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Ammatillisuuden
vähättelyllä on hintansa
ON VAIKEA YMMÄRTÄÄ, miten joitain töitä voidaan vähätellä epämääräisellä ja arvottomuutta herättävällä käsitteellä – tukipalvelut. Säästöhuumassa on tyystin unohdettu, että kaikilla palveluketjun ammattilaisilla on tarkoitus, jotta kuntalainen kokee palvelun hyväksi.
Työelämän kehittäminen on vaihtunut työelämän köyhdyttämiseen. Vallalla on ajatus, että kuka tahansa osaa tehdä mitä
tahansa. Ammattilaisten määrää halutaan supistaa ulkoistamalla
palveluja ja siirtämällä toisen ammattiryhmän työtä niille, joilla ei
ole kyseisen tehtävän vaatimaa osaamista.
Muun muassa vanhusten yksityisissä palvelutaloissa vähennetään jatkuvasti siivoojia ja kokkeja voitontavoittelun vuoksi. Heidän työnsä siirretään lähihoitajille. Lähihoitajan hoiva- ja hoitotyö kärsii, kun voimavaroja hajautetaan moniammattillisuuden hanskaamiseen. Tämä malli ei anna kokemusta hyvästä hoidosta.
Motivaatio keskittyä omaan työhön heikkenee, koska työantaja ei arvosta lähihoitajan perustehtävää. Lähihoitaja ei ole siivouksen eikä ruoanlaiton ammattilainen. Ammattitaidottomuus näissä
töissä voi aiheuttaa vaikka ruokamyrkytyksen tai epidemian.
Työnantajat suosivat riskeistä välittämättä palveluketjujen pilkkomista säästöjä hakiessaan,
mutta sillä on hintansa. Huono palvelu koituu usein omistajan tappioksi. Työntekijät sairastuvat kasvaneen työtaakan alla, ja henkilöstökulut kasvavat. Palvelujen kilpailutuksessa laadultaan
ja maineeltaan huono tuottaja menettää markkinoita ja asiakkaita. Loppujen lopuksi me ihmiset
olemme valmiit maksamaan inhimillisyydestä ja tunteesta, että voimme hyvin ja meitä arvostetaan. Ja asiakashan on edelleen oikeassa?
Suomen yksityistyvillä markkinoilla pitää keskittyä tuottamaan palveluja asiakas edellä. Silloin
ammattilaisilla on homma hallussa ja ammattitaitoon satsataan. Työntekijä pistää parastaan, kun
yhteiskuntavastuunsa ymmärtävä yritys tarjoaa kannustavaa palkkaa ja säällisiä työehtoja.
Suomessa julkisen sektorin tuottajakumppanina pitäisi olla vain yhteiskunnallisen yrityksen
merkin saaneita yrityksiä. Lisäksi laissa pitäisi määritellä, että niiden voitosta 51 prosenttia on
palautettava yrityksen kehittämiseen muun muassa palkkoihin, palkkaamiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen. Lopputuotteena
PÅ
on laadukkaita palveluja, joita sekä työnantaja että työntekijä voivat suosiSVENSKA
tella rinta rottingilla.
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Ensihoitajille
luotiliivit ja kypärät
ENSIHOITAJAT JA PALOMIEHET aiotaan varustaa luodinkestävillä liiveillä ja suojakypärillä. Syynä varautumiseen on viranomaisiin kohdistunut väkivalta ja sen uhka niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa.
Sisäministeriö on ohjeistanut maan 22 alueellista pelastuslaitosta kartoittamaan tilanteen ja hankkimaan tarvittavat suojavarusteet henkilöstölle tämän ja ensi vuoden aikana.
Hankintaa perustellaan poliisin kanssa tehdyllä riskiarviolla. Sen
mukaan pelastuslaitoksen henkilökunta joutuu etenkin ensihoitotehtävissä yhä useammin tilanteisiin, joissa väkivalta kohdistuu auttajiin.
Helsingissä ensihoidon henkilöstöllä on ollut jo pitkään käytössä viiltosuojaliivit. Niille on käyttöä, sillä pelastustyöntekijät kohtaavat väkivaltatilanteita viikoittain.
Vuoden 2016 Kunta10-tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia hoitajista ja lähihoitajista kohtaa väkivaltaa työssään, palomies-pelastajista 37
prosenttia.
Sisäministeriö on ohjeistanut pelastuslaitosten henkilökuntaa myös virkapuvun käytössä. Se kehottaa välttämään virkapuvun käyttöä vapaa-aikana ja toivoo, että virkapukuiset välttäisivät matkustamista julkisissa liikennevälineissä.

Nolla ei ole vaihtoehto, on JHL linjannut
palkankorotustavoitteitaan.
Yleisin kuukausiansio on 2 500 euroa

Eläköön perhepäivähoito!
Kotka aloitti ensimmäisenä kaupunkina kunnallisen
perhepäivähoidon vuonna 1966, Lappeenranta oli hyvä
kakkonen vuotta myöhemmin.
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Lappeenrannan
kirjastoissa kiertää marraskuun ajan perhepäivähoitonäyttely, jossa on esillä lasten piirustuksia ja valokuvia perhepäivähoidon arjesta.
- Lasten ja hoitajien läheinen vuorovaikutus, retket
kotiympäristöön ja lasten yhteinen puuhastelu hoitajien kanssa ovat perhepäivähoidon erityispiirteitä,
sanoo perhepäivähoidon ohjaaja Teija Hirvonen.
Tätä nykyä Lappeenrannassa työskentelee 40 kunnallista perhepäivähoitajaa.
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Kokoaikatyötä tekevien yleisin kokonaisansio on 2 500–2 599 euroa kuukaudessa. Sen verran ansaitsevia on 69 000. Tyypillisiä ammetteja, joissa tienattiin tuon verran, ovat sairaanhoitajat, lastentarhanopettajat ja rakennustyöntekijät.
Kokonaisansioon on laskettu mukaan peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät,
ylityöansiot ja luontoisedut, mutta ei tulospalkkiota tai lomarahoja.
Kokoaikaisten mediaaniansio oli viime vuonna 3 001 euroa kuukaudessa.
Puolet kokoaikatyötä tekevistä ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.
Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 368 euroa kuukaudessa. 63 prosenttia
kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi keskiarvoa vähemmän.

2 500 e 69 000 63 %
on kokoaikaisten
palkansaajien yleisin
palkka kuukaudessa.

palkansaajaa ansaitsi
viime vuonna 2 500-2 599
euroa kuussa.

ansaitsi vähemmän kuin
suomalaiset keskimäärin,
eli 3 368 euroa.
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Mixun tarina
kiinnosti lukijoita
Edellisen Motiivin kiinnostavin juttu oli
lukijoiden mielestä mielen sairauksia ja
työelämää peilannut artikkeli. Juttu oli
otsikoitu ”Mieli sairastaa, työ kuntouttaa”.
Tarinan pääosassa oli Mika-Petri
”Mixu” Lauronen, joka sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Samalla
jutussa esiteltiin Helsingin Klubitaloa,
joka on toiminut jo 30 vuotta mielenterveyskuntoutujien kohtaamis- ja tukipaikkana.
Jutun kirjoitti toimittaja Ulla Puustinen ja kuvat otti Vesa Laitinen.

Joka kolmas jatkaisi

PERÄTI JOKA KOLMAS 54–62-vuotias harkitsee töiden jatkamista tulevina eläkevuosinaan.
Työskentelyä harkitsevat etenkin yrittäjät, korkeakoulutetut ja pienipalkkaiset, jotka ovat huolestuneita eläkkeidensä riittävyydestä.
Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen kyselytutkimukseen, johon vastasi 2 179 henkilöä. Sen
mukaan keskimääräistä useammin työskentelyä harkitsevat 60–62-vuotiaat, korkeakoulututkinnon suorittaneet ja yrittäjät. Reilu kolmannes vastaajista perustelee kuitenkin työhalujaan taloudellisilla syillä, eli odotettavissa olevan eläkkeen pienuudella.
Keskimääräistä harvemmin työskentelyä eläkkeen ohessa harkitsevat julkisen sektorin työntekijät, terveydestään huolestuneet sekä ne, joiden puoliso ei ole enää töissä.
Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi jäävänsä eläkkeelle täsmälleen omassa eläkeiässä. Suomalaisilla on kuitenkin kiinnostusta myös eläkkeelle siirtymisen joustoihin. Noin joka kuudes
arvioi siirtyvänsä eläkkeelle ennen omaa eläkeikäänsä, ja reilu neljännes oman eläkeikänsä jälkeen.
Seitsemän prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä, joka korvasi vuoden alussa toteutuneessa eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen.
Varhennetulle eläkkeelle voi jäädä, kun on täyttänyt 61 vuotta. Samanaikaisesti voi käydä myös
osa-aika- tai kokoaikatyössä, ja kertyneestä eläkkeestä voi nostaa puolet tai 25 prosenttia.
Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio onkin yllättänyt eläkelaitokset. Esimerkiksi
Kevaan (ent. Kuntien eläkevakuutus) tuli ensimmäisen puolen vuoden aikana, eli tammi-kesäkuussa 2017, yli 2 300 eläkehakemusta.
Lisätietoja www.etk.fi

Myös Motiivin kansijuttu Nasima Razmyarista sai runsaasti kiitosta. Juttu
kertoi turvapaikanhakijana Suomeen tulleen Razmyarin polusta Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi.
Jutun kirjoitti Ulla Puustinen ja kuvat
olivat Wilma Hurskaisen.
Kiitos palautteen antajille! Onni suosi
seuraavia: Ulla Oikarinen, Kontiomäki,
Lasse Rundgren, Pello ja Seija Willman,
Hyvinkää.
Anna palautetta tämän lehden jutuista
15.11. mennessä: motiivilehti.fi/palaute
Palautteen antajien kesken arvotaan
JHL-tuotteita.

Ohjelmassa mm.
• Esimiehen ja työntekijän
motivaatio sekä jaksaminen
• Ravitsemuskasvatus
• Vastuullisuus ja elintarvikkeiden
jäljitettävyys

7.11.2017 Wanha Satama, Helsinki

Sisäänpääsy veloituksetta
ilmoittautumalla osoitteessa
julkinenateria.fi

Yhteistyössä:

• Tuloksellinen ja tuottava keittiö

Järjestäjä:
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Työtä haudan
partaalla

Kappelityönjohtaja Tuula Myllyksen työpaikalla
kuolema on kaiken aikaa läsnä. Silti hänellä on
hymy herkässä.
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teksti Ulla Puustinen kuvat Sami Perttilä
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KREMATORION VALVOMOSSA Tuula
Myllys ja erityisammattimies Markus
Roth tarkkailevat uunien toimintaa ja
palamista näyttöruudulta.

H

arva meistä ajattelee mielellään kuolemaa. Toisille se on työtä – kuten Tuula Myllykselle, joka
toimii kappelityönjohtajana Espoon siunauskappelissa.
Työhön kuuluu muun muassa vainajien näyttö sureville
omaisille, kappelin valmistaminen siunaustilaisuuksia varten
sekä tuhkauurnien luovutus ja toisinaan osallistuminen niiden
laskuun. Ja tietenkin yhteydenpito hautaustoimistoihin ja seurakuntayhtymän omaan hautatoimistoon, josta saadaan muodollinen lupa hautaamiseen.
– Silloinkin kun olen uppoutunut paperitöihin, seuraan toisella silmällä kappelin tapahtumia ja kuuntelen toisella korvalla, kuinka vahtimestareilla menee pappien ja surevien
omaisten kanssa, hän kertoo.
Myllys vastaa myös siunauskappelin yhteydessä olevan
Espoon ainoan krematorion toiminnasta. Uunit käyvät kuumina maanantaista perjantaihin, sillä espoolaisvainajista yli
80 prosenttia, noin tuhat vuodessa, tuhkataan.
Joka kolmas viikko Myllyksellä itsellään on ”kremmavuoro”,
ja muulloin hän toimii kulloinkin vuorossa olevan tuhkaajan
esimiehenä.
– En ole laskenut, montako kertaa olen hakenut arkun vainajineen kylmiöstä ja työntänyt uuniin, mutta luultavasti
tuhansia, hän sanoo.

Pitkä ja kapea leipä

Tuula Myllys aloitti Espoon seurakuntayhtymän palveluksessa vuonna 2003, ensin vahtimestarina ja pari vuotta myöhemmin krematorionhoitajana. Mutta hautausmaamiljöö kävi
tutuksi jo 90-luvun alussa, kun Myllys työskenteli neljä kesää
Tampereen Kalevankankaan hautausmaan kausityöntekijänä.
– Alun perin valmistuin ulkomaankaupan yo-merkonomiksi. Hautausmaalla työskennellessä tutkinnon ensimmäinen
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osa ”ulko” piti sentään paikkansa, nykyään ei mikään, hän
hymähtää.
Alalle ryhtymistään Myllys ei ole koskaan katunut, vaikka
seurakuntayhtymän leipä onkin kapea.
– Kapea mutta pitkä. Viime vuosina seurakunnatkin ovat
lomauttaneet henkilökuntaansa, mutta hautaustoimiala on
siinä mielessä turvallinen, että asiakaskunnan määrä on koko
lailla vakio. Kaikki täältä lähtevät – ainakin vielä toistaiseksi.
Myöskään automaatio tai kehittyvä tekniikkaa eivät ole vieneet työpaikkoja, ja tuskinpa vievät vastakaan. Jokainen vainaja valmistellaan viimeiselle matkalle yksilöllisesti ja haudataan kunnioittavasti – joko arkussa tai uurnassa.
– Mutta saattoväki on käynyt vähiin. Meillä Espoossa, kuten
muuallakin, yhä useampi siunaus tapahtuu vain lähimpien
läsnä ollessa.

Jotkut lähtevät ihan yksin

Toisinaan käy niin, ettei saattajia ole lainkaan.
– Hyvin iäkkäillä ja yksinäisillä se on jollain tapaa
luonnollista. Toisaalta on meillä niitäkin tapauksia,
joissa lähiomaiset hoitavat tilavarauksen ja vainajan
siunausjärjestelyt, mutta ilmoittavat samalla, etteivät aio itse osallistua, Myllys kertoo.
Tällöin paikalla ovat vain pappi ja kanttori. Kappelityönjohtaja saattaa seurata siunausta monitorista, jotta osaa soittaa loppukelloja oikeaan
aikaan.
– Taustalla voi olla katkeroituminen tai välien rikkoutuminen, mutta toisinaan mietin, näinköhän he jossain elämänsä vaiheessa tulevat katumapäälle.
Sama välinpitämättömyys saattaa koskea uurnan laskua.
Hautaustoimilain mukaan seurakunta on velvollinen säilyttämään tuhkaa vuoden, jonka kuluessa lähimpien tulisi hakea

Maasta sinä
olet tullut
Yli 80 prosenttia espoolaisvainajista,
eli noin tuhat, tuhkataan vuosittain
Espoon siunauskappelin yhteydessä
olevassa krematoriossa. Krematorio
otettiin käyttöön 1964, ja kolme vuotta
sitten toteutetussa peruskorjauksessa se varustettiin lämmön talteenottojärjestelmällä ja savukaasujen suodatinlaitteistolla.

Viimeiselle matkalle
Krematorion kaksikammioinen uuni on öljylämmitteinen. Ennen
polttoa arkusta irrotetaan kantta kiinni pitävät metalliruuvit ja muut
palamattomat osat.
UURNANLUOVUTUS kuuluu kappelityönjohtaja Tuula Myllyksen töihin. Hautaustoimilain mukaan seurakuntayhtymä on velvollinen säilyttämään tuhkauurnaa vuoden.

– Siunauskappeli on kaikkea
muuta kuin synkkä työpaikka.

Nappia painaen

Uunin suuluukku avautuu,
kun tuhkausvuorossa oleva
erityisammattimies tai kappelityönjohtaja painaa nappia.

Heti ilmiliekeissä

uurna ja huolehtia sen hautaamisesta.
– Kun määräaika uhkaa umpeutua, lähettää yhtymän hautatoimisto useita muistutuskirjeitä heille. Jos uurnaa ei sittenkään haeta, käy vahtimestari hautaamassa sen Kellonummen muistolehtoon. Kaikki vainajat pääsevät hautaan
mutta eivät ehkä sinne, minne suunniteltiin, Myllys sanoo.

Uurna kuin kauppakassi

Koska hautajaisissa käydään enää harvoin, on myös niihin liittyvä
tapakulttuuri monelta hakusessa.
– Kun omaiset tulevat katsomaan ennalta kappelia tai hyvästelemään arkkuun laitetun vainajan ennen siunaustilaisuutta, he
saattavat kysyä, millä puolella kirkkoa heidän tulisi istua tai milloin kukat lasketaan arkulle. Vahtimestarin tai minun tehtävänä
on rauhoitella epävarmoja ja vakuuttaa, että pappi kyllä kertoo
mitä kulloinkin tapahtuu, ja saattajat voivat keskittyä muistamaan läheistään.
Suomalaisten perinteinen tapa surra on hiljainen ja pienieleinen. Viime aikoina Myllys on huomannut, että kynnys ilmaista
tunteita on entisestään kohonnut.
– Jos pokerinaama pettää, hävetään. Meiltä saatetaan pyydellä anteeksi, kun itkettää. Minä yritän sanoa, että tilanne on nyt sellainen, että saakin tirauttaa itkut.
Silloin tällöin Myllystä itseään tuppaa hymyilyttämään, sillä joillekin uurnanlasku
on kovin arkinen tilanne.

Uunin sisäänvientilämpötila on 750 celsiusastetta.
Arkun verhoilukangas on
ilmiliekeissä jo ennen kuin
luukku sulkeutuu.

Tuhkatkin pesästä

Arkun ja vainajan palaminen kestää noin tunnin ja
vartin. Sen jälkeen jäännökset kolataan uunista.

Luumurska myllyyn

Lopuksi palamattomat luut
murskataan kivikuulilla myllyssä, ja jäljelle jäänyt tuhka
laitetaan uurnaan.
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– Kuolema kuuluu
elämään. Piste.
– Toiset heiluttelevat uurnaa kuin kauppakassia, vaikka ohjeistamme
aina kantamaan sitä sylissä, eikä pitämään kiinni laskunauhoista. Useimmat toki mieltävät, että tässä ollaan hautaamassa heidän läheisensä ruumista. Tai sitä, mitä siitä on jäljellä.
Ja mitä meistä sitten jäljelle jää?
– Noin nelisen litraa tuhkaa.

Kieli keskellä suuta

Mitä Tuula Myllys on oppinut työssään vainajien ja luumurskan keskellä?
– Ainakin sen, ettei kuolemaa tarvitse pelätä. Se kuuluu elämään.
Piste.
Työ vaatii myös kykyä kuunnella ja kohdata surevat omaiset tahdikkaasti.
– Erityisen kieli keskellä suuta olen, kun kyse on kesken menneen
tai ihan pienenä menehtyneen lapsen vanhempien kohtaamisesta, hän
sanoo.
Mutta kumma kyllä kappeli ei ole surun paikka, vaikka siellä järjestetäänkin pelkästään vainajien siunaustilaisuuksia, ei koskaan häitä tai
muita ilon juhlia.
– Kyllä täällä saa nauraa, ja paljon nauretaankin. Työporukka on ihan
mahtava. Heitämme keskenämme läppää, joskus aika ronskiakin, mutta
emme koskaan vainajien kustannuksella. □

AMMAT TINA

ERITYISPIIRRE

kuoleman ammattilainen

TYÖLLISTYMINEN

seurakuntien ja seurakuntayhtymien palveluksessa
KOULUTUS

vaihtelee tehtäväkuvan
mukaan

PA L K K A U S

n. 2 200–2 400 e/kk
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KREMATORIONHOITAJA
FA K TA A A M M AT I STA

Krematorionhoitajat on pieni ammattikunta, Suomessa heitä on vain 30-40. Virallista koulutusta ammattiin ei ole, vaan siihen kouluttaudutaan usein "kisälliperiaatteella".
Joissain seurakunnissa on käytössä yhdistelmänimikkeitä, kuten krematorionhoitaja-vahtimestari. Myös erityisammattimiehen nimikkeellä voi työskennellä
krematorioissa.
Krematorionhoitajien työturvallisuus parani tämän vuoden alussa, kun arkunvalmistajat ottivat käyttöön yhtenäiset arkkuja koskevat laatukriteerit. Niitä laadittaessa on huomioitu ekologisuus ja ennen muuta työturvallisuus.
Aiemmin polyesterilla verhoillut arkut on nyt korvattu puuvilla- ja pellavaverhoilulla. Ne eivät leimahda liekkeihin niin nopeasti kuin keinokuidut. Sen ansiosta huonetilaan ei pääse haitallista savua, hajua ja palokaasuja. Muutoksen myötä myös
palovammojen ja tulipalon riskit pienenivät.
Laatukriteeristön laadintaan osallistuivat arkunvalmistajat ja maahantuojat,
hautaustoimistot, Krematoriosäätiö ja seurakuntien asiantuntijat.

A

Jalko
hyvin
itselle

Osta Sievi-työjalkineet ja
saat sukat kaupan päälle
Tarjous voimassa 31.12.2017 asti
Image Wearin myymälöissä.

Ilmainen jalkojen skannaus
Image Wear Työasupalvelumyymälöissä

Askel hyvinvointiin

SieviSCANNER-jalkaskanneri
selvittää jalkojesi mitat, jalkaholvin
kaaren tuen tarpeen ja jalkojesi
kuormittumispisteet hetkessä.

Jalkojesi jaksaminen vaikuttaa koko kehosi
hyvinvointiin. Jalkaskannauksen avulla löydät
itsellesi sopivat kengät ja yksilölliset pohjalliset.

Espoo | Helsinki | Hämeenlinna | Joensuu | Jyväskylä | Kokkola |
Kotka | Kuopio | Lahti | Lappeenranta | Mikkeli | Oulu | Pori | Rovaniemi |
Seinäjoki | Tampere | Tornio | Turku | Tuusula | Vaasa | Vantaa
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kun tilaat viikon
kuluessa!

TILAAJALAHJAKSI
Medaljonki-pöytäliina
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Sinusta jää
some-jälki

Jokaisesta some-kommentista, tykkäyksestä ja
testistä jää jälki, joita hakurobotit yhdistelevät.
Robottien palveluja käytetään myös työnhaussa.
teksti Birgitta Suorsa kuvat Pexels.com
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T

yönantajan oikeus työntekijän tietoihin on rajattu
tarkkaan. Kyse on henkilötiedoista, joita tarvitaan
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, etuuksiin tai erityisluonteiseen työtehtävään.
– Määritelmä kuulostaa tarkalta, mutta tästä käydään koko
ajan rajanvetoa. Työnantajapuolella halutaan tulkita laveasti
tarpeellinen-sanaa, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto kertoo.
Palkansaajapuolen mukaan tarpeellisia tietoja ovat henkilötietojen lisäksi yleensä ammattitaitoa ja koulutusta koskevat tiedot.
– Työn kannalta ei ole väliä, onko parisuhteessa ja kenen
kanssa.
Lehto toteaa, että nykyaikana edes osoitetta ei tarvitse
antaa työnantajalle, jollei se ole oleellista työtehtävien hoitamiseksi. Palkkakuitit ja posti kulkevat sähköpostiosoitteisiin.
– Ihmiset kertovat työnantajalle yllättävän paljon tietoa,
joka kuuluu yksityisyyden piiriin. Kannattaa olla tarkkana,
mitä tietoa jakaa ja mitä tietoja työnantaja oikeasti tarvitsee.
Raskaudesta tarvitsee kertoa kaksi kuukautta ennen aiottua
äitiysvapaata.
– Työnantaja voi, ja hänen pitääkin kysyä raskaudesta, jos
sikiö voi vaarantua työolosuhteiden takia. Se on työsuojelukysymys.
Vaikka Lehto varoittaa jakamasta itseä koskevia tietoja, järki
kannattaa pitää mukana:
– Hyvässä työpaikassa voidaan puhua perheestä ja lapsista
työnantajan kuullen. Työnantaja ei kuitenkaan saa kerätä
näitä tietoja mihinkään.
Työnantaja ei saa luovuttaa työntekijäänsä koskevia tietoja
eteenpäin kuin viranomaisille tietyissä tarkoin määrätyissä
tapauksissa.
Lehto sanoo, että tällaisia tietoja ei pitäisi olla paljon.
– Jos oikein tarkkaan tulkitaan lakia, niin työnantajalla ei
saisi olla juuri mitään rekistereitä työntekijöistä.

Tietoa tarjolla runsaasti
Nettihaut ja sosiaalinen media tarjoavat henkilöistä kosolti tietoa. Hakutuloksia yhdistämällä pääsee helposti perille ihmisen
harrastuksista, perhesuhteista, ystävistä, poliittisesta kiinnostuksesta ja jopa seksuaalisesta suuntautumisesta.
Lehto huomauttaa, että lain mukaan työnantaja ei saa tehdä
nettihakuja työnhakijasta eikä liioin työntekijästä tämän työsuhteen aikana. Some- ja nettihakuja voi tehdä vain kyseisen
työntekijän luvalla.
Näin siis periaatteessa, mutta kukaan ei valvo käytäntöä.
– Sitä on mahdotonta kontrolloida. Mistä sitä tietää, mitä
hakuja kukin tekee suljetussa työhuoneessa. Asiasta ei ole
näyttöä puoleen eikä toiseen. Laki sanoo, että tiedot pitää
kysyä ensisijaisesti työntekijältä itseltään. Kannattaa olla varovainen, mitä somessa jakaa ja keille, Lehto neuvoo.
Monilla isoilla työpaikoilla on some-ohjeet siitä, mitä tie-
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SOMESSA kannattaa olla tarkkana siitä,
missä asemassa työpaikkansa asioita
kommentoi. Työsopimuslain lojaliteettivelvollisuus on hyvä pitää mielessä.

RASKAUDESTA ei tarvitse kertoa työnantajalle kuin vasta kaksi kuukautta
ennen aiottua äitiysvapaan aloitusta.

Lain mukaan
työnantaja
saa tehdä
nettihakuja
työntekijästä
vain kyseisen
henkilön
luvalla.
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toa työpaikasta saa jakaa. Pahimmillaan väärän tai
puutteellisen tiedon jakamisesta voi menettää työpaikkansa.
– Kannattaa miettiä, missä asemassa kommentoi työpaikan asioita. Työnantajan linjaa pitää noudattaa, sillä työsopimuslaissa on lojaliteettivelvollisuus. Sananvapaus ei kumoa sitä, eikä päinvastoin. Ne pitää molemmat ottaa huomioon, Lehto
tähdentää.
– Lähtökohta on, että totuuden voi sanoa. Esimerkiksi voi mainita, että työpaikalla 90 prosenttia
on määräaikaisia. Jos työpaikalla on epäsiistiä, ja
se aiheuttaa vaaratilanteita, sen voi kertoa, mutta
ensin ongelmasta pitää mainita työnantajalle.

Hakurobotit apuna rekrytoinnissa
Työnhaku on tarkkaan säädeltyä, jotta syrjintää ei
tapahtuisi.
– Työhaastattelun pitää perustua työnhakijan
antamiin tietoihin. Haastattelussa ei tarvitse vastata työn kannalta epäoleellisiin kysymyksiin,
Lehto muistuttaa.
Epäoleellisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi
lapsentekoaikeisiin, saa tarvittaessa valehdella.
– Kielitaidosta tai muusta työlle tarpeellisesta
tiedosta tai taidosta pitää puhua totta.
Työnhakija voi antaa luvan kysyä suosituksia tai
arvioita työssä menestymisestä edelliseltä työnan-

tajalta. Ilman suostumusta kyselyä edelliselle työnantajalle ei saa tehdä.
Lehto kummeksuu monien tapaa laittaa työhakemukseen kuvia itsestään ja kertoa laajasti harrastuksistaan. Vaikka työnhakugurut neuvoisivat näin
tekemään, Lehdon mukaan työnantajan ei pitäisi
tehdä näillä tiedoilla mitään. Joka tapauksessa
nekin ovat omiaan altistamaan henkilön identiteettivarkaudelle.
Työnhakija ei saa useinkaan tietää, millä perustein työpaikka tosiasiassa täytettiin.
– Valitettavan usein kriteerit jäävät piiloon.
Työnhakija ei voi tietää, onko tehtävään valittu
paras hakija vai voisiko valinnasta valittaa, Lehto
sanoo.
Tilanne muuttuu mutkikkaammaksi hakurobottien vuoksi. Ne hakevat työnantajille ”sopivia tyyppejä” yhdistelemällä henkilöstä löytyviä tietoja.
Haluttujen ominaisuuksien lisäksi robotit keräävät
tietoa muun muassa henkilön harrastuksista ja elämäntilanteesta.
– Työnantaja ei saa käyttää työnhaussa muita
kuin henkilön itsensä antamia tietoja. Hakurobottien myötä valvonnasta tulee vaikeaa, Lehto sanoo.
Hän kysyy, kuinka voidaan valvoa työnhaun
pysyvän neutraalina. Miten vaikuttavat ihmisten jakamat Instagram-kuvat, esimerkiksi sellaiset, jossa työpaikkaa hakenut mies on pukeutu-

Kaikkea ei ole
pakko kertoa
Henkilötietolaki asettaa vaatimuksia kerättäville ja käsiteltäville
henkilötiedoille. Esimerkiksi työnantaja saa kerätä työntekijöistä
ainoastaan työ- ja palvelussuhteen hoidossa tarpeellisia tietoja.

01

02
nut naiseksi.
– Tämä tieto ei kuulu työnantajalle, eikä se saa estää
saamasta työpaikkaa.

Pelisäännöistä voi sopia
Isoilla, eli vähintään 20 työntekijän työpaikoilla, tulee
yt-menettelyssä sopia, mitä tietoja työntekijöistä kerätään ja mihin. Lehdon mukaan käytäntö on usein se,
että työnantaja ilmoittaa, kuinka toimitaan.
Pienillä työpaikoilla ei vastaavia neuvotteluja tarvita, mutta samat tiedonkeruun säännökset koskevat
niitäkin.
Työntekijöille tehtävien testien tulokset pitää kertoa
myös kullekin työntekijälle itselleen, mutta tieto jää
työnantajan käyttöön. Tämän takia ei ole se ja sama,
millaisiin testeihin työntekijät osallistuvat.
Työpaikan tietosuojalaissa säädellään tarkkaan, millaisin testein työntekijöistä voi kerätä lisää tietoa vaikkapa koulutusta varten. Testaajan pitää olla vakavasti
otettava ammattilainen. Mitään huuhaa-kyselyjä tai
-testejä ei saa tehdä tai teettää.
Lehto huomauttaa, että ihmiset mieltävät työnantajan oikeuden tietoihin laajemmaksi kuin se onkaan.
– Joku kerran kysyi, onko työnantajalla oikeus tietää, kuka on lähin omainen. Jos jotain katastrofaalista
tapahtuu, melko varmasti poliisi tai ambulanssi on
ensimmäisenä paikalla. Viranomaiset löytävät tarpeelliset tiedot. □

01 Diagnoosia ei levitellä
Sairauspoissaoloista pitää ilmoittaa
työnantajalle, mutta lääkärintodistukset sairausdiagnooseineen ovat
luottamuksellista tietoa, johon saa
olla pääsy vain etukäteen sovituilla
henkilöillä.
02 Lapsi ja perhe ovat omia asioita
Työnantajan kuuluu saada tietoa lapsesta tai perhesuhteista vasta siinä
vaiheessa, kun työntekijä haluaa jäädä
kotiin hoitamaan sairasta lasta.

3 300
IDENTITEETTIVARKAUDET

Viime vuonna identiteettivarkaudesta
tehtiin poliisille yli kolme tuhatta
ilmoitusta. Identiteettivarkaus on
ollut rikos syyskuusta 2015 lähtien.

03

03 EU vaatii tietosuojavastaavaa
Ensi vuoden toukokuussa työnantajan pitää nimetä monille työpaikoille
tietosuojavastaava, joka valvoo työntekijöistä kerättyjen tietojen käyttöä.
EU:n tietosuoja-asetuksen myötä
tietosuojavastaava pitää nimetä mm.
työpaikoille, joissa on paljon kerättyä
tietoja ja/tai arkaluonteista tietoa.

89%
TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ

Valtaosa suomalaisista uskoo, että
kymmenen vuoden kuluttua teknologian käyttö korostuu työelämässä.
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KOULUTUS 1
Ergo-kortti, avustustaito- ja työhyvinvointikoulutus
KENELLE
Henkilökohtaisille
avustajille
KOULUTUS 2
Erityisryhmien
seksuaalisuus
KENELLE
Hoito- ja hoivatehtävissä toimiville
ILMOITTAUTUMISET
Jäsenpalvelu 24h:n
kautta

01

Ergosta ja seksistä, olkaa hyvä!

Ergonomiset työotteet, myötätuntouupumus ja erityisryhmien
seksuaaliset tarpeet olivat esillä JHL:n syksyn koulutuksissa.

02

teksti ja kuvat Saija Heinonen, Ulla Puustinen

H

enkilökohtaisten avustajien työ on
aivan erityislaatuista verrattuna muihin
sosiaali- ja terveysalan ammatteihin.
Siksi avustajat tarvitsevat juuri tälle
ammatiryhmälle räätälöidyn koulutuksen, joka tukee
työssä jaksamista ja parantaa työturvallisuutta.
JHL vastasi jäsenistön tarpeeseen ja järjesti alan
henkisiin ja fyysisiin kuormitustekijöihin liittyvän
koulutuksen. Kurssin vetäjä oli Virpi Fagerström
Ergomentor Oy:stä. Hän on ollut kehittämässä lähi-,
ensi- ja sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien työergonomiaa.
– Henkilökohtaisten avustajien koulutuskokonaisuus rakennettiin lähtökohtaisesti saman laajuiseksi
kuin muidenkin sote-alan Ergokortti -koulutukset.

Tukea muista

Todistustenjakopäivänä pilottikurssilaiset vetivät
yhteen koulutuksen antia. Takana oli kesäkuussa
alkanut opiskelu, joka sisälsi neljä lähiopetuspäivää
opintokäynteineen sekä verkkotehtäviä.
Vertaistuki sekä kokemusten vaihtaminen olivat
osallistujinen mielestä tärkeä osa oppimisprosessia.
Lisäksi kurssilaisilta tuli kiitosta työtä helpottavista
konkreettisista ratkaisuista, jotka liittyvät avustettavan siirtämiseen ja nostamiseen. Myös käytännön
harjoittelut ja opintokäynnit koettiin avartaviksi.
Työsuojeluasiat ja työturvallisuuslainsäädäntö selkeytyivät monelta osin.
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– Nyt viimeistään oikeasti tajusin, että esimerkiksi
työterveyshuolto kuuluu järjestää myös meille henkilökohtaisille avustajille, totesi Tuula Hänninen.

Myötätuntouupumus uhkana

Koulutuksessa käytiin läpi myös psyykkiseen työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.
– Avustajien työssä olisi tosi suuri tarve eettiselle
ohjeistukselle, joka kuuluu muissa sote-alan ammateissa osaksi koulutusta, Fagerström totesi.
Yksi ammatin riskitekijöistä on työperäinen myötätuntouupumus.
– Eettinen ohjeistus auttaisi vetämään rajaa siihen,
missä menevät ammatillisuuden rajat. Ettei työ tule
liiaksi ”iholle”, kouluttaja perusteli
Kurssilaisille aihe oli tuttu.
– On tärkeää oppia jättämään työt sikseen, kun
oven työpäivän jälkeen sulkee.
– Sama vaikutus on myös silloin, kun vaihtaa työvaatteet kotivaatteisiin, sanoi Tiina Tervo.

Kuuluuko seksi kaikille?

Miten toteutuu kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien oikeus omaan seksuaalisuuteen? Siitä
puhuttiin pääkaupunkiseudun hoito- ja hoiva-alan
verkoston ideoimassa koulutuspäivässä.
– Oikeus toteutuu paremmin kuin ennen, sillä seksuaaliterveyden palveluja on tarjolla maanlaajuisesti. Toisaalta monen kehitysvammaisen ja pitkäai-

01 Vasemmalla kurssivetäjä Virpi
Fagerström. Ergokorttilaiset vasemmalta lukien: Tiina Tervo, Erika Laurila, Seena Luostarinen, Tuula Hänninen, Kirsi Huhtanen, Tarja Minkkinen
ja Erika Segura.
02 Ergokortin, todistuksen ja halauksen sai seitsemän kurssin suorittanutta. Tässä Virpi Fagerströmin
onniteltavana Seena Luostarinen.
03 - Onko tämä kondomipaketti,
ihmetteli kehitysvammaisten ohjaaja
Terhi Tamminen. Ei, vaan laastareita,
suojavälineitä tosin nekin.
04 Helsingin kaupungin seksuaalineuvoja Kirsi-Maria Örö puhui kurssilla erityisryhmien seksuaalisuudesta ja oikeuksista.

JHL kouluttaa
Tässä tärppejä loppusyksyn koulutuksiin.
Toimi ripeästi ja ilmoittaudu.
Lue lisää: jhl.fi/kurssit
Väittelytyöpaja aktiiveille
4.-5.12. JHL-opisto, Helsinki
Työpaja kehittää valmiuksia julkisiin keskusteluihin ja väittelyihin. Kurssilla opiskellaan vaikuttavan argumentaation perusteita ja harjoitellaan
väittelytilanteita. Kohderyhmänä kaikki liiton aktiivit. Haku
päättyy 30.10.

03

04

Yhteistoiminnan peruskurssi,
5 pv 27.11.-1.12.
JHL-opisto, Helsinki

kaissairaan itsemääräämisoikeutta seksuaalisuuden
toteuttamiseen edelleen rajoitetaan, totesi seksuaalineuvoja Kirsi-Maria Örö Helsingin kaupungin
kehitysvammaisten poliklinikalta.
Seksuaalioikeudet nivoutuvat tiiviisti ihmisoikeuksiin, sillä seksuaalisuus on osa jokaista.
– Myös seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille, eivät
vain terveille. Rajoittaminen on perusteltua vain,
jos henkilö aiheuttaa välitöntä vaaraa itselleen tai
muille, muistutti Örö.
Päivän aikana puhuttiin myös siitä, miten voidaan taata seksuaaliuuden vaatima yksityisyys.
– Hoitokokouksissa saattaa olla 10–15 eri alojen
ammattilaista. Se ei ole oikea paikka puhua asiakkaan seksuaalisista tarpeista tai taipumuksista.
Kehitysvammaisten avustetun asumisen yksikössä työskentelevälle ohjaajalle Terhi Tammiselle päivän teema oli tuttu.
– Seurustelukumppanin puute aiheuttaa paljon surua asukkaille. Yksi toistetuimmista kysymyksistä on, mistä löytäisin tyttö- tai poikakaverin. Moni on kysynyt myös minulta, ryhtyisitkö vaimoksi? □

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, ts-valtuutetuille
ja muille yt-elimissä toimiville
henkilöstön edustajille. Teemoja
ovat yhteistoiminnan edellytykset, menettelytavat ja asiapiirit,
yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset, tilaajavastuulaki sekä yt:ssä tarvittavat vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Haku
päättyy 30.10.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
johdantokurssi, 3 pv
11.-13.12., JHL-opisto, Helsinki
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin
sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojeluja yhteistoimintatehtävissä.
Kurssi on suunnattu erityisesti
maahanmuuttajataustaisille jäsenille (selkokielinen). Haku päättyy 6.11.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv
22.-26.1.,
JHL-opisto, Helsinki

Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten
ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä. Haku päättyy 18.12.2017

LUE TERHI TAMMISEN VASTAUS
sekä laajempi juttu erityisryhmien
seksualisuudesta. motiivilehti.fi
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Vuoden palomies
on Kotkan poikii

Vuoden palomies Ilpo Tolonen on joutunut uransa aikana moneen
kiperään paikkaan. Isänpäivää 1986 hän ei unohda koskaan.
teksti Ulla Puustinen kuva Juha Metso

J

HL:läinen Ilpo Tolonen on vuoden palomies 2017.
Valinnan teki vuoden palomiestoimikunta, joka
koostuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin sekä keskeisten palo- ja pelastusalan liittojen ja
muiden toimijoiden edustajista.
Haaveilitko palomiehen ammatista jo pikkupoikana?
– En. Ensimmäisenä kiinnostivat armeijan hommat, mutta
mieli muuttui, kun pääsin ylioppilasvuonna kesämieheksi
Kotkan paloasemalle. Ala veti puoleensa, ja sille tielle jäin.
Miten työurasi on edennyt?
– Aloitin sairaankuljettajana, palomiehenä ja vesisukeltajana. Sairaankuljettajan viran sain 1980 ja palomiehen 1983.
Sittemmin olen kouluttautunut ja toiminut esimiehenä ja
palomestarina. 2000-luvun alussa työskentelin pari vuotta
Haminassa apulaispalopäällikkönä ja vuodesta 2008 lähtien olen ollut Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö.
Mitä nykyisiin tehtäviisi kuuluu?
– Kymen pelastuslaitoksella on kolme pelastuspäällikköä.
Omiin tehtäviini kuuluu valvonta, palotarkastukset ja riskienhallinta. Työkenttä on mielenkiintoinen, sillä toimialueella on paljon isoja kemikaali- ja puunjalostusalan laitoksia, satamia ja rautatieliikenteen solmukohtia. Joka päivä
on mahdollisuus oppia uutta!
Olet toiminut palo- ja pelastusalalla pitkään. Mikä
kaikki on muuttunut?
– Alan koko koulutus on uudistunut, ja se on todella vaativa koulu.
Entä muuta?
– Sammutuskalusto on kehittynyt, mutta kenties eniten
ovat muuttuneet suojavarusteet. Työurani alussa käytettiin
puuvilla- ja sarkaisia sammutusasuja ja talvella alle saatettiin pukea oma villapaita ja verkkoaluspaita, koska tarvittiin
eristäviä kerroksia. Minulle äiti kutoi pitkävartiset villasormikkaat, jotta ranne sammutushansikkaan ja puvun välissä
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ei olisi jäänyt paljaaksi ja alttiiksi tulelle.
Ammattien arvostusta mitattaessa palomiehet ovat
kolmen kärjessä. Mistä se kertoo?
– Siitä, että meihin luotetaan. Autamme aina, kun ihminen
tai omaisuus on uhattuna, emmekä lähetä laskua perään.
Mikä on ollut urasi kiperin paikka?
– Syksyllä 1986. Saimme ilmoituksen, että Sapokan aallonmurtajalta oli pudonnut auto mereen ja että sen sisällä on
viisi nuorta. Meillä oli hyvä syy olettaa, että uhrit olisivat
elossa, sillä olimme hiukan aiemmin onnistuneet pelastamaan kaksikymmentä minuuttia meressä olleen miehen.
Mitä tapahtui?
– Auto oli kuuden metrin syvyydessä ja noin 15 metrin
päässä rannasta. Olin paikalla kakkossukeltajana. Ykköselle
tuli jokin varustepuute, mutta hän sai ensimmäisen uhrin
pintaan. Vedin varusteet ylle: mukaan tuli lamppu, mutta
puukkoa ja toista puhelinta ei ollut. Ajattelin ensin merkata auton, jotta sitä ei tarvitsisi enää etsiä. Kun kiinnitin
merkkausnarua auton akselin ympäri, jäi vasen käteni
jumiin. Olin osittain auton alla pohjassa mahallaan
enkä voinut mitenkään ilmoittaa pintaan kiipelistä.
Miten selvisit tilanteesta?
– Hyvällä koulutuksella ja maltilla. Painoin pään pohjamutaan ja sanoin itselleni, että hengittele, rauhoitu,
mieti mitä teet. Järkeilin, että jos käsi on kerran jäänyt
jumiin, on sen jotenkin irrottavakin. Ja niin aloin hiljalleen heiluttaa vasuria, kuului klonk ja käsi oli vapaa.
Kuinka kävi autossa olleille nuorille?
– Ykkössukeltaja nosti pintaan yhden ja minä neljä.
Rannalla aloitettiin heti elvytys ja sitä jatkettiin sairaalassa, mutta hälytys oli tullut liian myöhään. Ainoa
autosta pelastunut oli joutunut kävelemään lähimmälle
puhelinkioskille noin kilometrin, eikä mitään ollut
enää tehtävissä. Se isänpäivänaamu ei unohdu koskaan.□

ILPO TOLONEN
syntynyt 1956
PERHE
vaimo ja kaksi
aikuista lasta
KOULUTUS
ylioppilas 1976,
pelastussukeltajakurssi 1983,
esimieskurssi 1987,
palomestari 1992,
paloinsinööri AMK
2003
TYÖNANTAJA
Kymenlaakson
pelastuslaitos

MÄÄRITTELE ITSESI VIIDELLÄ SANALLA.
Olen oppimis- ja kehityshaluinen ja suhtaudun asioihin
ja ihmisiin positiivisesti. Työni vaatii myös järjestelmällisyyttä
ja kykyä tehdä päätöksiä.
SINUT ON VALITTU VUODEN PALOMIEHEKSI.
MILTÄ VALINTA TUNTUU?
Suurelta kunnialta. Sen suurempaa
huomionosoitusta ei ammattipalomies
voi itselleen toivoa.
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Perheystävällisyys
töissä kannattaa
Joskus työntekijää tarvitaan eniten kotona. Väestöliitto auttaa
työpaikkoja muuttumaan perheystävällisemmiksi.
teksti Marina Wiik kuvat Marina Wiik ja Juha Harju

T

untuuko työn ja muun elämän yhteensovittaminen vaikealta? Et ole ainoa. Tuoreen tutkimuksen mukaan 40 prosentilla 28–37-vuotiaista suomalaisista on sama ongelma.
– Perhebarometrimme mukaan monet pitävät työn joustoja jopa palkkaa tärkeämpänä, sanoo Lassi Köppä Väestöliitosta.
Köppä luotsaa Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa, joka auttaa työnantajia ottamaan huomioon eri elämäntilanteet osana työtä ja työpaikan käytäntöjä. Hänen
mukaansa perheystävällisyys on ennen kaikkea asenne.
– Voisiko ainakin sisäiset palaverit pitää kello 10:n ja 15:n
välillä, jotta vanhemmilla olisi rauha päivähoitorumban
pyörittämiseen? Sen ei pitäisi olla mahdotonta, jos vain tahtoa löytyy.
Hän painottaa, että projektissa perhe ymmärretään laajasti.
– Työntekijä voi olla iäkkäiden vanhempiensa omaishoitaja, vaikkei saakaan siihen virallista tukea. Jotta isälleen tai
äidilleen voisi tarjota inhimillisen elämän sen loppupuolella, työpaikan tulee joustaa työn tekemisen paikassa ja
ajassa.
Esimiehet ovat perheystävällisen ajattelun vakiinnuttamisessa vaa’ankieliasemassa. Heidän salliva ja ymmärtäväinen
perusasenteensa säteilee koko työyhteisöön.

Maininta ei riitä
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma polkaistiin käyntiin
selvittämällä nykytilanne henkilöstökyselyllä.
– Ei riitä, että perheystävällisyys mainitaan työpaikan
strategiassa tai työhyvinvointisuunnitelmassa, vaan sillä
pitää olla katetta myös todellisuudessa.
Kyselyvastausten perusteella työpaikat ovat saaneet yksityiskohtaista tietoa eri yksiköiden tilanteista ja neuvoja
kohennettavista asioista.
– Yhdessä kohdassa kysytään, suosittelisiko vastaaja työpaikkaansa perheystävällisenä. Vastaus kertoo työpaikasta
paljon.
Kehittämistoimenpiteiden jälkeen kysely uusitaan vaikutusten seuraamiseksi. Ohjelman menestyksekkäästi läpi
vieneet työpaikat saavat jatkossa käyttää perheystävällinen
työpaikka -tunnusta rekrytoinnissa ja viestinnässä.
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Köppä uskoo, että kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin
panostaminen kannattaa myös taloudellisesti. Hyvä työilmapiiri muun muassa vähentää sairauspoissaoloja ja lisää
työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan.

Maistuisiko mummoloma?
Ohjelman pilottivaiheeseen on osallistunut 14 työnantajaa.
Mukana on toimijoita niin yritysmaailmasta kuin julkishallinnosta, muun muassa Kela, rakennuskonserni Skanska,
Puolangan kunta ja uusimpana tulokkaana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.
– Olemme halunneet tehdä prosessista kohtalaisen
kevyen, jotta se mukautuisi erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Sisältö on muotoa tärkeämpi.
Teleoperaattori DNA on saanut osallistumisestaan laajasti
julkisuutta. Tämän vuoden alusta lähtien yhtiö on tarjonnut ylimääräisen lomaviikon vastasyntyneiden isovanhemmille. Hyvä esimerkki on myös Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toteuttama lasten kesähoitojärjestelmä.
– Työntekijät saivat lomien aikana jättää kouluikäiset lapsensa päiväksi ohjattuun ammattimaiseen hoitoon. Palaute
oli erittäin hyvää, Lassi Köppä kertoo.

On-off-asenne
Suomen lainsäädäntö tarjoaa hyvät edellytykset perheystävällisyydelle, mutta vanhakantainen työkulttuuri panee
kapuloita rattaisiin. Työntekijältä voidaan muun muassa
evätä etätyömahdollisuus siksi, ettei työnantaja luota
häneen.
Suomalaiset tekevät myös muita eurooppalaisia harvemmin lyhennettyä työaikaa. Kynnys ottaa osapäivätyö
puheeksi esimiehen kanssa on usein niin korkea, että moni
vaihtaa mieluummin työpaikkaa esimerkiksi hoitovapaan
jälkeen.
– Suomalaisessa työelämässä vallitsee on-off-asenne: joko
teet töitä kokopäiväisesti, tai et ollenkaan.
Perheystävällinen työpaikka –ohjelman pilotti päättyy
ensi maaliskuussa. Tavoite on tehdä toiminnasta taloudellisesti kannattavaa. Köpän mukaan silloin tulee toden teolla
testatuksi, onko Suomen työelämä valmis uudistumaan – ja
myös maksamaan siitä. □

NUMEROIN

40 %
YHTEENSOVITTAMINEN

28–37-vuotiaista kokee työn ja muun
elämän yhteensovittamisen vaikeaksi,
ilmenee TEMin Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton,
Tekesin ja Työterveyslaitoksen
teettämästä selvityksestä.

2/3
JOUSTOA TYÖAJOISSA

Työntekijöistä voi käyttää työajoissa
joustoja. Joustavat työaikajärjestelmät
ovat valtiolla yleisempiä kuin muilla
toimialoilla, kertoo TEMin
työolobarometri syksyltä 2016.

44 %

OMAT ASIAT TYÖAJALLA

Työntekijöistä pystyi aina hoitamaan
tarvittaessa omia asioitaan työajalla.
TEMin syksyn 2016 työolobarometrin
mukaan vastauksissa on merkittäviä
eroja sukupuolten välillä.

yli

1/3

VANHEMPAINVAPAAT

Isistä käytti isyysvapaata vanhempainvapaakauden jälkeen vuonna 2014.
Vuotta aiemmin äidit käyttivät 94 %
osittaisista hoitovapaista.
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– Tuoretta äitiä
kuultiin, kiitos!

Katuva äiti pääsi
joustavasti vapaalle
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana Väestöliiton
Perheystävällinen työpaikka -pilottihankkeessa, jossa pyritään kehittämään yritysten ja organisaatioiden perheystävällisiä asenteita ja toimintatapoja. Vaan kuinka on käytännössä?
– Ainakin omalla kohdallani löytyi joustoa ja halua järjestää asiat juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsin, kiittelee Seinäjoen keskussairaalassa työskentelevä hoitologistikko Sari YliLänttä, 28.
Yli-Länttä on 1,5-vuotiaan Juhon äiti. Viime maaliskuun
alussa, kun Juho oli vasta 10 kuukautta, laittoi Yli-Länttä
pojan päiväkotiin ja palasi itse työpaikalleen sairaalan logistiikkakeskukseen.
– Kun Juho oli ollut muutaman päivän hoidossa, tulin katumapäälle. Menin esimiehen puheille kysymään, voisinko sittenkin palata kotiin hoitamaan lasta, hän kertoo.
Työantaja varasi kaksi kuukautta järjestääkseen Yli-Läntälle
sijaisen. Käytännössä homma junailtiin niin, että Yli-Läntän
äiti hoiti Juhoa maaliskuun loppuun kotona ja Yli-Länttä puolestaan sopi työnantajan kanssa aikaistavansa kesälomansa
huhtikuulle.
– Varsinaiselle hoitovapaalle jäin toukokuun alussa. Hoidin
Juhoa neljä kuukautta kotona ja takaisin töihin palasin syyskuun alussa.
Yli-Länttä kokee, että työnantaja vastasi tuoreen äidin
muuttuneisiin tarpeisiin joustavasti ja nopeasti. Hän kiittelee
myös liukuvaa työaikaa, joka sairaalassa on käytössä.
– Työaikani on joko aamukuudesta tai -seitsemästä 14:ään
tai 15:een. Toisinaan käytän liukumaa, mutta yleensä vain
kymmenisen minuuttia suuntaan tai toiseen.
Perheystävällinen työpaikka -hankkeen vuoksi sairaanhoitopiirissä on tehty alkukartoitus, jossa on arvioitu työaikoja,
työvuorosuunnittelua ja etätyötä koskevaa ohjeistusta sekä
perhevapaisiin liittyviä käytäntöjä ja työaikajoustoja. Lisäksi
henkilöstöltä on kysytty näkemyksiä ja toiveita työn ja perheen yhteensovittamisesta. Sen perusteella piirissä laaditaan
joukko kehittämistoimia.
JHL:n pääluottamusmies Reijo Keski-Hynnilä pitää Sari
Yli-Läntän tapausta varsin onnistuneena, mutta muistuttaa,
että erot joustojen suhteen ovat suuret sairaanhoitopiirin eri
yksikköjen välillä.
– Henkilöstön tasapuoliselle kohtelulle on suuri tarve, hän
sanoo.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa on noin
3 300 työntekijää. Heistä 450 on JHL:n jäseniä. (UP)

SARI YLI-LÄNTTÄ työskentelee
hoitologistikkona Seinäjoen
keskussairaalassa.

LAPSIPERHEEN ARKI ei aina pyöri
kuin hyrrä. Perheen ja työn yhteensovittamiseen tarvitaan joustoja.
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R A AT I

Kyllä vai ei reilun
kaupan tuotteille?

Reilun kaupan viikkoa vietetään 23.–29. lokakuuta. Teemaviikko toistuu
vuosittain aina viikolla 43.
Motiivi kysyi JHL:n koulutukseen syyskuussa osallistuneilta jäseniltä,
onko reilun kaupan logo tuttu. Kaksi kolmesta satunnaisesti valitusta
kurssilaisesta tunnisti merkin heti ja kolmaskin hiukan autettuna.
Lisäksi Motiivi halusi tietää, miten he määrittelevät reilun kaupan ja
kuinka säännöllisesti käyttävät itse reilun kaupan tuotteita.

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

Maria Lehtonen, 29

Antti Laitala, 29

Susanna Naski, 46

EURA

OULU

HARJAVALTA

tekstiilihuoltaja

Ihan ensimmäisenä reilusta kaupasta tulee mieleen työehdot, ja se
ettei reilun kaupan tuotteita valmistettaessa ole käytetty esimerkiksi
lapsityövoimaa.
Minulla itselläni on kokemusta
lähinnä reilun kaupan banaaneista,
mutta ostan niitäkin aika harvoin.
Kotipaikkakunnaltani Eurasta löytyy
myös reilun kaupan kahvia ja suklaata, mutta muuten valikoimat ovat
aika suppeat.
Vaateostoksilla en juuri kiinnitä huomiota tuotteen valmistusmaahan tai materiaalin alkuperään,
ikävä kyllä! Useimmiten ostopäätöksen ratkaisee tuotteen hinta, mutta
uskon kyllä siihen, että arjen ostopäätöksillä voi olla vaikutusta, jos
vaan tarpeeksi moni harkitsee, mitä
ostaa.

sosiaaliohjaaja

Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita on ollut pitkään tarjolla. Sen lisäksi tuttuja ovat kaupan
hyllyillä olevat luomutuotteet ja eri
lailla sertifioidut tuotteet.
Olen kokeillut reilun kaupan kahvia, mutta en pitänyt siitä. Sen
säännöllisempi käyttö vaatisi totuttelua.
Ostopäätöksiini vaikuttaa hinta.
Jos reilun kaupan elintarvikkeen
saisi suunnilleen samaan hintaan
ja jos se vielä maistuisi hyvältä,
saattaisin ostaakin sellaisen. Toisaalta eettisesti kestäviä valintoja
voi tehdä muillakin perusteilla. Jos
vaikka ostaa Ikean halpishuonekalun, on luultavaa, että se ei kestä
niin kauan kuin jokin kalliimpi ja
vaikka käsityönä tehty huonekalu.

laitoshuoltaja

Reilusta kaupasta tulee mieleen se,
että niin viljelijä kuin vaikka sadon
poimija ovat saaneet paremman
korvauksen tai palkan uurastuksestaan.
Ostan itse silloin tällöin reilun
kaupan banaaneja. Myös reilun kaupan kahvin ja teen tunnen, vaikka
en juuri itse käytäkään. Ai viiniäkin
saa reiluna? Tuota en tiennytkään,
mutta enhän minä edes käy Alkossa
(naurua).
Omissa ostopäätöksissäni ratkaisee tottumus, eli ostan samaa
kuin aina ennenkin ja kokeilen harvemmin uutuuksia. Vihanneksissa
ja muissa elintarvikkeissa vaikuttaa kotimaisuus ja tuoreus – ja tietenkin hinta.
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LUE
SUOMEKSI

Vågar dra
i trådar

16.10. alkaen
motiivilehti.fi

Camilla Grundström fungerar som
en länk mellan finlandssvenskar
och myndigheter.
text Marina Wiik foto Wilma Hurskainen

T

vå gånger per dag samlas Camilla Grundström och hennes kolleger i kafferummet på Folktingets kansli på Snellmansgatan i
Helsingfors. Medan espressomaskinen går het, dryftar de dagsaktuella frågor och botaniserar i tidningshögarna på bordet.
– Vi har alla våra egna ansvarsområden, men ganska ofta går arbetsuppgifterna också in i varandra.
Grundström har jobbat som biträdande folktingssekreterare på Folktinget sedan december 2016. Hon är specialiserad på utbildningsfrågor
och har den näst högsta positionen på kansliet, som sköter de löpande
ärendena i organisationen. Hon fungerar även som sekreterare för utbildningsutskottet, som sammanträder fyra-fem gånger per år.
– När jag skriver utlåtanden, ber jag alltid utskottsmedlemmarna om
vägkost. Det gemensamma arbetet får större bredd om personer med
olika referensramar deltar i det.
Under de senaste månaderna har bland annat den planerade yrkesskolreformen och språkförsöket, där man vill tumma på svenskan som obligatoriskt skolämne, funnits på agendan.
– Arbetet liknar mer ett segt maratonlopp än korta sprintersträckor.
Till mitt uppdrag hör att reagera på lagförslag och reformer, som är
utdragna processer.
Folktinget har som lagstadgad uppgift att stärka svenska språkets ställning, bevaka de svenskspråkigas intressen och representera finlandssvenskarna inför myndigheter. Grundström ser organisationen framför
allt som en brobyggare.
– Folktinget kan sammanföra berörda parter runt samma bord, men
inte driva enskilda regionala eller lokala aktörers ärenden. Vi ser till helheten.
Speciellt under den gångna regeringsperioden har organisationen haft
mycket att ta itu med. För tillfället tycks det viktigaste för lagstiftarna
vara att snabbt föra beslut vidare.
– Vi är tvungna att påminna om sådana självklarheter som att beredningsmaterial borde finnas också på svenska.

Tentor på arbetstid
Grundström har alltid varit samhällsintresserad. Det politiska engagemanget hade hon gemensamt med sin pappa, medan hennes mamma
”var nollintresserad”. I gymnasiet planerade Grundström att läsa språk,
men under ett mellanår vid Karis länsmansdistrikt började studier i förvaltning kännas mer lockande.
Efter första studieåret vid Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors fick hon en praktikplats på förvaltningsavdelningen i dåvarande Pojo
kommun. I jobbet ingick bland annat att skriva föredragningslistor och
fungera som sekreterare vid vissa styrelse- och fullmäktigemöten.
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CAMILLA GRUNDSTRÖM har varit medlem i JHL
sedan 1991. Hon har aldrig sett någon orsak att
skriva in sig i något annat förbund.

– Det var väldigt lärorikt, men jag har i efterskott förundrats över att
jag fick så mycket ansvar, säger Grundström.
Ungefär halvvägs i socionomstudierna blev Camilla Grundström
erbjuden ett långt vikariat som sekreterare vid förvaltningsavdelningen
i Pojo. Hon tackade ja, men ställde som villkor att hon skulle få tentera
på arbetstid.
– Jag hade sällan tid att läsa till tentor, men skaffade mig alltid kurslitteraturen. Under tågresan till Helsingfors kollade jag innehållsförteckningen. Om något kändes helt främmande, slog jag upp det kapitlet.
Grundström slutförde sina studier inom utsatt tid, men hann bara
jobba några år innan den ekonomiska depressionen slog hårt mot kommunen. Hösten 1993 återvände hon till jobbet efter att ha varit föräldraledig och blev genast uppsagd.
– Sysselsättningsläget var mycket svårt. Lyckligtvis hade jag skrivit in
mig i JHL och hade rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Jobb med mening

– Vi är tvungna
att påminna om
självklarheter.

Grundström var arbetslös i drygt 500 dagar. Under tiden utökades familjen med ett barn till, med det ingick inte i hennes planer att stanna
hemma en längre tid.
– På arbetskraftsbyrån fick jag höra att jag hade för hög utbildning för
de jobb som stod till buds. Själv var jag beredd att göra vad som helst.
Hon hamnade småningom själv bakom disken på arbetskraftsbyrån,
vilket i sin tur ledde till ett erbjudande om lärarjobb inom vuxenutbildningen vid Karis kurscenter. Där fungerade hon som handledare för
arbetssökande och ledde flera ESF-finansierade projekt.
– Jag hade tänkt mig ett vikariat på några månader, men det blev sammalagt 18 år i utbildningsbranschen. Dessutom skaffade jag mig pedagogisk behörighet vid sidan av jobbet.
När Karis kurscenter fusionerades med Axxell 2009 gled Grundström
in på den läroplansbaserade yrkesutbildningen. Innan rekryteringen till
Folktinget fungerade hon som utbildningsledare för enheten Handel och
service.

Stark grundtillit

DISKUSSIONER och samhällsaktivitet står
högt i kurs bland Folktingets arbetstagare.
I bild fr.v. Nina Ekholm, Erik Munsterhjelm,
Kristina Beijar, Camilla Grundström, Christina Kroll och Maria Larma.

Camilla Grundström är nöjd med den riktning livet tog, trots att det inte
blev riktigt som hon tänkt sig.
– Jag har alltid haft ett öppet sinne och hoppat på olika saker. Min
grundtillit till att livet bär är stark.
Vid sidan om yrkeslivet har Grundström engagerat sig politiskt. Drivkraften är delvis den samma som i jobbet på Folktinget: tron på att
kunna förändra något till det bättre.
– Ibland får man en käftsmäll, men sedan är det bara att ge sig in i
följande strid. Om jag inte trodde att det Folktinget gör har betydelse,
skulle jag nog jobba på fel ställe.
Medan Grundström tidigare följde med aktualiteter på sin fritid, ingår
det numera i hennes arbetsbild att ha koll på nyhetsflödet. Hon hoppas
få ännu mer tid för att skapa och upprätthålla nätverk med anknytning
till utbildningssektorn i fortsättningen.
Grundström påpekar att det är A och O att som samhällspåverkare
våga dra i de trådar en har.
– Jag får inte vara rädd för att ställa dumma frågor, men måste samtidigt klara av att kritiskt granska och sila den information jag får. □
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Kirjoittamalla paras

Juha Itkosella ei ole pulaa ajasta, vaan ajatustilasta.
Palkittu kirjailija ja tuore kaksosten isä odottaa,
että sisäinen kertojaääni alkaisi taas soida.
teksti Marina Wiik kuvat Wilma Hurskainen

A

lkusyksyn kuulas valo tulvii entisen kaasuvoimalan
kojehuoneen ikkunasta, imeytyy tummaan lepotuoliin ja heijastuu siinä jalat ristissä istuvan miehen kasvoihin. Hänen olemuksensa on poikamainen, mutta samalla jotenkin ajaton.
– Joskus tuntuu, että saavutin liian paljon liian nopeasti. Muutuin keskipolven kirjailijaksi paljon nuorempana kuin olin ajatellut.
Juha Itkonen, 41, istuu kahvilassa Suvilahden tehdasalueella
Helsingissä. Kivenheiton päässä on työhuone, jossa taitava tunteiden tulkki on naputellut valtaosan seitsemästä romaanistaan.
Viimeisin teos on matkakirja, jossa Itkonen ruotii rakkaus-vihasuhdettaan rapakon takaiseen suurvaltaan.
– Voisin kirjoittaa tämäntapaista non-fictionia lisääkin. Se on
kiehtova kirjoitusmuoto, jota olen aiemmin käyttänyt lähinnä
kolumneissa ja lehtijutuissa.
Suurten kirjoitusurakoiden jälkeen Itkonen on yleensä pitänyt
parin kuukauden hengähdystauon ennen seuraavaan projektiin
tarttumista. Uuden teoksen perusajatus on ollut siinä vaiheessa
jo selvillä. Nyt tilanne on toinen: ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003 Itkonen ei tiedä tarkalleen, mitä seuraavaksi tekisi.
Hän myöntää pelkäävänsä, ettei seuraavan romaanin maailma
ehkä avaudukaan. Toisaalta sisäinen kertojaääni on niin vahva,
että se todennäköisesti puskee ennemmin tai myöhemmin pintaan.

Pieni mies suurkaupungissa
Itkonen on tiennyt sisimmässään aina, että hänestä tulee kirjailija. Hän oppi varhain lukemaan ja kirjoitti omia tarinoita jo
ennen kouluikää. Hämeenlinnassa varttuneen Itkosen äiti toimi
laboratorionhoitajana ja isä kiinteistönvälittäjänä. Taiteilijanura ei kuulunut keskiluokkaisen kodin oletusarvoihin, vaikka
molemmat vanhemmat pitivät huolen, että kirjoja oli tarjolla.
Tietoisesti kirjailijanhaaveet heräsivät lukiossa. Itkosta pyydettiin muun muassa lukemaan aineitaan ääneen äidinkielen
tunneilla.
– Opiskelutovereiden mielestä olin usein vähän poissaoleva,
mutta he tulkitsivat sen kauniisti ylevien ajatusten ajatteluksi.

Kun he alkoivat kutsua minua kirjailijaksi, se kuulosti hienolta.
Ylioppilasvuoden jälkeen Itkonen lähti opiskelemaan yleistä
kirjallisuutta ja suomen kieltä Helsinkiin. Ensituntuma uuteen
kotipaikkaan ja yliopistomaailmaan oli pikkukaupungin kasvatille täystyrmäys.
– Helsinki tuntui hirveän isolta, runoni olivat kehnoja ja lisäksi
olin itse tosi pieni.
Vakavassa nuoren ihmisen angstissa Itkonen hylkäsi kirjailijaunelmat ja haki kauppakorkeakouluun. Opiskelupaikan vastaanottaminen lykkääntyi armeijan takia. Lisäksi hän sai yllättävältä taholta kannustusta seurata kutsumustaan.
– Isäni sanoi, että älä mene kauppakorkeaan, olet liian pehmeä. Olet hyvä kirjoittamaan, koeta jotenkin jatkaa siitä.
Taloustieteiden sijaan Itkonen opiskeli viestintää ja hakeutui valmistuttuaan toimittajaksi. Lehtijuttujen ohella hän työsti
Suomeen päätyvistä mormonisaarnaajista kertovaa kirjaa. Esikoisteos Myöhempien aikojen pyhiä ilmestyi Juha Itkosen ollessa
28-vuotias.

Korkeanpaikanleiri Münchenissä
Itkosen työpöydälle mahtuu juuri ja juuri kannettava tietokone
sekä pari kirjaa. Juuri nyt kunniapaikalla on israelilaisen historiantutkija Yuval Noah Hararin Homo Deus.
– Kaikki hyvät kirjailijat lukevat paljon. He, jotka eivät niin tee,
ovat aloittelijoita, hän tokaisee yllättävän terävästi.
Kesällä syntyneet kaksoset sekä 12- ja 6-vuotiaat lapset pitävät Itkosen maan pinnalla. Hän viihtyy hyvin isän roolissa ja on
ajoittain myös kantanut suurimman vetovastuun perheen arjen
pyörittämisestä.
– En ole koskaan kokenut vanhemmuutta taakaksi. Minulla
on rento ja kevyt olo lasten kanssa. Se on mahtavaa vastapainoa
yksin puurtamiselle.
Itkosen työpäivät mukailevat koulujen ja päiväkotien aikatauluja. Aktiivista kirjoittamista on maksimissaan kuusi tuntia. Hän
ei kuitenkaan vedä tiukkaa rajaa työn ja muun elämän välille.
Monet ideat syntyvät arjen keskellä alitajunnan työstäessä
asioita. Kirjojen inspiraationa toimivat oikeat ihmiset ja tapahtumat, vaikka teokset eivät heistä suoraan kerrokaan.

AIKAJANA

1975
Syntyi Hämeenlinnassa.
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1987
12-vuotiaiden poikien piirimestari 1 000 m juoksussa.

1991
Rakastui ja alkoi
kirjoittaa runoja.

2000
Kirjoitti gradun Jari Sarasvuon
mediatarinasta.

2002
Avioitui Maija Itkosen
kanssa.

– Työn arvoa ei voi
mitata menestyksen
kautta, sillä ihminen
on kyltymätön.
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– Helsinki tuntui hirveän isolta, runoni
olivat kehnoja ja olin itse tosi pieni.
Ajattelutapa, jossa vanhemmuus nähdään raskaana ylimenovaiheena ja lapset taakkana, on Itkoselle vieras.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa suurin pula
ei ole ajasta, vaan ajatustilasta. Romaaneille pitää löytyä
tilaa muhia, varsinkin silloin, kun niiden maailma on vasta
muotoutumassa.
Itkonen on toisinaan viettänyt ”korkeanpaikan” leirejä
muun muassa Münchenissä, missä hän asui perheineen
vuosina 2011 ja 2012.
– Ajatustason siirtymät esimerkiksi päiväkodin ja työn
alla olevan romaanin välillä ovat minulle haastavia. Leirien paras puoli on, että voin mennä nukkumaan kirja
mielessä, herätä siihen ja alkaa heti kirjoittaa sitä.
Kirjaprojektiin menee karkeasti kaksi vuotta. Siitä noin
vuosi on ideointia ja taustatyötä, toinen varsinaista kirjoittamista ja editointia. Prosessia Itkonen kuvaa hybriksen ja
epäuskon väliseksi vuoristoradaksi.
– Kun usko omaan osaamiseen takkuilee, muistutan
itselleni, etten osaa mitään muuta yhtä hyvin kuin kirjoittaa.

timiteetti ja hyväksyttävyys olisivat toisella tasolla kuin
nyt. Esimerkiksi USA:ssa julkinen terveydenhuolto koetaan eräänlaisena köyhäinapuna, mikä luo kauheaa vastakkainasettelua.
Itkosen työhuoneen seinällä on kuvasuurennos, jossa
maastokuvioon pukeutunut nuorukainen pyöräilee valkoisten puuristien reunustamalla tiellä. Kuva on otettu
Irakin sodan vastaisesta mielenosoituksesta Teksasissa
vuonna 2005.
Itkonen myöntää, että maailman poliittinen tilanne,
etenkin populismin leviäminen, huolettaa häntä.
– Valheellisilla argumenteilla pystytään luomaan yhteiskuntaan vihainen, paniikinomainen ilmapiiri. Sen varjolla
tehdään päätöksiä, jotka ovat haitallisia niille ihmisille,
joita väitetään puolustettavan.
Ilmiö on poikkeuksellisen räikeä USA:ssa. Siihen verrattuna Suomella on Itkosen mukaan suojaavia rakenteita,
kuten korkeampi koulutustaso ja suhteellisen hyvä sosiaalinen tasa-arvo. Toisaalta Suomi on niin pieni maa, että
isompien tekemisillä on meihin suuri vaikutus.

Pelottava populismi

Arjen pyhättö

Juha Itkosella ja hänen vaimollaan ei ole kotona tarkkaa
työnjakoa, vaan molemmat tekevät, mitä ehtivät. Itkoselle
ja hänen tuttavapiirilleen tasa-arvo on itsestään selvää.
Lapsuudenkodissa ei ollut.
– Isä ei osallistunut kotitöihin, eikä sitä odotettukaan.
Hänen työnsä ja uransa olivat aina etusijalla. Joskus tämä
malli hiertää sisäisesti, olenko aivan ei-mies, kun en käyttäydy näin.
Itkosen mielestä Suomi on kansainvälisessä tarkastelussa hyvä maa kasvattaa lapsia. Verrattuna esimerkiksi
Amerikkaan, jonne Itkosen ajatukset herkästi palaavat,
päivähoitojärjestelmämme on erinomainen, terveydenhuollosta puhumattakaan.
– Kaksosemme olivat ennenaikaisia ja saivat pitkään sairaalahoitoa. Olen tosi kiitollinen siitä, ettei hoidon tarve
aja ihmisiä taloudelliseen umpikujaan.
Molemmat Itkosen vanhemmat lapset ovat käyneet kunnallista päiväkotia, josta hänellä on vain hyvää sanottavaa.
– Kuusivuotias lähti tänä aamuna Musiikkitaloon konserttiin. Eikä se ole edes epätavallista.
Itkosen perheessä ei ole lapsivakuutuksia. Hän kannattaa universalismin periaatetta, jonka mukaan kaikki maksavat ja käyttävät yleishyödyllisiä palveluita.
– Jos lapsilisiä jaettaisiin vain vähätuloisille, niiden legi-

Itkonen on viime aikoina miettinyt paljon, millaisen maailman haluaisi jälkikasvulleen jättää. Hänelle tärkeimpiä
arvoja ovat avoimuus, uteliaisuus ja ennen kaikkea suvaitsevuus. Tosin siitäkin on onnistuttu tekemään kirosana.
Hän kokee saaneensa elää hyvässä ja järjestyksessä
olevassa maailmassa ja pelkää, ettei se lasten kohdalla
toteudu.
– Välillä hirvittää, että mitä jos kaikki menee päin helvettiä? Lapset elävät kuitenkin koko elämänsä näissä olosuhteissa.
Pohjimmiltaan Juha Itkonen on silti optimisti. Jos maailman tila ahdistaa liikaa, hän lämmittää saunan. Vaikka
lasten kanssa saunominen on harvoin seesteistä, se edustaa hänelle arjen luksusta. Itkonen tosin tahtoisi korvata
arki-sanan elämällä.
– Joskus elämä on takkuista ja joskus onnellista, eikä se
riipu siitä, olenko töissä vai Rhodoksella.
Iltapäivän ollessa jo pitkällä Itkonen sulkee työhuoneen
oven. Likaiset astiat, notkuvat kirjahyllyt ja upottava, ruskea sohva jäävät taakse. Itkonen rentoutuu. Katse viipyy
ikkunasta näkyvässä suuressa vaahterassa, jonka kellertävät lehdet väpättävät syyspuhurissa.
Hetkeä myöhemmin Itkosen tumma tila-auto katoaa
kaupungin ruuhkaan. □

2005

2003
Esikoisteos Myöhempien
aikojen pyhiä ilmestyi.

Tuli isäksi ja
palkittiin kirjallisuuden
valtionpalkinnolla.

2008
Esiintyi KOM-teatterin
Kohti-näytelmässä.

2015
Täytti 40, eli hetken seesteistä elämää.

Motiivini

MITÄ TYÖ SINULLE MERKITSEE?
Työ on minulle tyytyväisyyden ja onnen lähde. Itsekunnioitukseni
on ehkä liikaakin kiinni siitä, että saan jotain aikaan. Yritän
tietoisesti olla soveltamatta omaa mittariani muihin ihmisiin.
OLET TUNTEIDEN TULKKI. ONKO SE SYNNYNNÄISTÄ?
Minulle on luontaista tarkkailla ympäristöäni ja kuvitella itseni
muiden ihmisten kenkiin. En aina ehdi heittäytyä kuvitelmiini
kovin intensiivisesti, mutta palaan niihin usein jälkikäteen.
ONKO MENESTYS HYVÄSTÄ VAI PAHASTA?
Tuntuu hyvältä, kun kirjat löytävät lukijansa. Parasta
on spontaani palaute. Kerran kävelin Tokoin rantaa,
kun ruohikossa lepäillyt laitapuolen kulkija
huikkasi: ”Itkonen, kiitos kirjoista”.
Se oli hieno hetki.

OTSIKOSSA
KERROTAAN
ASIASTA
Lorem ipsum maio is moluptae nesed
que dolut acesequam, coreperchil ipis
doluptatis.
Kolme vuotta sitten Teerijärven kirjasto
Pohjanmaalla muutti uusiin tiloihin. Vaikka
varastotilaa on lähinnä kirjoille, kokonaisvaikutelma on siisti ja viihtyisä. Teokset on
jaoteltu aiheen ja kielen mukaan: ruotsiksi,
englanniksi ja suomeksi. Yksi nurkkaus on
sisustettu mukavilla sohvilla ja pehmoleluilla
erityisesti lapsia varten.
– Välillä joku poikkeaa edelleenkin katsomaan, millainen tästä oikein tuli, kirjastovirkailija Tove Knutar Sjöblom nauraa.
Hän on erityisen tyytyväinen rakennuksen
toimivaan pohjaratkaisuun ja keskeiseen
sijaintiin kylän päiväkodin ja koulun kupeessa. Sisään astumisen kynnys on matala sekä
lapsille että aikuisille.
– Kirjastosta on tullut kaikkien yhteinen olohuone: paikka, jossa lämmitellään
koulubussia odotellessa, silmäillään lehtiä tai
vaihdetaan kuulumisia.
Gunlis ja Kaj-Gustav Österlund käyskentelevät hyllyjen välissä. He ovat ahkeria
lukijoita ja erityisen mieltyneitä dekkareihin.
Gunlisillä on myös tapana lukea kotiin ja
puutarhanhoitoon liittyviä lehtiä.
– Emme kyllä selviäsi ilman kirjastoa,
sanoo Kaj-Gustav Österlund.
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Alueelta
Yhdistysten ilmoituksia alueittain. Kokous- koulutus- ja tapahtumailmoitukset löytyvät myös jhl.fi/tapahtumakalenteri.

Etelä-Suomi
Loviisan - Lovisa JHL 207

Sääntöm. syyskokous 28.11. klo 18
Varikolla, Porvoonkatu 5, Loviisa.
Henkilövalinnat hallituksen jäsenet
ja pj. Tarkistetaan luottamusmiehet.
Kahvitarjoilu.

Lahden JHL 048

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 16.30
Päijät-Hämeen Osuuspankin kokoustila, Aleksanterinkatu 26 A, 4.krs.
Henkilövalinnat, Asikkalan JHL 382
ja Lahden 048 yhdistyminen. Kahvitarjoilu.

Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin henkilökunta JHL 560
Sääntöm. syyskokous 8.11. klo 16.30
Kulinaaritalo, Svinhufvudinkatu 6 E,
15110 Lahti. Ruokailu.

Hollolan JHL 527

Sääntöm. syyskokous 20.11 klo 17.30.
Henkilövalinnat pj ja hallitus sekä
luottamusmiehet Hollolaan, Kärkölään
ja Padasjoelle. Kokouksen jälkeen iltapalatarjoilu siihen osallistuvat ennakkoilm. 13.11. mennessä mari.kurisjarvi@gmail.com, 044 780 1142.

Järvenpää JHL 213

Sääntöm. syyskokous 8.11. klo 18
Ravintola Huvila, Sibeliuksenkatu 5,
J:pää. Valinnat pj, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä toiminnantarkastajat vuosille 2018-2019.
Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu,
jossa ruokavaihtoehtoina: kala-,
liha- tai kasvisruoka. Kokoukseen
osallistuvilta pyyämme ruokatarjoilun
vuoksi ennakkoilm. ruokavaihtoehdon
ja erityisruokavaliot jhl.huvitmk@
gmail.com 1.11. mennessä.

Raideammattilaisten
osasto 51 JHL 1051

- Osaston 90-vuotisjuhlat 11.11. klo
17–23 Hyvinkäänkylän Työväentalo,
Työväentalonkuja 5. Juhlatilaisuus on
maksuton Os.51 jäsenille/avec. Illallinen ja virvokkeita läpi illan Esiintyjät
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Osmos Cosmos, HouseBänd Kylmäkiskoiset, MagiKoomikko Risto Leppänen. Tilaisuuten kuljetus Hyvinkään
asemalta ja takaisin (oma bussi)
Jatkot: Yökerho MDNGT (DJ) Hyvinkää vain meidän käytössä klo 23-04.
Sijainti Ale Pubin vieressä. Sit. ilm.
ja mahdolliset erityisruokavaliot
0452214234 huom. vain txt. tai minnamaisa@gmail.com. Ilm. tuletko
yksin vai avec.
-Lasten juhlat 11.11. klo 12-14 Hyvinkäänkylän Työväentalolla, Työväentalokuja 5. Ohjelmassa:Hattiwatit-Orkesteri, Taikuri Martti Aitolehmä: Lasten taikashow sekä lapsille muotoiltuja ilmapalloja. Lasten BuFFa: Pizzaa, lihapullia, nakkeja poppareita, h
erkkuja, limua ja mehua. Tilaisuus on
vain osaston jäsenille ja heidän perheilleen. Tilaisuus on ilmainen. Ilm.
044 0220 776 tai timo.jelekäinen@
gmail.com. Kysy kuljetusta Hyvinkään
asemalta, jos tulet junalla.

Vihdin kunnalliset JHL 300

-Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 18.30
Nummelan kunnan virastotalo. Valitaan uusi hallitus. Aluetoimiston
ajankohtaiset asiat. Tarjolla pientä
purtavaa kahvin/teen kera.
-Syysteatteri 16.11. klo 19 Helsinkiin
Hotelli Presidenttiin Jubileekomedia
teatterin esittelemä SÄHKEET uutiskomediashow. Lippu 22€ jäsen, 15€
eläkeläisjäsen (yhd. tarjoaa kuljetuksen). Ilm. virkistystoimikunnalle arkisin klo 17-18 välillä 044 027 3007 viimeistään 27.10.

Helsingin Mielenterveystyöntekijät JHL 580

Sääntöm. syyskokous 7.11. klo 16.30
Cafe & Restaurant Pirittassa. Mm.
valinnat pj, hallituksen jäsenet ja
varajäsenet sekä heidän määrä, toimihenkilökorvaukset, vahvistetaan
tehdyt luottamusmiesten valinnat ja
yhteisjärjestöjen edustajien valinnat.
Päätetään yhd. kokouksen koollekutsumistavasta ja –ajasta. Ilm. helsinki580.jhlyhdistys.fi/ 24.10 klo 12
mennessä.

Janakkalan
kunnalliset JHL 237

Syyskokous 22.11. klo 18 plm-toimisto, Harvialantie 7B, Turenki. Vahvistetaan työpaikoilla valitut alakohtaiset luottamusmiehet sekä valitaan
uudet toimihenkilöt (plm sekä hallitus) kahdelle seuraavalle vuodelle.
Uusia innokkaita toimijoita otetaan
mielellään hallitukseen mukaan. Tarjolla iltapalaa.

Tuusulan kunnalliset JHL 224
Sääntöm. syyskokous 25.11. klo 14
Ravintola Kerho, Hyrylä. Luottamusmiesten vaalien vahvistaminen. Yhd.
tarjoaa ruokailun, ilm. ruokailuun
17.11. mennessä taito.rasanen@tuusula.fi, txt 040 3143 132.

Itä-Suomi
Siilinjärven JHL 414

Syyskokous 16.11. klo 18 kunnantalon
valtuustosalissa. Valinnat pj ja hallitus. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Kokoukseen osallistujien kesken
arvotaan 5 lahjakorttia.

Meijän Sote JHL 212

Sääntöm. syyskokous ja pikkujoulu
1.12. klo 18 Sokos Hotelli Kimmeli, Itäranta 2. Valitaan yhd.pj ja hallituksen
jäsenet. Kokouksen jälkeen vietetään
yhdistyksen pikkujoulua! Ilm. 10.11.
mennessä marja-leena.ylitalo@siunsote.fi. Pikkujouluateria (sis. sisäänpääsyyn iltaravintolaan) syyskokoukseen osallistuville jäsenille on ilmainen, muuten hinta on jäsen 20€ ja ei
jäsen 49 €. Vain pikkujouluun osallistuvien tulee maksaa pikkujouluaterian hinta mennessä yhd. tilille FI80
4924 0010 4247 73, viite: pikkujoulu,
näin varmistat osallistumisesi pikkujouluun.

Ylä-Savon Sote JHL 698

- Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 18
Koljonvirran kartano, Ylemmäisentie 6. Valitaan yhd. pj, varapj, plm,
varaplm, luottamusmies, sihteeri,
taloudenhoitaja sekä hallitus ja toi-

minnantarkastajat v.2018-2019.
Arpajaiset! Hyviä palkintoja! Ilm. ruokailun järjestämiseksi 16.11. mennessä sutinenanne@gmail.com tai
0440 212 913.
- Pikkujoulu 9.12. klo 17.30 jouluinen
ruokailu Kulttuuritalolla, jonka jälkeen teatteriesitys ”Kuu järven yllä”
klo 19. Jäsen 15 € ja ei jäsen 50€. Sit.
ilm. ruokavalioineen 13.11. mennessä
sutinenanne@gmail.com tai 044 0212
913. Maksu 30.11. mennessä yhd.
tilille Ylä-Savon Sote JHL 698 ry FI81
5157 8520 0155 64.

Lieksan Kunnalliset JHL 174

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 17.30
Hotelli Puustelli, Hovileirinkatu 3.
Vahvistetaan luottamusmiesvalinnat, valitaan pj ja hallituksen jäsenet.
Ennen kokouksen alkua on ruokailu
noutopöydästä alkaen klo 17.

Iisalmen kunnalliset JHL 206

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 18
Iisalmen työväentalo, Pohjolankatu 11.
Mm. henkilövalinnat, luottamusmiesten valinta/vahvistaminen ja plm
valinta. Ruokailun vuoksi ilm. 15.11.
teuvo.ryhanen@iisalmi.fi tai tiina.
vidgren@iisalmi.fi.

Kuopion kaupungin JHL 862

Sääntöm. syyskokous 26.10. klo 18
KTY:n kokoushuone, Käsityökatu 24 B,
Kuopio. Valitaan alakohtainen luottamusmies varhaiskasvatukseen. Kahvitarjoilu klo 17.30. POP-pankista
Jari Korhonen kertoo ajankohtaisista
pankkipalveluista ja eduista jäsenille.

Servica JHL 863

Sääntöm. syyskokous 28.11. klo 15.45
Servican toimitilat, Leväsentie 3.
Valinnat yhd. pj ja hallitus. Vahvistetaan luottamusmiesvalinnat, muut
ajankohtaiset asiat. Kahvitarjoilu klo
15 alkaen.

Kuopion Yliopistollisen
sairaalan JHL 124

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 16
KYSin rak. 4 0-kerros kokoustilassa.
Kokouksessa valitaan kaikki luottamusmiehet sekä uusi hallitus vuosille
2018-2019. Kahvitarjoilu.

Itä-Suomen yksityisen sosiaali-, terveys- ja opetusalan
ammattilaiset JHL 135

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 17
JHL:n aluetoimistoilla Joensuussa
ja Kuopiossa videoyhteyden välityksellä. Henkilövalinnat vuosille 2018–
2019. Ilm. 17.11. mennessä tartsi79@
hotmail.com tai JHL 135 Facebook-sivujen kautta Taru Tahvanai-

selle. Kokouspaikat: Joensuun toimisto, Yläsatamakatu 7 B 13, JOENSUU ja Kuopion toimisto, Puistokatu
6, KUOPIO. Kokouksen yhteydessä on
kahvitus.

Tohmajärven JHL 375

- Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 18.30
Ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26,
Tohmajärvi.
- Perinteinen pikkujoulu 2.12. klo
19 Ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26, Tohmajärvi. Tarjolla maittavat joulupöydän antimet ja illan päätteeksi tanssit Arin ja Lailan tahdittamina. Hinta jäseneltä 5 € ja avec 15
€. Sit. ilm. viimeistään 23.11. p. 040
505 7545.

Joensuun seudun JHL 310

Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 18
Ravintola Elias, Kauppakatu 44.
Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, pj, Joensuun kaupungin plm
sekä vahvistetaan työyhteisöjen ja
ammattialojen lm-valinnat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Sit. ilm. toni.
sorsa@polkkaoy.fi tai 050 338 7465
viim. 9.11.

Pohjois-Savon
erityispalvelujen
ammattiosasto JHL 125

Sääntöm. syyskokous 6.11. klo 18
Ravintola Huviretki, Kuopio. Ruokatarjoilun vuoksi ilm. 31.10. mennessä
Idalle 040 595 7603.

Kaakkois-Suomi
Puumalan JHL 755

Sääntöm. syyskokous 6.11. klo 17
Kahvila Kuittinen. Plm ja tsv valinnat.

Länsi-Saimaan JHL 466

Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 18 Luumäki, Hotelli Salpa, Lappeenrannantie 265. Toimihenkilöiden ja luottamusmiesten valinta vuosille 2018–19.
Kahvitarjoilu.

Mikkeli JHL 525

-Luottamusmiesvaalit JHL 525 valitsee syyskokouksessa 28.11. Mikkelin kaupungin plm ja varaplm sekä
alakohtaiset luottamusmiehet: varhaiskasvatus, sivistystoimi ja Ru-Pu.
Ehdokasasettelu aika 30.10.–9.11. klo
12 saakka. Toimita kirjallinen suostumuksesi toimistolle em. ajankohtaan
mennessä, Mikkeli JHL ry 525/ luottamusmiesvaalit Porrassalmenkatu 26,
50100 Mikkeli. Vaalikelpoisia ovat ne
jäsenet jotka työskentelevät Mikkelin
kaupungin palveluksessa. Jos ehdokkaita on vain yksi kuhunkin luottamustoimeen, vaalien tulos vahviste-

taan syyskokouksessa. Jos ehdokkaita on useampi, niin suoritetaan
syyskokouksessa äänestys. Äänioikeutettuja ovat ne JHL 525:n jäsenet,
joita valittava luottamusmies edustaa. Muiden työpaikkojen, joissa työskentelee JHL:n jäseniä mm. Essote,
Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus,
Etelä-Savon Koulutus Oy, Annakoti,
Xamk, Hirvensalmen kunta, Pertunmaan kunta ja Mikkelin pesula, tulee
järjestää keskuudessaan luottamusmiesvaalit joiden tulos tulee ilmoittaa
JHL:n toimistolle ennen syyskokousta.
Syyskokous vahvistaa valinnat.
- Sääntöm. syyskokous 28.11. klo
18.30 Asemaravintola Vaihassa, Mannerheimintie 1. Valitaan/vahvistetaan
kaikki luottamusmiehet. Ilm. ruokailun
vuoksi yhd. toimistolle 015 367066 tai
jhl.525@surffi.fi 20.11. mennessä.

Carea sosiaalipalveluiden
henkilökunta JHL 586

Sääntöm. syyskokous 16.11. klo 18
Helmi cafe Kuusankoski. Sit. ilm. ruokailun takia virpi.selkee@carea.fi.

Etelä-Savon
yksityiset JHL 140

- Sääntöm. syyskokous 29.11. klo 17.30
Ravintola Amarillo, Hallituskatu 5.
Henkilövalinnat. Ruokatarjoilu.
- Pikkujouluruokailu 9.12. klo 18 Kulttuuritalo Tempo, Mikonkatu 23. Ruokailu jäsen 10€ ja avec 39€. Maksu
yhd. tilille Etelä-Savon yksityiset JHL
140 ry FI80 8000 140 119 1581. Ilm.
27.11. mennessä 050 910 7071 txt.

Raideammattilaisten
Osasto 32 JHL 1032

- Sääntöm. syyskokous 11.11. Ravintola Three Wings Kouvola. Hallituksen
kokous klo 15. Yleinen kokous klo 16.
Ruokatarjoilu.
- Pikkujoulut jäsenille ja aveceille
25.11. klo 17 Ravintola B, Peltomiehentie 47. Ilm. maksamalla ilm. maksu 5€
hlö käteisellä 16.11. mennessä Hannu
040 8661 724 tai Kai 040 8665 185.
Ruokatarjoilu.

Keski-Suomi
Keski-Suomen hyvinvointialojen ammattilaiset JHL 433

Sääntöm. syyskokous 24.11. klo 18
Cumulus City Jyväskylä, kokoustila
Väinönkatu 5. Henkilövalinnat, tuleva
yhdistysrakenteen muutos. Vieraana
JHL:n aluepäällikkö Esa Springare.
Kokouksen jälkeen stand up -esitys ja
ruokailu noutopöydästä, Pirttitontun
joulumenu. Ilm. 10.11. 044 987 2372,
mainitse erityisruokavaliosi.

Puolustushallinnon Tikkakosken yhdistys JHL 386

Sääntöm. syyskokous 26.10. klo 16
Ränssin kievarissa, Kuikantie 340,
41140 Kuikka. Valitaan hallituksen
jäsenet, toimikausi 2 vuotta, luottamusmiehet Jyväskylän varuskunnan joukko-osastoihin. Tilaisuus alkaa
ruokailulla. Osallistujien kesken arvotaan rahaostokortteja.

Saarijärven Seudun JHL 444

Sääntöm. syyskokous 2.11. klo 18 Liikelataamo, Rentontie 7, Saarijärvi.
Kokouksessa valitaan yhd. hallitus,
luottamushenkilöt sekä toimihenkilöt.

Pihtiputaan julkisen alan
ammattilaiset JHL 463

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 19 Työväentalo.

Konneveden JHL 415

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 19
Konneveden kunnantalo, lautakuntien
huone, Kauppatie 25. Hallitus kokoontuu 15 min aikaisemmin.

Lappi
Rovaniemen varuskunnan
siviilit JHL 075

Sääntöm. syyskokous 8.11. klo 18.30
JHL:n Lapin aluetoimistolla, Rovakatu
20-22 A, käynti takapihan kautta.

Lapin aluehallinnon
henkilöstö JHL 636

Sääntöm. syyskokous 20.11.klo 16,
ELY-keskus, kokoustila Halti. Tarjoilun
vuoksi ilm. viim. 15.11.

Lapin tiemiehet JHL 577

Sääntöm. syyskokous 2.12. klo17 JHL:n
toimisto, Rovakatu 20-22 A. Hallitus klo 16. Kokouksen jälkeen osasto
tarjoaa pikkujoulubuffetin jäsenilleen Pohjanhovissa. Puolisot mukaan,
hinta 50€. Sit. ilm. 24.11 mennessä txt
044 3391 477.

Rovaniemen sairaalain
henkilökunta JHL 216

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 17.30
Lapin keskussairaalan ruokasalin kabinetti. Luoston osakkeen myynti. Tarjoilun vuoksi ilm. 14.11. mennessä 040
8424 108.

Oulu
Oulun kaupungin toimenja viranhaltijat JHL 379

Sääntöm. syyskokous 28.11. klo 17
SAK:n Aluepalvelukeskuksen kahvio,
Mäkelininkatu 31, 5. krs. Kahvitarjoilu!

Oulun seudun aluehallinnon
yhdistys JHL 784

Sääntöm. syyskokous 3.11. klo 16.30
Ravintola Sokeri-Jussin Kievari, Pikisaarentie 2, Mm. pj:n ja hallituksen
jäsenten valinta toimikaudelle 20182019. Kokouksen jälkeen päivällinen. Ruuat tilataan kokouksen alussa,
joten olkaahan ajoissa paikalla. Ruokailun vuoksi ilm. heli.hyry@avi.fi
viim. 30.10.

Tyrnävän JHL 571

Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 19
Kirkkomännikön koululla. Hallituksen
valinta. Hallitus kokoontuu samassa
paikassa klo 17.

Iin JHL 351

Sääntöm. syyskokous 20.11. klo 18
Huilingissa, Puistotie 4, Ii. Henkilövalinnat, pj, hallitus ja luottamusmiehet. Ruokatarjoilu.

Hintan tiemiehet JHL 455

Sääntöm. syyskokous 10.11. klo 16
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7.
Ruokailu, ilm.3.11. mennessä 040
5895 875.

Kajaanin kunnalliset JHL 276

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18 Terhin kotimaku, Viestitie 2. Valitaan pj
ja vara, hallitus sekä plm:t. Ruokatarjoilun vuoksi ilm. 044 2572 011 tai
pentti.karjalainen@gmail.com.

Yksityisten alojen JHL 149

Sm. syyskokous pidetään to 30.11. klo
17 Ravintola Hai Long, Isokatu 8 Oulu.
Ruokatarjoilun järjestämiseksi ennakkoilm. 15.11. mennessä yhdistyksen
nettisivuilla http://jhl149.jhlyhdistys.
fi. Hallitus kokoontuu klo 16.30.

Oulun yliopistolaiset JHL 374

Sääntöm. syyskokous 24.11. klo 16.30.
Paikka ja tarkemmat ilm. tiedot myöhemmin oulunyliopistolaiset.jhlyhdistys.fi. Valitaan hallitus ja luottamusmiehet vuosille 2018-2019.

Kajaanin kunnalliset JHL 276

Pikkujoulut 18.11. Kajaanin kaupunginteatteri, Kauppakatu 14. Teatterilla
esitys Joulu III klo 15 + jouluruokailu
esityksen jälkeen Valjusravintola Hermann Renforsissa. Jäsenet 25€, avec
50€. Maksut yhd. tilille, saaja Kajaanin kunnalliset JHL, viestiin osallistujien nimet, tilinro FI54 4600 0010
5800 21. Sit. ilm. 050 4419 175 tai 044
3510 232 tai jhl276@gmail.com viim.
27.10.
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Pirkanmaa
Tiealanyhdistys JHL 699

Sääntöm. syyskokous 11.11. klo 13
Destian Pirkkalan tukikohta, Teollisuustie 27. Luottamushenkilöiden
valinnat. Kokouksen jälkeen ruokailu.

Tampereen
hyvinvointipalvelut JHL 250
Sääntöm.syyskokous 29.11. klo 18
SAK:n kokoustila, Rautatienkatu 10,
7 krs. Tampere. Valinnat pj ja hallituksen valinta. Kokoustarjoilu alkaa
klo 17.30.

Tampereen Sähkölaitos Oy,
Henkilökunta JHL 120

Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 16
Kalevankankaan työmaaruokala,
Hautausmaankatu 6. Tilaisuudessa
kahvi- ja voileipätarjoilu.

Tampereen kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 249
- Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 17
Yhd. toimisto, Satakunnankatu 30 C
7. Luottamusmiehen valinta. Osallistujien kesken arvotaan herkkukori.
Kahvitarjoilu klo 16.30.
- Jäsentapahtuma 30.11. klo 19
Kyllä isä osaa remix, Komediateatteri. Hinta 20 € jäsen, 30€ ei jäsen.
Sit. ilm. 27.10 mennessä sisko.ilkka@
tampere.fi, p. 040 7265413 tai kirsti.
mikkola@tampere.fi, p. 040 7245774.
Maksu yhd. tilille TSOP FI79 5730 0820
5183 36, viitenro 2040.
- Jäsentapahtuma 2.12. klo 19, SHOWHAT - THE QUEENS Tampereen Työväen Teatteri, Hämeenpuisto 28.
Hinta jäsen 25 €, ei jäsen 38 €. Sit.
ilm. 27.10. mennessä sisko.ilkka@
tampere.fi, 040 7265 413. Maksu yhd.
tilille TSOP FI79 5730 0820 5183 36,
viitenro 2079.
- Jäsentapahtuma 13.12. klo 19 Kaikki
mieheni, Tampereen Teatteri. Hinta
jäsen 20 €, ei jäsen 30 €. Sit. ilm.
8.11. mennessä kirsti.mikkola@tampere.fi, 040 7245 774. Maksu yhd.
tilille TSOP FI79 5730 0820 5183 36,
viitenro 2011.
Kaikkien jäsentapahtumien kuittikopiot osoitteella: palkat1, Sisko Ilkka,
Koppari tai palkat2 Kirsti Mikkola,
Koppari. Ilm. myös osoitteesi ilm.
yhteydessä.

Pirkanmaan erityisalojen
yhdistys JHL 820

- Sääntöm. syyskokous 30.11. klo
17 Ravintola Ziberia, Itäinenkatu 9,
Tampere. Pj ja hallituksen valinta.
Kokoukseen osallistuville tarjolla iltapala sekä elokuva- ja herkkulippu elokuviin. Ilm. 16.11. mennessä, myös
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ruokarajoitteet: jhl820.fi/palaute.
- Sorin Sirkuksen Joulushow 2017
KINAHMI, osta vaikka joululahjaksi!
3.1. klo 18. Yhd. jäsenhinta: 15 €/
lippu, max 4 lippua/jäsen. Lippuvaraukset 27.10. mennessä merja.pehkonen@varala.fi, ilm. tuleeko lippu
aikuinen, lapsi, eläkeläinen tai opiskelija. Lisät. jhl820.fi / TAPAHTUMAT-sivulta.

haluatko syödä kala- vai lihaillallisen
sekä mahdolliset allergiat. Sit. ilm.
10.11. mennessä raija.sneck-lehto@
hel.fi tai 0503416688.

Tampereen yliopistollisen
sairaalan JHL 139

Sääntöm. syyskokous 13.11. klo 16
TAYS Palvelutalo kokoushuone 2. Hallituksen jäsenten valinta.

Sääntöm. syyskokous 22.11. tarkka
paikka ja aika ilmoitetaan jäsenille
sähköpostitse sekä Vintrassa tai postitse. Valitaan hallituksen jäsenet ja
varajäsenet.

Tampereen sosiaali- ja terveysalan henkilöstö JHL 583

Helsingin varhaiskasvatus
JHL yhdistys 081

Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 17.30
Ravintola Plevna. Ilm. 10.11. mennessä jaanamari@suomi24.fi.

Nokian JHL 105

Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 18 Pikkupippuri, Harjukatu 21. Kahvitarjoilu.

Pohjanmaa
Kristiinankaupungin –
Kristinestad JHL 222

Tuuri/ Ähtäri Zoo matka 18.11. Lähtö
Kristiinankaupungin Selleriltä klo
8.30,Lappväärtti ABC klo 8.40. Jäsenet ilmaiseksi. Ei jäsen 10 €, yli
15-vuotiaat 5 €, alle 15-vuotiaat
ilmaiseksi. – Tuuri/Ähtäri Zoo resan
18.11.Bussen starttar från Krs Selleri
kl 8.30, Lappfjärd ABC kl 8.40. Meddlemmar gratis, icke meddlemmar 10e.
Över 15 år 5e, under 15 år gratis. Viim
ilm/sista anm 10.11 miel txt,gärna
medd. Tarja 044 338 4142.

Tie-Infra Etelä-Suomi JHL 002

Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 18 Kiljavan opisto, Kotorannantie 49. Ruokatarjoilu.

Vantaan Energia JHL 313

Sääntöm. syyskokous 22.11. Cafe
Piritta, Eläintarhantie 12. Salaattipöytä tarjolla klo 17. Kokous alkaa klo
18. Valinnat hallitukselle pj, varsinaiset sekä varajäsenet. Vahvistetaan
varaplm ja valitaan luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Valitaan
toiminnantarkastaja sekä Helsingin yhteisjärjestön hallituksen sekä
edustajiston jäsenet. Ilm. ruokailua
varten 13.11. mennessä tarja.thaci@
jhl81.fi tai ilt. 045 3464 622.

Rinnekodin JHL 598

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 16.30
Ravintola Ainoliina, Rinnekodintie 10.
Henkilövalinnat. Kokouksen päätteeksi yhd. tarjoama ruoka Ravintola
Fistailissa. Ilm. (ruokailu) 16.11. mennessä laila.eertamo@rinnekoti.fi.
Lisät. 0503809 536.

Espoon kaupungin
työntekijät JHL 197

Sääntöm. syyskokous 26.10. klo 19
Crazy Cat, Kristiinankaupunki.

Sääntöm. syyskokous 29.11. klo 16.30
Espoon valtuustalo, kokoomuksen
ryhmähuone. Valinnat hallituksen pj
ja jäsenet, merkkipäivien muistaminen, arvonta.

Pääkaupunkiseutu

Eläkeläisjaos Ikikarpalot
JHL 587

Rannikko – Pohjanmaan
JHL 391

Helsingin urheilu- ja ulkoilualueiden työntekijät JHL 291
-Yhd. ensimmäinen purkukokous 1.11.
Töölön Kisahalli A-kokoushuone klo
17. Kuullaan yhd. hallituksen esitys ja
päätetään yhd. purkamisesta. Kahvitarjoilu.
-Yhd. toinen purkukokous sekä sääntöm. syyskokous 24.11. klo 17 Hotelli
Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu
4. Yhd. purkukokouksessa käsitellään hallituksen esitystä yhdistyksen
JHL 291 purkamisesta, jäsenten siirtymistä uuteen perustettuun KuVan
yhdistykseen ja Helsingin yhteisjärjestöön. Tarjoamme illallisen, ilm.

- Kokous 7.11. klo 15-16.30 Espoon
keskustan palvelutalo, Holvikuja 1,
- Hallituksen kokous 7.11. Espoon valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5. Kokous alkaa
klo 17.30 ja jatkuu jäsenkokouksina
klo 18.30, jäsenet ovat tervetulleita.
- Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18
Valtuustotalon kahvila, Espoonkatu
5. Kokouksessa on salaatti- ja kahvitarjoilu.
- Varhaiskasvatusjaoksen kokous
16.11. klo 18 plm-toimisto, Kamreerintie 2 A, 5. kerros. Ilm. anna-maija.
kukkonen@espoo.fi tai 045 869 0540.
Kahvitarjoilu.

JHL 197 ja 587

Koulunkäyntiavustajien tapaaminen
8.11. klo 17.30 plm-toimisto, Kamreerintie 2A, 5.kerros. Ilm. osallistumisestasi 31.10. mennessä paulaelina.vikman@espoo.fi tai txt 044 532
5598. Tarjolla myös leipää, mehua ja
jotain makeaa.

Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL 398

Sääntöm. syyskokous ja pikkujoulu
17.11. klo 17 Ravintola Vltava, Elielinaukio 2. Valinnat pj ja hallitus. Yhd.
tarjoaa kokoukseen osallistuneille
jäsenille pikkujouluillallisen. Tuo tullessasi pieni paketti (arvo kork. 5 €),
joulupukki on paikalla jakamassa lahjapaketit. Ilm. mahdollisine allergioineen viim. 1.11. pirkko.makela@hotmail.fi tai 041 533 7259.

Helsingin kaupungin viranja toimenhaltijat JHL 010
Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18.
Kokouksessa kahvitarjoilu.

Länsi-Uudenmaan Sairaalayhdistys JHL 063

Sääntöm, syyskokous ja pikkujoulu
24.11. klo 18 Pöölen. Valitaan toiminnantarkastajat, yhteisjärjestön hallitus ja edustajisto. Ehdokasasettelu Hus yhteisjärjestön plm/luottamusmiesehdokkaiksi. Kokouksessa käsitellään luottamusmiesten valitatapaa. Ilm. 0500 618 245
tai tarja.ekberg@hus.fi viim. 17.11.
– Kallelse till föreningens medlemsmöte / lilla jul 24.11 kl 18 Pöölen. På
mötet behandlas stadgeenliga ärenden: Budget, Verksamhetsplan, Val
av verksamhetsgranskare för 2018.
Styrelsen 2018-19 Samorganisationen styrelse och representantskap 2018-19, Kandidat nominering
till Hns samorganisationens huvudförtroendemän/ förtroendemän. På
mötet behandlas hur vaalet förettas. Anmälningar till Tarja Ekberg
0500618245 eller tarja.ekberg@hus.fi
senast fr 17.11.

Espoon julkisten ja teknisten
alojen työntekijät JHL 615

syyskokous 2.11.2017 klo 17, Espoon
valtuustotalon TV-studio, Espoonkatu
5. Valitaan yhd. pj ja hallitus.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö JHL 015
Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 16.30
Kivelän monipuolinen palvelukeskus,
Sibeliuksenkatu 14. Valitaan luottamushenkilöt, HUS:n luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu. Kahvit ja

pientä suolaista tarjolla klo 16 alkaen.
Ilm. 7.11. mennessä kokoustarjoilun mitoittamiseksi roby@roby.fi, 044
9905 455 (mainitse erityisruokavaliosi). Lisät. jhl015.jhlyhdistys.fi.

Lastensuojelun
Ammattilaiset JHL 880

Sääntöm. syyskokous sekä virkistystapahtuma 11.11. Työssä jaksamiseen
ja työhyvinvointiin liittyvä koulutus
klo 10-16 JHL:n PKS aluetoimisto. Koulutukseen osallistuville tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvit. Koulutuksen
jälkeen kokous ja illallinen Ravintola
Sävel klo 17. Henkilövalinnat pj, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
toiminnantarkastajien valinta. Yhd.
tarjoaa illallisen. Sit. ilm. 29.10. mennessä txt 045 314 8440. Huom! Virkistyspäivään yhteiskyyti ja mikäli kyyti
ei kauttasi poikkea, korvataan sinulle
julkisen kulkuneuvon matkakulut kuittia vastaan.

Vantaan JHL 865

Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 18 Kilterin koulu, Iskospolku 8. mm. henkilövalinnat pj, hallituksen jäsenet
ja varajäsenet ja heidän lukumäärä,
vahvistetaan luottamusmiehet, edustajat ja varaedustajat yhteistoimintajärjestöihin, päätetään toimihenkilökorvaukset ja yhd. koollekutsumistavasta. Kahvitarjoilu klo 17.30.

Helsingin opetustoimen
henkilöstö JHL 133

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 16.30.
Ravintolalaiva Wäiskissä, Hakaniemenranta 1. Uuden hallituksen
valinta. Ennakkoon tilattavan ruokatarjoilun vuoksi ilm. 1.11. mennessä
jhl133hallitus@gmail.com.

STM:n hallinnonalan
ammattiosasto JHL 805

Sääntöm. syyskokous jäsenille 9.11.
klo 16.30 Ravintola La Famiglia, Keskuskatu 3. Runsas ruoka- ja juomatarjoilu, asialistalla mm. hallituksen
valinta kaudelle 2018–2019. Ilm. ei
tarvita, tule vain paikalle.

Jorvin Sairaala JHL 069

Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 16
Bembölen kahvitupa. Tarjolla on lohikeittoa ja pannukakkua. Valitaan hallituksen jäsenet, HUS yhteisjärjestön
edustajiston jäsenet. Ilm. viim. 5.11.
sylvi.antikainen@hus.fi

Satakunta
Nakkilan JHL 374

Sääntöm. syyskokous 28.11. klo 18 OP
kokoustila, Porintie.

Porin JHL 027

Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 18
Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7. Kahvitarjoilu.

Ulvilan JHL 465

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18.30,
Friitalan yhdistystalolla, Koulukuja 17.
mm. henkilövalinnat, vahvistetaan
luottamusmiesvaali. Kahvitarjoilu.
Hallitus klo 17.30.

Merikarvian kunnalliset
JHL 742

Sääntöm. syyskokous 10.11. klo 18
Merikarvian paloasemalla, Kauppatie 40. Vieraana Turvan edustaja kertomassa vakuutusasioista. Iltapalatarjoilu.

Porin KTV:n sairauskassa

Kassankokous 30.11. klo 18 Hotel
Scandic kokoustila, kahvitus klo 17.30.

Valtakunnallinen
JHL:n henkilökunta ry 014

Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 15.15
Harmaa Graniitti, JHL – talo. Alueilta
on mahdollisuus osallistua videoneuvottelun välityksellä. Mm. valinnat yhd. pj, hallituksen varsinaisten ja
varajäsenten sekä toiminnantarkastajien valinta sekä vahvistetaan luottamusmiehet.

Työsuojeluja aluehallinnon
henkilökuntayhdistys 717

Sääntöm. syyskokous ja risteily 25.11.
klo 10.30 Ravintolalaiva Wäiski, Hakaniemenranta 11. Henkilövalinnat.
Kokoukseen osallistuvilta ennakkoilm.
ja erityisruokavaliot jhlosasto717@
gmail.com viim. 10.11.

Suomen haastemiehet JHL 808

Sääntöm. syyskokous 11.11. klo 12.30
Ravintola Alia Mustikkamaankuja 1,
00570 Helsinki. Valitaan yhd. pj ja hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat, päätetään luottamusmiesten valinnoista.

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen
tietyöntekijät JHL 671

Sääntöm. syyskokous 2.11. klo 18 Neste
Lieto, Haimiontie 25. Ruokatarjoilu!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunta JHL 114
Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 17.30
panimoravintola Koulu, Eerikinkatu
18. Henkilövalinnat yhd. pj ja hallituksen jäsenet. Kokouksen jäl-

keen järjestetään Turun alueen jouluruokailu samassa paikassa. Ilm.
ruokailuun netin kautta lyyti.in/
JHL114_Syyskokous_ja_jouluruokailu, ilm. ja omavastuu ruokailusta
10 € maksetaan 15.11. mennessä
tilille FI1857100420445660. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen peruutukset vain lääkärintodistuksella,
muuten peritään ruokailukustannusten korvauksena omavastuun lisäksi
20 €. Lisät. 040 5003 398 tai janne.
sjolund@tyks.fi.

Turun seudun kunnalliset
vapaa-aikatyöntekijät JHL 623
Sääntöm. syyskokous 18.11. lähtö
Turun satamasta klo 17.15 saaristoristeily Tallink Silja Line. Toimihenkilövalinnat mukaan lukien luottamusmies
ja varalm. Ilm. liisa.pyykonen@turku.fi
1.11. mennessä. Osallistuminen ilmainen, sis. matkat, aamiaisen ja buffet
lounaan. Lisät. jhl623.fi.

Pöytyän seudun JHL 727

- Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 18
Kirkonkylän konttori, Kirkkotie 133.
Henkilövalinnat ja vahvistaan luottamusmiehet.
- Pikkujouluteatteria 2.12. klo 14.30
Musta sydän, Tampereen Teatteri,
Keskustori. Teatterin jälkeen ruokailu Viikinkiravintola Haraldissa. Pääruokavaihtoehdot Folken kalansaalis tai Valhallan härkää ja possua. Sit.
ilm. 29.10. mennessä 045 318 65 45.
Ilm. kumman pääruuan otat ja myös
erikoisruokavaliot ja allergiat. Hinta
jäsen 50€, ei jäsen 102€. Maksu yhd.
tilille 26.11. mennessä tilinumero FI31
5380 7320 0168 88. Lisät. poytyanseudun.jhlyhdistys.fi. Linja-auton
aikataulu on: Yläne, tori: 11.15 – Oripää, kivimakasiini: 11.45 – Haveri:
12.00 – Pöytyän kk: 12.10 – Riihikoski,
Pikkukirsikan pysäkki: 12.15 – Kyrö,
tori: 12.30, paluu ruokailun jälkeen.

Raideammattilaisten
V-S 201 JHL 1201

Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 17.30
Turun Kellariravintola, Tupa-kabinetti,
Linnankatu 16. Toimihenkilöt kaudelle
2018–19. Ilm. 3.11. menneessä janne.
malmi@vr.fi, txt 040 866 6777 tai yhd.
kotisivujen kautta osasto201.jhlyhdistys.fi. Syyskokousedustajille ruokatarjoilu.

Turun lastenhoito- ja kasvatusalan yhdistys JHL 065

Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 18 Hansasalissa, Puutarhakatu 45. Alustajina
Visa Tammi ja Miika Lumitsalo, jonka
jälkeen. Suomi100 juhlavuoden päivällinen. Lopuksi kokous, valitaan toi-

mihenkilöt. Ilta huipentuu arpajaisiin!
Päävoittona on 100€:n lahjakortti!
Ruokatarjoilun vuoksi ilm. tini.vehvilainen@turku.fi tai 040 1627947 txt
2.11.mennessä, ilm. mahdolliset ruokarajoitteet.

Turun kunnantyöväen
ammattiosasto JHL 025

- Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 18
ammattiosaston toimisto, Tuureporinkatu 17 C, Turku. Valinnat pj, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
toiminnantarkastajat. Vahvistetaan
luottamusmiesvalinnat. Kahvitarjoilu.
- Piikin perinteinen pikkujouluristeily 1.–2.12. Viking Linen M/S Viking
Gracellä. Lähtö Turusta klo 20.55. ja
paluu klo 19.50. Tied. ja ilm. 27.10.
mennessä 050 3424 572.

Kaarinan kunta-alan
ammattiyhdistys JHL 299

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18
virastotalon valtuustosalissa. Valitaan/vahvistetaan plm, alakohtaiset
luottamusmiehet, pj sekä yhd. hallitus. Kahvitarjoilu!

Liedon JHL 557

Jäsentapahtuma 11.11. klo 15 Naantalin kylpylä, Matkailijantie 2. Naisen
asemaa, ammattiyhdistysliikkeen vaiheita 100 vuoden ajalta ja tämän hetken haasteita! Omavastuu 10 €, sit.
ilm. ja maksu 31.10. mennessä yhd.
tilille FI76 4309 1440 0003 37, minna.
mikkonen@leito.fi tai tiina.toivola@
gmail.com.

V-S erityishuoltopiirin
työntekijät JHL 481

Sääntöm. syyskokous 26.10. klo 17
Naantalin kylpylä, Tammikellarin kabinetti. Kokouksen jälkeen buffetruokailu Tammikellarissa. Mahd. puhujavieras. Ruokailun jälkeen halukkailla mahdollisuus jäädä uimaan kylpyläosastolle. Ilm. 18.10 mennessä
paivi.jaakkonen@kto-vs.fi. Ilm. myös
mahd. ruoka-aineallergiat sekä haluatko jäädä uimaan.

Ilmoitusten jättäminen

Yhdistysilmoitukset jätetään
osoitteessa www.jhl.fi/toiminta/
jarjestotoiminta/yhdistykset/
laheta-tapahtuma
Mikäli haluat kokousilmoituksen lehteen, täytä lomakkeen kohta 3, jossa ruksaat kohdan ”Haluan tapahtuman myös
Motiivi-lehteen”.
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MINÄ

Tuulessa
ja tuiskussa

2

tutkintoa

Pysäköinnintarkastajana valvon
pysäköimistä, pysäyttämistä ja
seisottamista koskevien kieltojen
ja rajoitusten noudattamista.
Virhemaksujen kirjoittaminen
sekä siirtokehotusten antaminen ja
ajoneuvojen varastointi- tai hävittämisjärjestelyt ovat osa rutiinityötä.

INARI JUUTI
syntynyt
Savonlinnassa 1973
KOTIPAIKKA
Helsinki

teksti ja kuva Saija Heinonen

TYÖNANTAJA
Helsingin kaupunki,
Pysäköinninvalvonta ja
pysäköintipalvelut

25

1
vuosi
nykyisessä
työssä

HARRASTUKSET
lukeminen,
kirjoittaminen,
pyöräily, maalaaminen

vuotta
ammattiliiton
jäsenenä

10
kilometriä
(vähintään)
kävelyä
työvuoron
aikana

80
kollegaa

6
kilometrin työmatka

JHL:N JÄSEN
maaliskuusta 2016
alkaen

15
pysäköintivirhemaksua päivässä
keskimäärin

–Työssä motivoi kivat
työkaverit ja työaikojen
joustavuus sekä
vaihtelevat työpäivät.

n

Työttömyysturvalakiin kaavailtuja muutoksia ensi vuonna
Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin ensi vuoden
alusta. Työttömänä aloitettua yritystoimintaa ja liikkuvuusavustusta koskevista muutoksista tiedotamme myöhemmin.

Omavastuuaika muuttuu ja etuuden
määrä saattaa pienentyä

Seurantajaksot ja työttömyysetuuden
maksaminen
Työnhakijan aktiivisuus tulisi seurattavaksi 65 maksupäivän
jaksoissa. Mikäli aktiivisuutta koskeva edellytys ei jaksolla täyttyisi,
sen jälkeen maksettava täysi työttömyysetuus alenisi 4,65 prosentilla seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Tämä 65 maksupäivän

Työttömyyden alun omavastuuaika olisi ehdotuksen mukaan viisi

jakso olisi uusi seurantajakso, jonka kuluttua tehtäisiin työnhaki-

päivää. Työnhakijalle asetettaisiin lisää omavastuuaikaa työt-

jan aktiivisuuden tarkastelu uudelleen. Alennettuna maksettava

tömyyden jatkuessa, mikäli hakija ei tietyn seurantajakson aikana

työttömyysetuus voisi kuitenkin palautua täydeksi etuudeksi jo

työllisty tai osoita muutoin aktiivisuutta työnhaussaan. Omavas-

ennen 65 maksupäivän täyttymistä, jos henkilö työllistyy yli kah-

tuuajan lisääminen olisi tarkoitus toteuttaa alentamalla maksetta-

deksi viikoksi kokoaikatyöhön tai päätoimiseen yritystoimintaan,

van työttömyysetuuden määrää.

tai hänelle asetetaan korvaukseton määräaika (karenssi) kesken
seurantajakson. Etuus voisi palautua täydeksi myös sellaisen jak-

Mitä työnhakijalta odotetaan,
ettei korvaus pienenisi?

son päätyttyä, jonka ajalta päivärahaa ei olisi maksettu soviteltua
päivärahaa koskevien laskentasäännösten vuoksi.

Etuutta ei pienennetä, jos hakija toimii seuraavasti:

Aktiivisuuden seurantaa ei sovellettaisi sellaisiin työhakijoihin,

• työskentelee seurantajakson aikana yhden työssäoloehtoon luet-

joilla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä tai jotka saavat

tavan kalenteriviikon.

työkyvyttömyyden tai vamman perusteella maksettavaa etuutta.

• työskentelee seurantajakson aikana yhteensä sen verran, että

Aktiivisuutta ei myöskään edellytettäisi omais- tai perhehoitajilta.

tehdyn työn määrä yhden kalenteriviikon aikana riittäisi täyttämään yhden työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon.

Aktiivisuuden seurantajaksot alkaisivat esityksen mukaan aikaisintaan lain voimaantulosta 1.1.2018 lukien.

• osallistuu seurantajakson aikana työllistymistä edistävään palveluun vähintään viisi päivää.
• toimii seurantajakson aikana yrittäjänä siten, että ansiot neljän

Muutos lisää byrokratiaa
Työttömyyskassan näkemyksen mukaan esitys lisää byrokratiaa.

peräkkäisen kalenteriviikon aikana olisivat 23 prosenttia työt-

Aktiivisuuden selvittäminen ei tule ainakaan nopeuttamaan mak-

tömyysturvalain mukaisesta yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta

satusta. Etuuden pienentyessä toimeentulo heikkenee. Muutos

kuukausiansiosta.

ei myöskään kohtele työnhakijoita tasapuolisesti, koska töitä tai
työllistymispalveluita ei ole kaikkialla tarjolla.

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

Onko kuntatyöntekijä valtuuston
piru vai enkeli?
Joidenkin mielestä kuntatyöntekijä on kunnallispolitiikan
tuhlaajapoika. Toisten mielestä kokemus kuntatöistä tuo
viisautta olla vastuullinen päättäjä.
teksti Aleksi Vienonen kuvat Anita Polkutie

N

eljä JHL:ään kuuluvaa kuntatyöntekijää ja kunnallispoliitikkoa, Kari
Yksjärvi Jyväskylästä, Sirkka-Liisa
Kähärä Vantaalta, Jouni Lehto Raumalta ja Riitta Romu Riihimäeltä, ovat yksimielisiä: kuntatyöntekijä on vastuullinen päättäjä, joka
ajaa koko kunnan asiaa.
– Hyödyt ovat suurempia kuin haitat. Kun ihminen tuntee kunnallisen työnteon, hän ymmärtää
silloin paremmin, miten kunnan työn tulosta voi
kehittää ja parantaa, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja Palokan sairaalan laitosmies Kari Yksjärvi
sanoo.
Sirkka-Liisa Kähärä on sairaanhoitaja, ja hän
työskentelee Vantaan kaupungilla sosiaali- ja terveysalan projektisuunnittelijana. Hän korostaa, että
paine sairaanhoidon resurssien parantamiseen
tulee enemmän palveluiden käyttäjiltä ja äänestäjiltä kuin kunnan työntekijöiltä.
– Kun itse olen sosiaali- ja terveysalalla töissä,
niin paineet lisätä vakansseja tai resursseja tulevat
kyllä ihan tavallisilta kansalaisilta. Ei siinä itse tarvitse juuri suutaan aukaista, vaan se on yleisellä
tasolla tämä tarve havaittu, Kähärä sanoo.
Kähärä ja Yksjärvi korostavat, että terveyspuolen työntekijöinä he eivät saa olla sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä. Myös tarkastuslautakunnan jäsenyys on rajattu. Mikäli kuntatyöntekijä on pääluottamusmies, myös paikka kunnantai kaupunginhallituksessa on nykyisen kuntalain
mukaan poissuljettu.
– Valtuustotyötä ei pitäisi mielestäni rajata millään muotoa, koska siinä käsitellään kuitenkin niin
ylätason juttuja, Yksjärvi toteaa.
Kähärä on samoilla linjoilla. Hän korostaa, että
valtuustossa käsitellään strategisia kysymyksiä, jolloin mahdollisuudet kapeaan oman edun tavoitteluun ovat pienet.
– Meillähän ei Vantaalla valtuustossa päätetä esimerkiksi koulutilojen tai terveysasemien lakkauttamisista. Ne asiat jäävät lautakuntaan, Kähärä
toteaa.
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Suomessa eturivin tutkimusta
Kunnan omien työntekijöiden toimintaa kuntapäättäjinä on tutkittu akateemisessa maailmassa
suhteellisen paljon meillä ja muualla. Suomalaistutkijat ovat aihepiirin tutkimuksessa eturivissä.
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT julkaisi vuosi sitten tutkimuksen, miten kunnan oma
työntekijä toimii eri tavalla kunnanvaltuutettuna
verrattuna muihin valtuutettuihin.
Tutkimuksessa käytettiin apuna tilastotieteellisiä
malleja, ja tutkimus sai kesällä kansainvälistä huomiota, kun se hyväksyttiin julkaistavaksi arvostetussa tiedejulkaisussa American Political Science
Review’ssa.
Eroa löytyi siitä, onko viimeinen valtuustopaikan saanut yksityissektorilta vai kuntasektorilta.
– Niissä kunnissa, joissa se viimeinen valittu on
kuntasektorilta, julkiset menot kasvoivat. Jaottelimme kuntatyöntekijät lisäksi karkeasti sosiaali- ja
terveyspuolen sekä muiden kunta-alojen työntekijöihin. Jos valtuutettu oli sote-alalta, kasvoivat silloin nimenomaan sote-alan menot, VATTin johtava
tutkija Janne Tukiainen sanoo.

Viimeinen pääsee ”tuurilla läpi”
Tutkijat selvittivät, miten kunnan- tai kaupunginvaltuustoon valittu viimeinen valtuutettu vaikuttaa kuntabudjettiin. Ajatuksena tutkijoilla oli, että
viimeisen kuntapäättäjän kohdalla on sattumanvaraista, kuka tulee valituksi. Tämä on tutkimusasetelman vinkkelistä hedelmällistä.
– Puolueiden sisällä viimeinen valtuustopaikka
jaetaan arpomalla tai hyvin pienillä marginaaleilla.
Jos kuvitellaan, että vaikkapa Närpiössä Kokoomus
saa viisi paikkaa valtuustoon, niin voi olla, että viides ja kuudes ehdokas ovat saaneet saman verran
ääniä, Janne Tukiainen sanoo.
Tällöin ”nimet pannaan hattuun” ja suoritetaan
arvonta.
– Toisaalta jos eroa on vain yksi ääni, niin silloinkin viimeisen ja toiseksi viimeisen ehdokkaan

– Jo yhdenkin
kuntatyöntekijän lisäys
voi08_Äläys_24pt
muuttaa suurimman
valtuustoryhmän
linjauksia.
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välillä ero selittyy sattumalla. Näin ollen ajattelimme, että viimeisen valitun valtuutetun kohdalla
kyse on tavallaan satunnaiskokeesta. Silloin on
päässyt ”arpomalla valtaan”, Tukiainen toteaa.
Tutkijat katsoivat tilanteita, joissa arvontatilanteessa viimeinen ja toiseksi viimeinen valittu ovat
yksityis- ja julkisen sektorin työntekijöitä. Yhdessä
kunnassa ”valittiin hatusta” kuntapuolen henkilö
ja toisessa yksityisen puolen tekijä.
– Kun olimme tavallaan satunnaistaneet otoksen, voitiin lähteä hakemaan kunnollisia syy–seuraussuhteita. Asetelma oli ainutlaatuisen hyvä, ja
siksi tämä tutkimus on saanut kansainvälistä huomiota, Tukiainen toteaa.

KUNNANVALTUUTETUT
työnantajasektorin mukaan 2017
Julkinen
44,5 %

Valtio
7,5
Kunta
37

Yksityinen
55,5 %
Yrittäjät
19,9
Yksityissektori
35,6

Lähde: Tilastokeskus,
Kunnallisvaalit 2017 –
Ehdokkaiden ja valittujen
tausta-analyysi

– Kun ihminen
tuntee
kunnallisen
työnteon, hän
ymmärtää
silloin
paremmin,
miten kunnan
työn tulosta
voi kehittää ja
parantaaa.

Menojen lisäys voi olla hyvästäkin
Janne Tukiainen korostaa, että tutkimustulosten
valossa on kiistatonta, että kunnan omien työntekijöiden lisäys kunnanvaltuustossa lisää kuntien
menoja.
– Jos keskimääräiseen 27 valtuutetun kuntaan
valitaan yksi kuntatyöntekijä enemmän, se vaikuttaa kunnan kokonaismenojen kasvuun yhdellä
prosentilla. Tämä voi olla iso tekijä siinä, miksi
kuntien väliset menoerot ovat niinkin isoja Suomessa.
Tutkijoiden mukaan kyse ei kuitenkaan ole
oman edun tavoittelusta.
– Voi olla, että jos kunnanvaltuustoon valitaan
sairaanhoitajataustainen, niin hän ihan aidosti
kokee, että sairaaloissa tarvitaan lisää rahaa. Hän
ei siis välttämättä ole oman edun tavoittelun takia
ohjaamassa enemmän rahaa sairaaloille kuin vaikkapa kouluille, Tukiainen selostaa.
Tutkimustulokset eivät myöskään anna selviä
viitteitä, että menojen kasvattaminen olisi huono
asia sinällään. Myös aliresursointi voi synnyttää
tehottomuutta, jolloin resurssien kasvattaminen
voi parantaa kuntapalvelun tuottavuutta. Lisäsatsaukset ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon
ovat tyyppiesimerkkejä kulueristä, jotka lopulta
tuovatkin säästöjä.
– Kotikuntansa kunnanvaltuutetuksi valittu sairaanhoitaja voi tietää hyvin, missä terveydenhuollon kohteessa lisärahaa aidosti tarvitaan. Silloin
tämä rahankäytön lisäys on järkevää. Voi olla, että
rahanlisäyksessä on kyse pyyteettömästä toiminnasta, Tukiainen sanoo
Hän kuitenkin huomauttaa, että tutkimustulokset eivät poissulje oman edun tavoittelun mahdollisuutta.
– Voi olla myös niin, että rahanlisäyksen taustalla on pyrkimys parantaa oman työpaikan asemaa. Tutkijoina me emme kuitenkaan voi sanoa,
kummasta on kysymys.

Miten yksi valtuutettu voi vaikuttaa?
Tutkijat hämmästyivät itsekin, miten yksi kunnanvaltuutettu voi vaikuttaa niin paljon kunnan budjettiin. Kyseessä on kuitenkin valtuuston ”pahnanpohjimmainen” eli viimeisenä valittu.
– He eivät ole kunnassa mitään suuria päätöksentekijöitä, eli he eivät saa kovin merkittäviä lautakuntapaikkoja tai puheenjohtajuuksia, Tukiainen huomauttaa.

Yksi ilmiötä selittävä tekijä liittyy Tukiaisen
mukaan puolueen kokoon ja valtuuston voimasuhteisiin. Jos nimittäin viimeisenä valittu tulee valtuuston suurimmasta puolueesta, hänelle kasautuukin suhteellisen paljon valtaa.
Asiaan vaikuttaa myös se, että kunnanvaltuustot ja etenkin valtuustoryhmät ovat yleensä pieniä.
Valtuustoryhmän sisällä jo yhdenkin kuntatyöntekijän lisäys voi muuttaa suurimman valtuustoryhmän linjauksia.
– Viimeinen voi vaikuttaa puolueensa kantaan.
Ja jos puolue on kunnassa isoin, se vaikuttaa myös
koko kunnan politiikkaan.
Tutkimustulos näyttää siis osoittavan, että kunnan työntekijää kuunnellaan valtuustoryhmissä
herkällä korvalla.

Pallo on äänestäjillä
Kunnassa työskentelevät kunnanvaltuutetut korostavat itse, että loppujen lopuksi kyse on äänestäjien valinnasta. Äänestäjät luottavat kuntien työntekijöiden asiantuntemukseen kuntapolitiikassa,
koska antavat heille äänensä.
– Ehdokkaitahan on kuntavaaleissa vaikka
kuinka paljon. Jos äänestäjät katsovat, että he
haluavat kunnan työntekijöitä äänestää, niin mielestäni se kertoo, että äänestäjien mielestä tämä ei
ole ongelma, kunnanvaltuutettu Jouni Lehto Raumalta sanoo.
Ammatiltaan Lehto on Rauman kaupungin kenttämestari.
Riihimäen valtuutettu Riitta Romu on Lehdon
kanssa samaa mieltä.
– En näe, että Riihimäellä kunnan työntekijät
lähtisivät kovin yli-innokkaasti ehdolle, mutta valituiksi heitä tulee enemmän. Ehkäpä äänestäjät
kokevat, että kunnan työntekijät tietävät kunnasta
enemmän, ja siksi äänestävät heitä mieluummin,
hän sanoo.
Romu työskentelee Riihimäen kaupungilla päivähoidon ohjaajana.
Joissain maissa kuntatyöntekijöiden oikeutta
asettua ehdolle kunta- tai paikallisvaaleissa on
rajattu. Romu ja muut kolme tähän artikkeliin
haastateltua kuntapäättäjää vastustavat ajatusta
jyrkästi.
– Olen sitä mieltä, että tällainen rajaaminen ei
olisi viisasta. Kunnan työntekijät ovat samanlaisia kunnan ja yhteiskunnan jäseniä kuin kuka muu
tahansa, Romu sanoo.
– Kaikilla kuntalaisilla on oikeus hakeutua päätöksentekoon demokraattisen järjestelmän kautta
riippumatta siitä, missä on töissä. Kansalaisten
yhdenvertaisuuden kannaltakin näin on hyvä,
toteaa puolestaan Sirkka-Liisa Kähärä.
Jouni Lehdon mielestä kuntatyöntekijöiden
sysääminen syrjään tekisi kunnan päätöksistä huonompia.
– Kunnan työntekijät kyllä tietävät tarkkaan, millaisia käytännön vaikutuksia eri päätöksillä on.
Emme ole niin paljon luulopuheiden varassa kuin
he, jotka eivät työskentele kunnassa. Tiedämme,
mikä arki täällä kunnassa on. Se antaa erinomaisen tietopohjan kunnan asioiden hoitamiseen,
Lehto toteaa.
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Pitääkö lakeja muuttaa?
Tutkija perää valtionhallinnolta ja maan hallitukselta tarkempaa analyysiä ja toimenpiteitä.
– Tutkimustuloksemme opettaa sen, että jääviysrajoja ei ainakaan kannata löysentää. Täytyisi esimerkiksi miettiä, että onko ”ok”, että jonkun kunnan koulun rehtori saa istua normaalisti valtuustossa, kun valtuusto päättää hänen koulunsa lakkauttamisesta, Janne Tukiainen sanoo.
– Kolikon toinen puoli on, että kuntatyöntekijöitä
on 20 prosenttia työväestöstä. Ei tietenkään viidennestä palkansaajista voi sulkea demokraattisen prosessin ulkopuolelle, Tukiainen summaa.
Kuntalakia on juuri uudistettu. Se astui voimaan
kesäkuun alusta. Siinä on kiinnitetty lisähuomiota
kunnan maankäyttöön, elinkeinoelämään ja ulkoistuksiin liittyviin eturistiriitoihin. Sen mukaan kunnan päätöksenteon kannalta keskeisillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus tehdä
sidonnaisuusilmoitus, joka julkaistaan netissä.
Tällaisia henkilöitä ovat kunnanhallituksen ja kaavoitusasioita hoitavan toimielimen jäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajisto, pormestari,
apulaispormestari, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät. □

Valtuutettujen
esteellisyydestä
säädetään kuntalaissa
VALTUUTETTUJEN ESTEELLISYYDESTÄ KUNNANVALTUUSTOSSA säädetään kuntalain 52 §:ssä. Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja
työntekijän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.
VALTUUTETTU ON VALTUUSTOSSA ESTEELLINEN käsittelemään asiaa, joka koskee
henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään.
HALLINTOLAIN 28 §:N 1 MOMENTIN 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan
ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä taikka viranhaltijaa tai työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa, hän on
kuitenkin esteellinen.

Lähde: Kuntalaki, Finlex.
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HALOO

Miten
työuraeläkkeelle?

TYÖURAELÄKE aikaistaa eläkkeelle pääsyä juuri vanhuuseläkkeen alla. Työuraeläke on tarkoitettu niille, joiden työkyky on heikentynyt sairauden ja pitkän,
rasittavan työuran takia. Ehtona on, että työnteko ollut lähes koko työuran joko
psyykkisesti tai fyysisesti rasittavaa.
Tällä ”työn sankareille” tarkoitetulla eläkkeellä korvataan aiempia alempia eläkeikiä ja portaittain nousevaa vanhuuseläkeikää.
Työuraeläke otetaan käyttöön asteittain. Ensi vuonna eläke kestää kolme kuukautta. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäisiä, jotka voivat aikanaan hakea
täyttä eli kaksivuotista työuraeläkettä.

KENELLE TYÖURAELÄKE?
Hakijan pitää olla 63-vuotias, ja hänellä pitää olla
yhteensä vähintään 38 vuotta työuraa rasittavassa
tai kuluttavassa työssä. Lain mukaan tällaista on
mm. suurta lihasvoimaa vaativa tai poikkeuksellista
henkistä kuormitusta aiheuttava työ. Lisäksi työkyvyn pitää olla heikentynyt, eikä työsuhteen päättymisestä saa olla vuotta enempää. Ammattirajoituksia ei ole.

MILLAINEN TYÖKYVYN HEIKENTYMÄ?
Työkyvyn heikentymästä pitää olla lääketieteellinen
selvitys, käytännössä lääkärin B-todistus. Heikentymä voi olla lievempi, kuin mitä vaaditaan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Käytännössä ei ole vielä päästy
miettimään, millainen heikentymä riittää työuraeläkkeeseen. Linja jää päätösten ja oikeuskäytännön varaan.

MITÄ HAKEMUKSEEN TARVITAAN?
Työterveyslääkärin B-lausunnon lisäksi tarvitaan
työnantajan lausunto, jossa kuvataan työn laatua,
työliikkeitä ja työolosuhteita. Rasittavaa ja kuluttavaa työtä pitää löytyä työhistoriasta vähintään
38 vuotta. Ei riitä, että osa työurasta on ollut rasittavaa. Työuraeläkettä voi hakea Kevan Omat eläketietosi -palvelusta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

KIINNOSTAAKO TYÖURAELÄKE?
Työuraeläke ei ole vielä herättänyt kiinnostusta.
Ennakkopäätöksen eli päätöksen, täyttääkö hakija
työuraeläkkeen ehdot, voi hakea kuusi kuukautta
ennen kuin minimieläkeikä täyttyy. Meille on tullut
vain muutama hakemus. Melkein vanhuuseläkeiässä
oleville, eli vuonna 1955 syntyneille, työuraeläke ei
ole kovin houkutteleva vaihtoehto, sillä se kestäisi
vain muutaman kuukauden.

Merja Paananen

Eläkejohtaja
Julkisen alan
työeläkevakuuttaja KEVA

JOS TYÖKYKY ON HEIKENTYNYT, työntekijä voi hakea
työkyvyttömyyseläkettä. Siinä otetaan huomioon myös ns.
tulevan ajan osuus. Siksi työkyvyttömyyseläke on suurempi
kuin työuraeläke, eli siihen asti karttunut eläke. Tarkistamme
aina hakijan mahdollisuudet työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kun
vanhuuseläkeikä nousee 65 vuoteen, työuraeläkkeestä voi
tulla houkuttelevampi, koska sen voi saada jo 63-vuotiaana.

LUE ASIASTA LISÄÄ
keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoaelakkeista/elakevaihtoehdot/tyouraelake
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LAKI

Milloin työnantajan
pitää tarjota työtä?

Anna-Leena Virtanen, lakimies
Edunvalvontalinja, oikeudelliset asiat
anna-leena.virtanen@jhl.fi

Työntekijän voi irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista
syistä. Työnantajalla on velvollisuus selvittää mahdollisuus
tarjota työtä irtisanomisen vaihtoehtona.
TYÖNANTAJALLA ON OIKEUS irtisanoa työntekijän työsuhde taloudellisista ja tuotannollisista syistä, kun kolme ehtoa täyttyvät.
Ensinnäkin irtisanomiseen pitää olla asiallinen ja painava peruste.
Toiseksi tarjolla oleva työ on olennaisesti
ja pysyvästi vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn johtuvista syistä.
Kolmanneksi työnantaja on selvittänyt,
että ei ole mitään muuta työtä, jota työntekijälle voitaisiin tarjota tai johon hänet voitaisiin kohtuullisesti kouluttaa.
Työnantajalla on siis irtisanomisen jälkeenkin työntarjoamis- ja uudelleensijoittamisvelvollisuus työntekijän koko irtisanomisajan. Lisäksi työnantajalla on vielä erillinen irtisanomisajan päättymisen jälkeinen
takaisinottovelvollisuus, jota tässä tekstissä
ei käsitellä.
Irtisanominen on peruttava, jos työtä
ilmaantuu tarjottavaksi irtisanomisajalla.
Tavoitteena on pysyvä uudelleensijoittaminen, mutta työnantajalla pitää tarjota myös
määräaikaista työtä.
Työn tarjoamisvelvollisuus koskee uutta,
avointa työtehtävää, jonka todelliset minimivaatimukset työntekijä täyttää. Työlle asetettujen vaatimusten tulee olla todellisia ja
välttämättömiä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä järjestelemään sellaisia töitä,

Kysy

Askarruttaako mieltäsi jokin työelämään liittyvä kysymys? Lähetä se
osoitteseen motiivi-lehti@jhl.fi.
Välitämme sen eteenpäin.
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jotka edellyttäisivät irtisanomisperusteen
soveltamisalueelle kuulumattoman työntekijän irtisanomista tai muiden työntekijöiden
tehtävien lainvastaista muuttamista.

TYÖTARJOUKSEN ON OLTAVA asiallinen ja
vakava. Mitä työtä työnantajalla on velvollisuus lain mukaan tarjota? Työantajan on
ensisijaisesti tarjottava irtisanotulle tämän
työsopimuksen mukaista työtä.
Toissijaisesti on tarjottava työsopimuksessa sovittua työtä vastaavaa työtä, eli se
on jollakin tavalla työsopimuksessa sovitun
työn kaltaista. Kolmanneksi on tarjottava
muuta työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta.
Tällainen muu työ voi olla periaatteessa
mitä tahansa työtä, mitä työntekijä ei
ole tehnyt kyseiselle työnantajalle aiemmin, mutta josta hän suoriutuisi koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa
perusteella kohtuullisen harjaantumisajan
jälkeen. Työntekijän tulee olla tehtävään
soveltuva.
Mikäli työn tarjoamisvelvollisuudesta
tulee myöhemmin erimielisyyttä, työntekijän on kyettävä yksilöimään, mihin tehtävään hänet olisi voitu sijoittaa (KKO
2000:59).
Jos tarjottavia tehtäviä on useita, työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti pysyvää

Lue lisää

Motiivin verkkolehdestä voit lukea
JHL:n lakimiesten kirjoittamia artikkeleita hakusanalla lakiapu.
motiivilehti.fi.

ja ehdoiltaan aikaisempaa työsopimusta eniten muistuttavaa ja työntekijän ammattitaidolle sopivinta työtä. Työnantaja ei vapaudu
velvoitteestaan tarjoamalla jotakin muuta
työtä.

TYÖNANTAJAN ON OMA-ALOITTEISESTI selvitettävä irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle tarjottavissa olevat työt. Mikäli sellaista työtä on, jota työnantajalla on velvollisuus tarjota, työnantajan on selvitettävä myös, suoriutuuko työntekijä tarjottavasta työstä, jos työ ei ole ratkaisevasti vaativampaa kuin työntekijän aiemmin
tekemä työ.
Työtuomioistuimen mukaan työnantaja
ei voi katsoa työntekijää tehtävään soveltumattomaksi ilman, että työntekijälle on
annettu tilaisuus osoittaa, selviytyykö hän
tehtävästä (TT 2006-70, TT 2011-87).
Työnantaja vastaa työn tarjoamismahdollisuuksien selvittämisestä ja siitä, että työntekijä ymmärtää, että työtä on tarjottu. Työtä
on tarjottava työntekijälle henkilökohtaisesti
irtisanomisen vaihtoehtona ja selvin ehdoin.
Jos työtä tarjotaan, ja työntekijä selvästi
kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä tarjotusta työstä, ei samaa työtä tarvitse tarjota
toista kertaa. Työnantaja ei tosin siinäkään
tilanteessa saa olettaa, että työntekijä kieltäytyisi kaikesta muusta tarjotusta työstä.

På svenska

I vilka fall måste arbetsgivaren
erbjuda den som hotar bli uppsagd
nytt jobb? Läs lagkolumnen på
www.motiv.fi fr.o.m. 23.10.

LUE
SUOMEKSI
25.10. alkaen
motiivilehti.fi

Motiv

HUR INLEDDE DU DIN YRKESBANA?
Jag är byggmästare till utbildningen. Innan jag började
jobba vid Esbo stad 2001 var jag konsult och egenföretagare
i byggbranschen. Merparten av yrkeslivet har jag byggt
och planerat småbåtshamnar.
VAD MOTIVERAR DIG?
Jag är lite av en intern konsult vid Esbo stads idrottstjänster
och för dialog mellan oss och stadens tekniska avdelning. Arbetet i sig motiverar mig, det är mångsidigt och utmanande.
VAD GER DIG GLÄDJE I VARDAGEN?
Det viktigaste är att få vara frisk. Vid min sida
har jag pålitliga människor som tycker
om mig. Pengar är inte allt.

Hundar ger balans
text och foto Marina Wiik

JAG SKAFFADE MIN första jakthund, en flatcoated retriever,
för drygt 30 år sedan. Sedan dess har jag inte varit hundlös en
endaste dag.
För närvarande har jag två stående fågelhundar av rasen
Kleiner münsterländer. Vid jakt används rasen för att söka upp
vilt. När hunden hittat orrar, järpar eller ripor, visar den det
genom att stå blickstilla en bit ifrån det tilltänkta bytet. Det är
absolut förbjudet för hunden att själv sätta iväg efter fågeln,
trots att frestelsen är stor.
Jakthundar kräver mycket skolning och motion, men erbjuder en ypperlig motvikt till arbetslivet. På hösten brukar vi åka
på en dryg veckas jaktresa till lappska armen. Mitt i ödemarken, utan mobiltäckning och övriga bekvämligheter, mår både
jag och hundarna som prinsar.
JAG ÄR AKTIV i rasklubben för münsterländare och brukar
också ställa upp som skolare för nya hundägare och unghundar som tränas för jakt. Hundar av den här rasen lär sig väldigt snabbt och kan vara ganska egensinniga. Det gäller för
ägaren att hela tiden vara alert och avstyra oönskat beteende.
Den största utmaningen är att hitta en balans mellan jaktinstinkt och lydnad.
Den som har hund måste vara tålmodig och konsekvent.
Eftersom hunden lever i nuet, är det till exempel lönlöst att
gräla på den för sådant den ställt till med tidigare. Hunden
förstår inte tal, men är expert på att tolka miner och kroppsspråk. Allmänt taget är hundar lätta att umgås med. De är
uppriktiga och varken kluriga eller långsinta. Även då hunden varit ensam sju timmar i sträck, viftar den på svansen och
verkar glad över att se en.
På grund av hundarna har jag svårt att åka hemifrån för en
längre tid, men jag känner inte heller något större sug efter
att ha solsemester. Det hundhobbyn och människorna jag lärt
känna via den gett mig, väger mer än väl upp charterresor.
Livet skulle vara mycket tråkigare utan hund. □

PAUL EKBLAD
född 1954
FAMILJ
Sambon Riitta,
tre barn samt hundarna Sinna och
Esther
JOBB
idrottsbyggmästare
vid Esbo stad
HOBBY
fiske, jakt och
friluftsliv
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Lomalle Lappiin
tai Lopelle

Julkisen alan opinto- ja lomatoimintasäätiön
stipendit sekä mökit ovat nyt JHL:n jäsenten
ja yhdistysten haettavissa.

Mielenterveys- ja kehitysvamma-alalla tai
valtiolla työskentelevä JHL:n jäsen, nyt stipendiä hakemaan!
Stipendi on tarkoitettu ammatillisen täydennyskoulutuksen tukemiseen sekä
yhdistysten kehittämishankkeisiin.
Koulutus ei saa olla työnantajan tukemaa,
eikä oikeuttaa valtion opintotukeen.
Tutkintoon johtava koulutus ei kuulu tuen
piiriin.
Hakemuksesta tulee ilmetä:
• opintojen/ kehittämishankkeen laatu,
pituus ja kustannukset
• oppilaitoksen todistus koulutukseen
hyväksymisestä tai suorittamisesta/ tai
muu perustelu hakemukselle
• yhdistyksen todistus JHL:n jäsenyydestä
• pankkiyhteystiedot
Hakemus liitteineen tulee lähettää
17.11.2017 mennessä osoitteella:
Julkisen alan opinto- ja lomatoimintasäätiön hallitus, c/o Tuula Jurmu
Haapaniemenkatu 14
00530 Helsinki
Lisätietoja: tuula.jurmu@jhl.fi

Laakasalon mökki sijaitsee Lopella Kaartjären rannalla.
Loma-asunnossa on varusteet ja nukkumatilat 6:lle, keittiö, parvi, saunaosasto, takka,
ulkogrillausmahdollisuus
Hinnat vuonna 2018:
viikot 23–35 (su-su) 450€/vko (ei jäsenille
600€). Vuokrataan vain kokonaisina viikkoina.
Muut viikot (su-su): 350€/vko (ei jäsen
450€).
Viikonloppu (to-su) 230€ (ei jäsen 280€),
viikonloppu (pe-su) 200€ (ei jäsen 250€).
Majoitusvuorokausi 70€/vrk (ei jäsen 90€).
Lisätietoa ja varausohjeet:
jhl.fi/jasenyys/edut/lomatarjonta

Hamaran mökki sijaitsee Sodankylässä,
Unarin-Luusuassa. Rovaniemeltä on matkaa 90 km, Sodankylään noin 70 km.
Mökissä on nukkumatilat 6:lle, keittiö, takkatupa, sauna, laavu, lämpöpistokepaikka
autolle.
Hinnat vuonna 2018:
viikot 23-39 (su-su) 400€/vko (ei jäsenille
550€). Vuokrataan vain kokonaisina viikkoina.
Muut viikot (su-su): 350€/vko (ei jäsen
500€).
Viikonloppu (to-su) 300€ (ei jäsen 400€),
viikonloppu (pe-su) 200€ (ei jäsen 300€).
Lyhyemmät oleskelut: JHL:n jäsenten vuorokausihinta on 80€ (ei jäsenille 100€).
Lisätietoa ja varausohjeet:
jhl.fi/jasenyys/edut/lomatarjonta

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
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109

Parasta aikaa
NYT ON AIKA kaivaa kalenterit esiin ja alkaa
suunnitella ensi vuoden lomia. Tuettuja lomajaksoja on mahdollista hakea Hyvinvointilomien kautta.
Tässä poimintoja ensi vuoden tarjonnasta.
Lomakeskus Huhmari, 100 €/5 vrk:
07.-12.05.2018
Tenavaperheet
19.-24.06.2018
Lapsiperheloma
22.-27.10.2018
Lapsiperheiden syysloma
Salonsaaren Lomakylä, 90€/ 5 vrk
16.-21.07.2018
Lapsiperheloma
Lomakeskus Lautsia, 100€/ 5vrk
14.-19.05.2018
Yhdessä enemmän
Lomakoti Kotoranta, 50 €/5 vrk
28.10.-02.11.2018 Työttömien lomaviikko
Lisätietoa muista Hyvinvointilomien jaksoista, lomakohteista ja
hakuohjeet löydät osoitteesta:
hyvinvointilomat.fi
Esitettä ja hakukaavakkeita voi tilata myös
Hyvinvointilomien toimistolta
puh. 010 830 3400 (klo 9.00-12.00).

KYSY IHMEESSÄ
Myös PHT (Palkansaajien hyvinvointi
ja terveys ry) tarjoaa lukuisia lomakohteita
ympäri Suomea, joihin
voit hakea
joko perhelomalle
tai aikuisten
hyvinvointijaksolle, jossa
otetaan askelia omaan
hyvään arkeen
ja kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan.
Tutustu
kaikkiin PHTkohteisiin, esimerkkiohjelmiin, lomienajankohtiin, hakuohjeisiin ja hintoihin verkossa osoitteessa pht.fi.

Ruotsin hallitus kaavailee ayjäsenmaksujen verovähennysoikeuden
palauttamista. Verovähennysoikeus
poistui vuonna 2008.

Ruokapalvelun
ammattilaispäivät

Miten voit
työpaikalla?

Käy tutustumassa
JHL-shopiin!

Helsingin Wanhassa
Satamassa on 7.11. julkisen
ruokapalvelun ja sopimusruokailun ammattilaisille
suunnattu tapahtuma. JHL
on tapahtuman yhteistyökumppani.
Tule moikkaamaan!

Työturvallisuuskeskuksen
Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä voit arvioida omaa
työkykyäsi ja työhyvinvoinnin tilaasi. Kysely on maksuton ja vastauksia voidaan
hyödyntää työpaikan kehittämistoimissa.

JHL-SHOP on liiton oma
verkkokauppa, jonne on
valittu laadukkaita merkkituotteita. Suosimme kotimaisuutta ja ekologisesti
kestäviä ja eettisesti valmistettuja tuotteita.

ateria.messukeskus.com

yksilotutka.ttk.fi

go.innoflame.fi/goshop/jhl/

Saanko avustusta
muuttoon?
Olen työtön, mutta nyt minulle on tarjottu puolen vuoden määräaikainen työ
200 kilometrin päässä kotoa. Voinko
saada tukea matkakuluihin tai muuttoavustusta, jos otan työn vastaan?
Entä olenko oikeutettu Kelan asumistukeen, jos vuokraan asunnon työpaikkakunnalta? Perhe jäisi kuitenkin nykyiselle asuinpaikkakunnalle.
Saamme nykyisen asunnon vuokraan
Kelan tukea.
Vastaus:
Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa työttömyysetuuteen oikeutetulle,
joka ottaa vastaan vähintään 2 kk kestävän työn, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Sen myöntäminen edellyttää lisäksi, että päivittäisen työmatkan
kesto työsuhteen alkaessa ylittää keskimäärin 3 tuntia. Osa-aikatyössä vaatimus on 2 tuntia.
Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät,
voit saada liikkuvuusavustusta.
Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, jos muutat paikkakuntaa työn takia.
Liikkuvuusavustusta on haettava
ennen työsuhteen alkua. Sen suuruus
on 32,40 e/päivä vuonna 2017. Sitä
maksetaan 5 päivältä viikossa.
Yleistä asumistukea voi hakea vain
yhden asunnon kustannuksiin. Voitte
siis valita, haetteko tukea nykyiseen
asuntoon tai työpaikkakuntasi asuntoon. Päätöstä tehtäessä huomioidaan
koko perheen tulot.
Lisätietoja http://www.kela.fi/liikkuvuusavustus
Lähde: Kysy Kelasta -palvelu

Kysy ihmeessä
Lähetä kysymyksesi
Motiivi-lehdelle osoitteeseen
motiivi-lehti@jhl.fi. Välitämme
sen eteenpäin aihepiirin
asiantuntijalle ja kerromme
ratkaisut tällä palstalla.
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Mera lön
huvudmålet

Merparten av de nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen löper ut i slutet av januari 2018. Vilka är JHL:s
främsta krav gentemot arbetsgivarna under den
pågående förhandlingsrundan?
text Marina Wiik foto Marina Wiik och Ditty_about_summer/Shutterstock.com

FÖREBEREDELSERNA
Förberedelserna inför förhandlingsrundan inleds
med att ställa upp förhandlingsmål. Medlemmarna har kunnat påverka dessa bland annat via
enkäter och motioner till representantskapet.
Förbundsstyrelsen har ändå sista ordet.

Besluten om hurdana allmänna förhandlingsmål som kan tas till förhandlingarna fattas separat för varje sektor. Nivån kan variera stort mellan olika branscher.
Läs mer om de aktuella huvudmålen i rutan på
nästa sida!

PARTERNA

PROCESSEN

Förhandlingsrundan inleds några månader
innan de nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen löper ut.
Inom offentliga sektorn förs förhandlingarna mellan respektive arbetsgivarförbund
och offentliga sektorns huvudavtalsorganisationer. Inom privata sektorn äger förhandlingarna rum mellan de arbetsgivarförbund och
fackliga organisationer som har förhandlingsoch avtalsrätt inom ifrågavarande bransch.
I praktiken sköts förhandlingarna av förbundets avtalsombudsmän och förbundets ledning.

Förhandlingarna bygger på föregående avtal.
Den här gången sker de på förbundsnivå. Det
innebär att förhandlingarna inte enbart berör
löner, utan även övriga frågor om arbetslivets
kvalitet. När förhandlingarna förs på central
nivå, uppställs vissa nationella förhandlingsramar inom vilka branscherna ingår självständiga uppgörelser.
I början av förhandlingsomgången möts
parterna några gånger per månad, men takten
trappas upp efter hand. Den brådaste tiden för
förhandlarna infaller mellan trettondagen och
mitten av februari.

MELLANFASEN

GODKÄNNANDET

Ifall det gamla avtalet slutat gälla utan att ett
nytt ingåtts, befinner parterna sig i så kallat
avtalslöst tillstånd. Det innebär att de gamla
tjänste- och arbetskollektivavtalen följs, men
att fredsplikt inte längre gäller.
Till eventuella konfliktåtgärder hör bland
annat strejk, övertidsblockad samt blockad
mot nyanställning och inhyrning av personal.
Arbetsgivarna kan lockouta, det vill säga utestänga de anställda från arbetet.

När parterna kommer fram till en uppgörelse,
undertecknar samtliga förhandlare underteckningsprotokollet med sina initialer. Det betyder att förhandlaren föreslår för sin organisation att förhandlingsresultatet ska godkännas.
I JHL godkänns förhandlingsresultatet av
representantskapet, styrelsen eller arbetsutskottet.
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Delta i diskussionen på
twitter #työkuntoon.

Avtalsrundans
huvudmål
MERA PENGAR I BÖRSEN
Överenskommelser om löneförhöjningar, som motsvarar lönesättningen inom industrin hösten 2017.
JHL förespråkar allmän höjning med en fast penningsumma för alla från början av avtalsperioden.
VÄLMÅENDE I ARBETSLIVET
Arbetstagaren ska få mera inflytande över sina
arbetstider och hens familjesituation ska beaktas
bättre till exempel vid uppgörande av arbetsscheman. Egen anmälan om insjuknande ska räcka för att
få sjukledighet.
NOLLAVTALEN I SCHACK
Deltidsanställdas ställning ska förbättras. Spelregler
för användning av nollavtal måste göras upp. Det ska
gå att klara sig på sin lön.
KUNNIG PERSONAL PÅ ARBETSPLATSERNA
Ställningen för arbetstagarrepresentanterna ska förbättras till exempel gällande ersättningar och tidsanvändning.
TID OCH UPPSKATTNING FÖR ARBETSHANDLEDARE
Arbetshandledare ska få bättre förkovringsmöjligheter
samt ersättning och tillräckligt med tid för att sköta
sitt uppdrag.
FRAM MED MILJÖFRÅGORNA
En rekommendation om miljövänliga arbetsmetoder
och processer ska göras upp i samarbete på arbetsplatserna.
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KO L U M N I

Puhumatta paras?

J

ärjestimme elokuussa ensimmäisen serkkutapaamisen
äitini puolelta. Halusimme nähdä muulloinkin kuin lippu
puolitangossa hautajaisissa. Valitettavasti liput nousivat
puolitankoon nytkin, kohtasimme nimittäin Turussa.
Juuri siksi oli aika nähdä, halata ja iloita, että meillä on toisemme, parikymmentä serkusta, ja muistella juuriamme.
Kahdeksan sisarusta syntyi Vaalan Veneheitossa, Oulujärven
lähellä. Pientilan elanto oli niukkaa, joten he lähtivät maailmalle Turun seudulle leipää tienaamaan muutaman vuoden
kansakoulua käytyään. Puolet heistä kuitenkin palasi takaisin,
mutta vierailimme ahkerasti toisissamme. Kesällä toimme etelästä harvinaisia kasveja kuten sireenintaimia ja lupiineja. Syksyisin paketit kulkivat ristiin postissa: me saimme omenia ja
he puolukoita ja hilloja. Kuinka monet ihanat vaatteetkin vanhin täti meille ompeli. Olimme tärkeitä toisillemme.
Mitä perimme kotoamme? Ahertamisen ja tunteiden hillinnän. Äitini oli piikana samassa kartanossa kuin vanhinkin.
Isäntä oli kysellyt, olisiko pohjoisessa vielä lisää sisaruksia.
”Olette niin hyviä työihmisiä!” Se sama on tarttunut minuunkin. Puhun ”sisäisestä Aunestani”, joka ulottaa velvoittavan
silmänsä myös vapaa-aikaani, ei vain työntekoon. Olen tänä
kesänä poiminut vain 52 litraa mustikoita, pitäisi poimia 150
litraa, kuulen äidin äänen sisälläni. Ei se huono perintö ole
ollut!
Entäpä tunteiden hillintä? Se kuvannee vanhempiamme
lisäksi koko heidän sodan kokenutta sukupolveaan. Ville Kivimäen Finlandia-palkittu Murtuneet mielet –teos avasi mainiosti portin isänikin sielunelämään. Hän, kuten suurin osa
suomalaisista miehistä, kantoi sodan kauhuja sisällään ja toi
sieltä perinnön, joka siirtyi myös lapsille. Sen nimi on tunteiden sisällä pitäminen.
Isäni huolehti kyllä ahkerasti perheen elannosta, mutta ei
hän tunteistaan puhunut. Öiset painajaiset panivat hampaat
hankaamaan toinen toistaan vasten ja huutamaan. Rintamalla
hänen veljensä oli kuollut ja hyvä kaveri räjähtänyt palasiksi
hänen käsivarsilleen. Näitä tarinoita kerrottiin vain silloin,
kun keittiön pöydässä oli kahvikuppeja ja kossupullo piilossa
sen jalan juuressa. Ja olihan se ainoa hetki, jolloin kaivettiin

esiin tunteita – naurua, lasten koulumenestystä ja jopa pussattiin vaimoa, toki katseilta salaa makuuhuoneessa.
Vanhempamme rakensivat meille niukkuudessa ja hankalissa olosuhteissa ainutlaatuisen hyvinvointiyhteiskunnan.
Nyt tuntuu siltä kuin se natisi liitoksissaan - yhteisöllisyyskin.
Olemme menneet puhumisessa toiseen ääripäähän, tunteiden
purkauksiin: loukkaamme toisiamme eritoten somessa. Siksi
juuri nyt olisi aika elvyttää yhteisöllisyyttä kohtelemalla toisiamme arvostavasti ja harjoittamalla itsehillintää, itse kukin.
Olen aina pitänyt vaikenemisen perintöä huonona. Enpä ikinä
olisi uskonut, että joskus miettisin, olisiko sittenkin puhumatta paras? □

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

Olemme menneet puhumisessa
toiseen ääripäähän, tunteiden
purkauksiin: loukkaamme
toisiamme eritoten somessa.
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Elä täysillä,
Turva turvaa
Älä kadu elämätöntä elämää kiikkustuolissa. Toteuta unelmasi ja lähde
reissuun! Kun rakkaat ihmiset ja asiat on vakuutettu, huolia ei tarvitse
murehtia etukäteen. Jos elämä kolhaisee, on hyvä olla Turvassa.

Turva tukee kotimaista
elokuvaa

Lue lisää ammattiliittosi sinulle ottamasta matkustajavakuutuksesta sekä
lukuisista muista liiton jäsenen eduista osoitteesta turva.fi/jhl

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

Energialuokka A++

Energialuokka A++

Tilavuus 229 l

Tilavuus 395 l

Pikapakastus

Pikakylmennys

Frost Free

Automaattinen sulatus

Säästä 100 €

499,90
/ KPL

Myönnämme
Apurahaa

Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

ksisenä!
Saatavana myös terä
ELECTROLUX 1-OVISET, VALKOINEN
Norm. 599,90 €. Huurtumaton pakastinkaappi, jonka dynaaminen
pakastus sekä pikapakastustoiminto parantavat elintarvikkeiden
säilyvyyttä. Mitat: K 1854 × L 595 × S 668 mm.

Norm. 599,90 €. Energiapihi jääkaappi, jonka pikakylmennys
estää kaapin sisällön liian lämpenemisen suuria määriä lastattaessa. Mitat: K 1854 × L 595 × S 668 mm.

Valkoinen: 499,90 €
Teräs:
699,90 €

Valkoinen: 499,90 €
Teräs:
699,90 €

EUF2745AOW
EUF2745AOX

Valkoisena yhteishintaan:

HELSINKI
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
PIRKKALA
Saapastie 2
33950 Pirkkala

989,90 €

OULU
Kaakkurinkulma 4
90410 Oulu

Verk.com/51808
Verk.com/21880
Verk.com/53169

•

ERF4114AOW
ERF4114AOX

Teräksisenä yhteishintaan: 1349,90 €

Verk.com/50053
Verk.com/26308
Verk.com/6925

AVOINNA
Ma – la 9.00 – 21.00
Su
12.00 – 18.00
WEB JA 24 H KIOSKI
Aina auki

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