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Mitä sota muutti?
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Palkka-avoimuus on
äärimmäisen tärkeää
TASA-ARVOMINISTERI Thomas Blomqvist (r.) tiedotti, että Suomen hallitus on keskeyttänyt palkka-avoimuutta lisäävän lakimuutoksen valmistelun. Tämä siitä huolimatta, että asiasta sovittiin jo hallitusneuvotteluissa.
On erittäin kummallista, etteivät hallituspuolueet päässeet sopuun tärkeän lakiesityksen sisällöstä.
Olen pettynyt keskeyttämisilmoitukseen. Toivon hallituksen vielä harkitsevan lakiesityksen tekemistä. Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä
työryhmä oli valmistellut asiaa huolella.
Tasa-arvo on Suomessa laajasti hyväksytty arvo. Silti palkkatasa-arvo
on punainen vaate erityisesti työnantajille, jotka eivät halua hyväksyä
tehokkaita välineitä sen edistämiseen.
Perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin ei voida puuttua, ellei palkka-avoimuutta lisätä. Palkkatasa-arvon nihkeään edistymiseen Suomessa ovat kiinnittäneet huomiota useat YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten valvontaelimet. EU-maissa
naisten ja miesten palkkaero on keskimäärin 14,1 % ja Suomessa
16,6 % (Eurostat 2019). Naisen euro on meillä vajaa 84 senttiä.
Samaan aikaan EU:ssa on valmisteilla palkka-avoimuusdirektiivi, joka vahvistaa palkkatasa-arvoa koskevia säännöksiä.
Sitovat toimet palkkaläpinäkyvyyden lisäämiseksi ovat olleet yksi
Euroopan komission tärkeimmistä tavoitteista. Sukupuolten palkkaja eläke-erojen kaventaminen kuuluu komission vuosien 2020–2025
tasa-arvostrategian päämääriin. Palkkaeroja ja -syrjintää on helpompi
havaita, jos palkkojen tasoista on saatavilla tietoa.
Hyvä periaate on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan
samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Palkka-avoimuus lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palkkaan, takaa reilun palkkakehityksen kaikille ja
kaventaa sukupuolten palkkaeroja.
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Tuhti palkankorotus
Espoon kaupunki korotti henkilökohtaisen avustajien tuntipalkkaa 18 prosenttia elokuun alusta lukien. Korotuksella kaupunki pyrkii helpottamaan
avustajien rekrytointia.
Korotus voi vaikuttaa isolta. Todellisuudessa se nostaa järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien avustajien palkat Hetatyöehtosopimuksen vähimmäispalkkojen tasolle.
– Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien avustajien palkat ovat
taantuneet, sillä Espoo korotti heidän palkkaansa edellisen kerran
vuonna 2016, selittää JHL:n sopimusasiantuntija Laura Tuominen.
Korotuksen jälkeen espoolaisavustajien vähimmäistuntipalkka on
11,47 euroa. Sen lisäksi he saavat Heta-tessin mukaiset kokemus- ja
iltalisät.
Espoo soveltaa nyt Heta-tessin palkkaryhmä A:ta kaikkiin avustajiin.
Päätös parantaa järjestäytymättömien työnantajien avustajien asemaa.
Normaalisitovan Heta-tessin työehdot, kuten lomaraha ja muut tes-parannukset, koskevat kuitenkin jatkossakin vain työnantajaliittoon kuuluvien
vaikeavammaisten avustajia.
Espoo ei siis jatkossakaan sovella Heta-tessin palkkaryhmä B:tä työnantajaliittoon kuulumattomien avustajiin, vaikka näiden työhön sisältyisi
palkkaryhmä A:ta vaativampia tehtäviä.

Helsingin kaupunki on epäonnistunut tärkeimmässä
työnantajavelvoitteessa – palkanmaksussa! motiivilehti.fi
Eettinen kuormitus kasvussa

Työpaikkoja tarjolla
Suomi kärvistelee työvoimapulassa. Pelkästään Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupungeilla
on pitkälti toista tuhatta avointa työpaikkaa.
Eri aloista pahin työvoimapula koskee sosiaalityötä,
hotelli- ja ravintola-alaa, myyntityötä, rakentamista
ja terveyden- ja vanhustenhoitoa. Myös teollisuudessa, kuljetus- ja logistiikka-alalla sekä opetuksessa
on runsaasti vapaita työpaikkoja.
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa jäi
viime vuonna syntymättä noin 130 000 työsuhdetta
työvoimapulan ja kohtaanto-ongelman takia. Kohtaanto-ongelma tarkoittaa, että työttömien koulutus
ei vastaa tarvetta tai he asuvat työpaikkojen kannalta
väärällä paikkakunnalla.
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Vanhuspalvelun työntekijät kärsivät muuta sote-henkilöstöä enemmän työn
eettisestä kuormituksesta. Heistä kaksi kolmesta kokee eettistä kuormitusta
säännöllisesti, muissa sote-tehtävissä toimivista runsas puolet.
Tulos perustuu Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn, jonka Työterveyslaitos
teki vuoden 2020 lopussa.
Eettinen kuormitus johtuu kiivaasta työtahdista, jolloin hoitotyötä ei voi
tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Myös yllättävät tilanteet ja sijaispula lisäävät
kiirettä.
Pitkittyessään eettinen kuormitus heikentää työntekijän jaksamista ja
työkykyä.

½
Toistuvat eettisesti kuormittavat tilanteet ovat
tuttuja joka toiselle.

66 % 20 000
Vanhustyössä kaksi kolmesta hoitajasta kokee
eettistä kuormitusta.

Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastasi 20 000
sote-alan ammattilaista.

KUVA Rodeo

2 X SOPIMUS
JHL:läisten palkkoja ja muita työehtoja
koskeva neuvottelukierros on vihdoin
finaalissa. Kierros oli poikkeuksellisen
kimurantti, eikä työtaisteluiltakaan
vältytty.

Sivistysala

Uppoavassa laivassa

Sitoutumisraha Turkuun

Janakkala on päättänyt ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut joko kokonaan tai osittain. Henkilöstöä
koskevat yt-neuvottelut käynnistyvät syksyllä, ja
samalla kunta alkaa valmistella tarjouskilpailua.
Noin kolmasosa ravitsemis- ja puhtausalan työntekijöistä siirtyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
palvelukseen ensi vuoden alussa. Koulujen ja päiväkotien ravitsemis- ja siivousammattilaisia odottanee työnantajan ja työehtosopimuksen vaihdos.
– Olemme uppoavassa laivassa, kommentoi pääluottamusmies Sinikka Elo.
Kunta aikoo luopua keskuskeittiö Tuuvingista.
Selvittelyn alla on, kuinka sivistystoimen tukipalvelut aiotaan jatkossa tuottaa. Noin puoli tusinaa työntekijää on jo omatoimisesti irtisanoutunut
tilanteen epävarmuuden takia.
– Joitain työntekijöitä on siirtymässä eläkkeelle,
mutta silti neuvoteltavaa riittää, Elo sanoo.

Turku ottaa käyttöön sitoutumispalkkion. Siten kaupunki pyrkii pitämään kiinni sote-palveluissa työskentelevistä työntekijöistä, etenkin hoitajista.
Kertaluonteinen palkkio on enimmillään tuhat
euroa. Se maksetaan, jos henkilön työsuhde on
kestänyt vähintään puoli vuotta ja on edelleen
voimassa kuluvan vuoden lopussa.
Palkkioon oikeutettuja on noin 3 000. Osa-aikatyötä tekeville palkkio maksetaan suhteessa työaikaan. 50-prosenttista työaikaa tekevät saavat
500 euroa.
Sitoutumispalkkio on eräänlaista tsemppirahaa, joka kannustaa jatkamaan kaupungin palveluksessa. Se kohdennetaan yksiköihin, joissa on
henkilöstöpula, etenkin vanhusten avo- ja asumispalveluihin, vammaisten asumispalveluihin,
sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen sekä sairaalaan ja terveysasemille.

Viimeisimpänä maaliin saatiin yksityistä opetusalaa ja ammatillisia
aikuiskoulutuskeskuksia koskevat neuvottelut.
Uudet sopimukset nostavat palkkoja
2,55 prosenttia, josta 2 prosenttia on
yleiskorotusta. Loppu 0,55 on paikallisesti neuvoteltava erä.
Korotus maksetaan syyskuun alussa,
paikallisen erän jakamisesta päätetään
syyskuun aikana. Jos yksimielisyyttä ei
synny, myös se jaetaan kaikille yleiskorotuksena.
Lisäksi neuvotellaan verrokkialakorotus ensi huhtikuun loppuun mennessä.
Sopimuksista neuvottelivat JHL,
Jyty ja OAJ sekä työnantajaa edustava
Sivistystyönantajat (Sivista). Sopimuskauden kesto on noin puolitoista vuotta
(8.8.2022-31.3.2024).

Sosiaaliala

Maahanmuutto takaa eläkkeet
Työperäisen maahanmuuton lisääminen on suomalaisten
mielestä paras keino vahvistaa eläkkeiden rahoituspohjaa. Tätä mieltä on 60 prosenttia suomalaisista.
Toiseksi myönteisimmin kansalaiset suhtautuvat eläkemaksujen nostoon. Siihen olisi valmis joka kolmas. Jo
koottujen eläkevarojen riskipitoista sijoittamista kannattaa neljännes.
Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on pysynyt vakaana. Noin 70 prosenttia luottaa siihen, että eläkkeet ovat maksussa, kun he tulevat eläkeikään. Hiukan yli
puolet on kuitenkin sitä mieltä, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksajiksi.
Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselyyn vastasi reilu tuhat
18–79-vuotiasta suomalaista.

Myös yksityisen sosiaalipalvelualan
neuvottelut venyivät neljän kuukauden
mittaisiksi. Osapuolet hyväksyivät
sopimuksen kesäkuun lopussa.
Sopimus nostaa alan palkkoja 2 prosenttia syyskuun alusta lukien. Lisäksi
palkkaryhmien vähimmäispalkkoihin
tulee alarajakorotuksia (0,8 %).
Hälytyskorvaukset nousevat 40 prosenttia.
Sopimuksen kesto on 1 + 1 vuotta
(1.5.2022-30.4.2024).
Ensi vuoden palkankorotuksista
sovitaan 15.3.2023 mennessä.
Sopimuksista neuvottelivat JHL,
Sote ry ja Sosiaalipalvelualan allianssia
Salli. Työnantajaa edusti Hyvinvointiala Hali.
MOTIIVI 7

Paatti seilaa,
Mikko kipparoi

ALUKSEN PUIKOISSA. Mikko Ala-Louvesniemi kipparoi Haavi III:a. Kuvassa myös
Pekka Villa (vas.) ja Kalle Aaltonen.
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Mikko Ala-Louvesniemi on ajanut Helsingin
saariston roskarallia jo 26 kesää. Päivääkään
hän ei vaihtaisi pois.

teksti Ulla Puustinen kuvat Esko Jämsä
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POUKAMA VILLINGISSÄ. Pekka Villa käyttää
Haavi III:n nosturin kauko-ohjainta, ja
nosturi siirtää vanhat kattopellit laivaan.

T

änään meri on päättänyt oikutella. Tuuli puhaltaa
kaakosta, ja sade vihmoo Haavi III:n kantta, kun
alus keikkuu Helsingin Vattuniemenrannassa,
Lauttasaaren kärjessä.
Kippari Mikko Ala-Louvesniemi, 54, sukeltaa kannen alle
tarkistamaan moottoriöljyt ja kömpii sitten ohjaushyttiin.
– Joko Kalle irrotti köydet? hän kysyy työkaveriltaan Pekka
Villalta, 59.
Tämä nyökkää, ja Ala-Louvesniemi kytkee apumoottorin ja
napsauttaa sitten navigaattorin ja karttaplotterin päälle. Pian
myös kansimies Kalle Aaltonen, 21, tulee ohjaamoon ja riisuu
yltään kypärän, sadekelin varustuksen ja pelastusliivin.
Hytissä hydrostaattiset liivit olisivat enemmän haitaksi kuin
hyödyksi, sillä veneen keikahtaessa nurin ne täyttyvät automaattisesti ja pahimmassa tapauksessa estävät ulospääsyn.
Suuntana on Vasikkasaari, Villinki ja Vartiosaari itäisessä
Helsingissä. Vasikkasaaresta on tarkoitus tyhjentää muutama
roskasäiliö kannella odottaviin metallisiin jätelavoihin, jassikoihin. Samalla siirretään pari vähällä käytöllä ollutta jäteastiaa Vartiosaareen, jossa on enemmän kesäasukkaita.
Jäterallin lisäksi Haavi III kuljettaa torstaisin rakennustarvikkeita ja työkoneita saariston mökkityömaille ja ottaa
paluumatkalle purkujätteitä.
– Tuuli kaakosta 123 astetta, ilmoittaa Pekka Villa, kun alus
lähestyy kapeikkoa Uunisaaren ja Harakan välissä.

Paatti kaikilla herkuilla

JHL:läiset Ala-Louvesniemi ja Villa kipparoivat Haavi III:a
vuoroviikoin. Alus on varustettu kaikilla herkuilla: ohjaushytissä on jääkaappi, liesi ja mikroaaltouuni, joten miehistön
ei tarvitse olla merellä pelkkien voileipien varassa.
– Vaikka harvemmin tässä kokkaamaan ehditään, tuumaa
Pekka Villa.
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Kannen alta löytyy myös WC. Lisäksi aluksessa on modernit
navigointilaitteet, lämpökamera ja tutka, jolla erottaa lokkiparvet vaikka kuinka sakeassa sumussa.
Alun perin Haavi III on rakennettu öljyntorjuntaa varten. Se
kuuluu Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle, mutta liikelaitos Stara käyttää sitä keväästä syksyyn saariston jätehuoltoon.
Mikäli Helsingin merialueella sattuisi öljyvuoto, on Haavi III
nopeasti lähtövalmiudessa. Sen sivuille kiinnitetään puomit
ja öljynkeräystankit. Ala-Louvesniemi ja Villa harjoittelevat
öljyntorjuntaa säännöllisesti pelastuslaitoksen kanssa, jotta
taidot eivät pääse ruostumaan.

Tukkeja ja peuroja vedessä

Ala-Louvesniemi tarkkailee ohjaamosta vihreitä ja punaisia
lateraaliviittoja, jotka kertovat merkkien kiertosuunnan.
Samalla kapteenin on seurattava karttaplotterin ruutua, joka
näyttää oman ja muiden alusten sijainnin sekä turvalliset ajoväylät.
– Kun aloitin Haavi III:lla vuonna 1996, oli käytössä merikortit. Kortit ovat edelleen mukana siltä varalta, että tulee
sähkökatko ja plotteri sammuu.
Pekka Villa ja Kalle Aaltonen tähyilevät meren pintaa. Merivesi on tavallista korkeammalla, ja silloin rannoilta ajelehtii helposti tukkeja. Ne on otettava hinaukseen ja poistettava
turvallisuussyistä väyliltä.
Kerran Villa havaitsi Kaivopuiston rantavedessä hukkuneen uimarin ruumiin, joka oli noussut pintaan.
– Vedestä näkyi vain pää ja hartiat. Soitimme poliisille
ja pelastuslaitokselle ja pidimme kroppaa paikoillaan,
kunnes viranomaiset tulivat paikalle.
Paatista näkee usein myös saukkoja ja peuroja uimassa.
– Ja hirmuiset määrät roskia, erityisesti muovia. Muovi ei
uppoa eikä häviä mihinkään, Villa harmittelee.

ROSKIA RIITTÄÄ. Kalle Aaltonen työskentelee
kesän kansimiehenä ja roudaa jäteastioita
laivaan. Kuva on Helsingin Vasikkasaaresta.

Valmiina
lähtöön
Liikelaitos Stara ja sen alukset vaalivat
Helsingin merellistä luontoa, pitävät
rannat siisteinä ja huolehtivat saariston jätehuollosta. Työtä riittää, sillä
Helsingillä on 130 kilometriä rantaviivaa ja noin 300 saarta.

Katsaus konehuoneeseen

Ennen kuin Haavi III
irtoaa laiturista, kippari
Mikko Ala-Louvesniemi
tarkistaa moottoriöljyt.

Moottori käyntiin

Haavi III:n pääkone käynnistyy vipua vääntämällä. Alus
painaa 30 tonnia ja kyytiin
saa ottaa enintään 12 henkilöä. Juuri niin monelle on
pelastusveneessä tilaa.

– Lättäjalat ja puupää. Mikäs
meidät upottaisi!
Plotteri kertoo
sijainnin

Jumala taivaassa, kapteeni laivassa

Santahaminan eteläpuolella tuuli yltyy kymmeneen metriin
sekunnissa ja alus keikkuu puolitoistametrisessä aallokossa.
Pelkoa Ala-Louvesniemi ja Villa eivät myönnä merellä tunteneensa.
– Lättäjalat ja puupää. Mikäs meidät upottaisi, toteaa Villa.
Kipparilla on lain mukaan vastuu laivassa olevien turvallisuudesta, ja Ala-Louvesniemi ottaa vastuun vakavasti.
– Niin isoa herraa ei Helsingistä löydy, että voisi käskeä
paatin merelle, jos minä sanon, että ei käy.
Kummallakin on kotimaanliikenteen laivurin pätevyys, joka
oikeuttaa toimimaan päällikkönä kotimaan liikenteen lasti- ja
matkustaja-aluksessa, jonka vetoisuus on alle 300 bruttorekisteritonnia.

Kattopellit nosturilla alukseen

Kun alus rantautuu Villinkiin, Ala-Louvesniemi jää ohjaushyttiin painamaan keulapotkuria, jotta alus pysyy mahdollisimman vakaana laituria vasten.
Aaltonen siirtyy maihin valvomaan kattopeltien siirtoa, ja
Villa käyttää laivanosturin kauko-ohjainta. Nosturin rautaiset

Elektroninen karttaplotteri
on korvannut aiemmin käytetyt merikortit. Haavi III:ssa
on myös lämpökamera ja
tutka.

Huippunopeus
21 solmua

Haavi III on 18 metriä pitkä
ja viisi metriä leveä. Sen
syväys on 1,5 metriä,
kantavuus 8 000 kiloa ja
huippunopeus 21 solmua.

Kapteenin sana on laki

Kapteeni on vastuussa laivahenkilöstön ja matkustajien
turvallisuudesta ja poistuu
onnettomuuden sattuessa
viimeisenä laivasta.
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– Merellä päivät kuluvat
turhankin sukkelaan.
pihdit tottelevat Villan sormien liikkeitä, tarttuvat pelteihin,
puristavat ne kasaan ja siirtävät kannelle. Viimeisenä kannelle
nousee bajamaja, siirrettävä käymälä, joka tyhjennetään ja pestään Lauttasaaren tukikohdassa.
Tukikohdassa on myös jätepuristin, joka survoo paatin tuomat
sekajätteet kasaan. Sen jälkeen ne viedään Vantaan Energialle
poltettavaksi. Biojäte, lasi, metalli ja pahvi kuljetetaan lajiteltuina, ja ne jatkavat kierrätykseen ja uudelleen hyödynnettäväksi.

Talvet kuluvat lumirallissa

Paluumatkalla Lauttasaareen voi ihailla Helsingin merellistä silhuettia. Vastaan tulee Suomenlinnan lautta ja muutamia huoltoaluksia.
– Merellä päivät kuluvat sukkelaan, melkein liiankin nopeasti,
myöntää Ala-Louvesniemi.
Toista on talvella, jolloin hän istuu tiehöylän hytissä marraskuusta maaliskuuhun ja puhdistaa pääkaupungin katuja lumesta.
Myös Pekka Villa työskenteli aiemmin katujen kunnossapidossa,
mutta vaihtoi sitten Staran luonnonhoitoyksikköön ja pienpetojen talvipyyntiin.
Kipparin hommissa Ala-Louvesniemi on viihtynyt jo 26 kesää,
Villa 21.
– Päivääkään en vaihtaisi pois, Ala-Louvesniemi sanoo. □

AMMAT TINA

KO U L U T U S PA I K K A K U N N AT
Rauma ja Kotka

TYÖEHTOSOPIMUS
noin 50 Merimies-Unionin ja
työnantajaliiton sopimusta

PA L K K A
vaihtelee tehtävän mukaan

TYÖLLISYYSTILANNE
kohtalainen
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Merenkävijä
Merenkulku työllistää Suomessa noin 10 000 henkilöä ja välillisesti paljon enemmän. Suurin osa työskentelee kauppalaivoissa, jotka kuljettavat rahtia. Myös
risteily- ja kotimaan matkailuliikenne työllistävät.
Liikenne ja viestintävirasto Traficom ja alan kansainvälinen säännöstö (STCW)
määrittelevät laivahenkilöstön pätevyydet.
Merille pääsee suorittamalla merenkulkualan perustutkinnon. Pienten kotimaan
matkustaja-alusten päälliköltä edellytetään vähintään kuljettajankirjaa. Isompien
lasti- ja matkustaja-alusten päälliköltä vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin koulutus.
Laivoilla työskentelee päällystön lisäksi konemestareita, koneenhoitajia, laivasähköasentajia ja sähkömestareita, kansi- ja vahtimiehiä, matruuseja sekä talousja matkustamohenkilökuntaa.
Merellä työskentely edellyttää hyvää terveyttä. Esimerkiksi vakava diabetes ja
värisokeus voivat estää päällikkötehtävissä toimimisen.
Merenkulkualaa voi opiskella Rauman Winnovassa sekä Kotkassa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk).

LOMA

Holiday Club -lomaetu jäsenille
Nyt haettavissa ensi talven ja kevään lomaviikot 1–22/2023. Hakuaika päättyy 25.10.2022. Arvonta 27.10.2022.
Kaikki osallistuneet saavat ilmoituksen sähköpostitse. Arvonnoissa vapaaksi jääneet ajankohdat tulevat varattaviksi 3.11.2022 klo 10.

Holiday Club Himos

Holiday Club Saimaa

2 mh huoneisto 4+2:lle,
viikot 1, 8–13, 450 €/vko
viikot 2-7, 350 €/vko

2 mh huoneisto 4+2:lle,
viikot 8–10, 450 €/vko
viikot 11-12, 22, 350 €/vko

Holiday Club Katinkulta

Holiday Club Tampereen Kylpylä

1 mh + makuualkovi 2+2:lle,
viikot 8–13, 450 €/vko
viikko 22, 350 €/vko

vkol (3 vrk, pe–ma) tai arki (4 vrk, ma–pe),
viikosta riippuen joko 2+2:lle, 4:lle, 4+2:lle tai 6:lle
viikot 4, 6, 12, 20-21, 300 €/vkl ja 250 €/arki
viikko 9, 250 €/vkl ja 200 €/arki

Holiday Club Naantali Residence
vkol (3 vrk, pe–ma) tai arki (4 vrk, ma–pe),
studio-huoneisto 2+2:lle,
viikot 7, 13, 250 €/vkl ja 200 €/arki

Holiday Club Ylläs
2 mh huoneisto 4+2:lle,
viikot 6-7, 350 €/vko
viikot 8-18, 450 €/vko

Holiday Club Saariselkä
4 mh huoneisto 8+2:lle,
varattavat viikot aukeavat sivustoille 3.11.2022 klo 10.
Sesonki 550 €/vko, normaalisesonki 250 €/vko
Lisätietoja kohteista ja hakemisesta löydät: www.holidayclub.fi/yrityspalvelu. Kirjaudu käyttäjätunnuksella: jhl ja salasanalla: jhlviikot

Holiday Club Yrityspalvelu
puh. 0300 870 903 (arkisin 9–15)
yrityspalvelu@holidayclub.fi

Vastalääke
rujoudelle

Lohjalainen Ojamon perhetukikeskus palkkasi apurahan turvin taiteilijan kolmeksi vuodeksi. Lasten ja
nuorten levottomuus väheni, ja henkilökunnan työviihtyvyys parani.
teksti Anu Vallinkoski kuvat Esko Jämsä
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ERIKOISSAIRAANHOITAJA
Erja Kivistö ja taiteilija Pekka
Kainulainen tuovat väriä ja
iloa perhetukikeskukseen.

V

ärikkäitä lintuja, perhosia, kukkia, tähtiä, kruunupäisiä sammakoita. Vierailijan katse kiinnittyy
oitis satumaisiin taideteoksiin Lohjan kaupungin
Ojamon perhetukikeskuksen käytävillä.
– Hellyys ja rakkaus tekee sammakosta prinssin. Jotain
samaa on lastensuojelussa. Täällä ovat läsnä niin rujous kuin
lempeyskin, selittää taiteilija Pekka Kainulainen, ihminen
satumaailman takana.
Vielä muutama vuosi sitten Ojamossa näytti varsin toisenlaiselta. Vuonna 2015 rakennetun keskuksen seinät olivat kliinisen valkoiset. Valkoisuutta piristivät harmaat verhot.
Katsastuskonttorimaisissa oloissa toimi 14-paikkainen sijoitettujen lasten ja nuorten vastaanottokeskus sekä lastensuojelun avohuollon tukipalvelut. Lapset ja nuoret asuvat keskuksessa muutamasta päivästä puoleen vuoteen ennen kotiinpaluuta tai pidempiaikaiseen sijoituspaikkaan siirtymistä.
Kun psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Erja Kivistö palasi
vuorotteluvapaalta töihin, hän kiinnitti huomiota kalseuteen
ja otti asian esiin: tämä paikka kaipaa kauneutta.
– Työkaverit olivat ihmeissään. Kukaan ei kommentoinut.
Uudelleen asia nousi esiin, kun vanhempainvapaalta palannut työkaverini kauhisteli keskuksen betoniseinän ankeutta ja
kysyi, tuntisinko taiteilijaa, joka voisi tehdä asialle jotain.
Alkoi tapahtua. Esihenkilö antoi luvan piristää paikkaa, jos
vain rahoitus löytyy. Kivistö otti yhteyttä lohjalaiseen Pekka
Kainulaiseen.
– Ymmärsin kierrellessäni, että tämähän on iso keikka.
Tekemistä riitti käytävätolkulla, Kainulainen muistelee.
Kivistö ja Kainulainen laativat yhdessä hakemuksen Taiteen
edistämiskeskus Taikelle, joka oli juuri jakamassa avustuksia
hyvinvointia edistäville kulttuurihankkeille.
Perhetukikeskus sai apurahan ensin vuodeksi 2018, sitten
seuraavaksi vuodeksi ja vielä kolmanneksikin.

Kulttuurityö lisääntynyt

Apurahan turvin Ojamon perhetukikeskus sai taiteilija Kainulaisesta uuden osa-aikaisen työntekijän.
Ensimmäisenä vuonna Kainulainen sukelsi lastensuojelun
maailmaan, paneutui alaan lukemalla uutisia ja tutkimuksia
sekä keskustelemalla henkilökunnan kanssa.
Hän osallistui myös keskuksen viikkopalavereihin. Lisäksi
hän piti lasten osaston alle 13-vuotiaille asukkaille iltapäiväkerhoa.
– En suunnitellut kerhon ohjelmaa etukäteen. Otin laukkuuni mukaan tarvikkeita ja katsoin, mitä tapahtuu. Piirsimme, maalasimme, juttelimme. Välillä puhuimme leppäkertuista, välillä siitä, että äiti pääsee pian vankilasta kotiin,
Kainulainen kertoo.
Toisena vuonna syntyi Kohti rantaa -lyhytelokuva henkilöstön, nuorten osaston asukkaiden ja ammatillisen oppilaitoksen Luksian opiskelijoiden yhteistyönä. Videon tarkoitus on

MOTIIVI 15

KOKEMUS AUTTAA. Taiteilija Pekka
Kainulainen kertoo, että omat
kokemukset ja iän tuoma näkemys ovat
auttaneet häntä lastensuojelutyössä.

- Lastensuojelutyössä taiteilija ei saa
pelätä kipeitäkään asioita.
draaman keinoin selittää sijoitukseen tuleville lapsille ja nuorille, heidän huoltajilleen ja kaikille lasten kanssa työskenteleville, mitä kiireellinen sijoitus tarkoittaa ja mitä siinä tapahtuu.
Viimeisenä vuonna Kainulainen maalasi valmiiksi lasten kanssa tehtyjen luonnosten pohjalta
teoksia, jotka nyt luovat erilaisia tunnelmia keskuksen seinillä.
Ojamon kaltainen taiteen ja sosiaalityön yhdistäminen ei ole nykyisin mitenkään tavatonta.
Projektipäällikkö Veera Laurila Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana kulttuuria ja taidetta on alettu hyödyntää entistä enemmän ja järjestelmällisemmin niin sosiaali- kuin hoiva-alalla.
Aiemmin taiteen hyödyntäminen on ollut satunnaisempaa kuin nykyisin. Hankkeet ovat olleet
yksittäisiä kokeiluja.
– Kulttuuria voi tuoda sosiaalipalveluihin Ojamon tapaan niin, että työyhteisöön tulee mukaan
taiteilija. Toinen tapa on ottaa kulttuuri ja taide
henkilökunnan osaamisen kautta mukaan työhön,
Laurila selittää.

Taide tekee hyvää henkilöstöllekin

Rappusten päätyseinää peittää kesäisen aurinkoista tunnelmaa uhkuva maalaus. Erja Kivistö
kertoo tämän näkymän auttaneen häntä keskittymään.
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TAIDE RAUHOITTAA. Taide on rauhoituskeino ja auttaa keskittymään. Taiteen
kautta lapset voivat saada sitä, mitä
he sillä hetkellä tarvitsevat.

– Joskus jos työn alla on useita hankalia tilanteita, saattaa ajatus harhailla yhdestä perheestä
toiseen. Tätä Pekan maalausta hetken katsomalla
olen saanut mieleni puhdistettua ja keskitettyä ajatukseni juuri silloin käsittelyssä olevaan asiaan.
Taiteilijan läsnäolo kevensi keskuksen muiden
työntekijöiden taakkaa. Kun Kainulainen piti lapsille kerhoa tai hioi nuorten kanssa videota, muut
työntekijät vapautuivat hoitamaan hankalia tilanteita. Kainulaisen säännölliset käynnit näkyivät
myös yleisen levottomuuden vähenemisenä.
– Taide oli rauhoittumiskeino. Jos lapsella oli
hankalaa, ohjaaja saattoi lähteä hänen kanssaan
katsomaan lapsen tekemää, esillä olevaa työtä.
Moni vaikea tilanne laukesi näin, Kivistö kertoo.
Palavereissa Kainulainen kertoi lasten ja nuorten
kanssa käymistään keskusteluista. Lapset saattoivat kertoa hänelle asioita, jotka eivät koskaan olisi
tulleet esille ohjaajien kanssa jutellessa.
Lastensuojeluala on yksi työvoimapulan kanssa
kamppailevista aloista. Ojamossakin on toimia
täyttämättä.
Kivistö kertoo miettineensä työpaikan vaihtamista. Taide on saanut hänet jäämään Ojamoon.
– Nyt kun Pekka ei ole täällä, on paljon vaikeampi jaksaa tätä työtä, joka on aika rujoakin.
Pekalta sai työhön erilaisen näkökulman. Oli nautinnollista, kun lapset saivat häneltä taiteen kautta
sitä, mitä he sillä hetkellä tarvitsivat, Kivistö sanoo.

Taiteella hyvinvointia
Viime vuosina tutkittu tieto taiteen ja kulttuurin hyvää tekevästä vaikutuksesta on lisääntynyt meillä ja maailmalla. Tutkimusten mukaan hoiva- ja sosiaalityössä taide voi esimerkiksi
lisätä asiakkaiden osallisuuden ja joukkoon kuulumisen kokemuksia.

Hänen mukaansa taide pitäisikin saada nykyistä
tiiviimmin osaksi lastensuojelutyötä. Taide vastaa
lasten ja nuorten tarpeisiin ja lisää työntekijöiden
työkykyä ja -viihtyvyyttä.
Samalla hän tähdentää, että kenelle tahansa taiteilijalle työ lastensuojelun parissa ei sovi. Taiteilijan pitää osata olla vuorovaikutuksessa eikä hän saa
pelätä kipeitäkään asioita.
– Minua oman elämäni onnettomuudet ja iän
tuoma näkemys ovat auttaneet tässä työssä. Ne ovat
auttaneet minua ymmärtämään näitä ihmisiä, Kainulainen kertoo.

Hyvät kokemukset jakoon

Vaikka Kainulainen ei enää Ojamon käytävillä kulje,
hänen taiteensa vaikuttaa yhä.
– Teokset avaavat edelleen lasten ja vanhempien
kanssa sellaisia keskusteluja, joita ei muutoin syntyisi. Taide saa ihmiset puhumaan vapautuneemmin,
se saattaa nostaa mieleen yllättäviä asioita. Ja edelleen työt auttavat meitä ammattilaisia keskittymään,
viihtymään paremmin, Kivistö summaa.
Hankkeen jälkeen Pekka Kainulainen on kiertänyt oppilaitoksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa esittelemässä kolmen vuoden työn tuloksia. Hankkeesta
syntyi myös kirja Taiteilija lastensuojelutyössä.
– Toivoisin, että nämä kokemukset innostaisivat
muitakin kuntia ottamaan taiteen osaksi lastensuojelutyötä, Kainulainen sanoo. □

1

3

2

4

1 Vaatii osaamista
Taiteen käyttö sosiaali- ja hoivatyössä ei onnistu tuosta vain.
Nykyisin monissa sosiaali- ja
hoiva-alan tutkinnoissa onkin
kulttuurin ja hyvinvoinnin opintoja.
Samoin taiteilijoille on tarjolla
hyvinvointikoulutusta.
2 Lisää työhyvinvointia
Tutkimusten mukaan työyhteisöt,
joissa on kulttuurityötä, voivat paremmin kuin ne, joissa sitä ei ole.

3 On mukana kaikessa
Ennen kulttuurin käyttö sosiaalija hoivatyössä tarkoitti lähinnä
lyhyitä taidetuokioita. Nyt ote on
kokonaisvaltaisempi. Kaikessa
työssä voi olla luova ote.
4 Syntyy apurahojen turvin
Moni hoiva- ja sosiaalialan
kulttuurihanke on riippuvainen
apurahoista. Tukea jakavat lukuisat säätiöt, rahastot, ministeriöt
ja laitokset.

1 M€ 4

n.

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS

jakoi vuonna 2021 avustuksia osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen yli miljoona euroa.

HALLITUSOHJELMA

Neljässä viimeisimmässä hallitusohjelmassa on ollut kirjaus kulttuurin
hyvinvointivaikutuksista.
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MIKÄ
Oppilaitosagenttikoulutus
KENELLE
koulutiedottamisesta
kiinnostuneille
jäsenille
MILLOIN SEURAAVA
14.–15.9.
MISSÄ
Oulussa
ILMOITTAUTUMISET
OmaJHL-palvelu

1

Keikkakalenteri täyteen
Sinustako oppilaitosagentti? Kyllä! JHL-opiston koulutus
antaa hyvät eväät, joiden turvin voit pitää työelämäinfoja
ammattiin opiskeleville ja aikuisryhmille.

2

teksti ja kuvat Ulla Puustinen

P

arin viime vuoden ajan JHL on uudistanut
koulutiedottamista. Syytä onkin, sillä puuduttavat työmarkkinaluennot tuskin saavat parikymppiset ammattiin opiskelevat
kiinnostumaan ammattiliitoista.
”Operaatio oppilaitos” on brändinimi, jonka alla
liiton opiskelijatoimintaa on kehitetty. JHL-opiston
kahdesti vuodessa järjestämä oppilaitosagenttikoulutus on sen kulmakivi. Kurssin taitoja voi syventää agenttiakatemiassa, joka on kerran vuodessa
toteutettava kolmen päivän jatkokoulutus.
Runsas sata liiton jäsentä oli kevääseen mennessä
osallistunut opiston oppilaitosagenttikoulutuksen.
Toukokuun kurssilta valmistui kahdeksan uutta.
Tavoitteena on, että he jalkautuvat kotiseutunsa
oppilaitoksiin ja levittävät työelämä- ja ammattiliittotietoutta ja hankkivat samalla opiskelijajäseniä.
– Meillä Satakunnassa tarvitaan aktiivista agenttitoimintaa. Minä ainakin menen niin moneen kouluun kuin pääsen, lupasi Mona Koski Porista.

Videoesittely hiukan pelotti

Koski vetää työkseen liikuntaryhmiä Eurajoella, eikä
pelkää keskipisteenä olemista. Hyvää agenttiainesta
siis.
Satakunta oli hyvin edustettuna, sillä Kosken
lisäksi kurssille osallistui Eija Kallionpää Punkalaitumelta, Heidi Friman Huittisista ja Jone
Puumala Noormarkusta.
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– Olen oman yhdistykseni nuorisovastaava, ja
ilmoittauduin siksi koulutukseen. Hiukan pelotti, sillä
kurssilla piti tehdä video itsestä, myönsi Kallionpää.
Pelko oli turha. Puhe sujui luontevasti ja hymykin
löytyi, kun Friman kuvasi hänestä vajaan minuutin
esittelyvideon.

Agenttifoorumissa voi verkostoitua

Agenttikoulutus sisälsi paljon tietoa ja käytännön
vinkkejä, kuinka vetää tunnin tai parin työelämäinfoja peruskoulun päättäville, ammattiin valmistuville ja aikuisopiskelijoille.
Kuivakkaan luennon sijaan kannattaa kokeilla
osallistavia menetelmiä, kuten peukku ylös tai alas
-metodia, Kohootia! tai Flingaa.
Eri vaihtoehtoihin voi tutustua Agenttifoorumissa.
Se on verkkoalusta, jossa agentit voivat verkostoitua,
jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Myös oppilaitoskeikkoja voi varata alustalta tai ottaa itse
yhteyttä kouluihin ja sopia tulosta.
– Oma agenttius löytyy vain kokeilemalla ja tekemällä. Myös oma persoona kannattaa laittaa rohkeasti peliin, kannusti Laura Erkkonen.
Hän on yksi JHL:n viidestä projektityöntekijästä,
jotka koordinoivat omilla alueillaan oppilaitos- ja
opiskelijatyötä ja kiertävät myös itse kouluissa.
Lahtelaisella Tiina Spaakilla on parinkymmenen
vuoden kokemus työelämästä. Hän uskoo, että siitä
löytyy ammennettavaa työelämän tulokkaille.

TYYLINÄYTE VIDEOLLA. Oppilaitosagenttikoulutuksen sisältyi lyhyt
videoesittely. Mona Koski kuvasi, kun
Tiina Spaak kertoi rennosti itsestään.
OPPILAITOKSET HALTUUN. Tanja
Oksanen on yksi viidestä projektityöntekijästä, jotka koordinoivat liiton oppilaitostyötä. Tavoitteena on
tehdä työelämää ja ammattiliittoja
tutuksi ja hankkia opiskelijajäseniä
liittoon.
VILLASUKKIA VALMISTUI. Heidi Friman
keskittyy parhaiten neulomalla.
Oppilaitosagenttikoulutuksessa hän
ehti neuloa sukkaparin.
PERSOONA PELIIN. JHL:n projektityöntekijä Laura Erkkonen kannusti
kurssilaisia lähtemään keikoille.

JHL kouluttaa
Tänä syksynä opisto tarjoaa muun
muassa viestintään ja vaikuttamistyöhön
valmentavia kursseja. Kaikki paitsi viestintä on turhaa! Lue lisää: jhl.fi/koulutus

Nuorisoalan ammatilliset
opintopäivät, 2 pv, 11.–12.10.,
Scandic Park, Helsinki

3

Opintopäivien teemoina: Laadukas verkkonuorisotyö, erilaiset nuorisotyömuodot,
ehkäisevä päihdetyö, nuorisokulttuurin
monet kasvot ja alan ammattilaisten
työhyvinvointi. Opintopäivät
on tarkoitettu nuorisoalalla
työskenteleville sekä alalle
opiskeleville. Hakuaika
päättyy 5.9.

4

Henkilöstön edustajan
viestintätaidot, 2 pv,
10.–11.10., JHL-opisto, Helsinki

– Ihan ensimmäisenä en aio suunnata oppilaitoskeikoille mutta haluaisin kokeilla aula- ja messutyötä kouluissa ja opiskelijatapahtumissa.
Siihenkin kurssilla tarjottiin eväitä aina rollupin
pystyttämisestä liiton jäsenyyskaavakkeiden täyttöön.

Tarjolla asiallinen korvaus

Jos live-esiintyminen yleisön edessä arveluttaa, voi
aloittaa liiton call center -toiminnasta. Sitä kurssilaisille esitteli projektityöntekijä Tanja Oksanen.
Call centerin idea on kontaktoida puhelimitse
oppilaitoksista valmistuvat opiskelijajäsenet ja päivittää opiskelijajäsenyys täysjäsenyydeksi, jos henkilö on aloittamassa työelämässä.
– Se on mukavaa ja palkitsevaa työtä, ja soittamisen voi sovittaa omaan aikatauluun, Oksanen kannusti.
Liitto maksaa työelämäinfoista, aula- ja messukeikoista ja puhelintyöstä asiallisen korvauksen.
Työelämäinfosta palkkio on 30 euroa tunnilta ja
aula- ja messukeikoista sekä call center-toiminnasta
15 euroa tunnilta. Myös ansionmenetykset korvataan, kun asiasta on ennalta sopinut aluetoimiston
kanssa.
– Keikkakalenteri täyteen, kannustivat kurssilaiset toisiaan. □

Kurssi antaa valmiuksia henkilöstön edustajalle sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
ja vaikuttamistyöhön, esimerkiksi
mielipidekirjoitusten laatimiseen, esiintymiseen ja toimimiseen median kanssa. Esillä
myös somekanavat.
Hakuaika päättyy 5.9.

Vaikuttajakurssit, 3 pv,
JHL-opisto, Helsinki

Koulutus antaa valmiuksia oman
ammattialan yhteiskuntavaikuttamiseen. Kurssin keskeisiä teemoja ovat päätöksentekoon vaikuttaminen sekä
ammattialan uudistuva ohjaus
ja säätely. Kurssilla syvennytään
ajankohtaisiin ammatillisen edunvalvonnan kysymyksiin yhteiskunnallisen
vaikuttamisen näkökulmasta.
• Tietotyö ja hallinto
11.–13.10., haku päättyy 5.9.
• Kasvatus- ja ohjausala
25.–27.10., haku päättyy 19.9.
• Turvallisuusala
1.–3.11., haku päättyy 26.9.
• Tekniikka ja liikenne
15.–17.11., haku päättyy 10.10.
• Ravitsemis- ja puhtausala
22.–24.11., haku päättyy 17.10.
• Sosiaali- ja terveysala
29.11.–1.12.,
haku päättyy 24.10.

KAIKKI KOULUTUKSET LÖYDÄT
jhl.fi/koulutus
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Tyttö, sinä olet tähti

Jalkapallo antoi Ayisat Yusuf-Aromirelle monta Afrikan mestaruutta ja olympialaiset. Nyt hän yhdistää urheilun aktivismiin,
jotta muut naiset voisivat kokea saman.
teksti Heta Pirttijärvi kuva Esko Jämsä

L

iikunnanohjaaja Ayisat Yusuf-Aromire pelasi kymmenen vuotta jalkapalloa ammattilaistasolla. Niihin
vuosiin mahtuivat yhdet olympialaiset, kolmet
maailmanmestaruuskisat ja neljä Afrikan mestaruutta. Jalkapallo toi Yusuf-Aromiren lopulta Nigeriasta Suomeen. Nyt hän työskentelee Monaliiku-kansalaisjärjestön
liikunnanohjaajana, valmentaa ja raivaa tietä niin sukupuolten kuin etnisten ryhmien tasa-arvolle.
Työpaikkasi on kansalaisjärjestö Monaliiku. Mitä se
tekee?
– Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja auttaa heitä
sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Ohjaan erilaisia
lajeja ja pidän keskustelurinkejä, joissa kerron esimerkiksi
ruokavalion tärkeydestä.
Kaikilla maahanmuuttajanaisilla ei ole kokemusta urheilusta, sillä osa heistä tulee taustasta, jossa naisen ei kuulu
harrastaa vaan pysyä kotona. Oma lapsuuteni oli sellainen.
Kaikilla on kuitenkin oma tarinansa ja syynsä osallistua.
Siksi avainsana Monaliikussa on kunnioitus. Olemme yhtä
suurta perhettä ja tuemme toisiamme.
Mistä intohimosi urheilua kohtaan kumpuaa?
– Taustastani. Kasvoin Lagosin kaupungissa, muslimiyhteisössä,
missä tyttöjen oli kiellettyä harrastaa urheilua. Minulla oli
tapana karata pelaamaan jalkapalloa kaduille poikien kanssa.
Sukulaiseni eivät siitä ilahtuneet ja kotona minua odotti aina
rangaistus: saatoin jäädä ilman ruokaa tai minua kuritettiin
fyysisesti.
Siihen aikaan asuin isäni siskojen kanssa. Isäni oli menehtynyt, joten kukaan ei ollut pitämässä puoliani. Naisella ei ollut
sananvaltaa ja sukulaiseni pelkäsivät, että äitini antaisi minun
pelata, jos asuisin hänen kanssaan. Ne eivät olleet hyviä vuosia, mutta se, mikä ei tapa, vahvistaa. Minuun oli syttynyt
palo jalkapalloa kohtaan ja olin jääräpäinen, joten palasin
aina pelaamaan.
Urheilu ja jalkapallo ovat vieneet minua ympäri maailmaa.
Haluan, että muut voivat kokea saman. Missioni on jakaa
urheilun iloa.
Milloin aloit pelata ammattimaisesti?
– Pääsin lukiossa koulun jalkapallojoukkueeseen. Sieltä futisseurat, kuten Delta Queens ja The Capital, poimivat minut
riveihinsä. Seuroista minut valittiin maajoukkueeseen. Silloin
kaikki muuttui. Otteluitani näytettiin televisiossa ja ihmiset
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alkoivat tunnistaa minut. Nykyään olen Nigeriassa julkisuuden henkilö.
Miten päädyit Suomeen?
– FC Oulu halusi minut pelaamaan ja otti yhteyttä agenttiini.
Pelasin myös Kuopion Mimmifutiksessa. Sen jälkeen lähdin
Ruotsiin, jossa minulle maksettiin enemmän, mutta FC Oulun
lääkäri Pekka Jalovaara pyysi minua palaamaan Suomeen.
Pekka otti minut siipiensä alle kuin tyttären. Raha on hyvä
asia, mutta ihmiset tärkeämpiä. Siksi palasin, kun Pekka
pyysi. Nykyään asun Helsingissä perheeni kanssa.
Enää en pelaa ammattimaisesti, mutta valmennan kahta joukkuetta: IF Gnistania Oulunkylässä sekä naisten harrastusjengiä
FC POHUa Pohjois-Haagassa.
Mitä tekemistä jalkapallolla on tasa-arvoaktivismin
kanssa?
– Olen jalkapalloon yhteydessä myös aktivismini kautta.
Minulla on Nigeriassa SheFootball Initiative -säätiö, joka tukee
joka vuosi 400–500 tytön urheiluharrastusta. Lisäksi käyn
puhumassa kouluilla ja tapahtumissa. Minulle myönnettiin
Englannissa Agent of Change -sertifikaatti vuonna 2017
työstäni aktivismin parissa.
Tyttöjen tilanne on parantunut huomattavasti monissa
osissa Nigeriaa. Nykyään hekin saavat pelata. Olen
siitä onnellinen, sillä en halua, että kukaan joutuu
käymään läpi saman kuin minä. Rikoin stereotyAYISAT
pioita ja näytin, että myös tyttölapsen on mahdolYUSUF-AROMIRE
lista tehdä mitä vain.
syntynyt 1985
Miksi naisten jalkapallo ei ole yhtä arvostettua
kuin miesten?
– Se johtuu naisten epätasa-arvoisesta asemasta
yhteiskunnassa. Monessa maassa ajatellaan, että
mies on naisen yläpuolella. Siksi miesten jalkapalloon satsataan paljon enemmän rahaa.
Mitä pitäisi tehdä, jotta asia muuttuisi?
– Muutoksen pitää tulla ylhäältä, eli Kansainvälisen
jalkapalloliitto Fifan ja eri maiden omien jalkapalloliittojen suunnalta. Uskon, että silloin pienemmät
toimijat seuraisivat perässä.
Myös medialla on suuri merkitys: naisten jalkapallon pitäisi saada enemmän näkyvyyttä televisiossa ja muualla. □
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MIKÄ
ON AYISATIN
HYVÄN TUULEN
SALAISUUS?
KATSO VIDEO
motiivilehti.fi

KETÄ IHAILET?
Michelle Obamaa. Hän on vaikutusvaltainen nainen,
jolla on ääni ja mahdollisuus saada aikaan muutosta.
MILLAISTA ON HYVÄ VALMENTAMINEN?
Valmentaja ei saisi torua virheistä, vaan hänen pitää
kannustaa onnistumisissa. Parhaallakin pelaajalla on
huonot päivänsä, eikä kukaan tee virheitä tahallaan.
MITÄ HYVÄ PELAAJA TARVITSEE?
Lahjakkuudenkin voi menettää, jos ei saa motivaatiota
ja tukea. Minä olin sinnikäs, jopa jääräpäinen, ja
siksi lahjani säilyi. Pelkät taidot eivät riitä,
vaan asenteen täytyy olla kohdallaan.
Ja muiden tuki on korvaamatonta!
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MITÄ
YÖTYÖ
TEKEE
TERVEYDELLE?
LUE LISÄÄ:
motiivilehti.fi

Jaksanko eläkkeelle?
Laaja data-aineisto paljastaa uutta tietoa henkilökohtaisten
avustajien työkykyriskeistä. Pitkät työrupeamat ilman
viikkolepoa kuormittavat.
teksti Ulla Puustinen kuvat Ari Nakari

V

ielä puolitoista vuotta sitten Eija Rosenberg,
62, ajatteli jatkavansa henkilökohtaisena
avustajana vanhuuseläkeikäänsä asti. Se on
64 vuotta ja kuusi kuukautta.
– Nyt tulevaisuus näyttää epävarmalta. Olen työkyvyn
arvioinnissa, enkä tiedä onko minusta enää pidemmän
päälle työhön, hän miettii.
Lappeenrantalaisella Rosenbergillä on olkapään rappeuma ja osittainen jännerepeämä. Lisäksi olkapään
röntgenkuvissa on havaittu jännekalkkia.
Olkapäävamma on avustajille tyypillinen vaiva, sillä työhön sisältyy usein vaikeavammaisen henkilön nostamista
vuoteesta pyörätuoliin ja muuta päivittäistä avustamista.
Silloin nivelet ja tukiranka joutuvat rasitukseen varsinkin
ilman kunnon apuvälineitä.

Uutta tietoa riskeistä

Henkilökohtaisten avustajien työkykyriskeistä on saatu
uutta tietoa. Ne perustuvat teknologiayritys Oiman keräämään dataan. Oiman palvelua käytetäään useimpien avustajien palkan maksuun.
Aineisto kattaa yli 22 000 avustajaa, jotka on palkattu
työnantajamallilla, eli vammainen henkilö toimii heidän
työnantajanaan ja hänen kotikuntansa korvaa avustajan
palkkakustannukset.
Aineisto sisältää tietoja avustajien työajoista ja sairauspoissaoloista vuosina 2019-2021. Aineiston on analysoinut
työeläkeyhtiö Varma, joka vastaa avustajien työeläketurvasta.
Vaikka avustajien työkyky on enimmäkseen hyvä, erottuu aineistosta kaksi merkittävää työkyvyttömyyden riskitekijää. Ne ovat yli 48 tunnin työviikot sekä peräkkäiset
yövuorot.

Pitkät ja hankalat työajat

Eija Rosenbergilla on kokemusta pitkistä työrupeamista.
Tätä nykyä hänellä on vain yksi työnantaja, jolle hän työskentelee keskimäärin 30 tuntia viikossa. Aiemmin työnantajia oli kaksi, koska yhden tunnit eivät taanneet riittävää
toimeentuloa.
– Kun yhdeltä työnantajalta oli vapaata, kävin avustamassa toista muutaman tunnin päivässä. Viikoittainen työaika oli noin 40 tuntia mutta saatoin tehdä jopa kymmenen
päivän työputkia ilman vapaapäivää, hän kertoo.
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Työterveyslaitoksen (TTL) suosituksen mukaan työntekijällä tulisi olla kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön vapaa-aika. Ylikuormituksen raja on
seitsemän työpäivää kokoaikatyössä ja kohonneen kuormituksen raja kuusi työpäivää.
Viikonloppuihin, iltoihin ja yöaikaan sijoittuvia työvuoroja tekevät data-aineiston perusteella enimmäkseen
miesavustajat. Heitä on parikymmentä prosenttia ammattikunnasta.
TTL:n suosituksen mukaan peräkkäisiä yövuoroja tulisi
olla mahdollisimman vähän, sillä kohonneen kuormituksen
raja on 3–4 peräkkäistä yövuoroa.
– Kun avustajien työkykyä alentavaa kuormitusta halutaan vähentää, on puututtava pitkään viikkotyöaikaan ja
yötöiden määrään, sanoo Varman data-analytiikan kehityspäällikkö Riku Louhimo.

Työyhteisö puuttuu

Työnantajamalli on yleisin henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Tällä mallilla palkattujen avustajien työ on usein
pirstaleista ja työsuhteet lyhyitä. Oiman keräämän datan
mukaan yleisin yksittäinen työsuhde on vain noin kuukauden mittainen.
Muita avustajien työlle ominaisia piirteitä ovat yksintyöskentely ja työyhteisön puuttuminen.
– Vaikka työnantajallani on toinenkin henkilökohtainen
avustaja, en koskaan näe häntä. Työkaverit puuttuvat,
sanoo Eija Rosenberg.
Myös tiukka salassapitovelvollisuus liittyy avustajan työhön. Työnantajan terveydentilaan liittyviä asioita ei ole
lupa kertoa ulkopuolisille.
– Se saattaa estää avustajia hakemasta apua, jos työsuhteessa ilmenee ongelmia. Näin voi käydä, jos työnantajan kyky huolehtia työnantajavelvoitteista on jostain
syystä heikentynyt, huomauttaa JHL:n sopimusasiantuntija
Laura Tuominen.

Pirstaleinen arki

Työnantajamallin muita erityispiirteitä ovat useat samanaikaiset työsuhteet ja työn pirstaleisuus. Niiden vuoksi
henkilökohtaisen avustajan työtä on vaikea hallita ja työkykyjohtaminen on haastavaa.
– Meitä Varmassa kiinnostaa se, miten avustajan työkyvystä huolehtiminen ja työkykyriskien minimointi voivat

FA K TA A
AV U S TA J I S TA

22 500
AVUSTAJIEN MÄÄRÄ

Työnantajamallilla palkattuja henkilökohtaisia avustajia on noin 22 000. Malli
tarkoittaa, että vammainen henkilö
toimii avustajan työnantajana.

4/5

ENEMMISTÖ NAISIA

Enemmistö henkilökohtaisista
avustajista on naisia, miesten
osuus on viidennes.

42
KESKI-IKÄ

Henkilökohtaisten avustajien
keski-ikä on 42 vuotta.

94 %

OSA-AIKAISET

Valtaosa työnantajamallilla palkatuista
avustajista on osa-aikaisia. Vain
kuusi prosenttia tekee täyttä
työaikaa (35 h tai enemmän).

1 kk
EIJA ROSENBERGILLA on
diagnosoitu olkapään
rappeuma ja osittainen
jännerepeämä. Aiemmin
hänen terveytensä oli hyvä.

TYÖSUHTEEN KESTO

Yleisin yksittäisen työsuhteen
pituus on vain yksi kuukausi.
Ketjutus alalla on yleistä.
Lähde: Teknologiayhtiö Oima
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– Nykyinen työ
vastaa arvojani. Se
tukee jaksamista.

tässä asetelmassa toteutua, sanoo johtaja Pauli Forma.
Hän vastaa työeläkeyhtiö Varman työkyvyttömyysriskien
hallinnasta.
Parhaillaan Varmassa mietitään keinoja, joilla tukea
avustajien jaksamista ja pidentää työuria.
– Tietoa siitä, kuinka pidät itsesi terässä, on paljon tarjolla. Ongelma on siinä, miten tieto esimerkiksi työn järkevästä tauotuksesta saadaan helposti hyödyttämään
avustajia ja avun käyttäjiä.
Yhtenä keinona Forma väläyttää digitaalitekniikan hyödyntämistä.
– Avustajat ja heidän työnantajansa voisivat tutkia
mobiililaitteiltaan työkykyjohtamisen sisältöjä ja työkaluja ja oivaltaa niistä yhdessä työkyvyn kannalta tärkeitä asioita.

RIITTA AHTIALA (pyörätuolissa) tarvitsee
avustajaa liikkumisessa ja kotiaskareissa.
Myös kukkien hoito kuuluu Eija Rosenbergin töihin.

Ystävyydestä etua ja haittaa

Eija Rosenberg pitää huolta kunnostaan ulkoilemalla koiriensa kanssa sekä mökkeilemällä.
– Omaa hyvinvointia lisää tieto siitä, että työlläni on
suuri merkitys työnantajani elämänlaadulle.
Aiemmin Rosenberg työskenteli ohjelmoinnin parissa.
Työ oli hektistä, ja hän paloi loppuun.
Sen jälkeen Rosberg hyppäsi tyhjän päälle ja kouluttautui kuntoutustuella ollessaan hoiva-avustajaksi. Nykyinen ammatti vaatii sosiaalisia taitoja ja vastaa paremmin
hänen arvojaan.
– Samalla se tukee työssä jaksamista.
Työn haasteena Rosenberg pitää fyysistä vaativuutta,
joka korostuu ikääntymisen myötä. Kipeytynyt olkapää
on siitä hyvä esimerkki.
Toisinaan myös työn ja vapaa-ajan välille on hankala
vetää rajaa.
– Kun on työskennellyt kauan samalla työnantajalla,
työ- ja ystävyyssuhde sekoittuvat. Aina se ei ole hyvä
asia. □
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KAHDEKSASSA vuodessa kaksikko on
matkustanut yhdessä ja ystävystynyt.
Toisinaan kaveruus on hyvä lisä työsuhteessa, toisinaan ei.

R A AT I

Mihin raha riittää?

INFLAATIO JYLLÄÄ poikkeuksellisen korkealla, liki kahdeksassa prosentissa. Monien elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, samoin polttoaineiden. Sähkön hinnan ennustetaan jopa kolminkertaistuvan loppuvuoden aikana.
Miten kuluttajahintojen nousu näkyy arjessasi? Katsotko entistä tarkemmin, mitä ostat ja mikä jää hyllylle? Entä mistä et suostu tinkimään,
vaikka kukkaroa kirpaisee? Vastaajina kolme JHL:n tuoretta jäsentä.

TULEEKO MIELEESI KYSYMYS,
jonka haluat esittää JHL:n jäsenille?
Lähetä se osoitteeseen motiivi-palaute@jhl.fi

Nina Reivonen

Teemu Sieppi

Hanna Tienhaara

KIRKKONUMMI

ROVANIEMI

TUUSULA

asiakaspalvelusihteeri
Satsaan omaan aikaan ja elämänlaatuun. Myin asunto-osakkeeni
Tampereelta, aloin tehdä 50-prosenttista työaikaa ja muutin Kirkkonummelle kimppakämppään uuteen
omakotitaloon. Siinä on maalämpö
ja painovoimainen ilmanvaihto,
joten sähkölaskut pysyvät kurissa.
Asunnon omistaminen alkoi
stressata, kun korotkin ovat nousussa. Myynnistä saamani pääoman aion sijoittaa kultaan, koska
se säilyttää arvonsa myös inflaation aikana.
Auton laitoin kesäksi seisontavakuutukseen ja käytin julkisia. Syksyn tullen turvaudun omaan autoon
tarpeen tullen mutta harkiten.
En syö lihaa, vaan ostan kotimaisia kasviksia. Niistä en tingi. Suosin
luomua, jos sitä on tarjolla.

ammattimies

Bensiinin hinnassa inflaation huomaa. Rovaniemellä ei oikein pärjää
ilman omaa autoa. Minulla on niitä
kaksi, mutta hupiajelut ovat jääneet.
Myös avopuoliso on valittanut
hintojen nousua: jopa vaatteet
kallistuvat päivittäistavaroista
puhumattakaan. Kyllä sen kaupassa
huomaa.
Meillä on onneksi maalämpö, siitä
ei tarvitse stressata.
Nykyinen sähkösopimus on katkolla keväällä. Nykyisin sopimuksen
mukaan maksan viisi senttiä kilowattitunnilta. Jos sopimus pitäisi
uusia nyt, hinta olisi moninkertainen, noin 25-30 senttiä. Miten korkealla se lienee ensi keväänä?
Muuten hintojen nousu ei juuri
näy. On uusi talo, aika menee siellä,
eikä harrastuksiin jää aikaa.

nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Hintojen nousu näkyy ja vaikuttaa
arjessa. Sen huomaa esimerkiksi
ruokakaupassa – ainakin puolet
tuotteista on kalliimpia kuin vielä
alkuvuodesta. Siksi olen kiinnittänyt huomiota hävikkiruokaan. Se on
myös ekologista.
Bensapumpulla hintojen nousun
huomaa erityisesti. Ennen kahdellakympillä sai kymmenen litraa, nyt
seitsemän.
Olen vähentänyt autolla ajoa ja
siirtynyt VR:n palveluihin. Ne ovat
halvempia ja hyviä silloin, kun toimivat.
Kotona on suora sähkölämmitys.
Siksi koko perhe on vähentänyt
lämpimän veden kulutusta. Lattialämmitys on poissa päältä ja ilmalämpöpumppu toiminnassa vain
silloin, kun on tosi tukalaa.
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Rökdykare
sen tonåren

Brandmän har ett fysiskt och psykiskt tungt yrke. –Pensionsåldern
borde sänkas, anser Mats Åstrand.
text Marina Wiik foto Ulla Nikula

V

i måst fara! ropar Mats Åstrand, 50, från framsätet
på en släckningsbil. Efter några hjärtslag är både
han och blåljusen borta. Sirenerna tjuter svagt från
stadens utkant.
Åstrand har varit brandman i 24 år. Före det jobbade han
fem år i ambulans. Han fick upp ögonen för brand- och räddningsbranschen redan i tonåren då han deltog aktivt i frivilliga
brandkårens verksamhet.
– Vi hade bra ledare och spännande övningar. Trots att vi inte
var myndiga, fick vi delta i riktiga utryckningar. I dag skulle det
aldrig komma på fråga.
Efter gymnasiet stod valet mellan att jobba på familjejordbruket i Nedervetil eller söka in till brandmansutbildningen.
Åstrand valde det senare, men har fortsatt odla spannmål vid
sidan om arbetet. Han anser att de olika arbetsuppgifterna
kompletterar varandra.
– När jag sköter olika sysslor på gården eller är ute med grävmaskinen kopplar jag av från mitt egentliga yrke. Jag är en rastlös själ och kan inte tänka mig att spotta i taket när jag är ledig.

Varje sekund räknas vid utryckning

Karlebys nya brandstation togs i bruk i december i fjol. Byggnaden står på samma tomt som sin föregångare, men är dubbelt
större. Förutom huvudbyggnaden byggdes också en maskinhall,
vilket väckt debatt då den skuggar gården på ett dagis.
Åstrand förstår kritiken, men är nöjd med helheten. Han
påpekar att stationen byggts för en lång tid framöver.
– Utrymmena är fräscha och funktionella. Det finns också
en övningszon där vi kan träna räddning från höga höjder,
provsläcka lägenhetsbränder och simulera gas- eller
vätskeläckage.
Förut kunde stadsborna spontant besöka brandstationen.
Numera är dörrarna låsta och någon i personalen måste fungera som värd för eventuella gäster. Till den övre våningen med
bland annat kök, gym och kontor kommer utomstående in
enbart med ett intyg över säkerhetsutredning.
– Folk har fått sämre insyn i vad vårt jobb går ut på.
Vid årsskiftet övergår räddningsväsendet i Karleby till Mellersta Österbottens välfärdsområde. Brandkårerna i till exempel
Jakobstad, Kronoby och Larsmo börjar däremot höra till Österbottens välfärdsområde.
– Jag försöker tänka positivt, men oroar mig för om vi har tillräckligt med resurser efter reformen. De som drar upp riktlinjerna borde ha praktisk erfarenhet av brandmannayrket.
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EN BRANDMAN ska gilla att hjälpa andra och
klara av att ta egna initiativ.
– Man blir aldrig fullärd, och så ska det vara.

Brandmännen i Karleby jobbar 24 timmar i sträck, varefter
de är lediga i tre dygn. Förutom brandmästaren är fyra eller
fem brandmän på plats samtidigt.
Mellan utryckningarna håller manskapet utrustningen – och
sig själva – i skick. Minst två timmar per dag övar de också inför
olika räddningsuppdrag. Momenten bokförs och växlar enligt
ett schema som delvis följer årstiderna.
– När det är allvar räknas varje sekund. Man kan inte börja
grubbla över hur man ska koppla strålrör under en brand,
kunskapen måste sitta i ryggmärgen.
Räddningsuppdragen kommer till stationen från Vasa nödcentral. Efter att larmet gått samlas manskapet för en kort
lägeskoll, men det borde inte ta mer än en minut att åka i väg.

Beredd på allt mellan himmel och jord

– När det är
allvar räknas
varje sekund.

Mats Åstrand har varit brandförman sedan hösten 2003. Vid
en utryckning har han ansvar för att verkställa brandmästarens
order och använda resurserna effektivt.
– Jag försöker vara en god förebild och ge beröm för väl utfört
arbete. Däremot är jag inte militant, alla har rätt att bli hörda.
Karleby brandstation har 700–800 utryckningar per år. De
flesta är trafikolyckor eller automatlarm. Under sin karriär har
Åstrand också varit med om till exempel hemmaförlossningar,
drunkningsolyckor och hästar som fastnat i utfallsdiken. Han
har ofta haft nytta av sin vana att hantera maskiner och djur.
– En gång fick vi larm om en katt som fallit ner i en regnbrunn. Vi band linor kring vristerna på den smalaste brandmannen, virade ner honom med huvudet före och fick upp
katten. Barnen i familjen var överlyckliga.
Möjligheten att kunna hjälpa andra var det viktigaste skälet
för Åstrand att bli brandman, och är fortfarande det bästa med
yrket. Han har också varit med om många tuffa situationer som
han gärna skulle ha sluppit.
– Det värsta är när någon omkommer. En arbetskamrat dog
för några år sedan och det tog hårt på fastän det inte skedde i
tjänsten.
Själv har Åstrand bland annat fått natriumlut över sig och
stigit över slangar så att vristerna gått ur led. Trots att han
klarat sig utan större skavanker, anser han att brandmännens
pensionsålder, 65, är åtminstone fem år för hög.
– Jag brukar sällan tänka på jobbet då jag är ledig och
tvärtom. Ibland undrar jag om jag är riktigt normal.

Åbackabonde i tredje generation

PÅ FRITIDEN odlar Åstrand hö och korn på
sin hemgård. Kornskörden på cirka 200 000
kilo säljer han till en lokal grisfarmare.

Åstrand har alltid idrottat. Som yngre spelade han fotboll,
numera löptränar han eller jagar för att hålla sig i form.
– Jag är fortfarande med i Vantaan Valos oldboyslag, men vi
spelar bara match. Det brukar kännas efteråt i knäna.
Kring barndomshemmet på Åbacka växer 50 hektar korn.
Dessutom odlar Åstrand några hektar hö till fruns pensionerade ridhäst Topi och syskonens fem travare.
Han synar ett gröngult strå på åkern och ser nöjd ut.
– Skörden mognar nog lagom till andjakten. Så brukar det gå.
En bil kör in på gården och frambringar ivriga skall hos
Åstrands jaktkompisar, jämthundarna Eero, Saku, Jenna och
Jere. Ingen kommer obemärkt fram till det vita tvåvåningshuset
som Åstrands familj tagit över efter hans föräldrar.
– Hepp, he er bra nu! ropar han till hundarna.□
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Ihan chillisti vaan
Kadulle ja kuvaamaan. Siitä lähti Iban ja Keinaanin tie
tavaramerkiksi nimeltä MolyBros. MolyBros-elämässä
ei turhia tärkeillä ja kaikki otetaan yksilöinä.
teksti Irina Björkman kuvat Vesa Tyni

K

ahvilassa otetaan chillisti. Abdirahman
Keinaan, 20, istuu kahvin ääressä kertomassa
itsensä ja parhaan kaverinsa Ibrahim ”Iba”
Manzan, 20, kuulumisia. Tunnelma on rento,
vaikka Ibaa ei näy.
– Me ollaan melkein aina myöhässä, mikä on aika ikävä
tapa, vaikka me aina soitetaan ja kerrotaan viivästyksestä,
Keinaan toteaa.
Juttelu taukoaa vähän väliä, kun tekopalmujen välistä toiveikkaina vilkuilevat silmäparit tavoittavat Keinaanin. Se on
arkipäivää täällä kaksikon kotikulmilla Vantaan Myyrmäessä.
Tosin Keinaan ja Iba, niin kuin he itseään mieluiten kutsuvat, tunnistetaan jo muuallakin. Kaksikon Youtube-kanava
MolyBrosilla on jo yli 110 000 seuraajaa. Myös Tiktokissa ja
Instagramissa heillä on iso yleisö.
– Me halutaan luoda positiivisia viboja niin videoilla kuin
oikeassa elämässä. Kun jotkut ei uskalla tulla juttelemaan,
yleensä vilkutan tai moikkaan niille ite. Sitten ne uskaltaa,
Keinaan sanoo ja nousee hymyilemään tyttöporukan selfieen.

Kamera vinossa kadulle

Tytöt poistuvat kikattaen paikalta, ja Keinaan palaa pöytään.
Tällaista elämä on ollut jo neljä vuotta.
Videoiden kuvaaminen alkoi, kun Keinaan ja Iba tutustuivat yläkoulussa. He huomasivat, että heitä yhdistivät paitsi
fudiksen peluu myös samanlaiset visiot. Visioihin kuuluivat
tanssivideot, joita pojat tekivät kuuluisien artistien kappaleisiin koulun käytävillä ja postasivat Instagramiin. Kun artistit
ryhtyivät postaamaan niitä myös, se koukutti.
Silti tanssivideoista olivat kiinnostuneita lähinnä heidän
kaverinsa. Osan mielestä ne olivat selkeästi noloja.
– Mä katselin siihen aikaan paljon Youtube-videoita. Yhtenä
yönä en saanut unta ja keksin, että me voitaisiin tehdä katugallupeja. Ne oli tosi suosittuja silloin Englannissa, Keinaan
muistelee.
Hän pisti viestiä Iballe. Tämä innostui. Mukaan lähti heidän kaverinsa, jolla oli järjestelmäkamera. Ensin tehtiin
esittelyvideo.

– Ekan videon setappi (asettelu) oli aika vaatimaton: siinä
näkyi joku tyyny ja mikro. Kamera oli vinossa. Mutta siitä se
lähti.

Paljon sun outfit maksaa?

Iba saapuu paikalle. Hän pahoittelee myöhästymistään.
– Tää myöhästely on asia, joka meidän pitäis fiksata, mutta
se on vaikeaa, Iba huokaa.
Ei anneta sen häiritä, sillä fiilis on hyvä. Molemmille kuuluu
hyvää, töitä riittää. Keinaan valmistui juuri ammattikoulusta
tietoliikennetekniikan linjalta, ja Iba sai viime syksynä merkonomin paperit.
Viime vuodet kaksikko on juossut yhteistyökumppanilta
toiselle, suunnitellut, kuvannut, editoinut ja ideoinut. Välillä
on kärsinyt koulu, välillä yöunet mutta ei oikeastaan koskaan
fiilikset.
– Me ei oteta stressiä, mutta välillä on tullut burnout, kun
on liikaa kaikkea. Silloin ei olla saatu vähään aikaan mitään
julkaistua, Keinaan kertoo.
Suosituimmilla MolyBros-videoilla on satoja tuhansia katselukertoja. Tavaramerkiksi on noussut Paljon sun outfit maksaa
-formaatti. Kaksikko pysäyttää ihmisiä kadulla ja kysyy, paljonko nämä ovat maksaneet yllään olevista vaatekappaleista:
”Paljon sun outfit maksaa, jaloista ylöspäin, one by one?”
Iba tuumii, että vaateaiheisen katugallupin suosio on tavallaan erikoista. Kumpikaan ei alun perin ollut erityisen kiinnostunut muodista, eivätkä he edelleenkään ole muotiasiantuntijoita.
Kaikki lähti siitä, kun Keinaanin keksimän katugallup-idean
jälkeen joku heidän kavereistaan ehdotti, että kysykää ihmisiltä vaatteista.
– Ajattelin, että bro, kuka hullu suomalainen kertoisi vaatteidensa hintoja, se ei kuulu yhtään tähän kulttuuriin.
Pojat päättivät kuitenkin testata ajatusta, menivät Kamppiin
ja ryhtyivät kyselemään vastaantulijoilta vaatteista.
– Ensimmäinen tyyppi kertoi, että sen huppari oli maksanut tonnin. Silloin ajateltiin, että vau, tää on pakko tehdä loppuun, Keinaan kertoo.

A I KAJANA

2002
Iba syntyi Kongossa,
Keinaan Suomessa.

2006
Iba muutti perheineen
Suomeen.

2015
Aloittivat saman yläkoulun ja
tutustuivat paremmin.

2016
Innostuivat tekemään
tanssivideoita.

2017
Kuvasivat ensimmäisen Youtube-videonsa,
alkoivat haastatella vieraita ihmisiä.

KATSO VIDEO:
KUINKA OLET
HYVÄ TYYPPI?
MOLYBROSIN
3 VINKKIÄ

IBRAHIM MANZAN (vas.) ja
Abdirahman Keinaan tekivät
alusta asti omaa juttuaan,
vaikka kaverit naureskelivat.

motiivilehti.fi

– Me halutaan luoda
positiivisia viboja niin
videoilla kuin oikeassa
elämässä.
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– Myyrmäessä kulttuurit sekoittuvat
toisiinsa. Ollaan, että respect.
Kun kaverukset julkaisun jälkeisenä päivänä menivät kouluun, enää ei naureskeltu. Käytävillä koulukaverit katsoivat kännyköistä heidän videotaan.
Kahden päivän päästä videon oli nähnyt yli 100 000
ihmistä.
Outfit-kyselyt jatkuivat ja kerryttivät suosiota. Parivaljakon välitön tyyli sai suitsutusta. Myös vaatemerkit alkoivat kiinnostua – siinä määrin, että kumpikaan ei tiedä, mitä heidän tämän päivän omat outfitinsa, mustat verkkarit ja hupparit, maksaisivat, jos
ne pitäisi itse ostaa.
– Kenkiä me harrastetaan molemmat. Mun kengät
maksoivat käytettyinä Facebookin myyntiryhmässä
kolmesataa. Limited edition (rajoitettu erä). Nyt saisin näistä tonnin, jos möisin, Keinaan kertoo.
Hän esittelee mustia tossujaan. Ne näyttävät aika
samanlaisilta kuin Iban 600 euroa halvemmat.

Kaikki ansaitsevat kunnioitusta

Keinaan ja Iba nousevat kahvilan pöydästä. Saman
tien on heitettävä moikkaukset muutamien junnujen kanssa.
Myyrmannin ostoskeskus ja sen ulkopuoli on kuin
heidän olohuoneensa, tuttuja riittää. Keinaan on
syntynyt Suomessa ja asunut koko ikänsä Myyrmäessä. Hänen vanhempansa saapuivat maahan
teini-iässä, pakolaisina Somalian levottomuuksista
90-luvun alkupuoliskolla. He hankkivat koulutuksen
ja työn täältä.
Iba ehti syntyä Kongossa, mutta ei muista maasta
juuri mitään, sillä hän muutti perheensä kanssa Vantaalle nelivuotiaana, keskelle kesää.
Molemmat ovat muslimeja, ja uskonto ja oma kulttuuri ovat kummallekin tärkeitä.
– Silti täällä Myyrmäessä kaikki kulttuurit sekoittuvat toisiinsa. Ollaan aika lailla, että respect (kunnioitusta).
Tosin rasismiin kaksikko törmää ainakin viikoittain. Se on lähinnä huutelua auton ikkunoista, pään
aukomista, pientä uhittelua.
– Mutta me ei lähdetä siihen mukaan. Nuorempana saatettiin kiihtyä, ei enää, Keinaan sanoo.
Kerran kadunvarressa seisoi viisikymppinen mies
pyöränsä kanssa. Keinaan ja Iba kävelivät ohi ottamatta katsekontaktia, omia juttujaan puuhaillen.
– Se totesi kovaan ääneen, että helvetti nää somalit
varastaa mun pyörän. Käännyttiin ja mentiin kysy-

mään, että mitä sä oikein puhut. Mies totesi, että
tilastojen mukaan somalit varastaa.
Pojat eivät kimpaantuneet, vaan kertoivat miehelle, etteivät he koskaan vetoa tilastoihin, kun
tapaavat kantasuomalaisen. Jos siis mies huutelee
heille, hän ei ole tilastojen mukainen kantasuomalainen rasistihuutelija vaan ihan hän itse. Että
kaikki ovat yksilöitä ja vastuussa omista teoistaan.
– Me yritetään aina sivistää ihmisiä tämmöisissä
tilanteissa, huutamisella ei pääse eteenpäin. Lopulta
se mies totesi, että hän ymmärsi pointtimme ja
pahoitteli, että my bad (hänen vikansa).

Rauhaa, ei riitelyä

Keinaan ja Iba asettuvat kuvattaviksi. Yhteistyö
kameran edessä on saumatonta. Ystävyys on viimeisten vuosien aikana vain tiivistynyt.
– Ei me koskaan riidellä. Totta kai tulee kinastelua,
mutta silloin me aina mietitään toisen näkökulmasta
asiaa. Iba yrittää selittää mulle kantansa ja mä sille
omani, ja sitten ratkotaan maalaisjärjellä.
Ratkominen on suoranainen elämänasenne.
Peruskoulussa pojat olivat luotto-oppilaita, jotka selvittivät kiusaamistilanteita. Heitä ei kiusattu eivätkä
he kiusanneet.
Iballa on kolme pikkusiskoa, yksi isosisko ja kaksi
veljeä. Keinaanilla on kolme nuorempaa siskoa.
Kumpikin asuu vielä lapsuudenkodissaan, mutta
ei ehkä pitkään. Alkuvuodesta he aloittivat sijoitusharrastuksen, ja rahaa on sen verran säästössä, että
kohta on omien asuntojen oston aika.
– Mutta kyllä tää mitä nyt tehdään on sitä, mitä
haluan tehdä tulevaisuudessakin, Keinaan sanoo.
Kuvaussession jälkeen aurinko paistaa, joten kaksikko päättää kuvata Myyrmäen aukiolla vielä yhden
Tiktok-videon. Iba ja Keinaan käynnistävät kameran
ja kuvaavat ilman kummempia suunnitelmia. Taakse
ilmaantuu pari tyttöä, joilla on kova tarve tietää,
näkyvätkö he videolla ja milloin se julkaistaan.
Vaikka tämän päivän MolyCast-haastateltava luultavasti jo odottelee kaksikkoa Konalan äänitysstudiolla, pojat jäävät kuvaamaan vielä muutaman
otoksen tanssista. Ja vielä muutaman.
Kohta kännykkä jo mitä luultavimmin siirtyy
jommankumman korvalle, ja haastateltavalle soitetaan anteeksipyyntösoitto, että tulossa ollaan, koko
ajan, ei hätää, otetaan chillisti. □

2019

2018
Tienasivat ensimmäiset
palkkansa.

Yhteistyökuviot laajentuivat,
mainostajat kiinnostuivat.

2021
Iba valmistui merkonomiksi.

2022
Keinaan valmistui ammattikoulusta
tietoliikennetekniikan linjalta.
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MINKÄLAISESTA TULEVAISUUDESTA HAAVEILETTE?
Että olisi suuri porukka ympärillä eikä enää tarttisi itse tehdä ihan
kaikkea. Sillä sellaista viime vuodet ovat olleet, kaiken tekemistä itse.
KEITÄ KIITTÄISITTE MENESTYKSESTÄNNE?
Ilman vanhempiamme emme olisi tässä. He ovat kannustaneet
mutta myös pitäneet tiukkaa kuria. Kännykkä on lähtenyt
jäähylle, jos kotiintuloajoista on lipsuttu.
MIKÄ TEILLE ON TYÖSSÄ TÄRKEÄÄ?
Ettei me sensuroida itseämme. Silloin ei oltaisi enää,
mitä halutaan olla, vaan mietittäisiin liikaa muita.
Podcasteissakin me halutaan keskustella
ihan kaikesta: uskonnosta, peloista,
parisuhteista – kaikesta, mikä
sattuu kiinnostamaan.

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
Lahden JHL 048

Halukkaat ehdokkaat Lahden kaupungin
pääluottamusmieheksi, ilm. 16.–31.8.
välisenä aikana Lahden JHL ry:n
toimistoon jhltoimisto@gmail.com
tai puhelimitse 050 369 9920.

Satakunta
Satakunnan yksityisen
sosiaali- ja terveysalan
yhdistys JHL 853

Yhdistys järjestää koulutustapahtuman
8.10. klo 9–17 hotelli Scandicissa,

Itsenäisyydenkatu 41, Pori.
Työssäjaksaminen, itsensä johtaminen ja edunvalvonta. Luennoitsijoina
työnohjaaja Esko Salmi ja aluetoimitsija
Satu Launonen. Aloitus aamupalalla
klo 9, lounas klo 12 ja iltapäivällä
kahvit. Ilm. 16.9. mennessä
853jhl.ry@gmail.com.

Motiivin aikataulu 2022
nro aineisto
6 22.9		
7
3.11.		

ilmestyy
12.10.
30.11.

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”.

Tukea oman polun löytämiseen
Työväen Sivistysliiton Löydä polkusi -hanke
päättyy elokuun lopussa. ESR-hankkeen
kohderyhmänä ovat olleet 16–25-vuotiaat
nuoret Etelä-Karjalassa.

Polkujen opit ja materiaalit jatkokäyttöön
Osana hanketta työpajatyöskentelyn ja verkkovalmennuksen pohjalta koottiin nuorten itsereflektointia tukeva materiaali. Lisäksi Polkuja
tukemassa -vertaistukivalmennuksen pohjalta
Nuorten opintoihin, ammatinvalintaan ja työelätyöstettiin ohjaajan opas, jota voidaan hyödyntää
mään liittyviä pohdintoja on tuettu työpajoilla ja
erilaisissa nuorten yhteisöissä tai esimerkiksi
verkkovalmennuksella. Yhteistyökumppaneina
osana oppilaitosten tutortoimintaa. Materiaalit
hankkeessa ovat olleet muun muassa JHL, PAM, tulevat TSL:n verkkosivujen materiaalipankkiin
SAK ja SAKKI ry.
ja vapaasti käytettäväksi elokuun aikana.
– Työpajojen ja valmennuksen osalta osallistuNuorten työelämään siirtymiseen liittyvistä
jat ja hankkeen verkostot ovat kokeneet erityisen haasteista ja toiveista keskusteltiin myös Miun
tärkeinä motivaatioon, vuorovaikutukseen ja
polkuni -podcastissa. Keskustelijoina kaksiosaityöelämän pelisääntöihin liittyvät teemat, hanke- sessa podcastissa ovat ysiluokkalaiset Mimmi
päällikkö Niina Sahlberg kertoo.
Lindström ja Minni Kupiainen sekä työelämää
Oppilaitoksissa pidettyjen työpajojen lisäksi
edustava JHL:n Sanna Koskenranta. Mielekhankkeessa pilotoitiin nuorille suunnattu, verkään työn lisäksi molemmat nuoret kokevat, että
kossa toteutettu Polkuja tukemassa -vertaistuki- opastus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeitä työpaikalla.
valmennus. Valmennukseen osallistuneet nuoret Miun polkuni -jaksot löydät TSL:n materiaalikertoivat saaneensa työskentelyn aikana vertais- pankista ja Äänimerkki-podcastista
tukea toisiltaan ja oppineensa lisää vertaistuesta osoitteesta tsl.fi/loydapolkusi-materiaalit.
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Lisätietoja hankepäällikkö Niina Sahlberg, Työväen Sivistysliitto TSL
puh. 040 506 2805, niina.m.sahlberg@tsl.fi

NUORISO-OHJAAJA Esa
Suominen joutuu laskemaan
senttejä, että rahat riittävät.

Kun kaikki
meni pieleen
Helsingin kaupunki on Suomen suurin
työnantaja. Uuden järjestelmän käyttöönotto on johtanut totaaliseen palkanmaksukaaokseen.
teksti Ulla Puustinen kuva Esko Jämsä

N

uoriso-ohjaaja Esa Suominen on
pahimmillaan saanut palkkapäivänä puolet kuukausipalkasta –
ilmeisesti sen takia, että sairastettuaan vuoden alussa koronan hän teki muutaman viikon puolitettua työaikaa.
– Osa-aikainen sairausloma on jäänyt kummittelemaan tietoihini. Siitä lähtien palkkaa on
maksettu joko liian vähän tai liikaa. Toisinaan
taas palkka on ollut useita päiviä myöhässä,
hän kertoo.
Suominen on turhautunut toistuviin virheisiin ja viiveisiin palkanmaksussa. Lisäksi
työnantaja Helsingin kaupunki on ilmoittanut
verottajan tulorekisteriin pienemmät tulot
kuin Suomiselle on todellisuudessa maksettu.
Sen johdosta hän joutuu maksamaan takautuvasti veroja.
– Pikavippeihin en ole turvautunut, mutta
kaupungin henkilöstökassassa olen joutunut
asioimaan useamman kerran.

Stressiä ja unettomia öitä
Palkanmaksuongelmat ovat aiheuttaneet Suomiselle stressiä ja unettomia öitä. Perhe joutui myös luopumaan lomasuunnitelmistaan,
sillä Suominen on nelilapsisen perheen ainoa
tulonsaaja.
– Vaimo on hoitanut lapsia kotona. Hän on
vasta nyt hakeutumassa takaisin työelämään.
Palkkaongelmien selvittely on ollut Suomisen mukaan vaikeaa ja hidasta, sillä Taloushallintopalvelu Talpaan on ollut liki mahdotonta saada yhteyttä. Pahimmillaan kesäkuussa Talpassa oli yli 10 000 avaamatonta
viestiä työntekijöiltä.

Suominen teki kolmen muun JHL:läisen
kanssa rikosilmoituksen työnantajan menettelystä. Elokuun alkupuolella Helsingin poliisilaitos ilmoitti aloittaneensa esitutkinnan sille
tehtyjen rikosilmoitusten perusteella.

Varoitettiin, ei uskottu
Myös ammattiliitto JHL ja Helsingin yhteisjärjestö
JHL ovat useaan otteeseen vaatineet kaupunkia korjaamaan palkanmaksun ongelmat välittömästi sekä korvaamaan työntekijöille sotkusta aiheutuneen taloudellisen vahingon.
Yhteisjärjestön varapuheenjohtaja Timo
Lautaniemi kertoo henkilöstön edustajat
muistuttaneen jo 2020, että Helsingin on syytä
ottaa opiksi Espoon virheistä.
Tiedossa nimittäin oli, että Espoolla ja muutamilla muilla kuntatyönantajilla oli ongelmia
Sarastia-järjestelmän käyttöönotossa.
– Me halusimme, että Helsinki varautuu
muutokseen hyvissä ajoin ja rekrytoi ja kouluttaa riittävästi uusia palkkasihteereitä. Meitä
ei kuunneltu, ja tässä on lopputulos, sanoo
Lautaniemi.

Lisää työntekijöitä palkattu
Helsinki teki päätöksen Sarastiaan siirtymisestä marraskuussa 2020. Taloushallintopalvelu Talpa otti sen käyttöön maalis-huhtikuun taitteessa 2022. Ongelmat alkoivat heti.
Pahimmillaan noin parin tuhannen työntekijän palkoissa oli virheitä, ja esimerkiksi
kesäkuussa yli 400 jäi kokonaan ilman palkkaa.
Tilanne on parantunut sitten alkukesän.
Heinäkuun puolivälissä kaupungilla oli kokonaan rästissä 200 palkkaa. Lisäksi viiveitä ja

pienempiä ongelmia oli tiedossa noin 4 800
kappaletta.
Talpaan on palkattu lisää henkilökuntaa
purkamaan työntekijöiden sähköposti- ja
puhelusumaa sekä korjaamaan palkanmaksun
virheitä. Lisäksi kaupunki on ostanut usealla
miljoonalla eurolla konsulttiapua Deloittelta.

”Mokattu on, ja pahasti”
Helsingin henkilöstöjohtaja Nina Grosin
mukaan elokuun alkupuolella Talpassa kyettiin
korjaamaan 1 500 palkkavirhettä viikossa.
Koska Talpa saa viikoittain noin 5 000
palkkoihin liittyvää yhteydenottoa, on monen
odotusaika kohtuuttoman pitkä.
– Mokattu on ja pahasti, Gros myönsi 10.
elokuuta tiedotustilaisuudessa.
Myös pormestari Juhana Vartiainen (kok)
pahoitteli palkkasotkua. Samalla hän ennakoi,
että tilanteen saaminen normaaliksi voi viedä
joitain kuukausia. Myös vahingot korvataan.
Vartiaisen mukaan kaupunki haluaa palauttaa henkilöstön luottamuksen ja aikoo teettää
ulkopuolisen selvityksen palkanmaksuongelmista.
Esa Suomista johdon puheet eivät lämmitä.
– Olin kesällä lasten kanssa Linnanmäellä.
Maksullisiin laitteisiin ei ollut varaa, tietenkään. Jouduin laskemaan senttejä,
onko meillä rahaa edes jäätelöön. □
JHL ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ järjestivät 24.8. #Eräpäivä-mielenilmauksen, jossa vaadittiin palkkasotkun välitöntä korjaamista.
Lue raportti paikan päältä: motiivilehti.fi
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KUVA Rodeo

HALOO

Perhevapaauudistus lisää
tasa-arvoa ja joustavuutta

PITKÄÄN VALMISTELTU PERHEVAPAAUUDISTUS tuli voimaan elokuun alusta. Sen tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaista vanhemmuutta, parantaa erityisesti äitien työmarkkina-asemaa
ja kohdella erilaisia perhemuotoja yhdenvertaisesti. Sen toivotaan kannustavan kaikkia vanhempia
perhevapaille ja lisäävän hoitovastuun jakautumista entistä tasaisemmin vanhempien kesken.
Uudistus vaikuttaa koko perhevapaajärjestelmään, Kelan maksamiin etuuksiin ja niiden hakemiseen, perhevapaiden määrään sekä työntekijän mahdollisuuksiin käyttää perhevapaita. Jatkossa
perhevapaat ovat pitempiä, ja perheet voivat pitää vapaita entistä joustavammin. □

KETÄ UUDISTUS KOSKEE?
Uudistus koskee perheitä, joissa syntyvän lapsen laskettu aika on 4. syyskuuta 2022 tai sen jälkeen. Tällöin
raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 1. elokuuta. Jos
lapsi kuitenkin syntyi ennenaikaisesti 29. heinäkuuta
tai sitä aikaisemmin, vanhempainpäivärahaa maksetaan vanhan lain mukaan. Uudistus koskee myös niitä
adoptioperheitä, joissa lapsi on otettu hoitoon aikaisintaan 31. heinäkuuta 2022 tai sen jälkeen.

JOUSTAVA MALLI
Ansiosidonnaisten perhevapaiden pituus kasvaa
vajaalla kahdella kuukaudella. Niiden käytöstä tulee
joustavampaa: vapaita voi pitää yksittäisinä päivinä,
osan päivästä tai viikosta tai pidempinä jaksoina.
Kela maksaa vanhempainpäivärahoja perhemuodosta
riippumatta. Päivärahaan voi vaikuttaa, jos perhemuotona on adoptioperhe, monikkoperhe, sateenkaariperhe, uusperhe tai yhden vanhemman perhe.

OMAT KIINTIÖPÄIVÄT
Synnyttävän vanhemman raskausvapaa alkaa yleensä
30 päivää ennen laskettua aikaa ja kestää 40 päivää.
Vanhempainvapaan voi aloittaa syntymän jälkeen.
Vanhempainrahaa maksetaan 320 arkipäivältä. Omasta
160 päivän kiintiöstä voi luovuttaa enimmillään 63
päivää toiselle vanhemmalle. Vanhempainrahapäiviä
kertyy noin 13 kuukautta. Vanhempi voi olla töissä osaaikaisesti ja hakea vanhempainrahan osittaisena.

VOIKO PERHEVAPAILLA SAADA PALKKAA?
Työnantajan velvollisuudesta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Työpaikallasi voidaan noudattaa myös lakia tai
työehtosopimusta edullisempia käytäntöjä. Neuvoja
työpaikalla noudatettavasta sopimuksesta, sen tulkinnasta ja käytännöistä saat muun muassa luottamusmieheltä tai omasta ammattiliitosta. Neuvolat ja
Kela auttavat etuuksien hakemisessa.

Tytti Naukkarinen
ekonomisti
SAK:n työ ja turva -osasto

Perhevapaauudistus on askel tasa-arvoisempaan vapaiden
jakamiseen vanhempien kesken. Perheiden mahdollisuuteen
käyttää vapaita joustavammin vaikuttavat myös työpaikkojen perheystävälliset käytännöt ja asenteet. SAK:n
kyselyn mukaan työntekijät suhtautuvat perhevapaiden
tasaisempaan jakautumiseen myönteisesti eikä työpaikalla
ole sille esteitä. Tärkeää on, että perhevapaista saadaan
sovittua myös työehtosopimuksissa.

LUE LISÄÄ: SAK:n Perhevapaaopas sak.fi, Kelan sivut kela.fi
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JHL työttömyyskassa tiedottaa
tyottomyyskassa.jhl.fi

Käsittelytilanne kuluneena kesänä hyvä
– loppuvuodeksi luvassa etuuskorotuksia
eWertti Nettikassa

Sähköinen asiointi,
jonka kautta voit lähettää
hakemukset liitteineen ja
tarkastella omia tietoja.

Hakemusliitteet

Liitteiden lähetys kassaan
suojatusti ilman
kirjautumista.

Päivärahalaskuri

Sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen
indeksikorotus ajalle 1.8.–31.12.2022
Eduskunta on hyväksynyt ylimääräisen indeksitarkistuksen
joihinkin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin.
Tarkistuksen myötä myös ansiosidonnaisen päivärahan,
liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen määrät
nousivat elokuun alussa. Tarkistus korottaa etuuksia,
jotka maksetaan ajalta 1.8.–31.12.2022. Etuuksista
voit lukea lisää nettisivuiltamme: tyottomyyskassa.jhl.fi/
tietoa-etuuksista.
Indeksikorotus vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan
perusosaan, joka on samansuuruinen kuin peruspäiväraha
eli 1.8. alkaen 35,72 euroa. Myös lapsikorotukset ja peruspäivärahan korotusosa nousivat. Päivärahan saajana sinun
ei tarvitse hakea korotusta erikseen, teemme tarkistuksen
automaattisesti.

Palvelu pelasi myös kesällä

Käsittelytilanteen pitkittyessä olemme maksaneet ennakkomaksua hakijoille, joiden ensimmäistä hakemusta ei ole
otettu vielä käsittelyyn.
Kesä–heinäkuun 2022 aikana kassaan tuli yhteensä
27 511 hakemusta käsiteltäväksi. Vastasimme yhteensä
5 015 eWertti Nettikassan kautta lähetettyyn viestiin ja
lähes 3 100 puheluun. Chat-palvelussa käytiin yhteensä
1 550 keskustelua.

Hakemusmäärät heijastuvat
käsittelytilanteeseen
Hakemusten käsittelytilannepalvelusta voit helposti seurata
oman hakemuksesi tilannetta suhteessa koko kassan
tilanteeseen. Hakemuksia on käsitelty myös kesällä koko
ajan, vaikka käsittelypäivämäärät eivät päivittäin olisi
vaihtuneetkaan. Joinain päivinä hakemuksia saapui niin
paljon, että niiden käsittelyssä meni useampi päivä. Oman
hakemuksesi käsittelytilanteen etenemistä voit seurata aina
myös eWertti Nettikassan kautta. Näin elokuun lopussa
hakemusten määrä on taas tasaantunut ja käsittelytilanne
on hyvä.

Kassamme hakemusmäärät ovat kesäaikaan huomattavasti
muita vuodenaikoja suuremmat. Käsittelijät ovat tehneet
hartiavoimin töitä, jotta käsittelytilanne on saatu pysymään hyvänä koko kesän ajan. Varsinaisten käsittelijöiden Kassan somekanavat seurantaan!
apuna on ollut myös Esteri Robotti, joka lajittelee ja esiPysy ajan tasalla työttömyyskassan kuulumista seuraamalla
käsittelee hakemuksia. Asiakaspalvelijamme ovat neuvoneet ja auttaneet hakijoita puhelimessa, chatissa ja vastaa- meitä somessa: Facebookissa olemme nimellä @jhltyottomyyskassa ja Instagramissa @jhl_tyottomyyskassa.
malla eWertti Nettikassan kautta lähetettyihin viesteihin.

Voit laskea arvion
ansiopäivärahan
suuruudesta.

eEmeli Puhelinkassa päivystää kellon ympäri numerossa
010 190 300 ja henkilökohtaisesti maanantai-torstai klo 9-12.

eEmeli Puhelinkassa

Numerosta 010 190 300
tietoa käsittelytilanteesta ja päivärahasta,
lisäksi päivärahan
hakeminen 24/7.

eEmelissä saat ohjeita, voit tehdä kokonaan työttömän jatkohakemuksen sekä tiedustella maksupäivää ja käsittelytilannetta.
(Hinta kiinteästä verkosta soittaessa paikallisverkkomaksu ja
matkapuhelinverkosta soittaessa oman operaattorin hinnoittelun mukaan)

Nettisivujen Chat-palvelu on avoinna maanantaista
perjantaihin klo 9-14.
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Postiosoite: PL 100, 00531 Helsinki
Sähköposti: tkassa@jhlkassa.fi

MINÄ
JESSE LISITSIN
syntynyt 1999

Etäillen uuteen
haaveammattiin

KOTIPAIKKA
Nokia
KOULUTUS
talous- ja toimistopalveluiden
merkonomi,
opiskelee oikeustradenomiksi

Selkävaiva murskasi Jesse Lisitsinin haaveet terveydenhoitajan
ammatista. Nyt hän opiskelee oikeustradenomiksi. – Ehkä
minusta tulee potilasasiamies, joka tukee potilasta ongelmissa.

PERHE
aviomies ja koira

teksti Marina Wiik kuva Susanna Lyly
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– Etäopinnot ovat adhdtyypille hyvä vaihtoehto.
Opettelen olemaan
itselleni armollinen.
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HARRASTUKSET
Ay-toiminta, politiikka,
laulaminen, kokkaus,
meikkaaminen
@meikkinalle

2

haalarimerkkiä

10

kenkäparia

Metsästäjäliiton vastine 29.6.2022

Ihminen sudelle vai
susi ihmiselle
OPISKELE UUTTA,
KEHITÄ OSAAMISTASI
Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia
ammatillisen osaamisen kehittämiseen, tutkintoon tähtääville
ja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.
> Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka,
perusopinnot, aineopinnot, varhaiskasvatuksen opintoja, vo.
Tutustu hakuun avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi!
> Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 15 op, pääosin verkossa
> Mediakasvatus 5 op vo
> Luovan kirjoittamisen opintoja, myös opistoissa
> Logopedia, perusopinnot, myös opistoissa
> Sosiaalitieteet, perusopinnot, aineopinnot
> Sosiaalityö, perusopinnot, aineopinnot
> Sote-akatemia: Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan
opintokokonaisuuden kursseja: Johdatus sosiaali-, terveysja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op, Moniammatillisen
yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op,
Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op,
Surevan kohtaaminen 2 op, Nuoret hoivaajat -kurssit (MOOC) ym.
TY:ssa ja/tai verkossa
> Monikulttuurisuus-opinnot 25 op, Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op,
Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op ym. vo
>
>
>
>

Psyykkiset traumat 3 op, asiantuntijaluennot verkossa
Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op, vo
Lääketieteen historian opinnot 2 - 5 op, vo
Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op, pääosin verkossa

> Biologia, biokemia, biotekniikka, fysiikka, kemia, kursseja, myös vo
> Maantiede, perusopinnot, Aluemaantieteen perusteet 5 op,
Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op ym. vo
> Ympäristötiede, perusopinnot, aineopinnot, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op ym. vo. Avoimen väylä LuK-tutkintoon.
> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC), maksuton
> Johdatus oikeustieteeseen 2 op (vo), Työoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op,
ym. oikeustieteen opintoja
> Turun kauppakorkeakoulun kursseja mm. Taloustieteen perusteet 6 op
> Tietotekniikan perusopinnot 25 op, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op
ym. verkkokursseja, maksuttomat opinnot
> Tekoälyakatemia: Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op
Tekoälyn perusteet 2 op, AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC) ym. vo,
maksuttomat opinnot

/ www.utu.fi/avoin

Tutustu koko opintotarjontaan

Opetusta Turussa ja Porissa sekä kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa eri puolilla Suomea. Verkko-opintoja (vo) myös täysin etäopiskeluna.
Kysy lisätietoja puh. 040 867 6746, avoin@utu.fi

Motiivi-lehden numerossa 4/22 oli
juttu ”Ihminen sudelle”, jossa esitettiin monenlaisia virheellisiä väitteitä susista ja suden metsästyksestä. Suden metsästys ei perustu
metsästäjien verenhimoon vaan
viime vuosina täysin yksittäisiin
vahinko- ja turvallisuusperusteisiin
poikkeuslupiin. Tavoitteena on kuitenkin saada aikaiseksi suden
kannanhoidollinen metsästys,
jonka pohjana on vuonna 2019
maa- ja metsätalousministeriön
johdolla luotu kannanhoitosuunnitelma. Hankkeella oli laajapohjainen valmistelu- ja ohjausryhmä, joissa mukana olivat keskeiset sidosryhmät niin tutkimuksesta, hallinnosta, tuottajajärjestöistä ja kansalaisjärjestöistä,
mukaan lukien Luonto-liitto. Keskeisenä hoitosuunnitelman muutostekijänä on tunnistettu susien sietämisen edistäminen ja sitä kautta
perustan luominen suden hyväksyttävyydelle.
Susialueilla asuvat kokevat jatkuvasti pelkoa ja uhkaa jopa pihoilla
liikkuvien susien takia. Susien
aiheuttamaa uhkaa ei voida täysin
eikä riittävästi torjua aidoilla,
koulukyydeillä tai muilla vastaavilla
suojausjärjestelyillä. Vaikka Suomessa susi ei ole tappanut ihmisiä
pitkään aikaan, susi on kuitenkin
tappanut ihmisiä naapurimaissa
myös viime vuosina. Erilaisista
torjuntakeinoista huolimatta sudet
tappavat vuosittain myös kymmenittäin lampaita ja muita kotieläimiä. Susi ei myöskään ole
”herkkä ja hyvä” edes lajitoveriaan
kohtaan, vaan se tappaa tarvittaessa myös toisen lauman edustajan.
Koiriin kohdistuvat susien hyökkäykset ja koirien menetykset ovat
paikallisella tasolla susikannan sietämisen kannalta yksi suurimmista
ongelmista. Metsästyksen yhteydessä vahinkoja kohdistuu pääosin
ajokoiriin ja hirvikoiriin, mutta sudet
ovat vahingoittaneet ja vieneet
koiria myös ihmisten kotipihoilta.

Hyökkääjänä kohtaamisissa on
lähes aina susi, ei koira, kuten
Molina sanoo. Vuonna 2020 susien
aiheuttamia koiravahinkoja korvattiin yli 50 tapetusta koirasta.
Koira voi olla paitsi arvokas ja palkittu metsästyskaveri, myös monen
ihmisen paras ystävä, jota raha ei
korvaa. Koiraa on käytetty metsästämisessä kautta aikojen. Tätä tietoa tukevat Hyrynsalmelta löydetyt noin 9 000 vuotta vanhat keskikokoisten koirien luunsirut. Koiria ei
siis vain ”käytetä hyväksi” vaan koiran ja ihmisen ystävyys on kautta
aikojen hyödyttänyt molempia osapuolia.
”Perustelen näkemykset tieteellä
ja korostan, että ne eivät ole vain
mielipiteitä”, sanoo Francisco Sanchez Molina, mutta kertoo samaan
hengenvetoon, että Suomessa
suden salametsästys ja luvallinen
tappaminen rehottavat. Laajamittaisesta susien laittomasta
tappamisesta ei kuitenkaan ole
todisteita ja väite perustuu lähinnä
haastateltavan mutu-ajatteluun.
Molina kertoo myös, että Italiassa
yhteiselo susien kanssa sujuu
ongelmitta. Tämäkään ei kuitenkaan
ole totta, vaan myös Italiassa susia
tapetaan laittomasti siitä huolimatta, että sudet asuvat siellä asumattomissa vuoristoissa, toisin
kuin meillä Suomessa.
Jutussa mainittu valtava punkkiongelmakaan ei johdu suurpedoista, sillä tällä hetkellä suurpetoja on enemmän kuin koskaan
sadan vuoden aikana. Punkkien
lisääntyminen johtuu ilmastonmuutoksesta sekä sorkkaeläinten
määrän kasvusta. Suurpetojen olisi
mahdotonta pitää kurissa nykyisen
kaltaista sorkkaeläinmäärää ainakaan niin, että yhteiskunnan toiminta nykymuodossaan olisi mahdollista.
Metsästäjäliitto
Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
Ere Grenfors
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Vitsistä vaikuttamisen välineeksi

Kun kuvan kerran näkee, siltä ei voi ummistaa silmiään.
Siksi meemeistä on tullut työntekijöiden keino vaikuttaa
omien oikeuksiensa puolesta.
teksti Emilia Kukkala kuvat Väinö Heinonen

M

eemit ovat sosiaalisessa mediassa
leviäviä kuvan ja tekstin yhdistelmiä. Niiden alkuperäinen
tarkoitus on ollut viihdyttää

hauskuudella.
Huumori on yhä meemien tärkein tunteeseen
vetoava keino, mutta viime vuosina hauskuus on
saanut rinnalleen vakavuuden. Meemeistä on tullut kantaaottamisen väline.
Kunta-alan työtaisteluiden aikaan viime keväänä
meemiskenen sympatiat olivat vahvasti lakkoilijoiden puolella. Se ei ole ihme. Esimerkiksi Instagramista löytyy meemitilejä, jotka ovat mitä ilmeisimmin hoito- ja hoiva-alojen työntekijöiden ylläpitämiä. Useilla niistä on kymmeniätuhansia seuraajia.
Huomiot ovat usein kipeän osuvia. @vakameemiveturi_tsukutsuku vitsailee kiertävillä kesäpäivystysvuoroilla ja sillä, miten kesäloman pääsee pitämään jo kolmen vuoden päästä heinäkuussa,
@hoitajameemit puolestaan sillä, että palkoilla on
varaa vain ”Sandelsbankenin sijoitussalkkuun” eli
laatikolliseen olutta.

Yhteisöllisyyden kaipuuta

Meemit ovat kanava käsitellä työn herättämiä
tunteita. Isona osana ovat kantaaottavat meemit,
kertoo @vakameemiveturi_tsukutsuku-tiliä ylläpitävä, nimettömänä pysyttelevä varhaiskasvatuksen opettaja.
– Resurssipula on valitettavasti kiinteä osa
varhaiskasvatuksen arkea, jota haluan meemeilläni tuoda näkyväksi. Varmasti taustalla on myös
tiettyä yhteisöllisyyden kaipuuta. Meidänkin työ
on sillä tavalla raskasta, että arjen absurdeista
tilanteista huumorin kautta luotu yhteys on tosi
tärkeä, ylläpitäjä sanoo.
Hänen mukaansa ulkopuolinen voi meemien
kautta saada monien alojen arjesta tietoa, jota
ei muuten saisi. Meemit eivät tarjoa kaikenkattavaa katsausta alaan, mutta erityisen hyvin monilla
työmeemitileillä näkyy juuri vähäisten resurssien
todellisuus.
Meemien asema on nykyään niin keskeinen, että
Tampereen yliopisto tutkii niitä hankkeen voimin.
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Memepol-projektin nimi tulee sanoista meemien
merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa. Memepolin tutkija, tohtori Saara Särmä on huomannut
meemiskenen työntekijä- ja ay-sympatiat.
– Meemiskenessä on vallalla työntekijöiden
oikeuksien puolustaminen ja nykyisen työmaailman raadollisuuden esiin tuominen – sen,
miten työelämä repii ihmiset rikki ja väsyttää,
Särmä toteaa.
Välillä meemeissä on suoria viittauksia liittoihin
tai vasemmistopuolueiden äänestämiseen. Yhteinen tekijä on kapitalismikriittisyys.
Sen kautta on mahdollista vaikkapa näyttää,
miten pötköttely voi olla radikaalia vastarintaa,
kuten @humppa_tepi tekee pötköttelymeemeissään.
Aiemmin meemiskene oli varsin oikeistolainen:
yhteiskunnalliset meemit levisivät laitaoikeiston
alustoilla, kuten Ylilaudalla. Eräänlaisena vastareaktiona Instagramissa sikisi vasemmistomeemiskene, joka nyt on Suomessa valtavirtaa.
– Instagramin suomimeemiskene on tosi herkullinen ja lempeä. Siitä puuttuu oikeiston meemien
kylmä ironisuus ja ironian kerrostumien alle piiloutuminen, sanoo Saara Särmä.
Särmä nostaa esiin kirjallisuustutkimuksen termin, uusvilpittömyyden. Hänen mukaansa se kulminoituu meemiskenessä, joka on lempeä ja suoraviivainen, vaikka itseironiaa saattaakin esiintyä.
Meininki ei ole kyynistä, ja ihmiskuva on positiivinen ja ihmiseen uskova.
– Olen verrannut sitä Leea Klemolan näytelmiin, jotka ovat täynnä absurdia huumoria, mutta
katsovat ihmistä kuitenkin lempeästi, pääsevät
ihmisyyden ytimeen.
Meemihuumori nousee usein absurdiudesta.
Meemejä – yhteiskunnallisiakin – saatetaan tehdä
vaikka porkkanaraasteesta.
– Raastevitsien toistelu on tosi absurdia. Tutkijana joudun miettimään, miten siitä sanoisi jotain
analyyttista. Meemivirrassa pitää vain kelluskella
ja etsiä tiettyjä teemoja, Saara Särmä kuvailee.
Absurdiudesta puhuu myös @vakameemiveturi_
tsukutsuku-tilin ylläpitäjä. Hän kertoo tilin saaneen

Meemit voivat olla
samaan aikaan sekä
hauskoja että vakavia.
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alkunsa, kun hän huomasi varhaiskasvatuksen päivien olevan täynnä meemien arvoisia tilanteita.

Meemitaiteilijat
keskustelevat
työelämän
ongelmista
ja siitä, miten
näkyvyyttä
voi käyttää
hyvään.

SUOSITUT TYÖELÄMÄN MEEMITILIT

25 000

20 800

seuraajaa

Tunnistettavuus kolahtaa

Läheskään kaikkien meemitilien pitäjät eivät ole
tulleet julkisuuteen omilla nimillään. Särmän mielestä on silti selvää, että työmeemitilien takana on
aitoja työntekijöitä. Tilit saavat seuraajia siksi, että
sisältö herättää vastakaikua.
– Usein humoristinen sisältö vaatii levitäkseen,
että se kolahtaa johonkin tunnistettavuuteen.
Osuvaa ja hauskaa sisältöä on vaikea luoda suunnitelmallisesti. Parhaat jutut syntyvät Särmän
mukaan usein vahingossa, kun vain tuottaa omasta
mielestään hauskaa kamaa. Kun materiaalia on
paljon, osa siitä osuu. Nettiviestintä on muutenkin
hallitsematonta ja huumori aina monitulkintaista.
– Siihen on todella vaikea ylhäältä käsin alkaa
vaikka jonkun viestintäihmisen, että keksinpä nyt
tässä yhden hauskan meemin.
Särmän mukaan tästä johtuu, että virallisempien
tahojen yritykset olla hauskoja menevät usein pieleen. Poikkeuksena on verovirasto, jonka someviestintä on esimerkki siitä, että voi se toimiakin.
– Huumori perustuu ristiriitaan, että on tällainen maailman kuivin virasto. Ja onhan verokarhu
herkullinen symboli.
Särmä kiittelee pomoporrasta uskalluksesta
tarttua työntekijöiden ehdotukseen.
– On nähty ja ymmärretty, että eri kanaviin pitää
tehdä niiden omilla ehdoilla. Sosiaalisen median
sisällöntuotanto vaatii asiantuntemusta. Kaikissa
niissä on hieman erilainen kulttuuri ja pitää tuntea
hyvin, mikä missäkin vetoaa.
Särmä tuntee parhaiten Instagramin.
– Tiktokia en ole itse yhtään tutkinut, se on niin
hektinen. (Kirjailija-taiteilija) Omaheimon Raisa
teki sinne lyhyen infovideon siitä, miksi BMI eli
painoindeksi on paska mittari. Se on levinnyt ihan
hirveästi. Tiktok on vielä Instagramia enemmän
nuorisolaismedia, mutta Instagram mahdollistaa
anonyymiyden.

Vastaveto valtamedialle
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5 000
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@pikakahvimemegirl
@vakameemiveturi_tsukutsuku

Saara Särmä uskoo, että valtamedian melko yksipuolinen uutisointi lietsoo meemimaailmassa
työntekijän puolelle asettumista ja ay-sympatioita.
Siksi meemit myös muokkasivat asenteita myönteisiksi työtaisteluita kohtaan.
Meemimaailmaa leimaavat antikapitalistinen
eetos ja mediakriittisyys. Jälkimmäisestä Särmä
nostaa esimerkiksi Helsingin Sanomia parodioivan
@sodoma_talo-tilin.
– Valtamediassa lakoista kerrotaan lähinnä, mitä
haittaa niistä on yksittäiselle kuluttajakansalaiselle.
Ei työläisten oikeuksien kautta.
Särmä aprikoi, että meemit tuottavat vastanarratiivia perinteisen median tavalle mennä
mukaan työnantajan logiikkaan. Yli 20 000 seuraajan @pikakahvimemegirl-tilin ylläpitäjä tunnistaa väitteen.
– Tämä on aivan ytimessä siinä, mitä teemme.
Puhutaan esimerkiksi kohtaanto-ongelmasta

kuulematta työntekijöiden puolta ollenkaan,
ylläpitäjä kertoo.
Tyypillisiä @pikakahvimemegirl-meemien teemoja ovat työelämä, eriarvoisuus, feminismi, köyhyys ja yhteiskuntaluokat. Nimimerkin taakse kätkeytyvä tekijä kertoo hyödyntävänsä kokemusasiantuntijuutta.
– Todella iso osa perinteisestä mediasta, Hesarista naistenlehtiin, tuottaa keskiluokkanormia ja
normaaliuden painetta. Monille ihmisille tulee
toiseuden fiilis, on vaikea löytää omia elämäntilanteita ja itselle tärkeitä asioita mediasta. Tukea,
nähdyksi tulemisen tunnetta ja informaatiota pitää
siten hakea ja tuottaa itse vertaisilleen.
Keskeistä meemien teossa on ylläpitäjän
mukaan uhrin ja sivustakatsojan roolista eroon
pyristely ja se, että aloite otetaan omiin käsiin.
– Vaikka oma tilanne muuttuisi hitaasti tai ei
ollenkaan, niin pelkästään aktiiviseksi toimijaksi
siirtyminen tuntuu tosi hyvältä.
Hänen mukaansa meemitaiteilijat keskustelevat
keskenään paljon esimerkiksi työelämän ongelmista ja siitä, miten voisivat tuoda näkyvyyttä tietyille ajankohtaisille aiheille. He haluavat käyttää
suuria seuraajamääriä johonkin hyvään.
Meemien etu on helppous. Sen ansiosta ne
tavoittavat ihmisiä, jotka eivät muuten seuraa
julkista keskustelua tiiviisti, pohtii @vakameemiveturi_tsukutsuku-tilin ylläpitäjä.
– Vaikka meemitilit ovat yleensä viihteellisiä,
niillä on myös informaatioarvoa. Tilien kautta pääsee nopeasti perille tiettyjen poliittisten keskusteluiden käänteistä, hän sanoo.

Ammattiliitoilla on reagoinnin paikka

Voisivatko ammattiliitot hyödyntää meemejä viestinnässään? Saara Särmän mukaan liittojen pitäisi
silloin olla valmiita tuottamaan paljon meemejä ja
kokeilemaan kaikenlaista. Kaikki ei aina toimi.
Särmän mielestä tekijän pitää tuntea meemimaailma ja sen sävyt. On oltava osaamista, joka
karttuu vain olemalla siellä.
Särmä arvelee, että ammattiliitto voisi meemeillä tavoittaa yleisöjä, joihin on muuten vaikea
saada yhteyttä. Meemikenttää ja muuta somea
kannattaa seurata jo siksi, että näkee, mitä aiheita
sieltä nousee esiin. Esimerkiksi keskustelusovellus
Jodelista tulivat päivänvaloon Hesburgerin työolot.
– Liitoilla on avainpaikka tarttua tällaisiin ja reagoida jo ennen perinteistä mediaa.
Särmä peräänkuuluttaa parempaa työelämäjournalismia. Hänestä olisi tärkeää seurata jatkuvasti esimerkiksi varhaiskasvattajien ja sairaanhoitajien työoloja: miksi ollaan siinä pisteessä, että
lakko on ainoa vaihtoehto.
Tohtorin mukaan iso osa suomalaisen Instagramin meemikentästä on reaktio laitaoikeiston hallitsevuuteen sosiaalisessa mediassa. Nopeasti moni
oivalsi, ettei pelkässä reagoinnissa ole järkeä, ja
siirtyi omaehtoiseen proaktiiviseen tekemisen
tapaan: tehdään, mitä halutaan.
Särmä näkee tässä suoraa poliittista vaikuttavuutta. Sotealan ongelmat ja mielenterveysasiat
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Liitto voisi
tavoittaa
meemeillä
uusia yleisöjä.

nousevat nyt esiin. Kansalaisaloitteista esimerkiksi
Terapiatakuu ja Lupa elää levisivät vahvasti meemitilien kautta.
Särmä uskoo, että laskelmoiva suorituskulttuuri ja
yhä kovenevat paineet saavat varsinkin nuoret etsimään kestävämpää elämisen tapaa.
– Siksi pötköttelymeemit ovat parhautta!
Meemien vaikuttavuuden epäilijöille Särmä haluaa
nostaa vielä esimerkiksi oman tapauksensa.
– Olen saanut koko julkisen asemani tekemällä yhden
meemin, All male panelin.
Särmän 2015 julkaisema meemi kiinnitti huomion
siihen, miksi kaikkiin asiantuntijapaneeleihin kutsuttiin
vain miehiä. Se levisi maailmanlaajuiseksi viraaliilmiöksi. Särmän mukaan tapaus osoitti, että samaan
aikaan voi olla sekä hauska että vakava.
All male panel -kritiikkiä olivat feministit esittäneet
jo vuosikymmeniä, mutta ketään ei kiinnostanut. Tätä
nykyä on esimerkiksi monissa akateemeissa konferensseissa kirjoitettu sääntöihin, että pelkkiä miespaneeleja
ei järjestetä.
– Kuvallinen viesti ja huumori toimivat niin, että kun
viestin kerran näkee, sitä ei voi olla enää näkemättä. □
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Hyvän meemin ainekset
1 AJANKOHTAISUUS. Hyvä meemi on jollain tapaa ajankohtainen.
2 HUUMORI. Meemin huumori nousee usein absurdiudesta.
3 KANTAAOTTAVUUS. Meemi voi olla kantaaottava, mutta kantaaottavuus ei saa olla
päälleliimattua.
4 TUNNISTETTAVUUS. Meemissä on jotain tunnistettavaa. Kuten sanonta kuuluu:
it’s funny because it’s true, se on hauskaa siksi, että se on totta.
5 VIISAUS. Meemin tekijä tuntee aiheensa.
6 SAMAISTUTTAVUUS. @vakameemiveturi_tsukutsuku: ”Hyvään meemiin tarvitaan
jokin erityinen samaistuttava tilanne – mitä spesifimpi, sen parempi. Pienimmän
yhteisen nimittäjän meemit voivat olla ihan hyviä, mutta niiden ympärille harvoin
kasvaa tiivistä yhteisöä.”
7 SYDÄN. @pikakahvimemegirl: ”Hyvästä meemistä välittyy tunne, että se on tehty
jotenkin sydämellä. Että pointti ei ole mikään kiusaaminen tai poliittisen keskustelun häirintä – toisin kuin äärioikeiston propagandassa, joka on oikestaan manipulaatiota eikä meemejä.”

S&D

Euroopan parlamentin

Sosialistien & Demokraattien
ryhmä

Eurooppaan voi vaikuttaa.
Minimipalkat.Työsuojelu. Julkinen sektori.
Kilpailutusehdot. Ay-oikeudet. Ole yhteydessä!
Tilaa uutiskirjeeni ja pysyt
ajan tasalla EU-kuulumisista:
www.eeroheinaluoma.fi

LAKI

Mikä muuttui työlainsäädännössä?

Keijo Tarnanen, lakimies
JHL:n oikeudellinen toimialue
keijo.tarnanen@jhl.fi

Elokuussa tuli voimaan lakimuutoksia, jotka parantavat
vaihtelevan työajan sopimuksilla työtä tekevien asemaa.
Samalla pantiin täytäntöön EU:n työehtodirektiivi.
VAIHTELEVAN TYÖAJAN työsopimukset ovat
sopimuksia, joissa työntekijä on sitoutunut
tekemään työtä tarvittaessa työhön kutsuttaessa tai joissa kiinteän työajan sijasta on
sovittu työajan vaihtelevan tiettyjen tuntimäärien välillä (esim. 0–30 tai 5–25 tuntia
viikossa). Työlainsäädäntö muuttui vaihtelevien työajan sopimusten osalta elokuussa.
Työantajalla on nyt entistä tiukempi velvollisuus huolehtia siitä, että työaikaehto vastaa todellista työvoiman tarvetta.
Lain mukaan vaihtelevasta työajasta ei
saa sopia työnantajan aloitteesta, jos työvoiman tarve on todellisuudessa kiinteä.
Vaihtelevan työajan vähimmäistyöaikaa ei
saa myöskään sopia pienemmäksi kuin työvoiman tarve edellyttää. Jos työtä on tarjolla säännöllisesti vähintään 15 tuntia
viikossa, ei työnantaja voi tarjota työsopimusta, jossa työajaksi on määritelty
5–30 tuntia. Työajan tulee olla vähintään
15 tuntia.
Työnantajan on tarkasteltava sovitun
työajan toteutumista vähintään 12 kuukauden välein. Jos toteutuneiden tuntien
määrä ja työvoiman tarve osoittavat, että
työajan vähimmäismäärää on korotettava,
työnantajan on tarjottava työntekijälle työaikaehdon muutosta ilmenneen tarpeen

Kysy

Askarruttaako mieltäsi jokin työelämään liittyvä kysymys? Lähetä
se osoitteeseen motiivi-lehti@jhl.fi.
Välitämme sen eteenpäin.
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mukaiseksi. Työnantajan on ilmoitettava
työntekijälle, milloin hän on tehnyt
tarkastelun. Jos työntekijä tai hänen edustajansa pyytävät kirjallista selvitystä tarkastelun tuloksesta, työnantajan on sellainen annettava.
Tarkastelusta ja työn tarjoamisesta
voidaan sopia laista poikkeavasti työehtosopimuksin. Näin on menetelty esimerkiksi
yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa.
Vaihtelevaa työaikaa tekevälle on jatkossa
maksettava kohtuullinen korvaus, jos työnantaja peruuttaa työvuoroluetteloon merkityn vuoron myöhemmin kuin 48 tuntia
ennen vuoron alkua.
LISÄKSI ELOKUUSSA pantiin täytäntöön
EU:n työehtodirektiivi. Tämän toteuttamiseksi säädettiin muutoksia, jotka lisäävät
työehtojen avoimuutta ja ennakoitavuutta.
Jatkossa kirjallinen selvitys työsuhteen
ehdoista on annettava nykyistä nopeammin
ja myös lyhyissä työsuhteissa. Yleensä suurin osa vaadituista tiedoista ilmenee jo kirjallisesta työsopimuksesta, mutta niistä on
annettava kirjallinen selvitys jos kirjallista
sopimusta ei ole tai kaikki työsopimuslain
2 luvun 4 §:ssä mainitut tiedot eivät siitä

Lue lisää

Hallituksen esitykset ja eduskuntakäsittely: eduskunta.fi/FI/vaski/
KasittelytiedotValtiopaivaasia/
Sivut/HE_60+2022.aspxe

ilmene. Kaikista keskeisimmistä tiedoista
selvitys on annettava seitsemän päivän
kuluessa työnteon alkamisesta ja lopuistakin kuukauden kuluessa.
Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota
työntekijälle koulutusta, on koulutuksen
oltava maksutonta (työsopimuslain uusi
2 luku 19 §). Tällaiseen koulutukseen käytetty aika luetaan työaikaan.
Myös valtion virkamieslakiin ja kunnalliseen viranhaltijalakiin tehtiin vastaavat
direktiivin edellyttämät muutokset.
NYT TOTEUTUNEET muutokset parantavat
vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaa.
Sääntelyyn ei silti vieläkään voi olla täysin
tyytyväinen.
Työajan vakiintumistarkastelua ei vieläkään ulotettu kiinteää osa-aikatyötä tekeviin, vaikka työaikaehdon määräaikainen
tarkastelu olisi myös heidän kohdallaan
tarpeen.
Epäkohtana voidaan pitää myös sitä,
ettei selvitystä suoritetusta työaikatarkastelusta anneta työntekijälle ilman
erillistä pyyntöä. □

På svenska

Läs lagkolumnen på
motiivilehti.fi/sv fr.o.m. 31.8

Motiv

VAD HAR DU FÖR MÅL MED DITT MUSICERANDE?
Jag hoppas kunna leva på min musik åtminstone i viss mån.
Dessutom vill jag skriva bättre och mångsidigare musik och
sköta bandverksamheten så proffsigt det går.
HUR HAR STUDIERNA I MUSIKVETENSKAP PÅVERKAT DIG?
Jag är självlärd som musiker, men har svårt att njuta av musik
utan att börja analysera det jag hör. Jag ställer också ganska
höga krav på mitt eget spelande och musikskrivande.
VILKA ÄR DINA MUSIKALISKA FÖREBILDER?
Just nu hårdrocksbanden Kyuss, Baroness och
Dungen, men förebilderna växlar
från vecka till veckan.

Ett band i var stad
text Marina Wiik foto Roope Permanto

JAG FICK MIN första gitarr billigt av en kompis. Det var roligt
att plinka på strängarna, trots att jag inte kunde stämma
instrumentet eller ta ett enda ackord.
Jag hittade Bob Marleys musik som 15-åring och försökte
efterapa hans låtar i mitt pojkrum så gott jag kunde. Internet
hade inte ännu slagit igenom och det var långt till musikkurser
från mitt hem i Larsmo.
I gymnasiet lärde jag känna likasinnade och gick med i mitt
första band. Efter studenten började jag läsa musikvetenskap.
Jag har varit nöjd med valet, fast det inte leder till något yrke.
För tio år sedan bildade jag och mina studiekompisar bandet Craneium. Vi jobbar med vår fjärde skiva och har haft över
hundra spelningar i Finland, Sverige, Tyskland, Belgien och
Holland. Det är en bedrift i sig då vi spelar stonerrock, som är
för mjuk för att vara metall men för hård för att vara pop.
JAG HAR SVÅRT att lära mig andras musik och skriver själv
de flesta av våra låtar. Hittills har det blivit över 50 stycken.
Låtarna börjar ofta från en enkel melodislinga. Texterna, som
handlar om till exempel klimatångest och att ta eget ansvar,
föds i efterhand.
Förra året började jag skriva låttexter på Larsmodialekt.
Det resulterade i folkrockgruppen Öyran, som tar inspiration
från lokala skrönor och dramatiska händelser. Vi ger ut vår
första dialektskiva i höst, det blir roligt att se hur folk reagerar.
Åtminstone har vi själva haft roligt.
Just nu spelar jag i tre band, vilket är i mesta laget om man
har ett heltidsjobb. Det finns inga pengar att hämta i marginell
musik, men sammanhållningen med andra i samma situation
är stark. Tack vare musiken har jag träffat häftiga människor
och fått resa och dela med mig av det jag gillar mest.
När Craneium spelade på Krökbacken i svenska Dalarna för
några år sedan, nådde min musikkarriär en slags höjdpunkt.
De flesta har aldrig hört om festivalen men inom stonerrock är
det stort. □

MARTIN AHLÖ
född 1991.
HEMORT
Helsingfors.
FAMILJ
Sambo.
UTBILDNING
Filosofie magister,
ungdoms- och
fritidsinstruktör.
JOBB
Skolgångshandledare.
HOBBY
Boxning.
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Tsekkaa omaJHL!
Milloin viimeksi tarkistit tietosi omaJHL:ssä? Kun päivität
tiedot kohdilleen juuri nyt, osallistut lahjakorttiarvontaan
– ja se on vain yksi monesta hyvästä syystä. Nähdään
osoitteessa jhl.fi/jasenyys/omajhl!

1
Tiedot välittyvät yhä useammin sähköisesti.
Homma on nopeaa ja näppärää, kunhan viesti
tavoittaa vastaanottajan. Sen vuoksi on
tärkeää pitää itseään koskevat tiedot aina
ajan tasalla.
Myös ammattiliittosi JHL lähettää valtaosan viesteistä sähköpostitse tai tekstiviestinä.

2
OmaJHL:ssä voit hoitaa jäsenyysasioita tai
muuttaa yhteystietojasi 24/7:
- tarkistat yhteys- ja työnantajatietosi
- tarkistat, että tes-alasi on oikea
- ilmoitat työnantajan ja työpaikan muutoksesta
- ilmoitat jäsenmaksuvapautuksesta
- tilaat jäsenkortin, Motiivi-lehden ja kalenterin.

3

Käy OmaJHL:ssä nyt heti ja tarkista, että kaikki
tiedot ovat kohdillaan. Samalla varmistat että
saat kaikki ammattialaasi koskevat liiton viestit ja jäsenyytesi hyödyttää sinua juuri niin
kuin pitää!
Eikä siinä kaikki. Kun käyt 18.9. mennessä
joko luomassa tunnukset tai päivittämässä jo
olemassa olevat tietosi, osallistut kymmenen
lahjakortin arvontaan.

Karey&Wayne Kirkpatrick – John O´Farrell

SOMETHING ROTTEN!
JOTAIN MÄTÄÄ!
Syksyn hauskin musikaali
Ensi-ilta 3.9.2022

Timo Sandberg – Aila Lavaste

kostonkierre
- tarina jakautuneesta kaupungista
kantaesitys 1.10.2022

Minna Rytisalo – Heini Tola

Rouva C.
Rohkea ja siksi vaarallinen
ENSI-ILTA 28.9.2022

Mika Myllyaho

kaaos
Tragikomedia ruuhkavuosien
vuoristoradasta
ENSI-ILTA 31.8.2022

Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474

Tankkaa
edullisesti!
AMMATTILIITTO JHL:N JÄSENENÄ saat
jatkossa alennusta polttoaineista Nesteen
palveluasemilla. Alennus on 2,1 senttiä
jokaisesta bensa- tai diesellitrasta, jonka
maksat Nesteen kännykkäsovelluksella eli
Neste-äpillä.
Edun liittämistä JHL:n jäsenkortin yhteyteen
selvitellään parhaillaan, mutta toistaiseksi
edullisemman polttoaineen tankkaaminen
edellyttää Neste-äpin lataamista.
Nesteen asemilla voit tankata kaikkien
pankkien credit- ja debit -korteilla. Mobiilitankkaus aktivoidaan turvallisesti verkkopankkitunnuksilla.
Kun lisäät jäsenkorttisi sovellukseen, tankkaat aina jäsenetuhintaan. Maksat polttoaineen kätevästi suoraan sovelluksella. Enää
ei siis ole tarvetta kaivaa esiin lompakkoa ja
kortteja tankkauksen yhteydessä!
Neste-äppi kerää yhteen pakettiin lähimmät
Neste-asemat, mobiilimaksamisen sekä muut
edut, joita voit hyödyntää kattavassa asemaverkostossa. Neste-äpissä on myös kuukausittain vaihtuvia tarjouksia ja kilpailuja.

Työn turvallisuutta
ja laatua

Neste Express -automaattiasemilla tehdyistä tankkauksista ei alennusta ole mahdollista saada.
Ota polttoaine-etu käyttöösi näin: 1) Lataa
Nesteen sovellus Googlen tai Applen sovelluskaupasta. 2) Rekisteröidy käyttäjäksi. 3) Lisää
JHL:n jäsentiedot. 4) Lisää maksukortin tiedot
(voit käyttää Visa-, Mastercard- ja American
Express-kortteja. Myös Apple Pay käy maksuvälineenä).
Neste-äppi on kuluttajille ilmainen. Mobiilitankkaus toimii Suomessa ja Baltian maissa.

Työeläketietoa tarjolla livenä
ympäri maata. Paikkakunnat ja
lisätiedot: tela.fi/tyoelakekoulut

EuroSafety-messut
Tampereella 15.–16.9.
esittelee työsuojelutoimijoille uusia työturvallisuuden ja riskienhallinnan
ratkaisuja. JHL on mukana
messuilla. Tule osastollemme
keskustelemaan vaikkapa
nykyisen työelämän laadusta
ja turvallisuudesta!
eurosafety.fi

Hyvän työn
äänitorveksi?

SASK kouluttaa jälleen
globaaleista asioista kiinnostuneita ihmisarvoisen
työn lähettiläitä Helsingissä
7.–9.10.2022. Tällä kertaa lisäteemana on työntekijöiden
oikeudet jalkapallon MM-kisatyömailla Qatarissa. Lue lisää
ja ilmoittaudu 11.9. mennessä.
sask.fi/tapahtumat

Stark i motgångar

Förmågan att klara av svåra situationer prövas i kriser men
stärks i vardagen. Kaffe med bulle är en bra början.
text Virve Järvinen illustration Anita Polkutie översättning Mathilda Nordman

B

ilen är sönder och kollegan sjuk. Du
blir försenad och täcker upp för den
frånvarande. Kanske jobbar du över
och ställer in fritidsaktiviteter.
Tänker du att hela dagen är förstörd? Eller gräver du fram busstidtabellen, skickar meddelanden
till arbetskamrater och planerar om ditt dagsprogram?
Det senare, att anpassa sig till situationen och
handla på ett nytt sätt, är resiliens.
– Resiliens är flexibilitet, förmåga att bemöta
svårigheter och klara sig ur dem eller med dem,
definierar socialpsykolog och psykoterapeut
Krisse Lipponen.
Det är psykisk kapacitet: förmåga att klara av
belastning och behålla sin funktionsförmåga i föränderliga situationer. Att kunna anpassa sig är en
nyttig egenskap även när det inte är kris.
– Resiliens är till hjälp i alla situationer där något
förändras. Den hjälper oss tillägna oss nya saker.
En ny arbetsmiljö eller datorns nya operativsystem blir fortare bekant när man upplever förändringen som en möjlighet att lära sig i stället för
som ett problem.
– Flexibiliteten som hör till resiliensen uppfattas
ofta bara som en förmåga att återhämta sig, men
förändring kan leda till något nytt och slutresultatet vara bättre än utgångsläget.

Att kunna be om hjälp är resiliens

I en svår situation blir en del av oss paralyserade
medan andra fortsätter framåt. Den som tar sig
upp på benen fortare känner sina styrkor och färdigheter och kan dra nytta av dem.
Hen förstår också att man inte måste klara sig
ensam.
– Resiliens hjälper oss uppfatta hur vi orkar och
undvika överbelastning. Att kunna be om och ta
emot hjälp är resiliens.
Förmågan att klara av förändringar växer i samband med svåra upplevelser. Erfarenhet hjälper
oss identifiera våra styrkor. Vi lär oss vilka färdigheter som fungerar i vilka situationer, och vad det
lönar sig att lämna bort.
Att lämna bort något är inte att ge upp, utan ett
genomtänkt beslut: den här stigen leder åt fel håll
och det lönar sig att hitta en ny.
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– Envis uthållighet stöder inte ens förmåga att
klara sig.
Resiliens betyder inte att man inte stöter på
motgångar. Bilar går sönder, tekniken bråkar och
folk blir sjuka på jobbet även i framtiden.
– En positiv attityd stöder ens förmåga att klara
sig. Positiva tankar och känslor skapar hoppfullhet, som hjälper oss återhämta oss efter motgångar.
Positiviteten ska dock inte vara överdriven och
problem ska inte sopas under mattan. En del
av resiliensen är att förstå att ett gott liv också
innehåller motgångar och att svåra känslor är
normala i svåra situationer.
– Svåra känslor håller inte i sig för evigt, påminner Lipponen.
Att klara sig ur en svår situation ökar tron på att
man även klarar sig ur fortsatta motgångar.
– Resiliensen ökar ofta med åldern. Ju äldre
någon är, desto fler motgångar har hen mött.

Relationer ger kunskap och färdigheter

Resiliensen ökar i växelverkan med andra
människor. Omgivningen kan stötta den egna tåligheten eller utmana den. En arbetsgemenskap som
lämnar arbetstagaren ensam i en svår situation försvagar resiliensen.
Resiliensen sätts på prov i krissituationer, men
stärks i vardagen, betonar Lipponen.
– Allt som främjar goda mänskliga relationer på
arbetsplatsen stöder resiliensen. Det borde regelbundet finnas tid för att träffas på plats och hålla
gemensamma kaffepauser.
Förtroendet mellan människor ökar när man
tillbringar tid tillsammans. Bekant sällskap känns
tryggt, och i tryggt sällskap kan man tala öppet.
Man behöver inte dölja sina misstag och får vara
stolt över sina styrkor.
– Mänskliga relationer ger oss kunskap, färdigheter och kompetens. Det räcker inte att bara lista
egna och kollegors styrkor om vi inte kan ta tag i
svåra situationer med gemensamma krafter, säger
Lipponen.
Förmågan att förstå orsaker och följder stärker
vår förmåga att klara oss. Vad hände och när? Vem
gjorde vad och med vilka följder? Vad gjorde vi
tillsammans?

– Envis uthållighet
stöder inte ens
förmåga att klara sig.

ÖVNINGAR inför krissituationer ökar
stresståligheten och förmågan att
arbeta under press.

– Bekräftande respons ökar resiliensen. Det
betyder att vi uppmärksammar och sätter ord på
varandras försök, framsteg och framgångar.

En stöttålig arbetsgemenskap

Förändringar kräver resurser, och kontinuerliga
förändringar belastar oss psykiskt och gör oss
mindre stöttåliga. Svaga resurser gör en svårare
situation ännu svårare och då blir omgivningens
stöd viktigare.
En upplyftande arbetsgemenskap behåller sitt
hopp och i viss mån sin funktionsförmåga även i
svåra situationer, återhämtar sig förhållandevis
snabbt och anpassar sig till nya omständigheter.
– En resilient arbetsgemenskap har alltid en
liten buffert, och ingen kunskap eller färdighet
finns endast hos en person. Man kan också söka
hjälp utanför sin egen arbetsplats, säger Miira
Heiniö, specialsakkunnig i organisationsresiliens
på Arbetshälsoinstitutet.
Arbetsgemenskapen är förberedd på undantagssituationer och har övat inför dem.
– Att öva sig på krissituationer ökar vår stresstålighet och vår förmåga att arbeta under press.
En gång provat är väl planerat. De bästa lösningarna föds genom kreativitet, lekfullhet och
experiment. En experimentell kultur tillåter oss
att lyckas och misslyckas.
– De bästa idéerna föds ofta på jobbet och
borde också delas där. □

UTMANA
VA R DAG S TÄ N K E T
BRYT MOT DINA MORGONRUTINER
Packa ner morgonmålet och ät det på en
parkbänk. Ta en annan väg till jobbet.
LEK MED TANKAR
Hur många användningsändamål hittar du för
tegel? Vad kan man göra med en hårtork?
BYT HAND
Ät gröt, dammsug eller borsta håret med
vänster/höger hand för omväxlings skull.
TALA MED ÄLDRE
Bekanta dig med främmande kulturer, tala med
äldre människor. Hur har folk levt under olika
omständigheter – till exempel utan el?
BÖRJA FRÅN BÖRJAN
Testa en helt ny hobby. Prova, fråga
– njut av att vara nybörjare.
Källa: Krisse Lipponen, Resilienssi
arjessa. Duodecim (2020)
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Perhevapaat kuuluvat
kaikille vanhemmille

K

eväällä julkaistu tutkimustulos oli yllättävä ja
ristiriitainen: Suomi on tasa-arvon mallimaa,
jossa äidit ovat keskimääräistä uupuneempia.
Tasa-arvo ei ylety vanhemmuuteen, pohti
kansainvälisen tutkimuksen Suomen osuudesta vastannut
Jyväskylän yliopiston dosentti Matilda Sorkkila.
THL:n kesällä julkaisema tutkimus lisäsi äitiyden paineita. Tutkimus osoitti, että äitien loppuraskauden aikaiset kielteiset odotukset kyvystään huolehtia vauvastaan
sekä heikompi kiintymys vauvaan vaikuttavat lapsen psykososiaaliseen kehitykseen vielä kahden vuoden iässä.
Toisaalta tutkimus nosti esiin, että äidin hyvä ihmissuhde puolisoon on myönteisesti yhteydessä lapsen hyvinvointiin taaperoiässä. Kotien tasa-arvon parantamiseksi
puolisoa tarvitaan kuitenkin paljon suurempaan osaan
kuin äitiä tukevaan sivurooliin!
Perhe-elämän epätasa-arvo näkyy muun muassa kotitöiden ja hoivavastuun jakautumisessa. Tilastokeskuksen
ajankäyttötutkimuksen mukaan äideiltä kuluu lastenhoitoon keskimäärin tunti ja 41 minuuttia vuorokaudessa, kun isien lastenhoitoaika on 50 minuuttia.
Usein hoivavastuu kasautuu äidille vauva-ajasta lähtien,
kun joka neljännessä perheessä isä ei käytä isyys- tai
vanhempainvapaata lainkaan. Tähän on kaivattu muutosta.
Elokuun alussa astui voimaan perhevapaauudistus.
Ennen uudistusta vanhempien kesken vapaasti jaettavan
vanhempainvapaan käytti useimmiten kokonaan äiti.
Perhevapaauudistus lähes tuplaa isälle kiintiöidyn vapaan
pituuden, joka oli aiemmin reilu kaksi kuukautta. Isälle
kiintiöidyn osuuden kasvattaminen on tutkitusti tehokkain keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä.
Lainsäädännön ohella perheiden päätöksiin vaikuttavat
sosiaaliset normit, eli oletukset siitä, minkälaisia perheet
ja vanhemmat ovat ja minkälaisia niiden tulisi olla. Perheisiin ja vanhemmuuteen liittyy vahvoja normeja, kuten
heteronormatiivisuus ja keskiluokkaisuuden normi.
Normit ovat usein näkymättömiä. Selkeimmin normi
tulee näkyväksi, kun astuu sen ulkopuolelle. Normi
näyttäytyy isän perhevapaalle jäämistä hämmästelevän
sukulaistädin kommentissa ja äidin varhaista töihin

paluuta kummastelevan kollegan katseessa.
Sosiaalisista normeista johtuen on todennäköistä,
että jatkossakin isät käyttävät lähinnä heille suunnattua
kiintiötä, jota ei voi luovuttaa äidille. Tällöin isän osuus
vanhempainvapaista jää yhä alle kolmannekseen.
Perhe-elämän tasa-arvon parantaminen vaatiikin
normikriittisyyttä meiltä kaikilta. Tähän oiva ja maksuton
ensiapu on valtion ylläpitämän oppimisympäristön eOppivan Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – miksi ja
miten? -verkkokoulutus.
Myös perhevapaauudistus ravistelee normeja. Laissa
otettiin käyttöön sukupuolineutraalia terminologiaa, ja
vanhempainvapaan käsite korvasi äitiys- ja isyysvapaat.
Sanojen viesti on, että perhevapaat kuuluvat kaikille
vanhemmille. □

Puolisoa tarvitaan paljon
suurempaan osaan kuin
äitiä tukevaan sivurooliin.
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Shadia Rask on tutkimuspäällikkö Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksella.
Hän johtaa Moninaisesti
parempi -hanketta.

“Otimme a
vopuolison
i kanssa iso
sitten, jote
n asuntolain
n henkivak
an no
uutuksesta
tuli ajankoh in vuosi
taista.”
Sami Niem
i

utta ja
tus tuo vaka
“Henkivakuu
ralle.”
ahimman va
varmuutta p
onen
Jarkko Hein

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi
.”
Katja Klemettilä

He välittävät.
Henkivakuutuksen ottaminen on välittämisen teko.
Turvaa läheisesi ja hanki henkivakuutus jo tänään! Jäsenetuna saat sen
pysyvästi edulliseen hintaan – ja yhdessä puolisosi kanssa vieläkin edullisempana kahden hengen pariturvana.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa
Kalevan myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

Lähden polkemaan töistä kotiin
16:12

Hyvä! Nähdään kohta
16:15

Sitä soitin, että voitko käydä kaupassa.
16:35

Muru mikset vastaa?? Missä oot?
17:44

Elämä voi pysähtyä yhtäkkiä,
mutta arki jatkuu
Läheistesi uutta alkua helpottaa henkivakuutus.
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JHL:n sen
30-vuotias a 100 000 €.
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Turvassa-henkivakuutus on erityisesti ammattiliiton
jäsenelle edullinen henkivakuutus.
Hankit sen helposti osoitteessa:
turva.fi/henkivakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109
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