkkana,
ettei vanha tulospalkkiojärjestelmä mene uudistuksessa huonompaan suuntaan.

Piru piilee yksityiskohdissa
Vaikka kunnissa henkilöstörahastot ovat harvassa,
niitä löytyy kuntien ja valtion omistamista yhtiöistä. Yksi tällainen on VR-Yhtymä Oy.
JHL:ään kuuluvan Raideammattilaisten osasto
25:n puheenjohtaja ja asentaja Jyrki Fahlström
toimii myös VR:n henkilöstörahaston puheenjohtajana. Hän näkisi henkilöstörahastoja mielellään
myös kuntien puolella.
– Mielestäni tämä sopii kunnallisellekin puolelle
kuin nenä päähän. Monet kunnat maksavat ylimääräisiä palkkioita henkilöstölle. Monessa kunnassa
on esimerkiksi tulospalkkioita henkilöstölle, jos
kunnan taloudellinen tulos on positiivinen. Kunnille tämä olisi hyödyllinen, koska ne eivät joutuisi maksamaan palkkojen sivukuluja, jos palkkiot
ohjataan henkilöstörahastoon, Fahlström sanoo.
Henkilöstörahastoissa piilee omat ongelmakohtansa. Fahlström istuu Suomen henkilöstörahastojen yhdistyksen hallituksessa, joten hän on tutustunut myös muihin henkilöstörahastoihin kuin
omaansa.
Ongelmat liittyvät tyypillisesti siihen, millä
perusteilla tulospalkkiot maksetaan.
– Ikuisia ongelmia on siinä, ovatko tulospalkkioiden mittarit oikeita vai vääriä, Fahlström toteaa.
Joskus ongelmia voi syntyä siitäkin, jos henkilöstö velvoitetaan säästämään tulospalkkionsa
henkilöstörahastoon. Fahlströmin mielestä rahastoon liittymisen pitäisi olla lähtökohtaisesti vapaaehtoista.
Myös tulospalkkiona henkilöstölle tulevan potin
jakaminen voi aiheuttaa riitoja. Yksi tapa on jakaa
potti tasaisesti siten, että jokainen saa saman summan riippumatta siitä, kuinka suuri hänen tuntitai kuukausipalkkansa on.
– VR:llä tämä systeemi on hyvin solidaarinen. Eli
tulospalkkio ei ole riippuvainen siitä, mikä rahaston jäsenen ansiotaso on. Tulee sama summa riippumatta siitä, onko palkkahaitarin ala- vai yläpäässä. Meillä uudistukset ovat menossa siihen
suuntaan, että nämä olisivat ansiotasoon sidonnaisia. Näitä voi rakentaa ihan vapaasti miten
tahansa, Fahlström sanoo.

Köyhän miehen optioita
TEMin Harri Hietala ihmettelee henkilöstörahastojen suhteellisen vähäistä suosiota etenkin, kun niihin liittyy huomattavia etuja. Henkilöstörahastojen suosio ei ole kasvanut yksityiselläkään sektorilla siihen tahtiin, kuin uuden lain myötä lainsäätäjät odottivat.
Työnantajan ei tarvitse maksaa rahastoon maksettavista tulospalkkioista työn sivukuluja kuten
sosiaali- ja eläkemaksuja. Vastaavasti palkkion
saava palkansaaja saa verohyötyä, eli rahasto-

säästöistä joutuu maksamaan lopulta pienemmän
veron kuin palkan päälle maksettavasta tulospalkkiosta.
Viranomaiset ovat tarkkoja siinä, että palkkoja ei
saa muuntaa kevyemmin verotetuksi rahasto-osuudeksi. Henkilöstörahastoja valvotaan työ- ja elinkeinoministeriössä.
Henkilöstörahastot voi myös mieltää ”köyhän
miehen optioiksi”.
– Näissä on etuina verot ja sivukulut. Eli käytännössä työnantaja voi maksaa palkkioita ilman
työnantajan sivukuluja. Toinen kohta, mikä tässä
tulee etuna on, että myös työntekijän maksamat
työn sivukulut voi jättää pois. Käytännössä tässä
tulee kättelyssä 30 prosenttia enemmän käteen,
Fahlström sanoo.
– Jos tätä miettii duunaritasolta, niin tässähän
duunari pääsee tekemään vähän samaa kuin johtajat optioissaan. Tämä on jollain tasolla samantyyppinen, hän jatkaa.

Tiedetäänkö tarpeeksi?
Henkilöstörahastot ovat takoneet viime vuosina
kohtuullista tuottoa pitkästä taantumasta huolimatta. Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietalan
mukaan tämä näkyy TEMin tilastoista.
– Näitä rahastoja hoitavat kuitenkin ammattimaiset varainhoitajat, Hietala sanoo.
Henkilöstörahastot ovat varainhoitajille haluttuja asiakkaita. Tämän huomaa, kun netissä Google-hakukoneeseen kirjoittaa ”henkilöstörahasto”.
Hakutuloksiin nousee iso joukko maksettuja mainoksia. Salkunhoitajat käyvät rahastoista kovaa kilpailua.
Vaikka mainontaa aiheesta tuntuu piisaavan,
Hietalan mielestä henkilöstörahastoista tiedetään
edelleen liian vähän. Hän uskoo, että tiedon puute
on suurimpia syitä rahastojen suhteellisen vähäiselle suosiolle.
Jyrki Fahlström jakaa näkemyksen.
– Tästä mahdollisuudesta puhutaan liian vähän,
Fahlström toteaa.

Voiko rahastolla rikastua?
Fahlströmin mielestä henkilöstörahastoon voi
säästää sievoisen summan hyvällä tuottoprosentilla. Kuten missä tahansa muussakin rahastosäästämisessä, oleellista on pitkäjänteisyys.
– Tämä ei ole mitään kvartaalitouhua, hän
toteaa.
Henkilöstörahastoihin pätee perinteinen korkoa
korolle yhtälö. Mikäli rahastosta ei nosta joka vuosi
rahaa ulos, vaan antaa pesämunan kasvaa, vuosien saatossa summa voi kasvaa isoksi. Luonnollisesti lopputulos riippuu paljon myös siitä, millaista
tulosta oma työnantaja tekee, millainen tulospalkkaussopimus työpaikalla on ja kuinka hyvin salkunhoitaja onnistuu sijoitustoiminnassaan.
– Vuosittain pääomasta voi nostaa 15 prosenttia.
Meillä rahasto on ollut 10 vuotta, ja koko aikana en
ole nostanut ulos mitään. Jos ei nosta rahoja vuosittain ulos, niin siellä alkaa olla jo aika iso potti,
Fahlström sanoo.
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– Ovatko tulospalkkioiden
mittarit oikeita
vai vääriä?

Eri rahoituslaitosten sivuilta löytyy laskureita, joilla
voi kokeilla, miten säästöt henkilöstörahastossa pitkällä tähtäyksellä voivat kehittyä. Säästön voi nostaa
kokonaan ulos vain, jos työsuhde päättyy tai siirtyy
eläkkeelle. Mikäli henkilöstörahaston jäsen kuolee,
rahat siirtyvät kuolinpesälle ja perillisille.

Miten rahasto muodostetaan?
Apua ja neuvoa henkilöstörahaston perustamiseksi
saa useista rahoituslaitoksista, jotka tarjoavat varainhoitopalveluja. Ensimmäinen vaihe on kuitenkin henkilöstörahastokelpoisen tulospalkkiojärjestelmän luominen työpaikalle.
Henkilöstörahastoa suunniteltaessa työnantajan ja
henkilöstön on käsiteltävä henkilöstörahaston perustamista sekä tulospalkkioiden määräytymisperusteita
yhteistoimintalain mukaisesti. Samaa menettelyä on
noudatettava myös henkilöstörahastoerän määräytymisperusteita muutettaessa.
Työnantaja päättää henkilöstörahastokelpoisesta
tulospalkkiojärjestelmästä, ja henkilöstö vastaavasti
henkilöstörahaston perustamisesta ja sen säännöistä
sekä hallinnosta.
Henkilöstörahaston säännöissä määritellään muun
muassa henkilöstörahastoerän lisäosan maksamisen
salliminen rahastoon. Säännöissä määritellään myös,
milloin jäsenyys rahastoon alkaa ja miten valtuutettuja käytetään. □

Henkilöstörahasto

HENKILÖSTÖRAHASTO VOIDAAN PERUSTAA yritykseen, jossa on työsuhteessa
säännöllisesti vähintään 10 henkeä.
YRITYS, VIRASTO TAI KUNTA maksaa rahastoon tulos- tai voittopalkkiota ennalta
sovittujen perusteiden mukaan. Henkilöstörahastoerän enimmäismäärä määräytyy
yhdenmukaisten periaatteiden mukaan, ja kaikki yrityksen henkilöt kuuluvat henkilöstörahastoon. Henkilökohtainen tulos- tai voittopalkkio voi olla erisuuruinen eri
henkilöillä.
RAHASTO SIJOITTAA TULOS- ja voittopalkkiorahat mahdollisimman tuottavasti pienellä riskillä. Säännöt voivat määrätä rahaston sijoittamaan jonkin osan rahoista
omaan yritykseen.
TYÖNTEKIJÄ SAA NOSTAA rahasto-osuuttaan vuosittain korkeintaan 15 prosenttia
omasta osuudestaan.
TYÖNANTAJA EI MAKSA henkilöstörahaston kautta maksettavista tulos- tai voittopalkkiosta sivukuluja. Työntekijä saa nostaa rahasto-osuudesta 20 prosenttia
verottomana. Lopuista maksetaan veroa kuten palkkatulosta.
Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi/henkilostorahastot1
ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys, henkilostorahastot.fi
Lähde: Suomen henkilöstörahastojen yhdistys
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Päivitä jäsentietosi
ja voit voittaa 500 € lahjakortin!
Jäsenpalvelu 24h:ssa 15.8–15.10.2017
tietonsa tarkistaneiden tai päivittäneiden
kesken arvotaan kolme 500 € lahjakorttia.

.. ..
× P..AIVITA YHTEY
.. .. STIETOSI
× PAIVITA TYOSUH
DETIETOSI

Kun yhteystietosi, ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi ovat ajan tasalla,
pystymme palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Näin varmistat
myös, että liiton viestit tavoittavat sinut ja pystymme hoitamaan edunvalvontaasi
entistä paremmin.
Toimi näin:
• Kirjaudu Jäsenpalvelu 24h:on www.jhl.fi/24h
• Päivitä jäsentiedot Omat tiedot -sivulla
• Tallenna

VOITA
3 x 500€

JÄSENPALVELU

Tarvitsetko jäsenkalenterin vuodelle 2018?
Voit peruuttaa kalenterin, jos et halua sitä.
Peruutuksen voit tehdä helposti Jäsenpalvelu 24h:ssa.
Tarkistathan samalla omat jäsentietosi,
jotta osallistut 500 € lahjakortin arvontaan!
Teethän peruutuksen 30.9. mennessä.

:15:59
17 12

Toimi näin:
• Kirjaudu Jäsenpalvelu 24h:on www.jhl.fi/24h
• Päivitä jäsentiedot Omat tiedot -sivulla
• Valitse kohta ”Jäsenkalenterin lähettäminen kielletty”
• Tallenna

18.5.20
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Kannattaako vaatia
vakinaistamista?

Keijo Tarnanen, lakimies
Edunvalvontalinja, oikeudelliset asiat
keijo.tarnanen@jhl.fi

Määräaikaisten työntekijöiden kannattaa vaatia luottamusmiestensä tuella rohkeasti vakinaistamista. KKO:n tuore
päätös antaa siihen entistä paremmat edellytykset.
MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSOPIMUSTEN ketjuttaminen jatkuu JHL:läisillä työpaikoilla yleisenä huolimatta korkeimman oikeuden
monista ennakkopäätöksistä.
Työnantajien hyväntahtoisuuden ja lainkuuliaisuuden puuskaa odotellessa, on
asiasta taas kerran syytä muistuttaa.
Oikeuskäytäntö määräaikaisuuksien käytöstä alkaa olla varsin kattavaa ja selkeää.
Jos työnantajalla on jossain tehtävässä
pysyvä työvoiman tarve, ei määräaikaisuuksien käyttö niissä töissä ole sallittua, vaikka
yksittäisille määräaikaisuudelle olisi täysin laillinen peruste, kuten esimerkiksi sijaisuus. Tämä todettiin ennakkotapauksissa
KKO:2015:64 ja KKO:2015:65.
Tätä kirjoitettaessa ilmestyi korkeimman
oikeuden uusin ennakkopäätös määräaikaisuuksia koskien. Sen mukaan laissa säädetyn kelpoisuusvaatimuksen puuttuminen oli
perusteltu syy ottaa työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Aiemmin (KKO:2015:65)
korkein oikeus oli sen sijaan katsonut, ettei
työnantajan itsensä asettaman kelpoisuusehdon puuttuminen muodosta perusteltua
syytä käyttää määräaikaista työsuhdetta.
NYT LAKIIN PERUSTUVAN kelpoisuuden
puuttumisen katsottiin mahdollistavan jopa
sopimusten ketjuttamisen, kun työnantaja

Kysy asiasta

Askarruttaako mieltäsi jokin työelämään liittyvä kysymys? Lähetä se
osoitteseen motiivi-lehti@jhl.fi!
Välitämme sen eteenpäin.
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oli pyrkinyt koko ajan saamaan työhön kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän. Todettuaan ensin määräaikaiset työsopimukset
laillisiksi korkein oikeus teki kuitenkin hiukan yllättävän tulkinnan. Sen mukaan työnantajan olisi tullut selvittää, olisiko työntekijälle ollut tarjottavissa muuta työtä tai
koulutusta uusiin tehtäviin. Muun työn tarjoamista on tähän asti edellytetty vain, jos
työnantaja on aikeissa irtisanoa toistaiseksi
voimassa olevan työsuhteen.
Nyt kyse oli työntekijästä, jonka työsopimuksia oli ketjutettu kahdeksan vuoden ajan
ja jonka työsuhdetta olisi tullut pitää toistaiseksi voimassa olevana, ellei häneltä olisi
puuttunut vaadittavaa kelpoisuutta. Näiden
seikkojen vuoksi korkein oikeus linjasi, että
määräaikaisen työntekijän asema oli rinnastettavissa toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa työskentelevän asemaan.
Työnantajan olisi lojaliteettivelvoitteensa
nojalla tullut selvittää, oliko muuta työtä tarjottavissa. Nähdäkseni tämä uusi ennakkotapaus laajentaa entisestään niitä tilanteita, joissa työnantajalta kannattaa lähteä vaatimaan vakinaistamisia. Työnantajalla
on tapauksen perusteella velvollisuus pyrkiä estämään pitkään määräaikaisilla työsopimuksilla työskennelleen työntekijän työsuhteen katkeaminen muuta työtä tarjo-

Lue lisää

KKO:n (2017:55) päätös määräaikaisista työsopimuksista luettavissa Finlex.fi: http://www.finlex.fi/
fi/oikeus/kko/kko/2017/20170055

amalla, vaikka määräaikaisuudet ovat olleet
täysin laillisia. Työntekijöiden kannattaa lähteä luottamusmiestensä avustuksella vaatimaan rohkeasti vakinaistamista. Nyt siihen on paitsi oikea ajankohta myös entistä
paremmat edellytykset.

MÄÄRÄAIKAISTEN ASEMAN vahvistaminen
on ajankohtaista myös sote- ja maakuntauudistuksen takia. Uudistuksissa lähtökohdaksi on työntekijäjärjestöjen vaatimuksesta
otettu se, että tulevissa työnantajavaihdoksissa henkilökunta siirtyy uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteita noudattaen. Näin
työntekijät siirtyisivät uusien työnantajien palvelukseen niillä ehdoilla, jotka heillä
on voimassa siirtymishetkellä. Määräaikaiset työntekijät siirtyvät kuitenkin vain työsopimuksensa jäljellä keston ajaksi. Liikkeenluovutusperiaate ei kuitenkaan takaa, että
työsuhde määräajan päättymisen jälkeen
jatkuisi. Vaikka työsopimusten pitkä ketju
vanhan työnantajan palveluksessa on saattanut luoda työntekijälle kuvan työsopimusten jatkumisesta, voi uudessa organisaatiossa olla toisin. Vaatimus määräaikaisten
vakinaistamisesta on ajankohtaista juuri nyt,
kun ollaan vielä vanhojen työnantajien palveluksessa.

På svenska

När kan arbetstagaren med all
rätt kräva tillsvidareanställning?
Läs lagkolumnen på www.motiv.fi
fr.o.m. 12.9.

LUE
SUOMEKSI
5.9. alkaen
motiivilehti.fi

Motiv

HUR INLEDDE DU DIN YRKESBANA?
Jag har varit fastighetsskötare och serviceman vid Borgå stad
sedan 1985. Numera sköts stödtjänsterna av ett kommunalt
affärsverk. Jag är maskinmontör till utbildningen och har
också jobbat med båtinredning.
VAD MOTIVERAR DIG?
I jobbet installerar och provar jag ut hjälpmedel för äldre så att de
ska kunna fortsätta bo hemma. Jag får positiv respons och det
känns värdefullt att bidra till klienternas livskvalitet.
VAD GER DIG GLÄDJE I VARDAGEN?
Jag är tacksam över min familj och att jag har
ett jobb att gå till på morgonen.

Frihet att
komma och gå
text och foto Marina Wiik

VI KÖPTE VÅR första husbil våren 2012. Det var en dålig
affär, eftersom motorn havererade redan under den första
säsongen. Vid det laget hade jag och min fru ändå hunnit bli
så inbitna karavanare att det inte kom på fråga att kasta in
handduken.
Numera tillbringar vi nästan alla semestrar och veckoslut på
vägarna. Oftast reser vi på 200 kilometers radie från vårt hus i
Åby. Vi kollar väderprognosen innan vi åker och styr dit där det
är soligast. Oftast rör vi oss i trakterna av Ekenäs, Tammerfors
och Kotka. Ibland stämmer vi träff med bekanta som rör sig i
samma trakter, men för det mesta kör vi ensamma.
Karavanare har ett oförtjänt dåligt rykte. De flesta med
husvagn eller -bil är unga med familj. Många campingplatser
är övervakade och tystnar redan vid tiotiden. Vi har inte stött
på problem och brukar alltid hälsa på andra karavanare. Att
kalla oss en enda stor familj är nog ändå en överdrift.
DAGENS HUSBILAR är väl utrustade. Vår nuvarande har både
badrum, ugn och golvvärme. Sängarna är så sköna att jag
sover bättre i dem än hemma. Eftersom utrymmet i en husbil är begränsat, lönar det sig att välja sitt ressällskap med
omsorg. Jag och frun har vanan inne efter att ha delat motorbåtskoj i över 30 år.
Vi föredrar att övernatta i naturen framom campingplatser. I
juli åkte vi bland annat till Repovesi naturskyddsområde. Efter
att ha parkerat och fällt ut markiserna gick vi längs en väldigt
fin naturstig. Vi har också alltid med oss cyklar bakpå bilen.
Att cykla är ett utmärkt sätt att lära känna nya platser. Ibland
hittar man oväntade pärlor.
Det bästa med att ha husbil är frihetskänslan. Jag behöver
bara sätta mig bakom ratten för att känna lugnet sprida sig i
kroppen. En dag går resan kanske ändå till Italien? □

PETER NORDSTRÖM
född 1959
FAMILJ
fru och två vuxna
barn
JOBB
fastighetsskötare
vid Borgå lokalservice,
förtroendeman
HOBBY
fiske

MOTIIVI 45

UUTISET

Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi Koonnut: saija.heinonen@jhl.fi

Kohti neuvottelukierrosta

SAK on julkistanut tavoitteensa syksyllä alkavalle
neuvottelukierrokselle. Tavoitteet on laadittu
yhdessä SAK:laisten liittojen kanssa.

2
OPPIMISEN EDELLYTYSTEN
TURVAAMINEN TYÖPAIKOILLA
• Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät tarpeet
• Työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevien pelisääntöjen päivittäminen
• Työpaikkaohjaajien koulutus, työaika ja
korvaus
• Yli kuusi kuukautta kestävän työpaikalla
tapahtuvan oppimisen toteutustavaksi
oppisopimus

1

NOLLATYÖSOPIMUSLAISTEN ASEMAN
PARANTAMINEN JA KÄYTÖN RAJOITTAMINEN
• Työajan vakiintuminen ja sen seuranta
• Työajasta sopiminen työsopimuksissa
• Vähimmäistyöaika 18 tuntia viikossa
• Osa-aikatyönä tai muuna silpputyönä
teetettävän työn määrän rajoittaminen

4

3
TÄYDEN ELÄMÄN TYÖPAIKKA
• Työn ja perheen parempi yhteensovittaminen (esim. nykyistä pidempi isyys-/
vanhempainvapaa, sairastuneen perheenjäsenen hoitamisen joustot)
• Työssäjaksamisen tukeminen
• Sairauspoissaolojen vähentäminen

PAIKALLINEN SOPIMINEN
• Tasapainoisen neuvotteluaseman edistäminen
• Lisää paikallista sopimista työnantajan
yksipuolisten päätösten sijaan

Sattuiko reissussa vahinko?
Hae korvausta
verkossa rahat tilille jopa
päivässä!

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.

turva.fi/jhl
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109

Ilouutisia
Aasiasta

KYSY IHMEESSÄ

HISTORIAN HAVINAA. Filippiineillä otettiin
elokuussa iso askel kohti yhtenäistä ay-liikettä
ja sopimisen kulttuuria, kun maan senaatti
hyväksyi yksimielisesti julkisen sektorin järjestäytymistä ja neuvotteluoikeuksia koskevan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen. Filippiinit on ensimmäinen Aasian
maa, joka sopimuksen ratifioi.
JHL ja Pardia yhdessä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa
ovat olleet tukemassa kampanjaa.
JHL on toiminut Filippiinien julkissektorin

Oikaisu Motiivi-lehti nro 6/2017
JHL:n uusi hallitus
Motiivi-lehden nro 6/2017 sivujen 18–19 jutussa
”JHL vahvimmaksi” on listattu JHL:n edustajistokokouksen valitsemat JHL:n uuden hallituksen jäsenet. Listasta puuttuu 7 nimeä, ja jutussa
on virheellisesti kerrottu hallituksen jäsenmääräksi 16. Oikea määrä on 23, joista uusia on 16.
Lisäksi edustajiston varapuheenjohtajan Marjo
Justénin yhdistyksen numero on 130 eikä 115,
kuten jutussa virheellisesti ilmoitettiin. Toimitus
pahoittelee virheitä ja toivottaa onnea uudelle
hallitukselle!

Koskeeko
”rokotepakko”
avustajia?

ay-väen yhteistyökumppanina jo 2000-luvun
alusta lähtien, ja nyt saavutetun sopimuksen
ratifiointi on 7 vuoden kampanjoinnin tulos.

Jutusta puuttuneet hallituksen jäsenet:
Nieminen Raili, Kunta, Oulu
Alanko Karita, Kunta, Oulu
Helala Aira, Kunta, Pohjanmaa
Isomöttönen Vesa, Kunta, Pohjanmaa
Raunela Tommi, Kunta, Satakunta
Sjölund Janne, Kunta, Varsinais-Suomi
Luoma Mikaela, Kunta, Varsinais-Suomi
Oikaisu Motiivi-lehti nro 06/2017, sivu 25
Raati-palstalla haastatellun Jaakko Turtiaisen
ammattinimike on virheellinen, oikea on lähihoitaja.

Enää pikku hetki niin päästään
tutustumaan liiton täysin
uudistuvaan verkkopalveluun!

Päivitä tietosi
ja voita!

Peruspalvelujen
ammattilainen!

Ilmianna
hyvät kädet!

Kun yhteystietosi,
ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi ovat ajan
tasalla jäsenrekisterissä,
pystyy liitto palvelemaan
sinua ja tavoittamaan sinut
paremmin. Tarkista ja päivitä nyt ja voita 500 euron
lahjakortti.
jhl.fi/24h

Lokakuussa puhtaus-,
ravitsemis- ja tekstiilihuollon hyvinvointitapahtumassa huolletaan niin
kehoa kuin mieltä. Kaksi
päivää täyttä hyvinvointitykitystä! Katso ohjelma:
jhl.fi ja ilmoittaudu
viimeistään 18.9.
jhl.fi/24h

Etsikäämme ja tuokaamme esiin henkilöitä, yhteisöjä, kampanjoita ja projekteja, jotka
omalla työllään varmistavat joka päivä, että olemme
hyvissä käsissä. Sen he
ovat ansainneet.
jhl.fi -> hyvissä käsissä
kotona

TARTUNTATAUTILAISSA säädetään
työntekijän rokotussuojasta potilaiden suojaamiseksi. Lain mukaan hoitohenkilökunnan on otettava rokote, jos
hoidettavat ovat erityisen herkkiä sairastumaan tartuntatauteihin. Tällaisia
ovat henkilöt, joiden vastustuskyky on
alentunut, imeväisikäiset ja hyvin iäkkäät potilaat.
Hoitohenkilökunnalle annettavia
rokotteita ovat tuhkarokko- ja vesirokkorokotteet. Jos työskentelee paikoissa, joissa on tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita, on otettava kausi-influenssarokote. Imeväisikäisten hoitajilta vaaditaan rokotussuojaa myös hinkuyskää vastaan.
Toisinaan päivähoitohenkilöstö, koulunkäynninohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat työskentelevät vakavasti
sairaiden tai vastustuskyvyltään alentuneiden parissa. Tällöin on vastuullista selvittää rokotussuojan tarpeellisuus lääkärin kanssa ja ottaa tarvittaessa rokote. Jos siitä kieltäytyy, voi
työnantaja siirtää kyseisen työntekijän muualle.
Jos työntekijän rokottaminen esimerkiksi kausi-influenssaa vastaan
on lääkärin mukaan tarpeellinen avustettavan suojaamiseksi ja työntekijä
siitä kieltäytyy, voi tilanne johtaa henkilön irtisanomiseen. Jokainen tapaus
on tarkasteltava erikseen eikä mitään
yleistä ”varmuuden vuoksi” rokottamista voida keneltäkään vaatia.
Avustajan on hyvä selvittää jo työhaastattelussa työnantajan edellyttämät rokotteet. Jos avustettavan terveydentila työsuhteen aikana heikkenee, voi tilanteen arvioida uudestaan.

Kysy ihmeessä
Lähetä kysymyksesi
Motiivi-lehdelle osoitteeseen
motiivi-lehti@jhl.fi. Välitämme
sen eteenpäin aihepiirin
asiantuntijalle ja kerromme
ratkaisut tällä pastalla.
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Familjevänlighet
en lönsam affär
Ibland behövs arbetstagarna mer hemma än på
jobbet. Väestöliitto hjälper arbetsplatser att bli
familjevänligare.

text Marina Wiik foto Tomsickova Tatyana, Dobo Kristian ja Andrey Popov/Shutterstock.com

H

ar du svårt att få jobb och övrigt liv
att gå ihop? Du är inte ensam. Enligt
en färsk undersökning har 40 procent av finländerna i åldern 28–37 år
samma problem.
– Våra familjebarometrar visar att många till och
med anser att flexibilitet på arbetsplatsen är viktigare än hög lön, säger Lassi Köppä vid befolkningsförbundet Väestöliitto.
Köppä leder programmet Familjevänlig arbetsplats, som erbjuder arbetsgivare verktyg för att tillmötesgå anställda i olika livssituationer. En av de
fjorton arbetsplatser som deltagit i pilotskedet är
Barnavårdsföreningen i Finland.
Enligt verksamhetsledaren Pia Sundell rimmar
programmet väl med föreningens allmänna verksamhetsprinciper. Hon tror också att familjevänlighet kan ge arbetsplatsen direkta fördelar.
– Inom socialsektorn är kampen om goda medarbetare hård. Eftersom vi inte kan locka med
höga löner, måste vi hitta andra sätt att framstå
som en attraktiv arbetsgivare.
På listan över de övriga deltagarna finns bland
annat FPA, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
och Joensuu stad. Telekommunikationsbolaget
DNA hör till dem som fått mest uppmärksamhet
för sin medverkan. I somras införde bolaget en
veckas extra semester för nyblivna far- eller morföräldrar.
– Vi är medvetna om att alla inte har ekonomiska möjligheter till liknande åtgärder. Redan en
ökad medvetenhet är ett steg i rätt riktning, säger
Köppä.

Bara på finska
Konceptet för Familjevänlig arbetsplats utvecklades under fem öppna workshopar. Arbetet på
arbetsplatserna inleddes med en kartläggning av
det aktuella läget genom en personalenkät.
– Det räcker inte att arbetsplatsen hävdar sin
familjevänlighet i personalstrategier eller arbetshälsoplaner om orden saknar täckning i verkligheten, påpekar Lassi Köppä.
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Utgående från enkätsvaren har arbetsplatserna
fått individuella råd om vilka punkter som behöver
åtgärdas och hur det kunde ske. I slutet av den ettåriga processen följs resultatet upp av en ny personalenkät. De som slutfört projektet får bland
annat rätt att i fortsättningen använda Familjevänlig arbetsplats-logon i sin marknadsföring.
Barnavårdsföreningen har bara en inlämningsuppgift kvar innan de är där. Under det gångna
året har föreningen blivit ordentligt synad i sömmarna. Cheferna har varit på utbildningar om vad
familjevänlighet innebär och de har i sin tur hållit
workshopar för sina arbetsgrupper.
– Det är viktigt att alla medarbetare inser att det
inte är orättvist om småbarnsföräldrar tar tjänstledigt under sommaren eller om en ensamstående
tar hand om sina åldersstigna föräldrar och jobbar
på distans, säger Pia Sundell.
Både hon och Köppä poängterar att arbetsplatsens familjevänlighet står och faller med chefernas attityd.
– När tänket ska omsättas i vardagen spelar cheferna jättestor roll. Om de har en tillåtande och
förstående grundinställning, strålar det ut i hela
arbetsgemenskapen, tror Sundell.
Under sin medverkan i programmet har Barnavårdsföreningen märkt att de gör mycket rätt, men
att det också finns förbättringspotential. Genom
enkäten fick föreningen till exempel reda på att
det fanns luckor i den handledning som gavs åt
anställda som återvände från familjeledigheter.
Tills vidare fungerar Familjevänlig arbetsplats i
huvudsak på finska, vilket enligt Sundell medfört
vissa utmaningar.
– Vi översatte själva materialet till svenska.
Under handledningen har det varit möjligt att
utrycka sin fråga eller tanke på svenska, men svaret har kommit på finska.

Förlegad arbetskultur
Förutsättningarna för familjevänlighet är goda
i Finland. Till skillnad från många andra länder
är det inte lagstiftningen, utan snarare en förle-

FAMILJEVÄNLIGHET riktar sig inte
bara till småbarnsföräldrar. Alla kan
behöva specialarrangemang på jobbet under någon period i livet.

– Familjevänligheten står och
faller med chefernas attityd.

gad arbetskultur, som sätter käppar i hjulet. Det
kan bland annat handla om att arbetstagare inte
har möjlighet att jobba på distans på grund av att
arbetsgivaren inte litar tillräckligt på dem. Finländare arbetar också mer sällan deltid än andra
européer.
– Tröskeln att föra deltidsjobb på tal med chefen är ofta så hög att många i stället väljer att byta
jobb efter vårdledigheten, säger Köppä.
Sundell påpekar att varje medarbetare, även en
som inte har barn, kan befinna sig i en situation
då hen av en eller annan orsak måste fundera på
hur livspusslet ska gå ihop.
– Tröskeln att ta upp dylika frågor med arbetsledningen ska vara låg. Om viljan finns, går det
oftast att ordna på något sätt.
Hon är övertygad om att flexibilitet betalar tillbaka sig i slutändan.
– Om arbetsgivaren är förstående och tillåtande, tror jag att också personalen bjuder till i
situationer då det krävs lite extra. En bra arbetsmiljö leder också till mindre sjukfrånvaro, vilket
betyder inbesparingar i reda pengar.
Pilotskedet avslutas i mars 2018 och då är det
tänkt att Familjevänlig arbetsplats ska börja bära
sig ekonomiskt. Enligt Köppä är det ett verkligt
test på om det finländska arbetslivet är redo att
tänka i nya banor – och betala för det.
– Vi grunnar ännu över prissättningen för tjänsterna, men jag hoppas att mindre arbetsplatser som föreningar och aktörer inom tredje sektorn också i fortsättningen ska kunna delta, säger
Köppä.□

S VÅ R E K VAT I O N

40 %
I ÅLDERN 28-37 ÅR

tycker det är svårt att kombinera arbete
och övrigt liv, visar en utredning som
ANM:s projekt Arbetsliv 2020,
Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes
och Arbetshälsoinstitutet låtit utföra.
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ARBETSPLATSER

deltog i Väestöliittos pilotprojekt
Familjevänlig arbetsplats. Programmet
går ut på marknaden i mars 2018.
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KO L U M N I

Työtä ja suupieliä tuunaamaan

L

omien jälkeen pää on terävänä. Rentoutuneena
mieleen on saattanut pälkähtää monia työtä koskevia muutosideoita, joilla siitä tulisi mieluisampaa ja se sujuisi entistä paremmin. Tai miten ei
tarvitsisi tuntea kaiken aikaa huonoa omaatuntoa, kun asiakkaille ei riitä tarpeeksi aikaa. Mutta ei tarvita kuin pari päivää, niin entinen meno jatkuu ja hyvät ideat hulahtavat kiireeseen. Siksi ideoiden viemiseen esimiehelle ja työkavereille kannattaisi tarttua välittömästi lomalta palattua.
Tätä sanotaan tuunaukseksi. Entisaikaan tuunattiin vaatteita. Muistan, kuinka parantelin farkkuja ompelemalla
levennyskaistaleen housunlahkeisiin. Ne uudistuivat hienon
kukikkaiksi ja muodikkaiksi. Samaa voi tehdä työlle. Olen
ollut niin monella työpaikalla ja nähnyt, että jopa ihmeitä
voi tapahtua. Työn tavoitteet voivat saada uusia sisältöjä,
tekemisen tapoja voi vaihdella ja myös yhteistyötä työkavereiden sekä asiakkaiden kanssa voi tehdä uudella tavalla.
Virkistyy. Sinä olet oman työsi paras asiantuntija.
Eräs tuunauskeino on rutiinien rikkominen. Entäpä jos
jättäisimme jotain pois tai ottaisimmekin uusia tehtäviä
entisten lisäksi? Helsingin kaupungin Vuosaaren vanhusten
kotihoidossa menestysreseptin sisältö kuulostaa yllättävältä:
työpäivät muutettiin yhdeksän tuntia pitkiksi, ja viikonloppuisin henkilökuntaa on töissä lähes kuten arkenakin.
Lisäksi työpäiviä voi olla peräkkäin enintään neljä, minkä
jälkeen on oltava vähintään kaksi vapaapäivää. Lähihoitajien kannalta tämä oli yksi uudistuksen tärkeimpiä sisältöjä,
koska yhden vapaapäivän aikana ei ehtinyt aiemmin kunnolla palautua.
Työtäkin järjestettiin kiireettömämmäksi. Miksipä asiakkaita pitäisi suihkuttaa ani varhain, kun sen ehtisi tehdä
myöhemminkin? Vaikka työpäivää jatkettiin, henkilöstö koki
työn mielekkyyden ja työnhallinnan tunteen parantuneen.
Eli vaikka työmäärä nousi, niin silti työt ehditään tekemään
rauhassa ja aikaa jäi jopa sellaiselle, joka ennen laiminlyötiin. Työajasta tehtiin myös kiertävä, joten jokainen voi
suunnitella elämäänsä pitkälle eteenpäin. Asiakkaatkin ovat
tyytyväisempiä.

Eräässä järjestämässäni kunnan tuunaustyöpajassa todettiin, että aluksi pitää avata omat silmät. Ennen kuin muutos voi alkaa, on huomattava, että työpaikan toiminnassa,
mutta myös omassa ajattelussa ja toiminnassa on korjaamisen varaa. Ja se juuri on vaikeata.
Varsin villejäkin ideoita syntyi: miksi aamiaista on tarjottava aina kello 7, eikö kukin asukas voisi tulla syömään omaa
tahtiaan? Entäpä jos hankkisimme peilin ajanseurantalaitteen yläpuolelle ja tuunaisimme aamulla suupielet hymyyn?
Näin voisimme vaikuttaa nopeasti työpaikan ilmapiiriin,
koska tunteet tarttuvat, erityisesti negatiiviset. □

Marja-Liisa Manka
on työhyvinvoinnin
asiantuntija. Hän on
työskennellyt Tampereen
yliopiston työhyvinvoinnin
professorina ja kirjoittanut
tietokirjoja.
KUVA Merja Ojala.

Entäpä jos hankkisimme peilin
ajanseurantalaitteen yläpuolelle
ja tuunaisimme aamulla
suupielet hymyyn?
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Uudistunut eWertti helpottaa päivärahan hakemista
Työttömyyskassan Nettikassa eWertti uudistui kesäkuun alussa.

nöksen mukaan sitä voitiin maksaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde

Olemme saaneet hyvää palautetta etenkin eWertin pikajatko-

oli päättynyt viimeistään 31.12.2016. Pitkän työuran perusteella

hakemuksesta, joka on näkyvillä eWertin etusivulla silloin, kun

maksettavaa korotettua ansio-osaa ei voida enää maksaa 1.7.2017

päivärahaa on mahdollista hakea. Voit käyttää sitä, kun olet nor-

lukien, vaikka sitä ei siihen mennessä olisi maksettu enimmäisai-

maalin hakujaksosi aikana ollut joko kokonaan työtön tai lomau-

kaa.

tettu. Sitä on mahdollista käyttää myös silloin, kun olet ollut koko
hakujakson ajan koulutuksessa tai TE-palvelussa, eikä sinulla ole
ollut poissaolopäiviä. Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, tai jos
jotain on edellisen maksun jälkeen muuttunut, käytä muutettavaa
jatkohakemusta. Sen löydät helposti hakemukset -osiosta.

Seuraa hakemuksen käsittelyvaihetta
Koska hakemukset käsitellään työttömyyskassassa saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä, voit itse seurata oman hakemuksesi tilannetta helposti. Se onnistuu menemällä työttömyyskassan
kotisivuilla jhl.fi/tyottomyyskassa Käsittelytilanne -palveluun tai
soittamalla eEmeli Puhelinkassaan. Molemmista saat tietoosi kassan yleisen käsittelytilanteen, ja voit verrata oman hakemuksesi
saapumispäivää parhaillaan käsittelyssä oleviin hakemuksiin. Kun
kirjaudut eWertti Nettikassaan, näet oman hakemuksesi käsittelytilan hakemukset -osiosta.
Käsittelytilanne-palvelu päivittyy tunnin välein. Silti päivä-

Kesällä jälleen paljon hakemuksia
Työttömyyskassaan saapuneiden hakemusten määrä moninkertaistui kesäkuun puolenvälistä heinäkuun loppuun. Hakemusmääriin
varauduttiin jälleen monin tavoin. Muun muassa hakemusten
käsittelyn maksatusjärjestelmä uudistettiin loppukeväästä, ja kassaan palkattiin lisää henkilökuntaa. Myös henkilökohtaista puhelinpalvelua supistettiin kesällä, jotta henkilökunta saattoi keskittyä
hakemusten käsittelemiseen. Lisäksi päivärahan hakijoita ohjeistettiin monin eri tavoin hakemusten täyttämisessä jo ennen kesää.
Hakemukset on käsitelty kuluneenakin kesänä lain mukaisessa
määräajassa ja osin huomattavasti tätä nopeamminkin. Työttömyysturvalain mukaan päätös työttömyysetuudesta on annettava, tai lisäselvityspyyntö on tehtävä, viimeistään kolmantenakymmenentenä kalenteripäivänä hakemuksen saapumisesta. Mikäli
hakemusta käsiteltäessä joudutaan pyytämään lisäselvityksiä,
päätös on annettava viimeistään neljäntenätoista kalenteripäivänä

määrät tuntuvat toisinaan vaihtuvan hitaasti. Tilanteen aiheuttaa

siitä, kun työttömyyskassalla on ollut käytettävissään ratkaisemi-

useimmiten se, että toisinaan hakemuksia saapuu muita päiviä

seen tarvittavat tiedot.

huomattavasti enemmän.

Oman hakemuksen käsittelyyn voi vaikuttaa, kun täyttää
hakemuksen alun alkaen huolellisesti sekä toimittamalla sen ohes-

Siirtymäaika päättyi

sa kaikki tarvittavat liitteet. Yhä useampi hakemus onkin saapunut

Pitkän työuran perusteella maksettavasta korotetusta ansio-osasta

niin, ettei kassan ole tarvinnut pyytää lisäselvityksiä, vaan on

luovuttiin vuoden alussa voimaan tulleessa laissa. Siirtymäsään-

päästy heti antamaan päivärahapäätös.

eEmeli Puhelinkassa
päivystää kellon ympäri
numerossa:

010 190 300

eEmeli
Puhelinkassa

ja henkilökohtaisesti
maanantai-perjantai klo 9-14.
eEmelissä voit tehdä kokonaan työttömän
jatkohakemuksen, saat ohjeita sekä voit
tiedustella maksupäivää ja käsittelytilannetta.
(Hinta kiinteästä verkosta soittaessa paikallisverkkomaksu
ja matkapuhelinverkosta soittaessa oman operaattorin
hinnoittelun mukaan.)

eWertti Nettikassa

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

www.jhl.fi/tyottomyyskassa

Julkisten ja hyvinvointialojen
työttömyyskassa

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

Opas kauneuteen ja hyvään oloon
TUTUSTUMISTARJOUS

MOTIIVI-LEHDEN LUKIJOILLE
Kauneus & Terveys antaa sinulle hyödyllisiä
vinkkejä kauneudenhoitoon, terveyteen,
kuntoiluun, ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvissä asioissa. Kauneus & Terveys
on palveleva ja elämänläheinen – unelmia
unohtamatta.

Tilaa ja tutustu!
Saat lahjaksi kauniin Saffiren Candrahelmikaulakorun ja Lumenen kosmetiikkaa.

6 nroa

Lahjojen arvo
yht. 112,70 €!

SAMAT EDUT SAAT MYÖS TILAAMALLA NETISTÄ:
www.kauneusjaterveys.fi/tilaus Tarjouskoodisi on: PU7KT411
Irrota ja postita heti!

Irrota ja postita heti!

Irrota ja postita heti!

25€
(norm. 46 €)

+ upeat lahjat!

Irrota ja postita heti!

TILAUS- JA ARVONTAKORTTI
Kyllä kiitos, tilaan Kauneus & Terveys -lehden huippuedullisesti tutustumishintaan:

Kauneus
& Terveys
maksaa
postimaksun

PU7KT411

■ 6 nroa vain 25 € (norm. 46 €).
■ Saan lahjaksi Saffiren Candra-helmikaulakorun ja Lumenen kosmetiikkaa. Arvo yht. 112,70 €.
■ Saan myös Kauneus ja Terveys -lehden digilehdet ja arkiston maksutta käyttööni.*
Tilaus on edullisen jatkuvan tilauksen 1. jakso ja alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

TILAUKSELLANI VOIN VOITTAA

• 35 000,00 € puhtaana käteen • 1 000,00 € joka kuukausi vuoden 2017 ajan
Etunimi

Sukunimi

Jakeluosoite

Tunnus: 5007489

Postinumero- ja postitoimipaikka

Infokoodi: 7KT41

*Sähköpostiosoite (toimitamme tilausvahvistuksen ja digilehden lukuoikeuden sähköpostiisi)

00003

■ Kyllä, haluan sähköpostiini kilpailukutsuja, ainutlaatuisia etuja ja edullisia tarjouksia A-lehdiltä.

VASTAUSLÄHETYS

A-lehtien jatkuva tilaus on tavallista reilumpi. Saat jokaisen jakson alkamisesta tiedon 1 kk ennen, jotta voit rauhassa päättää jatkosta. Tilaus jatkuu, kunnes toisin päätät. Jatkuva tilaus laskutetaan
kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron. Tilauksesi ollessa voimassa sinulla on jatkuva voittomahdollisuus A-lehdet Oy:n Suurarvonnassa
ja saat tilauksesta myös K-Plussa-pisteitä. Osallistujan nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoa ja arvonnan säännöt: www.a-lehdet.fi/
asiakaspalvelu. Tutustumistarjous on voimassa kotimaassa uusille tilaajille 30.9.2017 asti. Tilaajalahjasi lähetetään sinulle noin kuukauden kuluttua siitä, kun tilausmaksu on maksettu.
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