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Varmuuden vuoksi
HUOLTOVARMUUDEN MERKITYS on korostunut koronapandemian ja 

Ukrainan sodan seurauksena. Pandemian vuoksi valtioneuvosto julisti 
valmiuslain liitteessä useita julkisten alojen ammattiryhmiä kriittisiksi 
ammateiksi, jotta yhteiskunta selviytyisi kriisistä. Kriittisten ammattien 
listalle nousivat muun muassa siivoojat ja ruokapalvelutyöntekijät.  
Korona-aikana luotettavimmaksi huoltovarmuustoimijaksi osoittautuikin 
alkuvaikeuksien jälkeen julkinen sektori – kunnat ja sairaanhoitopiirit. 

 Talousnäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat. Venäjän hyökkäys- 
sota Ukrainaan on sekoittanut ennen kaikkea energiamarkkinat, ja hin-
nat nousevat huippuvauhtia. Onneksi julkinen energiahuolto pitää 
suomalaisten arjen käynnissä epävarmoina aikoina. 

Suomi on taloudellisesti ja teknologisesti kehittynyt yhteiskunta. 
Kansalaiset voivat ostaa ruokaa ja juomaa kaupasta tai ravintolasta, 
saavat sähköä ja vettä verkoista, maksavat tavarat ja palvelut pankki-
järjestelmien kautta sekä käyttävät tasokkaita terveydenhoito- 
palveluita. Nämä ovat esimerkkejä toiminnoista, jotka kuuluvat 
huoltovarmuuden piiriin.

Huoltovarmuuden juuret Suomessa ulottuvat jo 1900-luvun 
alkuun. 2000-luvulla verkostoituneen yhteiskunnan huolto- 

varmuus on materiaalisen varautumisen lisäksi kriisinkestävyy-
den parantamista sekä kriittisten organisaatioiden toiminnan ja jatku-
vuuden turvaamista. Se on yhteistyötä yritysmaailman, julkisen ja kol-
mannen sektorin kanssa. Keskeistä siinä on, miten julkisen henkilöstön 
asema moniammatillisina ketjuina huomioidaan jatkossa muun muassa 

valmiuslaissa.
Suomessa viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus varautua poikkeus- 

ja häiriötilanteisiin. Yritykset ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisesti mukana 
toiminnassa lähtökohtanaan liiketoiminnalliset perusteet, asiakkaiden 
kanssa tehdyt sopimukset ja näihin liittyvä riskienhallinta. Poliitikkojen 
tehtävä on huolehtia, että julkissektori ja yhteiskunnan 

elintärkeät toiminnot, kuten energia- ja vesihuolto ja 
ict-yhteydet ovat yhteiskunnan omissa käsissä.

 
Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja
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Perhepäivähoidon 
loppu Hyvinkäällä
HYVINKÄÄN KAUPUNKI aikoo luopua kunnallisesta perhepäivähoidosta  
vuoden 2023 syksyllä. Irtisanominen uhkaa puolta tusinaa hoitajaa.

– Hoitomuodon lopetusta perustellaan sillä, ettei perhepäivähoitoon 
löydy riittävästi lapsia. Tiedossa ei ole, kuinka kaupunki on markkinoinut 
perhepäivähoitoa vanhemmille, sanoo pääluottamusmies Kari Vienonen.

Mikäli irtisanomisuhan alla olevien hoitajien koulutus riittää, he voivat  
sijoittua varhaiskasvatukseen, koska päiväkodeissa on Hyvinkäälläkin 
pulaa hoitajista.

Perhepäivähoidon alasajo on osa talouden sopeuttamisohjelmaa, joka 
alkoi runsas kaksi vuotta sitten. Silloin kaupunki asetti tavoitteeksi  
15 miljoonan euron tulosparannuksen vuosina 2020–2024.

Hyvinkää käy jokaisena sopeuttamisvuonna omat yt-neuvottelut, minkä 
seurauksena on ollut irtisanomisia. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ei ole 
uusittu eikä eläköityneiden tilalle ole palkattu aina uusia työntekijöitä.

– Henkilöstövähennys on alkanut heijastua työhön ja hyvinvointiin. 
Ihmiset väsyvät työtaakan alle, sanoo Vienonen.

Myös Jyväskylässä päätettiin jo joitain vuosia sitten, että kunnallisten 
perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle ei tilalle palkata uusia, vaan per-
heet ohjataan yksityiseen perhepäivähoitoon.

U U T I S E T

Keskipalkka yli 3 700 euroa
Suomalaisten keskiarvopalkka oli viime vuonna  
3 734 euroa kuukaudessa. Parhaiten ansaitseva ylin 
kymmenys tienasi vähintään 5 571 euroa ja matala-
palkkaisin kymmenys alle 2 302 euroa kuussa.

Kokonaisansioiden mediaani eli keskimmäinen 
palkka oli 3 314 euroa. Miesten kokonaisansioiden 
mediaani oli 3 663 euroa, naisten 3 034 euroa. Parhai-
ten ansaitsivat 40–49-vuotiaat palkansaajat.

Palkkarakennetilaston tiedot on koonnut Tilasto- 
keskus yli 1,76 miljoonan koko- ja osa-aikaisen palkan- 
saajan ansiotiedoista. Tilastossa yleisimpiä ammat-
tiryhmiä olivat erityisasiantuntijat, asiantuntijat sekä 
palvelu- ja myyntityöntekijät.

Maailman onnellisimman kansan hyvinvointi 
jakautuu epätasaisesti. 

Lähde: Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportti

Yli 55-vuotiaiden taidot ajan tasalla
Työnantajien mielestä yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kyky ratkaista ongelmia 
sekä tiedot ja taidot ovat paremmat kuin työntekijöillä keskimäärin. Tulos käy 
ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Lähes yhtä myönteisesti työnantajat arvioivat ikääntyvien työntekijöiden 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, työmotivaatiota ja johtamis- ja esihenkilö- 
taitoja. Sen sijaan yli 55-vuotiaiden kyky sopeutua muutoksiin on työnantajien 
arvioiden mukaan keskimääräistä heikompi. Lisäksi 40 prosenttia vastaajista on 
sitä mieltä, että 55 vuotta ylittäneiden kyky oppia uutta on heikompi kuin nuo-
remmilla ikäryhmillä.

57 % 1/3 1 700
Yli 55-vuotiaan toiminta- 
kyky on työnantajien mie- 

lestä kuin nuoremmilla.

Joka kolmas työnantaja 
luottaa ikääntyneeseen 
enemmän kuin nuoreen.

ETK:n tutkimukseen  
osallistui noin  

1 700 toimipaikkaa.

Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi
Koonnut: Ulla Puustinen

KUVA Yulia Babkina

KUVA Wille Heikkinen
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Kone ennakoi riskit
Mielenterveyden häiriöiden takia menetetään miljoonia 
työpäiviä vuodessa. On tärkeää oppia ennakoimaan mie-
lenterveyden ongelmia, jotta niihin saa apua ajoissa.

Työterveyslaitos on onnistunut seulomaan koneelli-
sesti hoitokertomuksista ja työterveyskyselyiden 
vastauksista piirteitä, jotka enteilevät mielenterveys-
diagnoosin saamista tai mielenterveyden hoitojakson 
pitkittymistä. Diagnoosia ennustavat parhaiten voimakas 
stressi, toistuva väsymys, uupumus pitkin päivää, suru-
mielisyys ja ahdistusoireet.

Myös naissukupuoli ja jossain määrin myös ikä olivat 
yhteydessä mielenterveysdiagnoosin. 

Lisää: ttl.fi

3 X SOLIDAARISUUS

JHL parantaa  
maailmaa

Solidaarisuus on ammattiliittojen 
toiminnan ydintä. Sen edistäminen 

niin kotimaassa kuin globaalisti 
kuuluu ay-liikkeen tehtäviin. 

Reilu kauppa
JHL on Reilun kaupan jäsenjärjestö, 
joka edistää vastuullista kuluttamista 
ja on luonut sertifiointijärjestelmän 
vastuulliselle maataloustuotannolle. 
Suomessa on myynnissä yli 1 700 Reilun 
kaupan tuotetta. Omissa hankinnois-
saan JHL pyrkii suosimaan sen tuot- 
teita ja kannustaa siihen myös jäsen- 
yhdistyksiä. 

Vaikuttamistyö
Solidaarisuustyö on vaikuttamista kan-
salaisiin ja päättäjiin paikallisella, val-
takunnallisella ja globaalilla tasolla. 
Sitä JHL toteuttaa osallistumalla 
kampanjoihin, esimerkiksi Nenäpäi-
vään, ja tekemällä yhteistyötä Suomen 
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuk-
sen SASKin ja Finnwatchin kanssa.

Omat lähettiläät
Solidaarisuustoiminta on avointa kai-
kille liiton jäsenille. JHL:ssä on 70 soli-
daarisuuslähettilästä, jotka innostavat 
työkavereitaan ja yhdistyksiä paranta-
maan maailmaa. Lähettiläille on omia 
koulutuksia, ja he toimivat talkoolaisina 
ja vierailevat SASKin kehitysyhteistyö-
kohteissa.
Lisää: jhl.fi/jhl/kansainvalinen-toi-
minta/solidaarisuustyo-2

Kansallisarkistossa yyteet
Kansallisarkisto on käynnistänyt yhteistoiminta-
neuvottelut (yt:t), joiden tavoitteena on jopa 30 
henkilötyövuoden vähentäminen. Työnantaja perus-
telee yt:tä heikentyneellä taloustilanteella ja toi-
mintojen digitalisoinnilla.

Neuvottelujen piirissä on 129 vakituista työn- 
tekijää, joista JHL:n jäseniä on parikymmentä.

– Jäsenet ovat aika masentuneita tilanteesta. 
Kyseessä on Kansallisarkiston ensimmäiset yt- 
neuvottelut, sanoo pääluottamusmies Aira Koskela.

JHL:n jäseniä työskentelee arkiston talous- 
hallinnossa, kirjaamossa, aineistohallinnassa, 
tietopyyntö- ja asiakaspalvelussa sekä toimitila- 
palveluissa.

Kansallisarkisto vastaa kansallisen asiakirjalli-
sen kulttuuriperinnön säilymisestä. Viime vuosina 
kävijöiden määrä on kuitenkin ollut laskussa, koska 
suuri osa asiakirja-aineistosta on digitalisoitu.

Lomittajien piina
Bensiinin hinta hirvittää työmatkalaisia, mutta 
maatalouslomittajien lasku on kaksinkertainen. 
Lomittajan päivä on pääsääntöisesti kaksiosainen ja 
sisältää kaksi käyntiä tilalla. Korvauksen saa kuiten-
kin vain kahdelta matkalta, ensimmäisestä meno- 
matkasta työpisteeseen ja viimeisestä kotiin.

Vuosittain ajokilometrejä voi kertyä yli 20 000, 
joista vain puolet korvataan. Nykyisillä bensan hin-
noilla lasku on kohtuuton, koska lomittaja maksaa 
itse myös autovakuutus- ja muut pakolliset kulut.

Valtio on joustanut sen verran, että lomittajat 
saavat täyden 46 sentin korvauksen 7 000 kilo- 
metriin asti. Muilla kilometrikorvaus putoaa 5 000 
kilometrin jälkeen 40 senttiin.

Viime vuonna Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Mela maksoi lomittajien työmatkakuluja noin yhdek-
sän miljoonaa euroa. JHL:ään kuuluu runsas sata 
lomittajaa.

KUVA Michael Folmer



OPISKELU ON täyttä työtä, sillä siihen  
kuuluu teoriaa ja käytännön harjoittelua. 
Kuvassa lehtori Anu Kiiski neuvoo, kuinka 
potilas käännetään kyljelleen.

Ilopilleri Itä-Suomesta
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teksti Ulla Puustinen kuvat Ari Nakari ja Ulla Puustinen
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Vanhusten yksinäisyys tekee lähihoitajaopiskelija Brayan 
Rojas Calderonin surulliseksi. Hän haluaa tuoda hymyä 
ja iloa niin nuorten kuin ikäihmisten arkeen.

MOTIIVI  9  



BRAYAN ROJAS CALDERON opiskelee  
lähihoitajaksi Saimaan ammattiopisto 
Sampossa. Ryhmässä on myös hoiva- 
avustajiksi aikovia.

T iedättehän sen ihmistyypin, joka hymyilee vastaan- 
tulijoille. Tai saattaa moikata iloisesti, vaikka ei 
tätä tuntisikaan. Tai auttaa tuiki tuntematonta 
mummoa kantamaan kauppakassit kotiovelle. 

Juuri sellainen on lappeenrantalainen lähihoitajaopiskelija 
Brayan Rojas Calderon, 29.

Mutta nyt Rojas Calderonin suupielet vetäytyvät uhkaavasti 
alaspäin. Hän on ikääntyneen hoitotyö -oppitunnilla Saimaan 
ammattiopisto Sampossa, ja puheena on vanhusten ravitse-
mus ja painoindeksi (BMI). Lehtori Anu Kiiski kehottaa lähi-
hoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijoita googlaamaan paino- 
indeksin laskukaavan ja tarkistamaan, miltä oma lukema  
näyttää.

– Minun BMI on 29,1. Viittaa ylipainoon. Olenko minä lihava, 
järkyttyy Rojas Calderon, kun paino ei asetukaan suositeltuun 
54–72 kilon haarukkaan.

Ihan noin yksioikoista painoindeksin tulkitseminen ei 
Kiisken mukaan ole.

– Jos käyt salilla ja sinulla on lihasmassaa, se vääristää 
lukua, koska lihas painaa enemmän kuin läski.

Rojas Calderon huoahtaa. Hän käy harva se päivä nosta-
massa painoja ja pelaamassa sulkapalloa ja salibandya.  
Lihaksia siis löytyy.

Teoriaa ja käytännön oppia
Lähiopetus jatkuu. Pian on diabetes ja hypoglykemia (alhai-
nen verensokeri) käsitelty. Sitten vuorossa ovat ikääntymiseen 
liittyvät yleiset vaivat, kuten gerastenia eli hauraus- 
raihnaisuus -oireyhtymä HRO ja sarkopenia (lihaskato).

Lopuksi Kiiski puhuu vielä tehostetusta ruokavaliosta, iäk-
kään suun terveydenhoidosta ja hammasproteesien puhdis-
tuksesta. Nekin on lähihoitajan hallittava, jos mielii töihin  
hoivakotiin.

Saimaan ammattiopisto Sampossa opiskelee parhaillaan 
yli 500 lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijaa, noin 400 
Lappeenrannan toimipisteessä ja 120 Imatralla. Osa heistä 
on nuorisoasteen opiskelijoita, osa jo varttuneempia aikuis- 
opiskelijoita ja ammatinvaihtajia.

Hoiva-alaa opiskellaan 10–20 henkilön ryhmissä. Maahan-
muuttajataustaisia opiskelijoita on yleensä pari kolme ryhmää 
kohden.

– Heidät on vapautettu ruotsin opinnoista mutta muuten 
tutkintovaatimukset ovat samat, kertoo Kiiski.

Vuonna 2018 toteutettiin ammatillisen koulutuksen uudis-
tus, joka lisäsi työssä oppimista ja vähensi lähiopetuksen mää-
rää. Silti tuleville lähihoitajille pitää luoda teoriapohja oppi- 
laitoksessa. Esimerkiksi Ammattiopisto Sampon sote-alan 
opinnoissa lähiopetuksen osuus on hiukan yli puolet.

Rojas Calderonin seuraava työssäoppimisjakso 
alkaa tammikuussa. Silloin hän toivoo pääsevänsä 
tutustumaan vanhusten kotihoitoon.

Juuret Kolumbiassa ja Espanjassa
Brayan Rojas Calderon syntyi Etelä-Amerikassa Kolum-
biassa. Espanjaan hän muutti seitsemänvuotiaana 
perheensä kanssa.

Peruskoulun jälkeen Rojas Calderon työskenteli ravinto-
lassa ja hoiti samaan aikaan muiden vapaaehtoisten kanssa 
pientä nuorisoklubia Toledossa Keski-Espanjassa. 

– Klubi keräsi paljon nuoria, saimme enemmän rahaa ja löy-
simme isomman talon, jossa tarjota enemmän aktiviteetteja, 
hän kertoo.

Suomeen Rojas Calderon päätyi sattumalta Erasmus- 
nuorisovaihdon kautta.

– Vielä silloin en edes tiennyt, missä Suomi on. Tarkistin 
sijainnin kartasta.
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Aamusta 
iltaan
Kolumbialaissyntyinen Brayan Rojas 
Calderon on asunut noin viisi vuotta 
Suomessa. Parhaillaan hän opiskelee 
lähihoitajaksi Saimaan ammatti- 
opisto Sampossa Lappeenrannassa. 
Kun opinnot sallivat, hän tekee keikka-
työtä vanhusten hoivakodissa.

Pyörällä kouluun
Koulupäivä alkaa useim-
miten kello 8. Yleensä 
Rojas Calderon herää 
kello 7.20 ja pyöräilee 
parin kilometrin matkan  
opiskelija-asunnoltaan 
kouluun.

Terveellinen aamupala
Koulussa on tarjolla opiskeli- 
joille maksuton aamiainen. 
Rojas Calderonin settiin  
kuuluu banaanilla ryyditetty 
kaurapuuro ja muki kahvia.

Koko elämän kaari
Lähihoitaja on sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto. 
Työssään lähihoitaja kohtaa 
asiakkaita vauvasta vaariin.

Parhaat kaverukset
Elina Muurman (vas.) ja 
Laura Tukia ovat Rojas 
Calderonin ystäviä ja 
opiskelukavereita. He 
opiskelevat perustason 
ensihoitajiksi.

– Tarkistin kartasta, missä 
Suomi sijaitsee.

LEHMUS-KODIN ASUKKAAT lauloivat Brayan Rojas 
Calderonin ja Veera Kiviluoman johdolla Kotimaani 
ompi Suomi ja muita tuttuja lauluja.

Salilla tavataan
Liikunta kuuluu opiskelijan 
arkeen. Rojas Calderon käy 
säännöllisesti crossfitissä  
ja kuntosalilla sekä pelaa 
sulkapalloa ja salibandya.

Aluksi joukko suomalaisnuoria tutustui kuukauden ajan 
espanjalaiseen nuorisotoimintaan. Sitten Rojas Calderon 
ja toinen nuorisotyöntekijä tulivat Etelä-Karjalaan vasta- 
vierailulle.

– Kolme päivää Simpeleellä. Järven ranta, savusauna, minä 
fall in love Suomi, hän kertoo.

Seuraavaksi Rojas Calderon tutustui Lappeenrantaan. Satoi 
koko päivän, mutta linnoitus ja satama olivat kauniita ja kau-
punki juuri sopivan kokoinen, ei liian suuri eikä pieni.

Sattuma johti toiseen, ja vuonna 2018 hän aloitti Euroopan 
unionin Erasmus+ -projektin harjoittelijana Lappeenrannan 
nuorisotoimessa.

Vanhukset kaipaavat seuraa
Projektin päätyttyä Calderon Rojas olisi halunnut jatkaa 
oppisopimuksella nuoriso-ohjaajaksi, mutta paikkaa ei jär-
jestynyt. Sen sijaan hän sai paikallisesta te-toimistosta vinkin 
aloittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opinnot.

Ennen opintojaan hän oli tovin aikaa työharjoittelussa 
Attendo-ketjun hoivakodissa Lappeenrannassa ja totesi tule-
vansa juttuun vanhusten kanssa.

– Monet ovat yksinäisiä ja kaipaavat seuraa. Se on surullista, 
ja minä haluan tuoda iloa. Hymyilin ja pidin hauskaa asukkai-
den kanssa.

Valintakokeet haastatteluineen sujuivat hyvin, ja syksyllä 
2021 Rojas Calderon aloitti lähihoitajaopinnot ammattiopisto 
Sampossa.
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– Lappeenranta on  
minun kotini.

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Sen laajuus on 180 opinto-
pistettä, ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 2,5 vuotta. Opintoihin sisältyy 
työssä oppimista sekä harjoittelua.

Vuosittain lähihoitajia valmistuu noin 8 000–9 000. Lisäksi runsas tuhat opiske-
lee lähihoitajaksi oppisopimuksella. Lähivuosina opiskelupaikkojen määrää aiotaan 
edelleen lisätä ja painottaa koulutusta ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen.

Kunnissa ja sote-kuntayhtymissä työskentelee liki 40 000 lähihoitajaa. He  
työskentelevät muun muassa sairaaloissa, vanhusten hoivakodeissa ja kotipalve-
lussa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä kehitysvammahuollossa.

Julkisen sektorin lisäksi lähihoitajia on yksityisissä terveys- ja sosiaalipalvelu- 
alan yrityksissä sekä järjestöjen tuottamissa palveluissa. Myös varhais- 
kasvatuksessa työskentelee runsaasti lähihoitajia.

Työ on monipuolista hoito- ja hoivatyötä ja edellyttää vuorovaikutustaitoja ja 
vankkaa ammattiosaamista. Työ on usein vuorotyötä (jaksotyöaika).

Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammatti- 
henkilö. Nimikesuojaus tapahtuu rekisteröitymällä Valviran ammattihenkilö- 
rekisteriin, Terhikkiin tai Suosikkiin.

P E R U S P A L K K A
noin 2 000 e/kk

A M M A T T I N A    Lähihoitaja

T Y Ö E H T O S O P I M U S 
kv-tes, yksityisen sosiaali-  
tai terveyspalvelualan tes 

T Y Ö L L I S Y Y S
erittäin hyvä

K O U L U T U S
sosiaali- ja terveysalan  
perustutkinto, 180 op.

– Lääkelaskukokonaisuuden suoritin viime keväänä. Anato-
miasta ja fysiologiasta pidän erityisesti, hän kertoo raahatessaan 
”lihasmiestä” hoitoluokkaan.

Luokassa on kolme pyjamiin puettua ihmisen kokoista hoito-
nukkea pitkin pituuttaan vuoteilla. Niiden avulla opiskelijat opet-
televat potilaan perushoitoa ja ergonomisia työasentoja.

– Muista tukea lantiota, neuvoo Anu Kiiski, kun Rojas Calderon 
pyöräyttää nuken siirtoliinan avulla kyljeltä toiselle.

Ensi vuonna Kolumbiaan
Rojas Calderon suitsuttaa paitsi Lappeenrantaa myös suoma-
laista koulua. Suomessa opiskelu on vapaamuotoisempaa ja sisäl-
tää ryhmätöitä ja muita oppimista tukevia aktiviteetteja. Myös 
suhde opettajiin on hänen mielestään kaverillisempi.

– Mutta suomen kieli, varsinkin kirjoittaminen, teettää ylimää-
räistä työtä. Kesti kauan oppia ilmaisemaan itseä englanniksi. 
Suomeksi se on vielä paljon vaikeampaa, mutta yritän parhaani.

Rojas Calderon valmistuu lähihoitajaksi noin vuoden kuluttua. 
Valmistuttuaan hän toteuttaa unelmansa ja matkustaa synnyin-
seudulleen Kolumbiaan tapaamaan isovanhempiaan.

– Olen tavannut heidät vain pari kertaa Eurooppaan muuton 
jälkeen, viimeksi 2004.

Sen jälkeen hän palaa Suomeen ja Lappeenrantaan.
– Tämä on minun kotini. Ehkä jatkan vielä sosionomiksi. □
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Joku hoitaa sen, mitä muut 
eivät tule ajatelleeksi. Ja se 
joku on usein yksi meistä 
rautaisista ammattilaisista.

Tuodaan työ näkyväksi.

Julkisten ja hyvinvointi- 
alojen ammattiliitto JHL
jhl.fi/liity

Kyllä joku hoitaa Motiivi 220x290mm ilmoitukset 2022.indd   2Kyllä joku hoitaa Motiivi 220x290mm ilmoitukset 2022.indd   2 19.1.2022   16.48.2219.1.2022   16.48.22



Mitä pomo 
miettii?
Esihenkilötaidoistaan palkittu Minna Junni kertoo, 
kuinka sinua johdetaan – tai ainakin pitäisi johtaa.
teksti Samuli Launonen kuvat Jani Kautto
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H arva työntekijä tietää, mitä hänen esihenkilönsä 
oikeasti ajattelee tai edes tekee. Etelä-Karjalan 
keskussairaalan palveluesimies Minna Junnin 
mukaan johtaminen onkin sitä onnistuneem-

paa, mitä vähemmän se näkyy. 
Nyt Junni on luvannut paljastaa, mitä esihenkilön päätök-

sien ja käytöksen taakse kätkeytyy. Ensin hänen pitää kuiten-
kin reagoida akuuttiin tilanteeseen: Lappeenrannassa sijait-
sevan sairaalan laitoshuoltajat ovat ihmeissään. Korona-ajan 
poikkeusjärjestelyn piti poistua ja laitoshuoltajien palata tup-
lahenkilöityksestä kaksivuorotyöhön, mutta koronan esiinty-
vyyden käännyttyä nousuun yövuoroja jatketaankin. 

Tilanne vaatii työntekijöiltä venymistä, ja JHL:läisen Junnin 
tehtävä on saada heidät venymään.

– Mutta mitä enemmän on haastetta, sitä enemmän mie 
olen liekeissä, hän sanoo.

Junni, 50, on toiminut esihenkilönä parikymmentä vuotta. 
Kaksi vuotta sitten puhtausalan työntekijä- ja työnantajatahot 
palkitsivat Junnin puhtausalan vuoden esihenkilönä. Peruste-
luina olivat tuloksekkuus, vuorovaikutustaidot, kehittäminen, 
työilmapiirin rakentaminen ja henkilöstön tukeminen. 

Kuuntele alaistasi aina
Minna Junnilla on 82 alaista. Laitoshuoltajat Yenchit  
Bubpasopha ja Maija-Liisa Lemmetti sanovat, ettei heidän 
pomonsa ole täydellinen – eikä kuulukaan olla. Hyväkin joh-
taja tekee virheitä, mutta huono johtaja ei ota niistä opikseen.

– Minna kuuntelee meitä. Siksi ongelmista on päästy eteen-
päin eikä niihin tarvitse palata uudelleen, sanoo Lemmetti.

Junni nyökkää. Hänen mielestään kuunteleminen ei tarkoita 
vain palautteen vastaanottamista vaan empatiaa työntekijän 
tilanteelle – ja kykyä pysäyttää kaikki muu. 

– Takaraivossa voi hakata, että palaveriin olisi pitänyt ehtiä 
viisi minuuttia sitten. Mutta työntekijän asia ajaa edelle. 

Välillä on itkettykin yhdessä. Kaikkien kolmen mielestä tun-
teita saa osoittaa, ja esihenkilönä Junni lupaa, että kiireen kes-
kelläkin nenäliinoja ja aikaa riittää. 

Bubpasopha kehuu Junnia siitä, että tämä osaa olla lähellä 
mutta pitää samalla sopivasti etäisyyttä.

– Hän on työkaveri, mutta ei kaveri.

Luotsaa muutokset
Milloin viimeksi työpaikallasi tehtiin organisaatiomuutoksia? 
Esihenkilöllesi tilanne on koetinkivi, sillä hänen roolinsa on 
kohdata alaistensa tunteet. Junnin mukaan harva lähtee muu-
tokseen asenteella, että jippii, kokeillaanpas uutta. 

Junni toteaa, että esihenkilön täytyy olla myös psykologi. 
– Yksilöterapiaakin on tarjolla!
Hänen mieleensä on jäänyt maakunnan työkohteiden muu-

tos. Säännöllisiin työaikoihin tottuneet laitoshuoltajat alkoivat  
kiertää uudessa yksikössä, jossa he joutuivat vuorotöihin. 
Muutosvastarinta oli valtava. 

LAITOSHUOLTAJAT Maija-Liisa  
Lemmetti (vas.) ja Yenchit  
Bubpasopha ovat välittömissä 
väleissä esihenkilönsä Minna  
Junnin (oik.) kanssa.

MILLAINEN
ON HYVÄ
ALAINEN? 

ESIHENKILÖ
KERTOO

motiivilehti.fi
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– Mitä enemmän haastetta, sitä 
enemmän mie olen liekeissä.

MINNA JUNNI kokee voivansa kehittyä 
talouspuolella. – Olen kiinnostunut kustan-
nusten syistä, mutta minulta olisi hyvä löy-
tyä enemmän numeraalista hallintaa.

ESIHENKILÖN TYÖHUONE on täynnä  
lauseita, jotka muistuttavat hyvän  
johtamisen saloista.

– Sain hengenluonnilla ja innostamisella aikaan 
sen, että he uskalsivat lähteä uuteen rytmiin. 
Minua kiitettiin, kun en antanut periksi.

Junni sai työyhteisössä lempinimen ”perkeleen 
positiivinen”. Se kuvastaa kykyä valaa työn- 
tekijöihin uskoa tulevaan, oman esimerkin  
kautta. Ja tehdä päätöksiä. 

– Jos tulee tilanne, että miun tarvitsee sanoa  
viimeinen sana, mie pystyn siihen. 

Ikävänkin asian voi sanoa ystävällisellä mutta 
tiukalla sävyllä. Jos on vaikkapa ilmoitettu, etteivät 
työntekijät saa käydä tupakalla työaikana, ei Junni 
silittele vaan kertoo, että nyt tämä loppuu.  

Kunnioita alaistesi ammattitaitoa
Kun yövuorot eivät jääneetkään pois, Minna Junni 
otti aikaa kuuntelemiselle ja pyrki tsemppaamaan. 
Tsemppaus on tärkeää myös kokonaiskuvassa.  
Hän ei pysty vaikuttamaan palkkoihin, mutta voi 
tarjota vaikkapa pullakahvit. 

– Tekaistu kehu paistaa läpi. Vien koko tiimin 
nähden perille palautteen tilanteissa, joissa voi 
tosissaan sanoa, että vitsi, minkä työn teitte.

Tärkein keino motivointiin on työntekijöiden 
ammattitaidon kunnioittaminen. Junnin mukaan 
työntekijöistä lähtee paljon irti, kun he saavat 
päättää, miten tekevät työnsä. Hänestä on tärkeää 
hyödyntää heidän ammattitaitonsa eikä käskeä 
sanelupolitiikalla ylhäältä päin. 

Ole tasapuolinen
Junni ohjaa päärakennuksesta kerrostaloon, jonka 
käytävällä hän pitää kortteeriaan. Seinät on täy-
tetty huoneentauluilla. Asenne ratkaisee. Tänään 
kaikki on mahdollista. Ihmeitä teemme hetkessä, 
mahdottomuudet vievät hieman enemmän aikaa.

Toisinaan esihenkilökin tarvitsee esihenkilöä. 
Pattitilanteissa Junni voi kääntyä työnantajansa 
Saimaan tukipalveluiden palvelupäällikön puo-
leen. Alku-uraltaan Junni muistaa tapauksen, josta 
ei olisi selvinnyt omin voimin. Hän ratkoi suur- 
keittiöyksikössä kahden työntekijän välistä risti- 
riitaa ja sekoitti tunteet päätöksentekoon.

– Asia meni ihan sotkuun. Tein vääriä johto-
päätöksiä, kun kuuntelin ihmisiä liikaa tunteella. 
Väärä henkilö siirrettiin yksiköstä pois, ja ongelma 
jatkui.

Tapaus opetti läksyn: työntekijöitä on kohdel-
tava tasapuolisesti. Junni ei hyväksy alaistensa 
kaveripyyntöjä Facebookissa eikä ota näiltä vas-
taan villasukkia kalliimpia lahjoja. Silloin ei synny 
epäilystä, että hän olisi vaikkapa työpaikkakiusaa-
mista selvitellessä puolueellinen. Kiusaamista hän 
onkin joutunut kitkemään.

– Kuulen osapuolia erikseen ja yhdessä. Yleensä 
siinä on sana sanaa vastaan. Siihen on vaikea puut-
tua. Ei ole tämän työn suola, että pääsee siihen 
tilanteeseen.
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21 %
NOIN VIIDENNES  
suomalaisista palkansaajista  
on työnjohtotehtävissä.  
(Tilastokeskus 2018)

Esihenkilön  
tärkeysjärjestys

1 Akuutit poissaolot 
Kaikissa vuoroissa on oltava työn-
tekijä. Aamulla töihin tullessa asia 
on järjestettävä ennen mitään 
muuta.

2 Uhkatilanteet 
Kerran sairaalaan tuli tulvavedet 
sisään, ja tilanne oli hoidettava  
kuntoon heti. Jos jokin uhkaa asi-
akkaita tai henkilökuntaa, siihen 
on puututtava heti.

3 Palkkaus 
Työntekijän on saatava palkka 
oikein ja ajallaan. Jos palkan- 
maksussa on ollut virheitä, ne  
on korjattava viipymättä.

4 Tulevaisuus 
Työn tekemistä pitää pystyä 
suunnittelemaan pitkälläkin täh-
täimellä. Usein resurssit riittävät 
vain tunti kerrallaan etenemiseen, 
ja siksi tulevaisuuden visiointiin on 
raivattava tietoisesti aikaa.

42 %
JO YLI NELJÄ KYMMENESTÄ 
esihenkilöstä on naisia. Naisten 
osuus on noussut tasaisesti.  
(Tilastokeskus 2018)

1 3

2 4

Kun Minna Junni tulee aamulla työpaikalle, hän purkaa ensin 
sähköpostit ja sitten uppoutuu henkilöstöhallintoon – peri- 
aatteessa. Käytännössä muut asiat saattavat ajaa edelle. 

Entä jos esihenkilö ja alainen rakastuvat? Junni 
toteaa, että se ei ole suositeltavaa. Muu työyhteisö 
alkaa herkästi epäillä, että puoliso saa enemmän 
kuin muut. Jotkut työntekijät epäilivät Junnia puo-
lueelliseksi, kun sairaalan henkilökuntaan kuului 
hänen veljensä ex-vaimo.

– Parisuhteen kohdalla olisi vielä enemmän turhaa 
närää. Näkisin, että jompikumpi voi vaihtaa paikkaa. 
Rakkaudellehan ei mitään voi. 

Ole luotettava
Avainasemassa on luottamus. Sen esihenkilö ja alai-
set rakentavat rehellisyydellä ja tekemällä työtä 
omalla persoonallaan. 

– Miulla ei ole erillistä työ- ja vapaa-ajan roolia. Toi-
sia työntekijöitä toki pystyy lähestymään kaverilli-
semmin kuin toisia, sanoo Minna Junni. 

Junni tuo töihin myös henkilökohtaista elämäänsä. 
Huonona päivänä hän kertoo, miksi on alamaissa, 
jolloin työntekijät eivät kuvittele asian johtuvan 
heistä.

– Silloin he pitävät minua ihmisenä eikä julmana 
esimiehenä. Silti kun menen pukukaappiin ja vaih-
dan työvaatteet päälle, vapaa-aika jää sinne ja toi-
sin päin.

Kohta pomo vaihtaa vapaalle ja lähtee luontoon, 
mutta ensin hän käärii työpukunsa hihan ylös. Käsi-
varteen on tatuoitu sana, joka kiteyttää hänen koko 
johtamisfilosofiansa: asenne. □
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S ysisynkät talousennusteet puhuttivat Van-
taalla kokoontunutta JHL:n edustajistoa. 
Edustajiston puheenjohtaja Eija Paananen 
muistuttikin liiton ylintä päätösvaltaa käyt-

täviä edustajia talouden realiteeteista.
– Meidän hallinnon jäsenten on syytä katsoa ajoit-

tain peiliin. Muistettakoon, että pienetkin toiveet kas-
vavat valtaisiksi raharänneiksi, jos ne kerrotaan liiton 
koko jäsenmäärällä. JHL on suuri ja varakas, mutta 
reunat ne on tässäkin lompsassa.

Muistutus oli ajankohtainen, sillä asialistalla oli 
liiton ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talous- 
arviosta ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

Liiton jäsenmaksun edustajisto piti ennallaan. Var-
sinaisen jäsenen jäsenmaksu on 0,7 prosenttia 
veronalaisesta tulosta. Yhdessä työttömyyskassan 
jäsenmaksun kanssa se on tasan yksi prosentti.

Yhdistyspalaute puhutti
Edustajisto käsitteli myös 22 sille jätettyä aloitetta. 
Eniten puhutti Jokioisten kunta-alan yhdistyksen 
tekemä aloite, jossa vaadittiin, että yhdistysten jäsen-
maksupalautuksen kompensaatio säilytetään tämän 
vuoden tasolla.

Aloite kytkeytyi siihen, että edellinen edusta- 
jisto laski liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun 
1,38 prosentista tasan yhteen prosenttiin vuoden 
2022 alussa. Se tarkoitti liiton jäsenmaksutulon pie-
nentymistä. Yhdistyksille siitä palautuu 20 prosent-

tia, mutta kokonaisjäsenmaksutulon lasku heijastuu 
myös yhdistyksille tuloutettavaan rahamäärään.

Vielä tänä vuonna jäsenmaksutulon lasku on kor-
vattu täysimääräisesti yhdistyksille. Ensi vuodelle lii-
ton hallitus esitti kompensaation puolittamista tästä 
vuodesta.

Kompromissiesitys voitti
Edustajisto halusi taata yhdistysten toiminta- 
edellytykset. Edustaja Jarno Strengell ehdotti  
vuoden 2023 kompensaation pitämistä tämän  
vuoden tasolla.

– Siten annetaan yhdistyksille vuosi aikaa sopeut-
taa menoja, jonka jälkeen kompensaatiota voidaan 
alentaa vuosittain, kuului perustelu.

Strengellin ehdotusta kannattivat Heikki Sopanen 
ja Outi Korvela, ja asia meni päätösvalmisteluvalio-
kuntaan pohdittavaksi.

Valiokunta esitti kompromissia, jonka mukaan 
kompensaatio on ensi vuonna 75 prosenttia tämän 
vuoden tasosta. Valiokunnan esitys voitti äänestyk-
sessä, jonka jälkeen äänestettiin vielä valiokunnan  
ja hallituksen pohjaesityksen kesken.

Valiokunnan kanta sai enemmän ääniä. Kompen-
saatio on 75 prosenttia tämän vuoden tasosta.

Maahanmuuttajatyö vakinaistuu
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa edustajistoa 
keskustelutti erityisesti liiton järjestämis- ja  

1 PÄÄTTÄJÄT KOOLLA. JHL:n edusta-
jisto kokousti 25.–26.lokakuuta Van-
taalla. Kokous järjestettiin hybri-
dinä: valtaosa edustajiston jäsenistä 
oli paikan päällä, muutamat näkö- ja 
kuuloyhteydellä etänä.

2 ÄÄNI VARHAISKASVATUKSESTA. 
Pääluottamusmies Jaana Kesäsen  
mielestä liiton tulee lunastaa 
lupauksensa ja toimia varhais- 
kasvatuslain muuttamiseksi ja  
päivähoidon henkilöstöpulan  
kampittamiseksi.

3 HYVÄSTI LIPPUÄÄNESTYS. Edus-
tajiston kokouksessa äänestäminen 
tapahtui sähköisesti.

4 NYT SYÖMÄÄN! Kaksipäiväinen 
syyskokous sisälsi paljon istumista  
ja äänestämistä sekä lounas- ja  
kahvitauot.

Jäsenmaksu pysyy prosentissa
JHL:n edustajisto päätti pitää jäsenmaksun ennallaan  
eli yhdessä prosentissa. Lisäksi maahanmuuttotyö  
vakiinnutettiin. 2

MIKÄ  
JHL:n edustajiston 

syyskokous

MILLOIN 
26.–27.10.2022

MISSÄ
Hilton Airport, Vantaa 

ESITYSLISTALLA 
Syyskokousaloitteet, 

vuoden 2023 toiminta-
suunnitelma ja talous-

arvio

MILLOIN SEURAAVA
Toukokuu 2023

teksti Ulla Puustinen kuvat Maarit Eloholma ja Roope Permanto

1
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Puhetta piisasi   
  
Edustajistossa käytettiin puheenvuoroja 
muun muassa eduskuntavaalista, työ-
vaatetuksesta, JHL-appin välttämät-
tömyydestä, jäsenten tasaveroisesta 
kohtelusta ja kielilisästä.

LISÄÄ KOKOUKSESTA JA ALOITTEISTA 
motiivilehti.fi

3

4

Anette Karlsson, Porvoo
On käsittämätöntä, että päi-
väkodin työntekijät eivät saa 
mitään tukea työnantajaltaan 
työvaatteiden ja -kenkien han-
kintaa varten. Kiitos JHL:lle, 
että pidätte asiaa esillä. Siihen on 
saatava korjaus!

Outi Korvela, Kemi
Minunlaiseni liitutaulukauden 

dinosaurus käyttää lankapu-
helinta. Liiton nuorilla jäsenillä 
on kännykkä aina kädessä, ja 

sillä ne tilaavat ruokaa, hakevat 
työpaikkaa ja maksavat laskuja. 

Heille tarvitaan omaJHL-applikaa-
tio, jolla he voivat hoitaa jäsenyys- ja 

liittoasioita. JHL:n on tultava nykyaikaan.

Miikka Kortelainen, Kajaani
Voimme suhtautua kevään eduskuntavaaleihin 
toivorikkain mielin. Ei kaiveta ryty-
kuoppaa itsellemme vaan muiste-
taan, mitä hyvää tällä hallitus- 
kaudella on saatu aikaan, 
muun muassa oppivelvollisuu-
den pidentäminen.

Marja Sirkka-Ahonen, 
Hämeenlinna
Liiton koulutuksiin osallistujilla on oltava 
yöpymismahdollisuus järjestetyssä majoituk-
sessa asuinpaikasta riippumatta. Nykyinen 

matkustussääntö kohtelee jäse-
niä epätasa-arvoisesti. On eri 

asia pitkän kurssipäivän jälkeen 
lähteä tunnin kotimatkalle ja 
herätä seuraavana aamuna 
aikaisin ja suoriutua matkaan 

joko julkisilla tai omalla autolla.

Kirsi Särkelä, Oulu
Tarve osata saamea ja viittomakieltä on nous-
sut esille etenkin pohjoisessa. Tosiasiassa 
monipuolista kielitaitoa ei huomioida palkkauk-
sessa, jos sitä ei hakuilmoituksessa erikseen 
mainita. Olen paininut sen puolesta, että kyky 
käyttää tukiviittomia huomioitai-
siin työn vaativuuden arvioin-
nissa. Tarvitaan valtakunnal-
lista ohjeistusta. Toivon, että 
JHL aktivoituisi.

maahanmuuttajatyö. Kumpikin määräaikainen  
projekti on päättymässä vuoden lopussa.

Liiton hallitus esitti järjestämishankkeen jatka-
mista kolmella vuodella neljän määräaikaisen  
projektityöntekijän voimin. Maahanmuuttotyöhön 
hallitus esitti yhden projektityöntekijän palkkaa-
mista kolmeksi vuodeksi. Hänen tehtävänään olisi 
maahanmuuttajatoiminnan parhaiden käytäntöjen 
selvittäminen ja tehokkaiden toimintatapojen  
löytäminen.

Monen edustajiston jäsenen mielestä määrä- 
aikainen ”hankehumppa” sai riittää. Edustaja 
Marja Sirkka-Ahonen Hämeenlinnasta esitti 
järjestämistyöhön kahta vakituista ja neljää määrä-
aikaista työntekijää. Lisäksi maahanmuuttotyöhön 
tarvitaan hänen mielestään kaksi vakinaista työn-
tekijää.

Edustaja Joni Leppänen Jyväskylästä pisti 
paremmaksi ja esitti järjestämistyöhön kahdeksaa 
työntekijää ja maahanmuuttotyöhön kahta.

– Panostus järjestämiseen on panostus tulevai-
suuteen. Niin järjestämis- kuin maahanmuuttotyö 
tarvitsee pitkäjänteisyyttä, hän perusteli.

Päätökseksi tuli, että maahanmuuttajatyöhön 
palkataan kaksi vakinaista työntekijää. 

Järjestämishanke toteutuu hallituksen esityksen  
mukaisesti, eli projekti jatkuu seuraavat kolme 
vuotta neljän määräaikaisen työntekijän voimin. □
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Minä ja heppani

MERITA 
 KORHONEN

syntynyt 1969
 

KOTIPAIKKA
Iisalmi

 
KOULUTUS

sosionomi YAMK
 

AMMATTI JA TYÖ
yksikön johtaja, 

Haipakka-asunnot 
ja Osallisuustalo 

AITO, Savas-Säätiö
 

HARRASTUKSET
kantritanssi, 

pilates, jooga, 
luonnossa  

liikkuminen
 

Lännenratsastaja Merita Korhoselle hevonen ei ole vain ratsu vaan 
hyvä työkaveri ja opettaja, jota pitää arvostaa ja kunnioittaa. 
teksti Maarit Uusikumpu kuva Heikki Sarkala

I isalmelainen Merita Korhonen kiipesi hevosen satu-
laan ensimmäisen kerran seitsemänvuotiaana. Kaikista 
ratsastuslajeista rakkaimmaksi hänelle on tullut länk- 
kä eli lännenratsastus (western riding). Se on iloinen, 

herkkä ja vaativa kontaktilaji, joka opettaa itseymmärrystä, 
johtajuutta, vuorovaikutustaitoja ja tulkitsemaan niin hevosen 
kuin ihmisen mielenliikkeitä. 

Mikä houkutteli lännenratsun selkään?
 – Aloitin perinteisen kouluratsastuksen ja esteratsastuksen jo 
pikkutyttönä. Parikymppisenä kiinnostuin oman suomen- 
hevosen kouluttamisesta, puskaratsastuksesta eli maastoi- 
lusta ja kärreillä ajamisesta. Aloitin rivitanssin eli kantri- 
tanssin 29-vuotiaana ja sitä kautta tutustuin lännenratsastusta 
harrastaviin porukoihin. 

 Lännenratsastuksessa voi tehdä monenlaista. Minua kiin-
nosti erityisesti hevosen käsittely ja yhteistyö hevosen kanssa. 
Koin, että ne jäävät vähemmälle muissa ratsastuslajeissa. 
Kävin aluksi Iisalmen Iimäessä lännenratsastusvalmentaja 
Maria Astikaisen opissa. Kun hän perusti oman tallin,  
siirryin sinne harrastamaan. 

Pitääkö lännenratsastuksessa olla erityinen asu?
– Ei tarvitse olla mitään erityistä asua. Treeneissä voi käyt-
tää normi ratsastushousuja, -saappaita, -bootseja ja -kenkiä. 
Lisäksi voi olla kannukset, kypärä, hanskat ja halutessa turva- 
liivi. Kilpailuissa on näyttävät asut: kilpailupaita länkkä- 
tyyliin, ratsastusfarkut, chapsit, ratsastusbootsit ja joissakin 
luokissa stetson. 

Kuinka usein käyt tunneilla?
– Ohjatulla tunnilla kerran viikossa. Tunnilla valmentaja ohjaa 
koko ajan harjoituksia suunnitelmansa mukaan, tarkkailee 
kehon käyttöä, istuntaa ja yhteistyötä hevosen kanssa.

Oletko koskaan pudonnut hevosen selästä?
–  Olen ja yllättävässä tilanteessa oman hevoseni Tikrun 
selästä. Pidin hevostani tallissa, jossa oli myös navetta. Kerran 
lehmiä oli karannut sieltä, ja tallinpitäjä pyysi minua kaveriksi 
ottamaan niitä kiinni. Lähdin apuun hevosen kanssa mietti-
mättä sen enempää seuraamuksia. 

Lehmillä oli valtavat sarvet. Hevoseni ei ollut aikaisemmin 
nähnyt sellaisia sarvia niin läheltä tai kohdannut samalla laitu-
mella niin isoa lehmälaumaa. Se säikähti ja pukitti ilmaan tosi 

korkealle, mitä se ei yleensä tehnyt koskaan. Lensin kaaressa 
sen selästä maahan, ja käteni kipeytyi vähäksi aikaa.   

 
Teetkö hurjia temppuja tai harrastatko reiningia?

– En tee. Lännenratsastuksessa on noin 20 alalajia. Rei-
ning on vaativa kilpailulaji, jossa tehdään liukupysähdyksiä, 
nopeita käännöksiä, peruutuksia ja laukkaympyröitä. 

Tunneilla tutustutaan eri lajeihin, niiden perusteisiin, maas-
toiluun, maastakäsittelyyn ja harjoitellaan usein trailia, erään-
laista esteratsastusta. Siinä mennään aika rauhallisesti, ja rat-
sastaja mukailee karjapaimenten tapaa työskennellä oikeissa 
tilanteissa. Tarkoitus on suorittaa radalle rakennetut esteet ja 
tehtävät. Trailissa voidaan vaikka avata portti yhdellä kädellä, 
mennä portista ja sulkea se irrottamatta toisen käden otetta 
portista. On mielekästä, että harjoituksella on joku tarkoitus 
eikä vain ratsasteta ympyrää.

Miten hyödynnät ratsastuksessa opittua työssä?
– Ratsastuksesta voi ammentaa työhön ja päinvastoin. Työs-
kentelen autismikirjon asiakkaiden kanssa. Heillä on vaikeuk-
sia kommunikoinnissa, joten kehon kieltä ja vuoro- 
vaikutusta pitää pystyä havainnoimaan ja tulkitse-
maan. Olen aina pitänyt hevosten tarkkailusta, ja  
ratsastus ja hevosten käsittely opettavat havainnoi-
maan sekä ymmärtämään omia tunteita.

Auttaako harrastus johtamisessa?
– Hevosen käsittely opettaa johtajuutta mukaan 
lukien itsensä johtamisen. Hevonen on luonteeltaan 
mustavalkoinen, ei se ymmärrä käsitteitä ”ehkä” tai 
”en tiedä”. Täytyy tietää itse, mitä tekee, kun ohjaa. 

Onko joku hevonen jäänyt erityisesti mieleen?
– Edesmennyt hevoseni Kiss My Royal Cat. Se oli 
oikea lännenratsu, eli quarterhorse (American  
Quarter Horse). Omistin sen ystäväni kanssa, ja  
käänsimme sille nimeksi Tikru. 

Tikru teki minuun syvän vaikutuksen, ja oli hevo-
sista suurin rakkauteni, joka on ollut ja tulee ole-
maan. Viidessä vuodessa ehti jo oppia tuntemaan 
toista hyvin. Se kuoli vuonna 2015 yllättäen. En ole 
aikeissa enää ostaa omaa hevosta. Saan tunneilla  
ratsastaa aina samoilla tutuilla hepoilla, jolloin  
niistä tulee kavereita. □
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KANTRITANSSI VAI LÄNNENRATSASTUS?
Jos on ihan pakko valita, varmaan lännenratsastus, koska  

olen jo pienestä asti touhuillut hevosten parissa.  
Molemmat ovat minulle tosi tärkeitä.

 MILLAINEN ELÄIN HEVONEN ON?
Hevonen on hyvä työkaveri ja äärimmäisen hieno,  

viisas, kaunis ja mielenkiintoinen.

 MITEN HEVOSEN KANSSA PÄRJÄÄ?
Vuorovaikutus on hienovaraista. Hevosta pitää arvostaa,  

kunnioittaa, osata havainnoida ja tulkita sen  
käyttäytymistä. Ymmärtää, että se on luonto- 

kappale, joka toimii vaistojensa varassa  
ja voi säikähtää uusia asioita.
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P äivän postien mukana oli tuore Motiivi-lehti.  
Kuivaniemellä asuva koulunkäyntiavustaja Satu 
Väänänen, 54, vei sen välittömästi toiseen huo-
neeseen. Siellä se saisi odotella muutaman kuu-

kauden, että pahin haju haihtuisi.
– Uusimmassa Motiivi-lehdessä olisi ollut taas paljon mie-

lenkiintoisia juttuja, mutta en pystynyt lukemaan sitä voi-
makkaan painomusteen hajun vuoksi, Väänänen kertoo.

Väänäsestä on mukavampaa selailla painettua lehteä kuin 
lukea sen juttuja verkkosivuilta. Harmillinen tilanne sai 
Satun ottamaan yhteyttä Motiivin toimitukseen. Nyt  
musteen vaihtamisen mahdollisuuksia selvitellään.

Elinpiiri pienenee
Satu Väänänen on kärsinyt hajuherkkyydestä jo pitkään. 
Noin 12 vuotta sitten hänellä todettiin nivelreuma ja sairau-
teen kokeiltiin erilaisia lääkityksiä. Samoihin aikoihin hän 
huomasi, että kaupan kynttilähyllykön äärellä silmät alkoi-
vat vetistää ja ääni tuntui lähtevän. 

Hänen on vaikea käydä sekatavarakaupoissa, sillä joillakin 
osastoilla oireet yltyvät hyvinkin voimakkaiksi. Rakennus- 
tarvikeliikkeissä kumikaapeleiden ohi kävellessä hänestä 
tuntuu kuin henki salpaantuisi. Oireet rajoittavat hänen 
elinpiiriään. Hän ei voi mennä esimerkiksi elokuva- 
teattereihin, koska siellä on niin paljon tuoksuja.

Väänänen työskentelee Iin kunnassa, joka on ohjeistanut 
kaikkien kunnan tilojen olevan tuoksuttomia. Hän on kiitol-
linen siitä, että kollegat ja esimiehet ovat ottaneet tilanteen 
vakavasti.

Lapsia säädökset eivät koske, mutta aikuisia kylläkin. Jos 
lapsi tai nuori tuoksuu voimakkaasti, hän pyrkii mahdolli-
suuksien mukaan poistumaan tämän välittömästä läheisyy-
destä hetkeksi, jotta saa oireensa tasaantumaan. 

– Korona-aikana maskin käyttö on helpottanut hajuoireita 
niin töissä kuin kaupassa, hän kertoo. 

Hankala todentaa
Tuoksuherkkyys ei ole allergia, eikä sitä voida mitata tai 
todentaa. Se luetaan toiminnallisiin häiriöihin ja diagnosoi-
daan ympäristöyliherkkyydeksi. Kyseessä on siis jatkuva ja 
toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomai-
sille tekijöille.

– Oireet ovat kuitenkin todellisia ja usein voimakkaita. 
Tuoksuherkän ihmisen keskushermosto reagoi erilaisiin 

tuoksuihin ja hajuaistimuksiin. Usein reaktio on refleksi- 
mäinen ja automaattinen eli ihmisen kannalta hallitse- 
maton, kertoo Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija  
Katariina Ijäs.

Yleisimpiä tuoksuherkkyyden oireita ovat nuha, silmä-
oireet, huonovointisuus, aivosumu, päänsärky, migreenin 
puhkeaminen ja ahdistava olo. Tuoksuherkkyys voi pahim-
millaan estää normaalin elämän.

– Kukaan ei synny tuoksuherkkänä. Osa ihmisistä her-
kistyy vuosien mittaan pikkuhiljaa, ja toisella oireet voivat 
alkaa yllättäen esimerkiksi homealtistuksen myötä.

Esihenkilö avuksi
Joku käyttää runsaasti parfyymiä tai huuhteluainetta, toi-
nen tuoksahtaa pistävältä hieltä. Kolmannen vaatteista 
lehahtaa toistuvasti homeen haju, mutta voiko työkaverille 
sanoa, että hänen tuoksunsa häiritsee? 

Ijäksen mukaan kyllä, mutta asiassa kannattaa olla hyvin 
hienotunteinen ja empaattinen. 

– Ihmisen, jolla ei ole tuoksuherkkyyttä, voi olla vaikea 
ymmärtää, miten voimakkaita reaktioita tuoksut voivat toi-
sessa aiheuttaa. Moni ei myöskään tiedosta aiheuttavansa 
toiselle tahattomasti ongelmia. Se tekee tilanteesta hyvin 
herkän.

Suoran lähestymisen sijaan Ijäs arvelee, että viisainta 
on edetä asiassa oman esihenkilön avulla. Työnantaja voi 
ohjeistaa yleisesti, ettei työtiloissa käytetä ylimääräisiä 
hajusteita tai hajuvesiä. Voimakastuoksuisten pyykinpesu- 
aineiden tai hajustettujen ihovoiteiden käyttämistä ei kui-
tenkaan saa kieltää. Myöskään hien tai homeen hajuun ei 
voida puuttua, mutta asiasta voidaan silti keskustella.

 – Asia kannattaa ottaa puheeksi, koska monella työ- 
paikalla voidaan tehdä järjestelyjä ja neuvotella etätöistä  
ja työhuonekohtaisista sopimuksista. Mitään ei tapahdu,  
jos ongelmaa ei nosteta esille.

Tuoksuton työpaikka
Miksi toisen tuoksuun puuttuminen on niin vaikeaa? Pelä-
tään, että toinen loukkaantuu, joten hajun kanssa yritetään 
vain tulla toimeen.

 – Kyse on niin henkilökohtaisesta asiasta, että siihen 
puuttuminen on hyvin hankalaa. Ei kukaan halua mennä 
sanomaan toiselle, että tämä tuoksuu kamalalta tai että 
hänestä lähtevä haju aiheuttaa voimakkaita fyysisiä oireita.

Tuoksujen tuska
Taukotilan matto tai työkaverin hajuvesi voi olla tuoksuherkälle 
hankala paikka. Pahimmillaan tuoksuherkkyys voi estää normaa-
lin elämän ja pakottaa vaihtamaan työpaikkaa. 
 teksti Anneli Juutilainen kuvat Anita Polkutie
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JOKA KYMMENES
Tuoksuherkkyys koskettaa  

10–40 prosenttia väestöstä.

NAISILLA YLEISEMPÄÄ
Tuoksuherkkyys on naisilla kolme  
kertaa yleisempää kuin miehillä. 

YLEENSÄ KESKI-IÄSSÄ
Tuoksuherkkyys puhkeaa yleensä keski- 

iässä, noin 55–59 vuoden iässä.

HANKALIA OIREITA
Noin 1-2 prosenttia ihmisistä saa  
elämää merkittävästi rajoittavia  

ja hankaloittavia oireita  
ympäristön tuoksuista.

ALLERGISILLA YLEISEMPÄÄ
Tuoksuherkkyyden arvioidaan olevan 

noin kaksi kertaa yleisempää  
astmaatikoilla ja allergisilla kuin  
muulla väestöllä. Suurella osalla  
tuoksuherkkyydestä kärsivillä on  
taustalla jokin pitkäaikaissairaus.  

Lähde: Allergia-, iho- ja astmaliitto, 
allergia.fi

N U M E R O I N

TUOKSUHERKKYYS voi aiheuttaa 
rajuja oireita: nuhaa, silmäoireita, 
huonoa ja ahdistavaa oloa, pään-

särkyä, migreeniä sekä aivosumua. 
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AIVAN TAVALLISET tuoksut voivat saada 
tuoksuherkän reagoimaan. Pahimmillaan 
tuoksuherkkyys voi rajoittaa arkea ja  
pienentää elinpiiriä.

TUOKSUHERKKYYDEN taustalla olevia syitä 
ei voida kokonaan poistaa, mutta oireita 
voi helpottaa. Työpaikan voi myös julistaa 
hajuttomaksi.

– Hajuherkästä 
ei saa tehdä 
silmätikkua.
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 Ijäs on seurannut lukuisia onnistuneita tapauksia, joissa 
tilanne on ratkennut julistamalla työpaikka tuoksuttomaksi. Se 
on vaatinut avointa keskusteluyhteyttä ja hyvää tahtoa. 

 – Ohjeistuksia voi olla hankala hyväksyä, jos ne tulevat mää-
räyksinä ilman perusteluja. Missään nimessä hajuherkästä ei saa 
tehdä silmätikkua ja osoittaa, että uudet ohjeet ja hajusteiden 
kieltäminen johtuvat juuri tästä tietystä ihmisestä. 

 Valitettavasti Ijäs on nähnyt myös tilanteita, joissa ratkaisut 
ovat jääneet puuttumaan. Eräs työntekijä ei voinut olla työ- 
paikallaan kokolattiamaton hajun vuoksi. Hän irtisanoutui.

– Pahimmillaan tilanne voi olla sellainen, ettei työntekijälle 
voida mahdollistaa terveellisiä ja turvallisia hajuttomia työoloja. 

Yksin ei kannata jäädä
Ennen radikaaleja ratkaisuja työpaikalla on syytä kääntyä työ-
terveyshuollon puoleen. Tuoksuherkkyydestä kannattaa keskus-
tella työterveyshuollossa myös silloin, jos työpaikalla kukaan ei 
ota ongelmaa vakavasti ja keskusteluyhteydet tökkivät.

– Työterveyshuollon avulla voidaan järjestää työkykyneuvotte-
luja ja toimenpiteitä, jotka auttavat työntekijää jatkamaan työs-
kentelyään, Ijäs neuvoo.

Tuoksuherkkyyden taustalla olevia syitä ei voida kokonaan 
poistaa. Nykytiedon valossa kannattavin toimintamalli on hakea 
keinoja, joilla oireet saadaan hallintaan. Esimerkiksi Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (Hus) on toiminnallisten häiriöi-
den hoitoon keskittynyt poliklinikka. Siellä hoitona keskus- 
hermostoa opetetaan vähentämään reagointia tuoksuihin.

– Jotkut kokevat psykologiset hoitomuodot vähättelevinä, 
mutta itse antaisin niille mahdollisuuden.

 Pahimmillaan tuoksuherkkyys rajoittaa arkea paljon, kun 
elinpiirit kapenevat.

 – Yksin ei kannata jäädä. Tärkeintä on hakea apua ja selvittää 
oman sairaanhoitopiirin mahdollisuudet asian helpottamiseksi, 
Ijäs kannustaa. □



 

Päivi Lappalainen
ruokapalveluvastaava
HYVINKÄÄ

 
Toivon, että Motiivi käsittelee jäse-
nille tärkeitä asioita ja tuo esille 
epäkohtia, jotka vaativat korjausta. 
Myös liiton onnistumisista ja palve-
luista sekä opiston koulutuksista on 
syytä kertoa lukijoille.

Lisäksi toivon, että Motiivi huo-
mioi viisi-kuusikymppiset jäsenet,  
joilla on vielä työikää jäljellä. Kai-
paan juttuja tämän ikäryhmän 
etenemismahdollisuuksista työ- 
elämässä, esiteltäisiin vaihtoehtoja 
ja kannustavia esimerkkejä muille. 

Selaan lehden läpi, mutta harvoin 
ehdin palaamaan juttuihin myöhem-
min. Siitä koen huonoa omaatuntoa.  
Ehkä jatkossa luen verkkolehteä 
työmatkallani junassa.

Kuusi numeroa vuodessa riittää 
minulle. Kansikuva voi vaihdella,  
toisinaan julkkis, toisinaan jäsen.

Sami Arola
kokki, luottamusmies
KOUVOLA

 
Motiivi on nykyisellään melko hyvä. 
Tykkään lukea varsinkin oman alan 
juttuja. Myös liiton ja yhdistysten 
tapahtumista on hyvä kertoa leh-
dessä.

Toivon lisää juttuja eri ammatti- 
aloilta. Myös yhtiöittämis- ja  
kilpailuttamisasiat kiinnostavat,  
jos niillä on vaikutusta jäseniin.

Motiivissa voitaisiin ottaa näky-
vämmin kantaa. Valtamediat harvoin 
huomioivat työntekijöiden kannan-
ottoja, elleivät ne ole kehuvia. Jos 
vastustamme jotain, mielipiteemme 
ei aina pääse lehteen asti.

Selaan lehden läpi ja talletan 
numeroita, jotta voin palata kiin-
nostaviin juttuihin myöhemmin. 

Printtilehteä ei saa kokonaan 
lopettaa. Kanteen käy vuoroin jäsen, 
vuoroin julkisuudesta tuttu hahmo.

Nina Uskola
pääluottamusmies
VANTAA

 
Odotan lehdeltä opiston mainos- 
pläjäyksiä, hyöty- ja lakitietoa sekä 
informaatiota eri tapahtumista. 
Minulla on tapana ottaa kuva lehden 
sivusta ja lähettää se saatteen kera 
sähköpostissa jäsenille. Tuoreessa 
lehdessä silmään pistivät jäsen-
edut, kuten Vierumäen huvila.

Luen myös verkkolehteä ja lisäksi 
jaan linkkejä jäsenten keskustelu-
ryhmissä Facebookissa.

Motiivin lukemiseen menee noin 
puoli tuntia. Vien sen työpaikan 
kahvitilaan, jotta myös muut pääse-
vät tutustumaan ja lukemaan.

Kuusi printtinumeroa vuodessa 
riittää minulle. Olen tehnyt digi- 
loikan, mutta yhdistyksessä on 
satoja jäseniä, jotka odottavat 
Motiivia kotiin. Kanteen haluan liiton 
jäsenen mieluummin kuin julkimon.

R A AT I

Mitä mieltä  
Motiivista?
MOTIIVI ON JHL:N JÄSEN- JA JÄRJESTÖLEHTI, joka ilmestyy seitse-
män kertaa vuodessa. Tosin ensi vuonna printtilehden ilmestymiskerrat 
vähenevät kuuteen.

Mitä odotat ja toivot Motiivilta? Kuinka kauan aikaa vietät lehden 
parissa? Entä onko motiivilehti.fi-verkkolehti tuttu?

Kysymyksiin vastaa kolme JHL:n jäsentä. He ottavat kantaa myös siihen 
kumpi on parempi, jäsen- vai julkkiskansi.

TULEEKO MIELEESI KYSYMYS,
jonka haluat esittää JHL:n jäsenille?

Lähetä se osoitteeseen motiivi-palaute@jhl.fi
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N är en av Mari Rantalas tre telefoner ringer vet 
hon aldrig på förhand vad det kan gälla. 
– Det kan vara någon som ska öppna en ny restau-
rang eller som behöver ett tobakstillstånd, berättar 

hälsoinspektören på sitt kontor i Vörå kommungård.
Där brukar hon vara ungefär två dagar i veckan för att skriva 

rapporter och träffa kollegor, men mer än hälften av arbets- 
tiden är hon ute på fältet och gör inspektioner och prov- 
tagningar. Samma morgon som vi träffas har hon varit till en 
livsmedelsanläggning för att granska bland annat livsmedels- 
etiketterna.

Till utbildningen är Rantala kock och jobbade i tjugo  
år inom restaurangbranschen. När den dåvarande hälso- 
inspektören besökte restaurangen där Rantala jobbade insåg 
hon att dagarna i köket var räknade.

– Jag ville ha hälsoinspektörens jobb!
Efter insikten sökte hon sig till en utbildning och avlade fler-

formsstudier vid sidan om jobbet. 2017 examinerades hon som 
ingenjör inom bio- och livsmedelsteknik och har nu i sex år  
jobbat som hälsoinspektör.

Att det gick så är egentligen rätt så naturligt – redan i  
restaurangköket citerade hon lagparagrafer.

– Men när jag var yngre tänkte jag att högskolestudier inte 
skulle passa mig, berättar hon.

”He e bara språk”
Som hälsoinspektör i Korsholms kommun ansvarar Mari Ran-
tala över totalt åttio restauranger, livsmedelsaffärer och livs-
medelsanläggningar mellan Närpes i syd och Vörå i norr. Vissa 
av objekten uppdateras flera gånger om året, en del till och 
med varannan månad.

Många av kunderna har svenska som modersmål – i mot-
sats till henne själv. Men 2010 körde hon förbi en restaurang i 
Oravais och såg att de letade efter en kock. Hon stegade in och 
hörde sig för om jobbet och fick höra att ”här pratar vi bara 
svenska”.

– Men alla lagar mat på samma språk, säger Rantala.
Så småningom växte svenskan. Eller snarare dialekten. I  

restaurangköket i Oravais var det nämligen ingen som pratade 
om potatis utan om pääror.

– När jag tog språkexamen kommenterade läraren att jag har 
en väldigt stark dialekt, säger Rantala och skrattar.

På kundens  
sida
Hälsoinspektör Mari Rantala vill 
visa för kunderna att hon jobbar 
för dem, inte emot dem. 
text Michaela von Kügelgen foto Ulla Nisonen
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– Jag var intres-
serad av deras 
arbete och verk-
samhet.

En del har beundrat hennes mod att lära sig svenska i vuxen 
ålder.

– He e bara språk, säger Rantala på sin klingande dialekt.
Språket har också spelat en nyckelroll i ett svårt kundcase – 

men den gången var det Rantalas modersmål finskan som kom 
till användning. För fem år sedan tog hon över en kund som 
varit verksam i tjugo år men aldrig hade förstått varför vissa 
lagar ska följas. Hon började långsamt bygga upp förtroendet 
till kunden.

– Jag var intresserad av deras arbete och verksamhet och lyss-
nade. Jag gav råd, men började med små saker och tog ett steg i 
taget. Nu förstår verksamhetsidkaren varför man bör göra vissa 
grejer. Det är jag stolt över, berättar Rantala.

Finns till för kunderna
Mari Rantalas egna erfarenheter från restaurangkök är värde-
fulla.

– Jag förstår arbetet och kan ofta ge bättre råd för hur man 
kan lösa något eller göra något annorlunda.

För många kan en hälsoinspektör vara ett skräckscenario  
men Rantala har förmågan att visa kunderna att hon är på 
deras sida.

– Förr har många känt att vi är ett hot mot verksamheten, 
men nu ringer de och frågar hur läget är och när jag ska komma 
nästa gång. Det är ett stort ansvar att fatta beslut i dessa frågor 
och jag tänker varje gång att beslutet måste vara rätt, säger  
Rantala.

Samarbete med kollegorna är viktigt för att inspektörerna  
ska hålla en gemensam linje.

– Vi gör intern kalibrering ganska ofta och inspektioner med 
två inspektörer för att veta hur olika vi är.

Det är också på inspektionerna Rantala trivs bäst.
– Det tråkiga är att skriva protokollen på kontoret.
En daglig utmaning är viljan att hinna med allt. Rantala har 

alltid sitt to do-häfte med sig, där stryker hon över avklarade 
uppgifter och skriver in nya. Efter sex år som hälsoinspektör 
börjar hon inse att hon inte hinner med allt.

– Det kommer nya uppgifter hela tiden. På en restaurang har 
du saker du måste göra och så är listan tom, men vissa saker är 
konstant öppna här.

Även på fritiden är Rantala duktig på att fylla dagarna med 
program. Hon har fyra hundar och om somrarna kör hon  
gärna motorcykel.

Sedan ett år tillbaka är hon också sekreterare för JHL i  
Korsholm.

– Jag sa att jag kan komma som suppleant men på mötet fick 
jag frågan om jag kunde bli sekreterare. Om någon annan inte 
säger ”jag kan göra det” då säger jag att jag kan, säger Rantala 
och skrattar lite uppgivet.

I maj i år har hon också börjat som arbetarskyddsfullmäktige 
i kommunen, vilket tar ungefär en arbetsdag i veckan.

Även hennes kollegor har märkt att hon har många järn i 
elden. Men också att hon är någon att lita på.

– De ringer ganska ofta och frågar. Jag tycker om att kolla upp 
saker och leta efter svar, säger Rantala. □

I VÖRÅ KOMMUNGÅRDS personalkök 
demonstrerar Mari Rantala hur hon mäter 
temperaturer i kylskåp när hon är ute på 
inspektion. Flaskorna är till för prover.

HÄLSOINSPEKTÖR Mari Rantala trivs bäst ute på 
inspektioner. Då har hon ofta med sig en kylväska  
för att kunna ta prover som sedan levereras till  
laboratoriet för undersökning.
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T ämän täytyy olla pilapuhelu, Pia Penttala ajatteli, 
kun tuotantoyhtiöstä soitettiin ja pyydettiin häntä 
Suomen Supernannyksi.

– Onneksi kuuntelin puhelun loppuun, hän nau-
raa nyt viisi vuotta myöhemmin. 

Penttala, 52, ei ryhtynyt supernannyksi ehdoitta. Hän 
halusi olla varma, että saa tehdä tv-roolissa työtään tinkimättä 
ammattietiikastaan. 

 – Halusin tehdä selväksi, etten jätä perheitä tyhjän päälle, 
vaan saan tukea heitä ja jatkaa työtä heidän kanssaan tarvit-
taessa myös ohjelman jälkeen.

 Se vaati vähän neuvotteluja formaatin englantilaisten omis-
tajien kanssa, mutta ehtoon suostuttiin.

Asettuminen oman esikuvan, alkuperäisen supernannyn  
Jo Frostin rinnalle kiehtoi ja toisaalta arvelutti. 

– Jo Frost oli idolini, joten tietysti mietin, onko minusta 
samaan.

Tavallinen supersankari
Kun Penttalan lapset olivat pieniä, tv:stä tuleva Supernanny 
oli juuri sopivaa ohjelmaa imetyksen ajankuluksi. 

– Pidin siitä, miten Jo kohtasi perheet. Tunnistin hänestä 
jotain itsestäni.

Kun Penttalan ensimmäiset jaksot näytettiin tv:ssä, hän val-
mistautui henkisesti katsojien tyrmäykseen. Pelko oli turha. 
Suomalaiset rakastuivat heti Penttalan topakkaan olemuk-
seen, suorapuheisuuteen ja tuikkiviin silmiin. Vihdoinkin 
joku puhui lastenkasvatuksesta maalaisjärjellä. Tuntematto-
mat vanhemmat ja isovanhemmat kiittelivät, ja lapsetkin tuli-
vat juttelemaan.

– Lapset rakastavat minua, olen heille jonkinlainen super-
sankari. He näyttävät kännykältään uusia sääntöjä, joita ovat 
laatineet perheelleen niin kuin teemme ohjelmassa.

Eikö Penttalaan iske koskaan huijarisyndrooma, että kohta 
kaikki huomaavat, ettei hän ole super vaan ihan tavallinen?

– En pelkää paljastumistani, koska olen aina ollut avoimesti 
epätäydellinen. Sanon vanhemmille, että tässä on äiti, joka on 
huutanut omille kakaroilleen ehkä eniten.

Penttala ei usko täydellisyyteen. On jopa vahingollista, jos 
vanhemmat teeskentelevät täydellistä, sillä kukaan ei ole täy-
dellinen.

– Silloin lapsellakaan ei ole oikeutta epäonnistua.

Kiusaajat kuriin
Penttala oli koulussa villi, mutta kiltti.

– Jos tiesin, että jotain kiusataan, menin niiden pahojen 
luokse. Sanoin, jos on jotain sanottavaa, tulkaa sanomaan se 
ensin minulle!

Hän huomasi, että uskaltaa ja pystyy vaikuttamaan asioihin 
positiivisesti ja auttamaan muita.

– Tilanteisiin puuttuminen oli minulle hyvin luontaista. En 
koskaan ajatellut, että voisin joutua itse ongelmiin, enkä jou-
tunut, koska olin niin hyvä puhumaan.

Ammatillisesti Penttalaa voi ihan vakavastikin tituleerata 
supernannyksi, hän on tehnyt lastensuojelutyötä ja perhe-
työtä yli 30 vuotta. Viimeiset kahdeksantoista vuotta hän on 
luotsannut kahta omaa pienryhmäkotia, joista toisessa asuu 
alakouluikäisiä lapsia ja toisessa nuoria, jotka oireilevat psyyk-
kisesti ja tarvitsevat erityistä tukea.

Ei yhtään peikkolasta
Penttalasta tuli äiti 20-vuotiaana. Siitä on 32 vuotta. 

– Se oli aivan ihanaa, koska todella halusin tulla äidiksi.
Kiirettä riitti, koska molemmat vanhemmat tekivät vuoro- 

työtä. Kotivuoro vaihtui parkkipaikalla, jossa käytiin läpi, 
kenelle on vaihdettu vaippa ja kuka on syönyt ja miten.

– En ollut mikään pullantuoksuinen ja askarteleva äiti, vaan 
äitiydestä nauttiva äiti, joka piti kiinni siitä, että pääsi myös 
omiin töihinsä. 

Penttalan on aina ollut helppoa tulla juttuun pienten lasten 
kanssa. On vain ihanaa, kun oikein temperamenttinen lapsi 
katsoo pienillä pippurisilmillään ja sanoo, että sä et kuule 
mua määrää. Supernannyllä on vastaus valmiina.

– Sanon, että kuule, minä olen aikuinen ja minä määrään. 
Äitisi ei ole synnyttänyt tähän maailmaan yhtään peikkolasta, 
joten nyt alat totella!

Hyvät pienet tuokiot

1985 
Näytteli nuorisoteatterissa  
ja kesäteatterissa.

1990 
Tuli ensimmäistä kertaa äidiksi. 

1996 
Meni naimisiin.

2006  
Perusti ensimmäisen yrityksensä. 

2016 
Esikoinen Kalle meni  
naimisiin.

AIKAJANA

Suomen Supernanny Pia Penttala tietää, että ahdistavina 
aikoina ei tarvita taikatemppuja vaan läsnäolo ja leikkiminen 
riittävät. Lapset tarvitsevat myös pettymyksiä.
teksti Leena Lukkari kuvat Vesa Tyni



– Sanon, että kuule, 
olen aikuinen ja minä 
määrään.
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MITÄ
TÄRKEÄÄ 

SUPERNANNY ON 
OPPINUT LAPSILTA? 

KATSO VIDEO!



 – Tässä on äiti, joka on huutanut 
omille kakaroilleen ehkä eniten.

2017

2016 
Valmistui maisteriksi. 

 
Ensimmäinen menetys, 

isöäiti nukkui pois.
2018 
Osti ensimmäisen hyvin  
koulutetun kouluratsun.

2019  
Suomen Supernanny 
ensi-ilta. 

Selkeällä auktoriteetilla Penttala saa lapset tottele-
maan. Taika on myös rytmissä.

– Olen luonnostani lasten tavoin nopea ja säpäkkä. 
Maistun ja haisen tutulle ja ehkä siksi saan nopeasti 
heidän luottamuksensa.

Auktoriteettia tarvitaan joskus, mutta se ei tar-
koita ylhäältä tulevaa sanelua vaan pitkäjänteistä 
tutustumista lapseen. Sekä vanhemman että lapsen 
uhma vain kasvaa, jos tilanne menee siihen, että se 
voittaa, joka huutaa kovimmin.

Näin meinasi käydä, kun Penttalan omat lapset 
tulivat murrosikään, eikä auktoriteetti aina purrut. 
Kun Pia-äiti olisi halunnut, että pojat laittavat juhliin 
kauluspaidat, nämä pukivat bändipaidat.

– Ilman mieheni viisautta olisin jatkanut ja tunke-
nut väkisin omalla hallinnan tarpeellani heidän ton-
tilleen.

Sen sijaan Penttala meni miehen ohjaamana 
makuuhuoneeseen huutamaan tyynyyn suurimman 
turhautumisensa.

Ääntä kohti
Jokainen vanhempi on oman lapsensa paras asian-
tuntija, mutta et voi olla asiantuntija, jos et tunne 
lastasi. Tärkeintä vanhemmuudessa onkin läsnä-
olo. Pienten lasten kanssa tuttuus löytyy leikkimällä, 
olemalla yhdessä ja, että kaikilla on kiva olla. Haas-
teita tulee arkisissa asioissa kuten pukeutumisessa. 
Aamut voivat olla pahimmillaan yhtä kaaosta: huu-
detaan, juostaan karkuun, purraan ja potkitaan. 

– Kun tilanne on päällä, ei kannata ryhtyä opetta-
jaksi vaan palata tapahtuneeseen sitten, kun lapsi - ja 
itsekin – on rauhallinen, Penttala opastaa.

Kivana hetkenä voidaan yhdessä muistella niitä 
kurjia aamuja, että mitäs silloin oikein tapahtuikaan. 

– Jo 4–5-vuotiaalle voi kertoa, että niistä aamuista 
tulee vanhemmalle paha mieli ja ne ovat alkaneet 
vähän jännittää. 

Lapselle voi ehdottaa, kokeiltaisiinko tehdä jotain 
toisin. Voi myös neuvotella sanktiosta, mitä seu-
raa, jos aamu menee taas kaaokseksi. Murrosikäisen 
kanssa pitää jaksaa olla toisella tavalla sinnikäs. On 
vain jaksettava kysyä samoja tylsiä kysymyksiä: oliko 
koulussa kivaa ja mitä oli ruokana, vaikka vastaukset 
olisivat yksitavuisia ynähdyksiä. 

– Kysymykset vievät kuitenkin viestin nuoren ali- 
tajuntaan, että olet kiinnostunut ja että nuori on  
vahvasti osa perhettä.

Sopivasti ruutuaikaa
Älylaitteet ovat aikamme haaste perheissä, koska ne 
vaikuttavat myös siihen, miten perheissä syödään, 
nukutaan ja liikutaan. Mikä on oikea peliaika minkä-
kin ikäiselle lapselle? Tätä Penttalalta kysytään jatku-
vasti. Vastausta ei voi antaa tunneissa ja minuuteissa.

– En voi antaa perheille tarkkoja ohjeita, koska 
meillä kaikilla on oma viitekehyksemme ja arvo- 
maailmamme, josta käsin kasvatamme lapsiamme.

Kysymys on arjen sujuvuudesta, jonka vanhem-
mat määrittävät. Jos perheessä on päätetty nousta 
aamulla ylös sängystä ja lähteä kouluun, mutta se ei 
suju, sitä on harjoiteltava.

– Kun perusasiat sujuvat suht kivasti, miksei siihen 
voi sitten lisätä älylaitteella olemista.

Vanhemmat eivät mielellään rajoita älylaitteiden 
käyttöä, koska se tuottaa lapsille pettymyksiä, vaikka 
niitä lapset juuri tarvitsisivat, Penttala muistuttaa.   

– Pettymyksistä lapsi oppii syy-seuraussuhteita, eli 
perustaitoja elämässä selviytymiseen.

Katse hyvään
Ilmastonmuutos, sota Ukrainassa, nousevat korot 
ja inflaatio. Huolikuorma aikuisten harteilla on ras-
kas, eikä se voi olla heijastumatta lapsiin ja nuoriin. 
Ei siis ole ihme, että monia ahdistaa. Erityisesti nyt 
olisi tärkeää, että lapsilla ja nuorilla olisi ympärillään 
paljon välittäviä aikuisia. Kun näin ei ole tai kun se ei 
riitä, tarvitaan ammattiapua. Ammattilaisellekin jot-
kut tilanteet ovat haasteellisempia kuin toiset. Kun 
Penttalan vastaanotolle tulee hiljainen ja arka lapsi, 
on supernannyn hillittävä luontaista energiaansa.

– Kun kohtaan itseensä käpertyneen masentuneen 
lapsen, pakotan itseni liikkumaan rauhallisemmin ja 
puhumaan hitaammin. En katso heti suoraan silmiin 
vaan vähän ohi ja sanon vain, että kiva, kun tulit.

Tällä hetkellä ammattiapua ei ole tarjolla kai-
kille sitä tarvitseville. Jokainen aikuinen voi kuiten-
kin tehdä jotain. Penttala kehottaa ohjaamaan lap-
sen ja nuoren näkemään ne asiat, jotka ovat hyvin: 
pöydässä on ruokaa, lapsella on ehkä joku harrastus 
ja tv:ssä tutut ohjelmat. Kun on paljon asioita, joihin 
emme voi vaikuttaa, on keskityttävä niihin asioihin, 
joihin voimme vaikuttaa. 

– On ehkä aika opettaa myös vähän itsensä kovet-
tamista. Juuri nyt emme tarvitse avaruuslentoja 
vaan pieniä hyviä hetkiä, kuten tennispallon heitte-
lyä seinään. □
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Kolme vuotta sitten Teerijärven kirjasto 
Pohjanmaalla muutti uusiin tiloihin. Vaikka 
varastotilaa on lähinnä kirjoille, kokonais-
vaikutelma 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 katso-
maan, millainen tästä oikein tuli, kirjastovir-
kailija Tove Knutar Sjöblom nauraa.

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

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

Gunlis ja Kaj-Gustav Österlund käys-
kentelevät 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.

OTSIKOSSA 
KERROTAAN  
ASIASTA
Lorem ipsum maio is moluptae nesed 
que dolut acesequam, coreperchil ipis 
doluptatis.

PARAS KOKEMUS ÄITINÄ?
Olen saanut olla äitinä epätäydellinen. Jos olen tehnyt  
jotain väärin, olen pyytänyt anteeksi, eikä minun ole  

tarvinnut koskaan menettää kasvojani.
 

MITEN RENTOUDUT ARJESSA?
Minulla on kaksi hevosta, joiden kanssa harrastan koulu- 

ratsastusta enkä mitään metsälenkeillä lilluttelua.  
Rentoudun, kun joudun keskittymään.

 
MITÄ KUUNTELET JUURI NYT? 

Sen jälkeen, kun tyttäreni muutti vuodenvaihteessa  
Espanjaan, olen kuunnellut espanjalaista musiikkia. 

Se vie ajatukseni tyttären luo. 
 

Motiivini
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Etelä-Suomi
Helsingin liikennealan  
eläkeläiset ry
Kuukausikokous 12.1. klo 16 alkaen  
Vallilan varikon ruokalassa, 3. krs,  
Hämeentie 86 – 88, Helsinki.

Lohjan kunnalliset JHL 011 
Sääntöm. syyskokous 7.12. klo 18 yhd. 
tilassa, Kulmakatu 4, Lohja. Kahvi- 
tarjoilu ja perinteinen arvonta.

Itä-Suomi
Pohjois-Savon hyvinvointi-
alueen JHL 124 Ylä-Savo 
Yhdistyksen pikkujoulut 2.12. klo 
17.30 alkaen Iisalmen Kulttuurikeskus, 
Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. Jouluinen 
ruokailu klo 17.30, jonka jälkeen mu-
sikaali ”Viidestoista yö” klo 19. Hinta 
jäsen 20 € ja ei-jäsen 65 €. Mahdolli-
suus osallistua vain ruokailuun, jolloin 
hinta jäsen 20 €, ei-jäsen 36 €. Sit. 
ilm. ruokavalioineen 20.11. mennessä  
sonja.raisanen@ylasavonsote.fi. 
Maksu yhd. tilille FI 47 5600 0520 
3583 94 viim. 30.11., maksua ei tule 
suorittaa ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä! Mikäli ajankohta ei sovi, 
voit koota työpaikalta porukan ja 
käydä syömässä jouluruuan Iisal- 
messa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä tai 
Vieremällä 5.–9.12. Kuittia vastaan 
yhdistys maksaa jäsenelle 20 €. Kuitti 
toimitetaan Paula Rajamäki/vuode- 
osastot/Iisalmen terveyskeskus. 
Kuitin mukaan tapahtuman ja hakijan 
tiedot tilinumeroineen. Lisät. yhd. 
sivuilta kuopio124.jhlyhdistys.fi. 

Servica JHL 863
Sääntöm. syyskokous 13.12. klo 17  
Hatsalan koululla, Opistotie, Kuopio.

Lounais-Suomi
Naantalin  
kunnalliset JHL 246
Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 18 
kaupungin keskusvarikon kahviossa, 
Rautakatu 7, Naantali. Kahvitarjoilu.

Satakunta
Nakkilan kunta-alan  
ammattiyhdistys JHL 374
Jäsentilaisuus 30.11. klo 18 Nakki-
lan Op:n kokoustilassa, Porintie 4, 
Nakkila. Tilaisuuteen tulee puhumaan 
Lounais-Suomen aluepäällikkö Tommi 
Raunela ajankohtaisista asioista.

Sisä-Suomi
Pirkanmaan hyvinvointi-
alueen henkilöstö JHL 139
Sääntöm. syyskokous 15.12. klo 18 
Scandic Tampere city, Hämeenkatu 1, 
Tampere. Ilm. 1.12. mennessä phvah.
jhlry@gmail.com.

Varsinais-Suomi
Turun kunnantyöväen  
ammattiosasto JHL 025
Sääntöm. syyskokous 8.12. klo 19 
ammattiosaston toimisto, Tuure- 
porinkatu 17 C, Turku. 

Suur-Salon JHL 087
Sääntöm. syyskokous 8.12. klo 17.30 
Salon seudun ammattiopiston audito-
rio, Taitajankatu 6, Salo.

Alueelta
Yhdistysten ilmoituksia alueittain. Kokous-,  
koulutus- ja tapahtumailmoitukset löytyvät  
myös jhl.fi/tapahtumakalenteri.

Ilmoitusten jättäminen

Yhdistysilmoitukset jätetään 
osoitteessa www.jhl.fi/toiminta/
jarjestotoiminta/yhdistykset/
laheta-tapahtuma

Mikäli haluat kokousilmoi-
tuksen lehteen, täytä lomakkeen 
kohta 3, jossa ruksaat kohdan 
”Haluan tapahtuman myös  
Motiivi-lehteen”. 
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JHL kouluttaa
Kuinka rakennat toimivan jäsenhankinta- 
kampanjan yhdistykselle? Se selviää 
JHL-opiston kurssilla. Tarjolla on koulutusta 
myös järjestötoiminnasta ja työsuojelusta 
kiinnostuneille.
Lue lisää: jhl.fi/koulutus

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan  
johdanto, 3 pv, 16.–18.1.,  
JHL-opisto, Helsinki
Kurssilla perehdytään paikalliseen 
edunvalvontaan sekä yhdistysten 
ja toimijoiden tehtäviin ja vaiku-
tusmahdollisuuksiin luottamus-, 
työsuojelu- ja yhteistoiminta-
tehtävissä. Avoin kaikille jäsenille. 
Hakuaika päättyy 12.12.

Työsuojelun perusteet, 
lyhytkurssi, 3 pv,  16.–18.1., 
JHL-opiston Tampereen 
sivutoimipiste, Tampere
Kurssi on suunnattu erityisesti 

yksityisillä sopimusaloilla toimi-
ville työsuojeluvaltuutetuille,  

-varavaltuutetuille, -päälliköille ja  
työsuojelutoimikuntien jäsenille. 

Hakuaika päättyy 12.12.

Yhdistyksen jäsen- 
hankintakampanjan 
rakentaminen, 3 + 2 pv, 
osa 1/2, 1.–3.2., JHL-
opisto, Helsinki
Koulutuksessa opiskellaan kampan-
jointiin ja jäsenhankintaan liittyviä tai-
toja. Kurssilla tehdään kampanjasuunnitelma omalle 

yhdistykselle. Kurssin työpajoissa opit  
järjestöjohtamisen ja projektin- 

hallinnan taitoja. Avoin kaikille  
aktiiveille. Hakuaika päättyy 2.1.

JHL tutuksi maahan- 
muuttajataustaisille  

jäsenille, 2 pv, 9.–10.2.,  
JHL-opisto, Helsinki

Kurssilla tutustutaan JHL-ammattiliiton toimintaan 
jäsenten etujen ja oikeuksien puolustajana. Samalla 
käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja 
työntekijän oikeuksia.  Kurssin jäl-
keen tunnet jäsenetusi sekä tie-
dät, miten voit osallistua JHL:n 
toimintaan. Hakuaika päättyy 2.1.

Ilmoittautuminen, kurssi- 
maksut ja peruutukset
JHL:n kursseille voit ilmoittautua kätevästi 
sähköisesti. Voit ilmoittautua suoraan  
omaJHL:stä tai liiton nettisivun koulutus- 
kalenterista jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri. 
llmoittautumisaika päättyy noin viisi viikkoa 
ennen kurssin alkua.

Saat tiedon kurssille pääsystä hakuajan  
päättymisen jälkeen jäsenrekisterissä voi-
massa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos 
sähköpostisi on salainen tai sinulla on turva-
kielto, et voi saada kurssivahvistusta.

Kurssivahvistuksen mukana saat lisätietoja 
ja matkustusohjeet.

Kurssit ovat kokonaisuuksia, joihin osallis-
tutaan kurssiohjelman mukaisesti alusta lop-
puun. Se on edellytys kurssitodistukselle. 

Mihin mennessä kurssi  
pitää perua?
Jos et pääse tulemaan kurssille,  peru  
ilmoittautumisesi kurssineuvontaan  
kurssit@jhl.fi viimeistään viikkoa ennen  
kurssin alkua. Peruutus on vastaanotettu,  
kun saat vahvistuksen peruutuksesta.  
OmaJHL:n kautta voit peruuttaa kurssin  
siihen asti, kunnes kurssin hakuaika päättyy.

Peruuttamatta jätetystä paikasta tai alle 
viikon sisällä tapahtuvasta peruutuksesta 
perimme 50 euron maksun sekä mahdollisten 
peruuttamattomien matkalippujen hinnan.  
Emme peri maksua, jos sinulla on lääkärin- 
todistus.

Kurssimaksut ja niiden  
laskutus
Luottamusmies-, yhteistoiminta- sekä työ-
suojelukurssien maksut määräytyvät joka 
vuosi sopimusaloittain. Kun kyse on työn-
antajalta laskutettavista kursseista, ilmoita 
työnantajan verkkolaskuosoite. Tarkista asia 
työantajalta sekä lisää mahdollinen viitetieto. 
Laskutukseen tarvitaan myös työnantajan 
Y-tunnus. 

Matkustaminen, majoitus ja  
korvaukset
Hotellimajoitus
Majoitus liiton kursseilla on aina kahden hen-
gen huoneissa 2023. Yhden hengen huone on 
mahdollista saada mahdollisuuksien mukaan 
omalla kustannuksella maksamalla huone- 
hintojen erotus. 

Valtaosa JHL-opiston kursseista on Hel-
singissä. Tällöin Helsingin, Espoon, Vantaan 
eikä Kauniaisten alueella asuville ei ole tarjolla 
hotellimajoitusta. Jos kurssi on muulla paikka-
kunnalla, ei kyseisen paikkakunnan osallistujille 
järjestetä majoitusta.

Kurssia edeltäviin majoituksiin tarvitaan 
aina etukäteen lupa JHL:n kurssineuvonnasta 
kurssit@jhl.fi.

Matkakulut
JHL korvaa matkakulut yleisesti halvimman 
matkustustavan mukaan, esimerkiksi junalla 
tai linja-autolla. Matkaliput tilataan vasta, kun 
olet saanut kurssivahvistuksen ja siihen liitty-
vät tarkemmat ohjeet.

Kurssilaisella on lento-oikeus valta- 
kunnallisille kursseille Helsinkiin linjan  
Vaasa-Kuopio-Joensuu pohjoispuolelta,  
mainitut paikkakunnat mukaan lukien (poik- 
keuksena Ahvenanmaa, josta lento-oikeus 
katsotaan aina tapauskohtaisesti).

Maksamme oman auton käyttäjille (yksin 
matkustaville) vuosittain Verohallinnon ilmoit-
tamasta kilometrikorvauksesta 50 prosenttia 
(alkaen 2023).

Jos kyydissäsi on vähintään yksi kurssilai-
nen, etkä ole lento-oikeuden piirissä, makse-
taan oman auton käytöstä Verohallinnon kilo-
metrikorvaus yhdellä lisämatkustajalla.

Osoitteesta jhl.fi/koulutus/matkustami-
nen/ löytyy sähköinen matkalasku.  Kun olet 
täyttänyt matkalaskun, liitä kaikki tarvitta-
vat dokumentit hakemukseen ennen lähetystä. 
Älä lähetä yksittäisiä kuitteja tai dokumentteja 
erikseen kurssineuvontaan.

Yhteydenottolomakkeen löydät  
jhl.fi/koulutus/ilmoittautuminen.

Jos perut kurssin, kerro sähköposti- 
viestissä, mitä kurssia peruutus koskee. 
Ilmoita viestissä myös nimesi ja yhteys- 
tietosi.

Muista, että yhteydenottolomakkeen kautta 
ei voi ilmoittautua kursseille.

JHL-opisto 
tiedottaa
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Työnantaja vaihtuu, 
mikä muuttuu?
VUODENVAIHTEESSA kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluissa käy melkoinen myllerrys.  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille, ja 
samalla tuhansien JHL:läisten työnantaja vaihtuu.

Siirtyvien työsuhteet säilyvät, samoin palkka ja muut työsuhteen ehdot. Jatkossa palkka- 
harmonisaatio todennäköisesti nostaa joidenkin palkkoja, sillä lain ja vallitsevan käytännön 
mukaan harmonisaatio on toteutettava korkeimman tehtäväkohtaisen palkan mukaan. Aikaa 
palkkaharmonisoinnille on pari kolme vuotta.

Mitä muutoksessa on syytä huomioida? Vastaukset löytyvät tästä jutusta. □

H A L O O

MUUTOS LIIKKEENLUOVUTUKSELLA
Muutos koskee liki 200 000:ta sote- ja pelastusalan 
ammattilaista sekä hyvinvointialueille tuki-, hallinto- 
ja toimistopalveluja tuottavaa henkilöä. Kyseessä on 
liikkeenluovutus, joten työntekijät siirtyvät uuden 
työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja 
entisin ehdoin. Työsuhde jatkuu keskeytyksettä. Myös 
1. tammikuuta 2023 voimassa olevat määräaikaiset 
palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovutuksen mukana 
ja päättyvät sopimuksen mukaan.

Minna Pirttijärvi
Vastaava asiantuntija

Julkisten sopimusalojen  
toimialue, JHL

LAIN MUKAAN SAMAN TYÖNANTAJAN palveluksessa  
olevat eivät voi saada saman vaativuustason tehtävistä eri 
palkkaa. Siksi hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvien  
palkat on harmonisoitava. Se tarkoittaa, että henkilöstön  
palkat yhdenmukaistetaan kunkin tehtävän korkeimman  
palkan mukaan. Näin samoissa tehtävissä vähemmän ansait-
sevien tehtäväkohtainen palkka nousee samalle tasolle kuin 
eniten ansaitsevan.

EI UUTTA TYÖSOPIMUSTA
Työnantajan vaihdos ei edellytä uuden työsopimuksen  
tekemistä. Jos työnantaja sellaista ehdottaa tai 
vaatii, kannattaa ottaa yhteys luottamusmieheen. 
Työsopimuksella ei saa heikentää ennen siirtymistä 
voimassa olleita työsuhteen ehtoja. Edes virkasuh-
teen muuttuminen työsuhteeksi ei edellytä uutta 
työsopimusta. Myös työssäkäyntialue ja työn teke-
misen paikka säilyvät pääsääntöisesti ennallaan, ellei 
jotain toimipistettä muutoksen yhteydessä suljeta.

PALKAT JA LISÄT ENNALLAAN
Palkka ja henkilökohtaiset lisät säilyvät ennallaan. 
Liikkeenluovutus ei vaikuta myöskään vuosilomiin ja 
muihin vapaisiin. Edellisen työnantajan myöntämät 
vapaaehtoiset edut, kuten kulttuuri-, liikunta-, työ-
matka- ja lounassetelit, eivät sido hyvinvointialue-
työnantajaa. Myös palkanmaksupäivä saattaa muut-
tua aiemmasta. Sitä ei voi vaihtaa yksipuolisella pää-
töksellä, vaan asiasta on sovittava työnantajan ja 
luottamusmiesten kesken.

ENTÄ TYÖTEHTÄVÄT?
Työnantajan vaihtuminen liikkeenluovutuksella ei tar-
koita työtehtävien muutosta. Jos työnantaja haluaa 
muuttaa palveluja ja järjestellä työtehtäviä uudella 
tavalla, pitää muutoksista käydä yt-neuvottelut. 
Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa pääluottamus-
mies. Jos uuden tehtävän vaativuustaso on kor-
keampi, on palkka tarkistettava vastaamaan tessin 
määräyksiä. Palkan alennus tulee kyseeseen vain, jos 
tehtävä muuttuu olennaisesti vähemmän vaativaksi.

LUE ASIASTA LISÄÄ 
jhl.fi/ajankohtaista/teemat/hyvin-

vointialueet-ja-sote-uudistus
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eEmeli Puhelinkassa päivystää kellon ympäri numerossa  
010 190 300 ja henkilökohtaisesti maanantai-torstai klo 9-12.
 
eEmelissä saat ohjeita, voit tehdä kokonaan työttömän jatko- 
hakemuksen 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.

eWertti Nettikassa
Sähköinen asiointi, 

jonka kautta voit lähettää 
hakemukset liitteineen ja 
tarkastella omia tietoja.

Hakemusliitteet
Liitteiden lähetys kassaan 

suojatusti ilman  
kirjautumista.

Päivärahalaskuri
Voit laskea arvion    
ansiopäivärahan  

suuruudesta. 

eEmeli Puhelinkassa
Numerosta 010 190 300 

tietoa käsittely- 
tilanteesta ja päivärahasta, 

lisäksi päivärahan  
hakeminen 24/7.

Lisäpäivät poistuvat –  
tilalle muutoturvamalli 55-vuotiaille

Työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 
ja 1964 syntyneillä. Kokonaan lisäpäivät poistuvat vuonna 
1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tilalle tuleva uusi muutos-
turvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön 
vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuulu- 
villa on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja piden-
nettyyn työllistymisvapaaseen.

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta 
kolmen kuukauden kuluessa. Jos et kuulu työttömyys- 
kassaan, raha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus  
on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyys-
kassa vai Kela. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa 
myös silloin, vaikka kassajäsenyys olisi alkanut juuri ennen 
irtisanomista, eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan 
saadakseen ansiopäivärahaa.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin 
etuuksiin, lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei 
myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka 
henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työn- 
antajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY- 
keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on  
vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyys- 
turvan menetystä. 

Soviteltuun päivärahaan kaavaitu pysyviä 
muutoksia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla muutet-
taisiin 1.1.2023 alkaen eräitä työttömyysetuuden sovit-
telua koskevia säännöksiä. Erityistä sovittelujaksoa ja  

siihen liittyvää laskennallista tuloa ei ole sovellettu  
toukokuusta 2020 lähtien. Tämä väliaikainen lakimuutos  
on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. 

Hallitus esittää nyt, että erityisestä sovittelujaksosta ja 
laskennallisesta palkasta luovuttaisiin pysyvästi. Kerromme 
muutoksesta lisää nettisivuillamme.

Päiväraha nousee  

Kansaneläkeindeksi nousee 4,2 prosenttia ensi vuoden 
alussa. Indeksikorotus nostaa ansiopäivärahan perusosan 
määrää. Perusosa on käytännössä sama kuin Kelan maksa-
ma peruspäiväraha. 

Peruspäivärahan suuruus nousee 35,72 eurosta  
37,21 euroon päivässä. Työttömyyskassan jäsenelle  
maksetaan lisäksi palkkatuloihin perustuvaa ansio-osaa, 
joka yhdessä perusosan kanssa muodostaa ansiopäivärahan. 

Indeksikorotus nostaa myös lapsikorotuksia. Lapsi- 
korotuksiin on esitetty lisäksi 20 prosentin ylimääräistä  
korotusta vuodelle 2023. 

Toteutuessaan korotuksia maksetaan yhdestä lapsesta  
7,01 euroa, kahdesta lapsesta 10,29 euroa ja kolmesta  
tai useammasta lapsesta 13,26 euroa päivässä. 

Poikkeuksia aukioloajoissa vuodenvaihteessa

Työttömyyskassa saa vuoden alussa käyttöön uuden  
maksatusjärjestelmän. Järjestelmäuudistuksen vuoksi  
työttömyyskassan palvelut ovat suljettuina vuoden- 
vaihteessa, myös tästä löydät lisätietoa nettisivuiltamme.

  

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Postiosoite:  PL 100, 00531 Helsinki
Sähköposti: tkassa@jhlkassa.fi

Vuodenvaihteen muutoksia

tyottomyyskassa.jhl.fi

JHL työttömyyskassa tiedottaa

2022-07-tyottomyyskassa-paivitetty.indd   12022-07-tyottomyyskassa-paivitetty.indd   1 4.11.2022   12.47.174.11.2022   12.47.17



TEEMU SIEPPI
syntynyt 1983 

KOTIPAIKKA
Rovaniemi

KOULUTUS
putkiasentaja,  

opiskelee rakennus- ja 
yhdyskunta- 

tekniikan insinööriksi 
(Lapin amk)

PERHE
4 lasta, naisystävä 

ja 2 koiraa

HARRASTUKSET
ulkoilu koirien ja  
perheen kanssa, 

uuden kodin parissa 
puuhastelu10

kuukautta 
JHL:ssä

4
opinto-
vuotta
edessä

2
koiraa

8
vuotta

rovaniemeläinen

4
lasta

30
pullaa

työpaikalle
Nam nam  

-toimikuntaan

5
kravattia

M I N Ä

Puuhaa piisaa, mutta 
huumori ei lopu
Lapin keskussairaalan ammattimies Teemu Siepin arki 
on tasapainottelua työn, perheen ja uuden kodin välillä. 
Nyt ruuhkavuosien täytteeksi on tullut myös koulu.
teksti Heta Pirttijärvi kuva Kaisa Sirén

– Koulutyöt jäävät viime 
tinkaan, mutta lopuksi 
olen tyytyväinen, että 
sain taas yhden tehtyä.

7
eri

työ-
paikkaa
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Teemu Sieppi paljastaa motiivilehti.fi
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E nsin kiviä satoi eri puolille Annelin 
kehoa; hartioihin, rintaan, jalkoihin.  
Aiemminkin häntä oli purtu ja lyöty, 
mutta kivitys oli uutta. Sitten silmittö-

män raivokohtauksen saanut iltapäiväkerholainen 
poimi maasta pesäpallon kokoisen kiven, tähtäsi ja 
sinkosi sen kohti Annelia. Se oli täysosuma.

Teräväreunainen kivi teki pintahaavan Annelin 
vasemman kämmenen selkäpuolelle. Siitä vuosi 
hiukan verta, mutta hän tuskin huomasi sitä.

– Tunsin kipua, mutta adrenaliiniryöppy oli niin 
valtava, että toimin vaiston varassa. Hätävarjelun 
nojalla otin kiinni lapsesta ja pidin häntä aloillaan 
noin kymmenen minuuttia, hän kertoo.

Samalla Anneli selitti pojalle, ettei ole mitään 
hätää. Hän päästää irti, kun tämä on rauhoittunut.

Suojatakseen väkivaltaisesti käyttäytyneen tois-
luokkalaisen yksityisyyttä Anneli esiintyy jutussa 
muutetulla etunimellä. Myöskään hänen koti- 
paikkaansa eikä koulun ja iltapäiväkerhon nimeä 
ei paljasteta. Toimitus on nähnyt tapahtumaa ja  
vammaa koskevat dokumentit.

Jänteet ja nivelet murskana
Kun tilanne oli ohi, Anneli rekisteröi kovan kivun, 
joka levisi kämmenestä ja ranteesta kohti kyynär-
vartta. Samalla koko käsi alkoi turvota.

Koska vamma ei syntynyt koulupäivän aikana 
vaan iltapäiväkerhossa, hän soitti esihenkilölleen  
ja kysyi neuvoa, mihin mennä näyttämään kättä. 
Iltapäivätoiminnasta vastasi yksityinen päivähoito- 
ketju, jonka työtapaturmavakuuttaja oli Fennia. 
Sieltä Anneli ohjattiin suoraan Terveystalon orto-
pedille.

– Kipu oli niin valtava, että epäilin ranteen ja 
kämmenluiden murtuneen. Röntgen paljasti, että 
kyseessä on nivelten ja jänteiden vioittuminen.

Anneli määrättiin ensin kuukauden sairaus- 
lomalle, jonka jälkeen sitä jatkettiin kuukausi ker-
rallaan. Möhkäleeksi turvonneessa kädessä täytyi 
pitää kompressiohihaa ja -hanskaa. Yöksi käteen 
neuvottiin laittamaan raajaa tukeva lepo-ortoosi.

Työtapaturma sattui melko tarkkaan kaksi 
vuotta sitten. Se muutti Annelin elämän.

”Kerran on uhattu jopa puukolla”
Anneli ei ole ainoa työpaikkaväkivallan uhri.  
Kunta10-tutkimuksen mukaan väkivalta- tai uhka- 
tilanteita kokee 45 prosenttia kunta-alalla työsken-
televistä naisista, miehistäkin kolmannes.

Myös yksityisellä sosiaalialalla työväkivalta on 
yleistä. Noin kolmasosa yksityisen sosiaalihuollon 
laitospalveluiden työpaikkatapaturmista aiheu-
tuu väkivallasta tai toisen henkilön aiheuttamasta 
vahingoittumisesta. Se on tuntuvasti enemmän 
kuin muilla aloilla tai esimerkiksi palvelu- 
ammateissa, missä väkivallasta johtuvia työ- 
paikkatapaturmia on alle viisi prosenttia.

JHL:läinen lähihoitaja ja tiimivastaava Petra 
Haapa-aro tunnistaa ilmiön. Nykyisessä työ- 
paikassaan CP-Liiton asumispalveluissa hän ei 
ole kohdannut asiakkaiden väkivaltaista käytöstä, 
mutta aiemmissa hoitoalan työpaikoissa väkivalta 
on ollut sekä sanallista että fyysistä.

– Kerran on uhattu jopa puukolla. Useimmiten 
on heitelty tavaroita tai yritetty lyödä tai potkia, 
hän kertoo.

Väkivallan purkaukset voivat johtua esimerkiksi 
asiakkaan muistisairaudesta tai mielenterveys- ja 
päihdeongelmista.

– Tilannetta ei helpota henkilöstön suuri vaihtu-
vuus ja perehdytyksen puute. Hoitajan ja hoidetta-
van välille ei synny luottamussuhdetta, ja se lisää 
väkivaltaa ja sen uhkaa, Haapa-aro sanoo.

Apua kipupolilta ja terapiasta
Annelin käteen tullut vaurio osoittautui pahaksi. 
Toukokuussa 2022 päivätyn erikoislääkärin diag-
noosin mukaan kädessä on algoneurodystrofia 
(M89.0) sekä krooninen kipuoireyhtymä CRPS.

– Hermokipua hirveämpää kipua ei ole. Siihen 
ei ole mitään täsmälääkettä, hän sanoo.

Työtapaturman jälkeen Anneli oli kymmenen 
kuukautta sairauslomalla. Tuona aikana hän kävi 
säännöllisesti käsifysioterapeutilla ja jatkaa edel-
leen käden kuntouttamista kotona. Lisäksi toimin-
taterapeutti antoi lymfahoitoja, jotta käden massii-
vinen turvotus saatiin laskemaan.

Ei yhtään  
kivutonta hetkeä
Pesäpallon kokoinen kivi voi muuttaa koko elämän. Näin 
kävi JHL:läiselle koulunkäynninohjaajalle, kun se osui 
häntä kämmeneen ja ranteeseen.
teksti Ulla Puustinen kuvat Esko Jämsä
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– Hermokipua 
hirveämpää  
kipua ei ole.

ANNELIN vasemman käden toimintakyky 
on alentunut ja sormet jäykät. Kirurgin 

mukaan se on enintään apukäden tasoa.
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PESÄPALLON kokoinen kivi  
voi tehdä tuhoisaa jälkeä  
ja muuttaa koko elämän. 
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Lähde: Kunta 10-tutkimus (2020)

–Olen saanut  
tukea ja  
kannustusta  
läheisiltä ja  
työkavereilta.  
Esimies  
lähetti  
tekstiviestin.

Kroonistuneen kivun takia Annelilla on vahva 
lääkitys, tällä hetkellä Lyricaa nousevalla annos-
tuksella ja lisäksi öisin 3 x 75 milligrammaa Venla- 
faxinia. Jälkimmäinen on mielialalääke, jota käy-
tetään matalina annoksina masennuksen hoitoon. 
Annelin tapauksessa lääkkeen tarkoitus on nostaa 
vähitellen kipukynnystä, jotta elämä olisi edes jol-
lain lailla siedettävää.

Lisäksi hän käy edelleen Husin kipupolilla, 
jonka psykologi opettaa erilaisia menetelmiä kivun 
ja pelkotilojen hallintaan. Kipupolin kautta hän 
pääsi myös unettomuuden hoidon nettiterapiaan.

– Se auttaa rentoutumaan ja saamaan ajatukset 
pois kivusta. Aiemmin olen heräillyt kymmeniä 
kertoja yössä, nyt enää muutaman kerran.

Nukahtamis- tai unilääkkeitä lääkärit eivät 
suostu määräämään, koska lääkekuorma on jo nyt 
niin suuri.

– Kipujen kanssa eläminen on raskasta. On koko 
ajan punnittava lääkityksen hyötyjä ja haittoja.

Kuin pieni kuolema
Kivun lisäksi vasemman käden vammautuminen 
on vaikeuttanut arkea. Anneli on nimittäin vasen-
kätinen. Sillä hän kirjoitti, käytti ruokaillessa veistä 
ja teki muut arjen asiat.

Nykyään Anneli pystyy kirjoittamaan muutaman 
virkkeen vasemmalla kädellä, mutta joutuu kaiken  
aikaa varomaan, jottei käsi rasitu tai saa ulkoisia 
kolhuja.

– Pelkkä ilmavirta tai lämpötilan muutos sattuu. 
Kun eräs oppilas tökkäsi kättä terävällä esineellä, 
se tuntui pieneltä kuolemalta.

Neulominen on jäänyt, samoin uinti ja saunomi-
nen, joista Anneli erityisesti nautti.

Autoa hän voi ajaa vain lyhyitä matkoja. Silloin-
kin ajon aikana pitää liikutella sormia, sillä muuten 
ne saa irrotettua ratista vain rautakangella.

Myös kolmelapsisen perheen talous on heittänyt 
kuperkeikkaa, vaikka työnantajan vakuutusyhtiö 
onkin korvannut lääkärikulut, hoidot ja lääkkeet.

Suurin lovi aiheutui pitkästä sairauslomasta. 
Tuolloin Anneli sai sairauspäivärahaa, joka oli  
70 prosenttia ohjaajan palkasta.

– Siitä meni 20 prosenttia veroa. Miehen palkka 
piti perheen talouden juuri ja juuri pinnalla.

Jotkut vammasta aiheutuneet kulut on pitänyt 
maksaa itse. Esimerkiksi nauhattomia, helposti  
jalkaan sujahtavia kenkiä vakuutusyhtiö on kiel- 
täytynyt maksamasta. Parhaillaan hän jonottaa  
magneettistimulaatiohoitoon, josta toivotaan apua 
kipuihin. Sitä vakuutusyhtiö ei korvaa.

Esihenkilö otti osaa tekstarilla
Henkilöstön turvallisuus on lain mukaan aina työn-
antajan vastuulla. Annelin tapauksessa työnantaja 
epäonnistui tehtävässään. Myös väkivalta- 
tilanteen jälkihoito ontui, sillä lähiesihenkilö oli 
pitkän sairausloman aikana yhteydessä Anneliin 
tasan yhden kerran. Silloinkin tekstiviestillä, jossa 
hän pahoitteli tapahtunutta.

– Jouduin selvittämään monet käytännön asiat 
itse, esimerkiksi mitä todistuksia Kela ja vakuutus-

yhtiö vaativat. Se käy työstä, kun olet heikoimmil-
lasi ja voimavarat vähissä.

Myös lastensuojeluilmoituksen ja rikos- 
ilmoituksen Anneli teki itse. Oikeusjuttua hän ei 
nostanut, koska mahdollinen korvaus kivusta ja 
särystä olisi ollut pieni.

Työtapaturman sattuessa Anneli ei ollut JHL:n 
jäsen vaan liittyi liittoon vasta viime keväänä. 
Mikäli jäsenyys olisi ollut voimassa, hän olisi ollut 
oikeutettu liiton oikeusapuun. Silloin kanteen nos-
taminen ei olisi tapahtunut omalla riskillä.

– Läheisiltä ja kouluyhteisöltä olen saanut tukea.
Nykyään Anneli ei enää työskentele iltapäivä- 

toiminnassa, vaan tekee noin 28-tuntista viikkoa 
koulunkäynninohjaajana – enempään eivät voimat 
riittäisikään. Lisäksi hän pyrkii saamaan valmiiksi 
kesken olevat sosionomiopinnot.

Turvakoulutusta kaikille
Paras keino taata työntekijöiden turvallisuus on 
Petra Haapa-aron mielestä henkilöstön riittävä 
määrä. Hänen aiemmissa työpaikoissaan henki-
löstöä on ollut suositusten mukaisesti 0,4–0,6 asu-
kasta kohden. Tosin aina se ei ole toteutunut.

– Nykyisessä työpaikassa mitoitus on suosituksia 
isompi.  Kun asukaspaikkoja on 11, on työvuorossa 
vähintään kaksi työntekijää.

Monissa sote-alan työpaikoissa on käytössä  
Haipro-järjestelmä, johon työntekijät ilmoittavat 
haittatapahtumista ja väkivaltatilanteista. Ilmoi- 
tusten perusteella epäkohtiin voidaan puuttua.

 Työurallaan Haapa-aro on törmännyt ilmoitus-
ten laiminlyöntiin ja hyssyttelyyn.

– Ikävät asiat halutaan lakaista maton alle. Toi-
saalta työntekijöitä turhauttaa se, että heidän teke-
mänsä ilmoitukset eivät johda mihinkään.

Haapa-aro painottaa henkilöstölle tarjottavan  
turvallisuuskoulutuksen merkitystä. Joissain työ-
paikoissa on tarjolla puhejudoa, toisissa taas 
MAPA-koulutusta, joka valmentaa haastavan asiak-
kaan kohtaamiseen ja turvalliseen kiinnipitoon.

Haapa-arolla on hyviä kokemuksia Turvanvuoksi 
Oy:n koulutuksesta, jonka Pääkaupunkiseudun 
yksityisen sosiaali-, terveys- kasvatusalan henkilö-
kunta JHL tarjosi jäsenilleen.

– Kouluttajalla oli kokemusta sote-alalla työsken-
telystä, ja hän räätälöi koulutuksen osallistujien 
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Lähestymistapaa Haapa-aro piti käytännön- 
läheisenä: mitä seikkoja kannattaa huomioida 
asuntoon tai potilashuoneeseen mennessä, kuinka 
varmistaa turvallinen poistuminen tilanteesta, 
miten asemoida itsensä asiakkaaseen tai potilaa-
seen nähden ja millainen lääkitys hänellä on.

– Myös parityöskentely lisää turvallisuutta, 
mutta se taas riippuu henkilöstön riittävyydestä. 
Ensiapuna voi olla bluetooth-yhteys työkaveriin, 
joka voi tarvittaessa hälyttää apua, Haapa-aro 
vinkkaa.

Hyvinä ja huonoina päivinä
Annelilla on edessään loppuelämän mittainen kun-
toutus, jotta käden nivelet eivät kokonaan jäykisty. 

NÄISSÄ KUNTA-ALAN AMMATEISSA  
KOETAAN ENITEN VÄKIVALTAA JA  
 SEN UHKAA (%)
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KERRO TYÖNANTAJALLE. Jos kohtaat työssä uhkailua tai väkivaltaa, ilmoita asiasta 
aina esihenkilölle ja työnantajalle ja mielellään myös työsuojeluvaltuutetulle. Työn-
tekijän turvallisuus on työnantajan vastuulla.
 
ILMOITA POLIISILLE. Jos joudut väkivallan kohteeksi, tee rikosilmoitus. Vain siten 
uhri voi vaatia korvauksia tekijältä oikeudenkäynnissä. Rikosilmoitus kannattaa 
tehdä, vaikka tekijä olisi alaikäinen.
 
KORVAUS TEKIJÄLTÄ. Tekijä vastaa työväkivallan kohteelle aiheuttamastaan tila- 
päisestä haitasta. Jos tekijä on varaton, korvauksia kivusta ja särystä voi hakea 
Valtiokonttorilta kolmen vuoden kuluessa oikeudenkäynnistä.

SAIRAUSPÄIVÄRAHAA VAKUUTUSYHTIÖLTÄ. Työnantajan vakuutusyhtiö maksaa laki-
sääteisen työtapaturmavakuutuksen perusteella sairauspäivärahaa ja korvausta 
pysyvästä haitasta väkivallan kohteeksi joutuneelle.

KÄSITELKÄÄ TILANNE. Väkivalta jättää aina jäljen uhriin ja muihin paikalla olleisiin. 
Traumatisoiva tilanne on syytä käsitellä työpaikalla joko porukalla tai ammattilaisen 
johdolla. Myös työterveyshuolto voi auttaa.

Työ & väkivalta

Lisäksi hän joutuu pitämään kompressiohihaa ja -hans-
koja todennäköisesti loppuikänsä.

Käsikirurgin toukokuisen lausunnon mukaan  
vasemman käden haitta on merkittävä. Hyvin herkästi  
paheneva kipu mekaanisesta ulkoisesta ärsytyksestä.  
Sormissa huomattavaa jäykkyyttä. Vasen käsi enintään 
kohtalaisen apukäden tasoinen, lukee potilas- 
kertomuksessa.

Lopullinen arvio vamman haitta-asteesta tehdään 
ensi keväänä. Silloin selviää, millaisen korvauksen 
vakuutusyhtiö maksaa pysyvästä haitasta. 

Anneli on katkera. Huonoina päivinä hän tuntee 
vihaa, surua, epäreiluuden tunnetta. Parempina päivinä 
hän ajattelee, että asiat voisivat olla vielä huonommin.

Hänet vammauttaneelle pojalle Anneli ei osaa olla 
katkera. Tämä tuli haastavista kotioloista eikä osannut 
hallita käytöstään.

– Vika on aikuisissa. Miksi ei reagoida ajoissa, jos 
huomataan, että lapsi tarvitsee eristystä tukea, ja miksi 
tukitoimia on niin vaikea saada?

Koulunkäynninohjaajan työstä Anneli puhuu läm-
möllä, vaikka se alipalkattua onkin.

– Työskentelen erityisluokalla, jonka oppilailla on 
keskittymis- ja muita neuropsykiatrisia haasteita. Kehi-
tystä tapahtuu, kun tavoitteet on asetettu oikein ja 
edistymiselle varataan riittävästi aikaa.

Tulevaisuudessa Anneli haaveilee koulusosionomin 
työstä, jolloin hän toimisi koulukuraattorin työparina. 
Kokopäivätyöhön hän ei usko koskaan kykenevänsä. □
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Livohkan joulu, uusivuosi ja loppiainen
Joulu 22–27.12.2022 5 vrk
Uusi vuosi 29.12.2022–3.1.2023 5 vrk 
Loppiainen 5.–10.1.2023 5 vrk   

• 2 hengen mökki  290 € / 5 vrk
• 4 hengen mökki 340 € / 5 vrk
• 6–8 hengen saunallinen mökki    485 € / 5 vrk
• punainen tupa (6 hlö) saunallinen mökki    550 € / 5 vrk

Pelkkä mökkimajoitus, ei muita palveluita. 
Sisältää liinavaatteet ja pyyhkeet petipaikkojen mukaan. 
Yleinen sauna lämmin joka ilta. 
Ei mahdollisuutta ruokailuihin. 

Varaukset: livohkashop.jhl.fi

JHL:n jäsenten lomaedut:
Livohka
Suojalan maja
Koskenpään lomakylä
Holiday Clubin lomaviikot
Laakasalon loma-asunto
Lomahuoneisto Levillä
Vierumäen huvilat
Risteilyt ja hotellit
jhl.fi/lomaedut

Vierumäen huvilat 
sijaitsevat Päijät-Hämeessä loistavista 
liikuntamahdollisuuksista ja 
luonnosta tunnetulla Vierumäellä. 

Molemmissa huviloissa on 
3 makuuhuonetta, 8 vuodepaikkaa, 
hyvin varusteltu keittiö, takka ja sauna.

Majoituspaikan minimivarausaika 
on kaksi yötä. Sesonkina 750 € / viikko,
Sesongin ulkopuolella 500 € / viikko.

Varaukset: jhl.fi/lomavaraamo

UUSI

Livohka ja Vierumäki mainos Motiiviin 10-2022 copy x.indd   1Livohka ja Vierumäki mainos Motiiviin 10-2022 copy x.indd   1 30.9.2022   9.24.0230.9.2022   9.24.02



Kysy
Askarruttaako mieltäsi jokin työ- 
elämään liittyvä kysymys? Lähetä 
se osoitteeseen motiivi-lehti@jhl.fi. 
Välitämme sen eteenpäin.

Lue lisää
KKO 2019:104 
KKO 2020:38 
Rikoslaki 39/1889: finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1889/18890039001

På svenska
Läs lagkolumnen på 
motiivilehti.fi/sv fr.o.m. 30.11

L A K I

Mikä on jatkossa  
ahdistelua? Elsa Vasama, lakimies

JHL:n oikeudellinen toimialue 
elsa.vasama@jhl.fi

VOIMASSA OLEVAN RIKOSLAIN mukaan sek-
suaalinen ahdistelu on fyysistä häirintää,  
kuten koskettelua. Pelkkä lounasjonossa 
toisen hipaisu tai olkapäähän koputus ei 
kuitenkaan ole rikos. Myöskään pelkän 
halaamisen ei yleensä voida katsoa täyttä-
vän tunnusmerkistöä. Teolta edellytetään 
tietynlaista intensiivisyyttä. 

Tällä hetkellä vain fyysinen ahdistelu 
on rikos. Sen sijaan sanallista häirintää ei 
nykyisellään tulkita ahdisteluksi. Vuoden-
vaihteen alusta alkaen tähän on tulossa 
muutos, sillä seksuaalinen ahdistelu tulee 
aikaisempaa laajemmin rangaistavaksi. 

Ensi vuoden alusta sanalliset ilmaisut ja 
viestien tai kuvien lähettäminen sekä muut-
kin teot, jotka voimakkuutensa tai toistu-
vuutensa vuoksi voidaan rinnastaa vaka-
vuudeltaan kosketteluun, ovat seksuaalista 
ahdistelua. 

Aiemmin mainitun kaltaisista teoista 
on voitu rangaista esimerkiksi kunnian- 
loukkauksina. Muutos parantaa ja selkeyt-
tää uhrien asemaa, sillä muutkin kuin kos- 
ketteluteot voivat jatkossa olla seksuaali-
rikoksia.

Rikoslaki ei jatkossakaan suoraan määritä 
sopivan ja sopimattoman käytöksen rajoja. 
Muut kuin tunnusmerkistön mukaiset  
kosketteluteot voivatkin käytännössä olla 
melko tulkinnanvaraisia.

Teon rangaistavuus edellyttää, että se 
on omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta, eli henkistä ja fyy-
sistä koskemattomuutta. 

TEKIJÄN TOIMINTAA ARVIOIDAAN siitä näkö-
kulmasta, miten normaali ihminen tekoon 
yleensä reagoisi kyseessä olevissa olo- 
suhteissa, kuten työpaikalla. Ihmiset rea-
goivat asioihin eri tavalla, joten esimerkiksi 
pelkästään yksilön subjektiivinen ylirea-
gointi toisen esittämään kohteliaisuuteen 
on jätetty rangaistavuuden ulkopuolelle.

Työyhteisössä ja työpaikalla yleensä val-
litsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus 
kollegoja kohtaan. Työpaikoilla esiin nouse-
vat häirintä- ja ahdistelutapaukset usein 
sairastuttavat työyhteisön. Esimerkiksi esi-
henkilön ja alaisen väliseltä suhteelta odo-
tetaan käytännössä molemminpuolista eri-
tyistä luottamuksellisuutta. Jatkossa täl-
laiset olosuhteet otetaan rangaistavuutta 
arvioitaessa huomioon.

Rikoslain esitöissä mainitaan liuta erilai- 
sia tyyppitapauksia, jotka jatkossa voisivat  
tulla rangaistavaksi koskettelutekojen 
ohella. Sanallisia ahdisteluna rangaistavia  
tekoja voisivat olla ainakin työyhteisössä 
tapahtuva taivuttelu sukupuoliyhteyteen.  
Samoin sanallista ahdistelua voisi olla 
perusteeton kysely toisen seksuaali- 

elämästä, jos kysely ei suoraan liity virka- 
tai työtehtävien hoitamiseen. 

AHDISTELIJA EI VÄLTTÄMÄTTÄ tavoittele 
seksuaalisella ahdistelulla kiihottumista. 
Tavoite voi olla vallan tavoittelu ahdistelta-
vaan tai muihin nähden tai ahdistelun koh-
teen halventaminen tai nöyryyttäminen. 
Ahdistelun rangaistavuus edellyttää teon 
kohdistamista toiseen henkilöön.

Jatkossakaan toisen vilpitön vaatetuksen  
kehuminen ei ole ahdistelua. Sen sijaan 
epäonnistunut suuteluyritys työpaikan  
pikkujouluissa tai kollegan hameen nosta-
minen voivat siis jatkossa tulla rangaista-
vaksi seksuaalisena ahdisteluna, jonka  
rangaistusasteikko on sakkoa tai enintään 
kuusi kuukautta vankeutta

Lainmuutoksella pyritään päivittämään 
asenteet vastaamaan nykypäivää, ennalta- 
ehkäisemään seksuaalista ahdistelua ja 
edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
Tässä suhteessa muutos on ennen kaikkea 
odotettu ja positiivinen. 

Joka tapauksessa työnantajalla on vel-
vollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan 
seksuaaliseen häirintään oli se rikoksena 
rangaistavaa tai ei. Häirintään työelämässä 
soveltuvat jatkossakin työsyrjintää ja työ-
turvallisuusrikosta koskevat rangaistus-
säännökset. □

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus astuu voimaan  
1. tammikuuta 2023. Samalla myös seksuaalisen ahdistelun 
tunnusmerkistö laajenee. 
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Motiv

BETTY CAUSTON 
Född 1973.

HEMORT 
Esbo.

FAMILJ 
Fyra barn och man.

UTBILDNING 
Idrottsinstruktör 

och barnträdgårds-
lärare.

JOBB 
Barnträdgårdslä-

rare i International 
School of Helsinki.

HOBBYER 
Paddling och  
utomhusliv.

FÖR 22 ÅR SEDAN, när min dotter var två år gammal, var hon 
en liten akrobat. Jag kontaktade cirkusskolan i Esbo och frå-
gade om de hade föräldra-barn-grupper, men det hade de 
inte. En vecka senare återkom de: ”Nu har vi en grupp, skulle 
du vara intresserad?”

Vi tränade i flera år med min dotter, men sedan blev hon 
sju år och tyckte att mamma var tråkig. Hon ville gå i en barn-
grupp.

Då gick jag själv med i cirkusgruppen för vuxna och träf-
fade en annan förälder. Läraren uppmuntrade oss två att testa 
parakrobatik som går ut på att den ena är bas och den andra 
är flygare som klättrar upp på den andra på olika sätt.

När min dotter blev äldre insåg hon att det kanske inte var 
så tokigt att ha en hobby med mamma, så nu har hon och jag 
hållit på i över tio år med parakrobatik. Med henne är vi turvis 
varandras baser.

På onsdagar tränar vi parakrobatik och på fredagar träf-
fas vi med ett kompisgäng i en sal och tränar acroyoga. Det är 
alltså akrobatiska rörelser där man utgår från olika yogaposi-
tioner.

Det är svårt att säga vad som är acroyoga och vad som är 
parakrobatik, tanken med acroyoga är att man flyttar sig fly-
tande från en rörelse till en annan. I parakrobatiken är det mer 
så att man gör en konst och sedan en annan.

Acroyoga funkar inte ensam, men man kan naturligt-
vis träna styrka eller att stå på huvudet. Precis som man 
som paddlare kan öva på styrka och uthållighet, men inte kan 
paddla utan en kanot eller kajak.

I acroyogan finns inget tävlingsmoment och alla delar med 
sig av det de kan. ”Titta vad jag har lärt mig, jag kan lära dig 
också!”

Jag har fått många goda vänner via akrobatiken, man får ett 
särskilt förhållande som bygger på tillit och trygghet. I acroyo-
gan kallar vi oss själva för Cirkus Kuchen. Namnet kommer från 
att vi tycker om att fira födelsedagar eller när det hänt något 
trevligt – och då firar vi alltid med att äta kakor. □

Akrobatik i par

HUR HJÄLPER YOGAN DIG I DITT ARBETE? 
Jag glömmer arbetet helt och är närvarande i stunden.  

Att vara barnträdgårdslärare är fysiskt tungt,  
så jag orkar bättre tack vare träning.  

FAVORITMINNEN? 
Alla våra gemensamma resor, bland annat till Moskva  

och St. Petersburg för att gå på cirkus. 

DET BÄSTA MED ACROYOGA? 
Guldkanten är mitt förhållande till min dotter,  

det är fantastiskt att träna tillsammans  
två gånger i veckan. 

text Michaela von Kügelgen foto Esko Jämsä

MOTIIVI  4545



U U T I S E T

1
JHL TEKEE vaikuttamistyötä myös sen eteen, 
että Suomi on jatkossakin maa, jossa on 
vahva demokratia. Ja jossa ihmisten on hyvä 
elää, asua ja tehdä töitä.

Osana tätä tavoitetta liitto on laatinut 
käsikirjan asioista ja teemoista, joita se 
pitää tärkeinä jäsentensä nykyisen ja tulevan 
hyvinvoinnin kannalta. JHL:n tavoitteet edus-
kuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan ovat hyö-
dyllistä ja ajatuksia herättelevää lukemista 
niin äänestäjille kuin vaaliehdokkaille. 3

JHL EVÄSTÄÄ tulevaa hallitusta muun muassa  
näin:   
• suomalaista työelämää tulee parantaa lain- 
   säädännöllä
• kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta 
   on huolehdittava
• työvoimapulasta kärsiville aloille pitää lisätä  
   koulutuspaikkoja
• väestörakenteen muutos olisi ehdottomasti  
   otettava yhdeksi pääteemaksi
• ilmastonmuutoksen torjuntaa on jatkettava
• kansalaisten mahdollisuuksia osallistua  
   yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tulee  
   vahvistaa. 
Lue tavoitteet kokonaisuudessaan: jhl.fi/edus-
kuntavaalit

2

Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi   Koonnut: Saija Heinonen

Karey&Wayne Kirkpatrick – John O´Farrell
SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!  

Järjettömän hauska musikaali

Lucy Prebble  totuuden hinta  
Poliittinen murha venäläiseen tapaan

suomen kantaesitys 28.1.2023

Anna Krogerus  Minä, tellervo  
Näytelmä sisäisestä vallankumouksesta 

kANTAESITYS 18.1.2023

LIPUT 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) • Ryhmämyynti (03) 752 6000 • www.lippu.fi

JHL vaikuttaa
Ensi keväänä on jälleen aika valita, kenet sinä haluat valtuuttaa  
hoitamaan asioitasi eduskunnassa. JHL on laatinut laajan paketin  
liiton jäseniä koskevista tärkeistä asioista, joihin kannattaa  
kiinnittää huomiota, kun teet äänestyspäätöstäsi.  

JHL:N eduskuntavaali- ja hallitusohjelma- 
tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen: 
1. Taloudellisesti kestävä Suomi
2. Sosiaalisesti kestävä Suomi
3. Ekologisesti kestävä Suomi
4. Vahvempi osallisuus ja demokratia.
Asiakokonaisuuksia käsitellään ja avataan 
lukuisissa pääteemojen alle sijoitetuissa 
tavoitteissa.



Tekijöitä  
tarvitaan 

SUOMESSA väestö vanhenee ja lapsia syn-
tyy entistä vähemmän. Samaan aikaan jokai-
nen meistä ikääntyy. Pohdittavaa riittääkin 
siinä, kuka pitää huolen vanhemmistamme 
tai meistä tulevaisuudessa.  

JHL on mukana tänä syksynä käynnisty-
neessä monivuotisessa tutkimuskokonaisuu-
dessa Tulevaisuuden Suomen tekijät – osalli-
suutta ja yhteistyötä työelämään. Tutkimuk-
sessa etsitään ratkaisuja työelämän akuuttei-
hin ongelmiin. Vastauksia haetaan esimerkiksi 
työvoimapulan ja ihmisten työmarkkina- 
aseman eriytymisen vähentämiseksi. 

Kokonaisuus muodostuu kolmesta osiosta. 
Niissä selvitetään, millaista on ulkomaalaisen 
työntekijän elämä Suomessa, missä on odo-
tettavissa työelämän muutosten aiheuttamaa 
eriytymistä ja mistä löytyy hyviä malleja muu-
tosten kohtaamiseen ja ongelmien ratkomi-
seen. Lisäksi kysytään, miten sukupolvien 

yhteistyöllä voidaan parantaa jaksamista ja 
ehkäistä työvoimapulaa.

Tutkimuskohteena ovat suorittavaa työtä 
tekevät työntekijät. Aineistoa kerätään haas-
tatteluilla, kyselyillä, työpajoissa ja havainnoi-
malla työpaikoilla. Osallistu ihmeessä kyse-
lyyn, jos kohdalle osuu! 

Hanke on luontevaa jatkoa JHL:n omille  
selvityksille väestörakenteen muutoksesta.

Ensi vuonna posti tuo painetun 
Motiivin kuusi kertaa. Lue myös 
verkossa: motiivilehti.fi.

K Y S Y I H M E E S SÄ

Olen kuin ilmaa työ-
paikallani, onko se 

kiusaamista?

TYÖPÄIVISTÄNI on tullut kamalia. Olen 
vähän hiljaisempi kuin muut, mutta ei 
kai se saa olla syy, että minut jätetään 
kaiken ulkopuolelle? Työn tekeminenkin 
on vaikeutunut, kun minulle ei ”muis-
teta” kertoa kaikkea. 

VASTAUS: Solmua kannattaa ilman 
muuta lähteä avaamaan työpaikallasi. 

Työturvallisuuslaissa työpaikka- 
kiusaamisesta käytetään myös sanoja 
häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu. 
Ja epäasialliseltahan kertomasi käytös 
sinua kohtaan vaikuttaa.

Laki kuvailee työpaikkakiusaamisen 
pitkäaikaiseksi, toistuvaksi ja sellai-
seksi vakavanlaatuiseksi kielteiseksi 
käytökseksi, että se vaarantaa työn- 
tekijän terveyden. Se voi olla joko  
fyysistä tai sanallista. 

Kiusaajien käytös tulee ottaa 
puheeksi työpaikalla ja vaatia siihen 
muutosta. Jos arastelet sanoa asiasta 
yksin, ota tilanteeseen mukaan työ-
suojeluvaltuutettu tai luottamusmies, 
jonka kanssa otatte asian yhdessä 
esille. 

Jos tilanne ei parane, ota yhteys 
esihenkilöösi. Mikäli työpaikaltasi ei 
löydy ohjeita, miten ilmoittaa työn- 
antajalle kiusaamisesta, voit käyttää 
tyosuojelu.fi -sivulta löytyvää mallia.

Esihenkilön ollessa kiusaajien jou-
kossa, ole yhteyksissä tämän pomoon. 

Kirjaa muistiin kaikki kiusaamis- 
tilanteet asian mahdollista myöhempää 
käsittelyä varten. 

Jos esihenkilö ei tee mitään tilan-
teen ratkaisemiseksi työyhteisössä, 
voit tehdä ilmoituksen työsuojelu- 
viranomaiselle. Myös työsuojelu- 
valtuutettu voi olla yhteydessä työ-
suojelutarkastajaan.

Työeläketurvan 
tulevaisuus

Työeläkevakuuttaja TELA on 
koonnut Kestäviä ratkai-

suja -paketin, joka sisältää 
keskustelunavauksia työn 
murroksesta, eläkkeistä, 

väestöpolitiikasta ja  
koulutustason nostami-
sesta. Lue aiheista, joilla 

on vaikutuksia eläketurvaan 
ja koko yhteiskuntaan.  

tela.fi/kestavia-ratkaisuja

Lämmin kiitos 
 siivoojille 2.12.

Valtakunnallista  
Puhtauspäivää vietetään 
perjantaina 2.12. Osallistu  
sinäkin ja kannusta myös 
muita huomioimaan sii-

voojien huipputärkeän työn 
merkitys meille ihan kai-

kille. Laita kiitoksesi myös 
someen tunnisteella  

#kiitäsiivoojaa. 
puhtausala.fi

JHL lahjoittaa 
hyvää joulumieltä 

JHL lahjoittaa tänä vuonna 
joulutervehdyksiin varatun 
rahasumman 10 000 euroa 

vähävaraisille lapsiperheille 
Hyvä joulumieli -keräyksen 

kautta. Liiton vuoden- 
vaihteen aukioloajat voit 

tarkistaa JHL:n netti-
sivuilta. Toivotamme kai-

kille rauhaisaa joulua! 
jhl.fi

Kysy ihmeessä 

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

JHL vaikuttaa
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D et kommande riksdagsvalet, den sti-
gande inflationen och de allt dystrare 
ekonomiska prognoserna var samtals-
ämnen som engagerade JHL:s repre-

sentantskapsledamöter på mötet i Vanda.
I många inlägg framkom också en oro över små-

barnspedagogiken och personalbristen som bran-
schen lider av. Anette Karlsson från Borgå var 
en av dem som betonade hur betydande god små-
barnspedagogik är för barnets utveckling.

 – Det är viktigt att JHL fortsätter att kämpa för 
en revidering av lagen om småbarnspedagogik och 
för att göra socionomernas roll tydligare.

Karlsson anser att den nuvarande lagen ger en 
signal till socionomerna som utexamineras från 
yrkeshögskolorna att de inte kan avancera till 
chefsuppgifter under sin daghemskarriär.

– Det är ett nedslående budskap som inte upp-
muntrar kommande socionomer att skaffa sig 
behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.

 Glöm inte realiteterna
Både staten, kommunerna och hushållen har ont 
om pengar. Också representantskapets ordförande 
Eija Paananen påpekade i sitt öppningstal för 
representantskapet att ledamöterna ska vara med-
vetna om de ekonomiska realiteterna.

– Vi som hör till ledningen har orsak att se oss i 
spegeln.  Det är värt att komma ihåg att också små 
önskemål växer sig stora då de multipliceras med 
hela förbundets medlemsantal.

Påminnelsen är aktuell eftersom mötesagendan 
innehöll ärenden som beslut om budgeten, verk-
samhetsplanen och medlemsavgiftens storlek. 

Föreningsåterbäringen väckte diskus-
sion
Mest diskussion väckte en motion som krävde att 
den andel av medlemsavgifterna som återbetalas 
till föreningarna, den så kallade föreningsåterbä-
ringen, bevaras på det här årets nivå.

Motionen anknöt till det förra representantska-
pets beslut om att sänka förbundets och arbetslös-
hetskassans totala medlemsavgift från 1,38 procent 
till jämnt en procent från och med ingången av  

år 2022. Det innebar att intäkterna från medlems-
avgifterna sjönk. 20 procent av de totala intäk-
terna från medlemsavgifterna återbetalas till för-
eningarna, men när de totala intäkterna från med-
lemsavgifterna sjönk, reflekterades det också på de 
intäkter föreningarna får.

Ännu i år har de sänkta intäkterna kompense-
rats föreningarna fullt ut. För nästa år föreslog för-
bundsstyrelsen att kompensationen halveras jäm-
fört med det här året.

Representantskapet ville garantera föreningarna 
verksamhetsförutsättningar och en stark intresse-
bevakning. Därför föreslog ledamot Jarno Streng-
ell att kompensationen år 2023 hålls på samma 
nivå som i år.

– På det sättet får föreningarna ett år tid på sig 
att anpassa utgifterna. Därefter kan kompensatio-
nen sänkas årligen, löd motiveringen.

Ledamöterna Heikki Sopanen och Outi Kor-
vela understödde Strengells förslag och ärendet 
gick vidare till beslutsutskottet för överläggning.

Beslutsutskottet föreslog en kompromiss enligt 
vilken kompensationen nästa år är 75 procent av 
det här årets nivå. Det höjer förbundets utgifter 
med cirka 300 000 euro.

Slut på projektruljangsen, kontinuitet 
istället
Förbundets organiserings- och invandrararbete 
väckte debatt vid behandlingen av verksamhets-
planen. Inom bägge verksamheterna pågår viss-
tidsprojekt som avslutas vid årets slut.

Förbundsstyrelsen föreslog att organiserings-
projektet förlängs med tre år, med fyra projektan-
ställdas bemanning. Beträffande invandrararbetet 
föreslog förbundsstyrelsen att en projektarbetare 
anställs för tre år.

Många representantskapsledamöter ansåg att 
det får vara nog med den här ”projektruljangsen” 
och föreslog istället att fastanställda arbetstagare 
anställs.

Ledamot Marja Sirkka-Ahonen från Tavastehus  
föreslog att två fastanställda och fyra visstidsan-
ställda arbetstagare anställs till organiseringsar-
betet. Dessutom ansåg hon att invandrararbetet 

Medlemsavgiften 
förblir en procent
JHL:s representantskap sammanträdde i skuggan av allt 
dystrare ekonomiska prognoser. 
Text Ulla Puustinen, bild Roope Permanto och Maarit Eloholma, översättning Tua Gunnelius
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JHL:S REPRESENTANTSKAPS�
MÖTE ordnades i Vanda. 

 1 %

22

FÖRMÅNLIG MEDLEMSAVGIFT
År 2023 är den ordinarie medlemsavgiften  

0,7 procent av de skattepliktiga inkomsterna. 
Tillsammans med arbetslöshetskassans  

medlemsavgift blir det jämnt en procent.

ANTAL MOTIONER 
Fackförbundet JHL:s representantskap  

fick ta ställning till 22 motioner.

A X P L O C K

– JHL är stort och förmöget 
men lever inte i överflöd.

representantskapets ordförande  
Eija Paananen

behöver två fastanställda arbetstagare. Ledamot 
Joni Leppänen från Jyväskylä lade ränta på och 
föreslog att åtta personer anställs till organise-
ringsarbetet och två till invandrararbetet.

Efter många omröstningar fattades beslutet att 
anställa två fastanställda arbetstagare till invand-
rararbetet.

– Finland behöver arbetskraftsorienterad 
invandring. Där har förbundet en växande med-
lemspotential, sade helsingforsaren Valli Pruuli, 
som själv har invandrarbakgrund.

Organiseringsprojektet genomförs enligt för-
bundsstyrelsens förslag, dvs. projektet fortsätter i 
tre år till med fyra visstidsanställda arbetstagare.

Medlemsavgiften fortsättningsvis en 
procent
De övriga budgetärendena godkändes enhälligt. 
Också nästa års medlemsavgifter förblir oföränd-
rade.

År 2023 är den ordinarie medlemsavgiften  
0,7 procent av de skattepliktiga inkomsterna.  
Tillsammans med arbetslöshetskassans medlems-
avgift blir det jämnt en procent. Medlemsavgiften 
för en enskild medlem kan ändå som högst vara 
600 euro per år.

Medlemmar som saknar löneinkomster beta-
lar 8 euro i månaden i minimimedlemsavgift. Ett 
undantag utgör de som fyllt 70 år, som fortfa-
rande betalar 5 euro i månaden. □
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Anette Karlsson



KO L U M N I

P ari kertaa kuussa minulle avautuu mahdolli-
suus päästä kurkkaamaan kuukausipalkkaisen 
ihmisen arkeen. Kyseessä on usein kuvaus- 
tai pöhinäpäivä, joka järjestetään perinteisesti 

virka-aikana ja kestää noin kahdeksan tuntia. Nämä 
päivät muistuttavat minua siitä, miksi olen valinnut 
yksinyrittäjyyden. 

Työ itsessään on kiinnostavaa, ja nautin kuvauspäivien 
hektisyydestä. Suurin huolenaiheeni liittyy kuitenkin kaik-
keen työn ulkopuoleiseen. Minulle työpäivän ”palautta-
vat” osuudet ovat täynnä stressitekijöitä. 

 Yksi heikko kohtani on lounas. Perinteinen lounas- 
ravintola näyttäytyy meluisana ja kaoottisena paikkana. 
Joudun ottamaan ruokaa, jota en ole koskaan maistanut. 
Sen jälkeen istun pöytään ja minun pitäisi keskustella työ-
kavereideni kanssa. Työkavereissa ei sinänsä ole vikaa, 
mutta usean puolituntemattoman ihmisen kanssa small 
talkin harrastaminen vie päivän energiavarastoistani huo-
mattavan osan. 

 Lounasravintoloiden lisäksi alani työpaikkojen arki 
koostuu get togethereista, catch up -palavereista, liukuvista 
työajoista ja after workeista. Useimmille ihmisille ne ovat 
luksusta, joiden avulla tutustutaan työntekijöihin ja teh-
dään työstä mielekkäämpää. Itse mietin, miten voin kiel-
täytyä after workeista ilman, että vaikutan töykeältä. Mikä 
toiselle on rentouttavaa jutustelua työkaverin kanssa, voi 
toiselle olla päivän kuormittavin hetki. 

 Ongelma saattaa näyttää pieneltä suurelle osalle 
ihmisiä. Harvoin kukaan pakottaa menemään lounas- 
ravintolaan. On kuitenkin iso kynnys ehdottaa yksin syö-
mistä, jos kirjoittamaton sääntö on se, että kaikki lähtevät 
iloisin mielin yhdessä syömään. 

Ilonpilaajan leiman saattaa myös saada, jos kieltäytyy 
työpäivien ulkopuolisista virkistäytymishetkistä. Firman 
pikkujoulut kuulostavat tilaisuudelta, johon minut saa 
houkuteltua ainoastaan ilmaisen illallisen toivossa. Pahim-
millaan näissä alkoholinhuuruisissa hetkissä sovitaan työ-
asioista, joista juhlista kieltäytyjät jäävät kokonaan paitsi. 

 Olen itse hyvin etuoikeutetussa asemassa, kun pystyn 
työllistämään itseni omilla ehdoillani. Kaikilla kuitenkaan 

Saisinko lounaan, yksin, kiitos!

Eve Kulmala on koomikko  
ja somevaikuttaja. Hän 
nousi maineeseen femi- 
nistisillä Instagram- 
sketsivideoillaan. 

Mietin, miten voin kieltäytyä 
after workeista ilman, että 
vaikutan töykeältä.

ei ole varaa valita. Sitäkin suuremmalla syyllä meidän 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, että työpäivistä karsittai-
siin turha kuormittavuus. 

 Neuroepätyypilliset piirteeni selittänevät omat small 
talk -ahdistukseni. Olen itse tällä hetkellä tutkimuksissa 
mahdollisen autismikirjon ja adhd-diagnoosien takia. 
Diagnoosien tuijottaminen ei kuitenkaan ole pääasia, vaan 
yksilön tarpeet tulisi huomioida oli syy mikä tahansa.

 Ensimmäinen askel voisi olla, että työntekijöiltä kysyt-
täisiin, miten he haluavat viettää taukonsa. Monille juttu-
hetki työkaverin kanssa saattaa olla palauttavaa ja ener-
gisoivaa, mutta toisille lounaan syöminen yksin hiljaisessa 
huoneessa on avain työpäivästä selviytymiseen. □
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Sielu lepää, 
kun hankit 
henkivakuutuksen.
Jotain vanhaa, jotain uutta… entä henkivakuutus? Yhteisenä pariturvana sinä 
ja puolisosi saatte sen entistä edullisemmin. Elämää ei voi käsikirjoittaa, joten 
hanki pysyvästi edullinen henkivakuutus jo tänään.

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

Hyödynnä

liittojäsenen

jäsenetu



S3

Sievi MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää mukavat 
jalkineet, jotka antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttöolosuhteissa. MGuard Roller 
-jalkineissa on jalkineeseen integroitu Metashield®-jalkapöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää 
myös jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä.
MGuard RollerW -talviturvakengissä on lämpimän vuoren lisäksi 90-prosenttisesti kierrätysma-
teriaaleista valmistettu PrimaLoft®-lämmöneriste. Vettähylkivä, hengittävä ja erittäin kevyt Pri-
maLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa. Koko kantaosan 
kattava FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu 
askellukseen. Sievi TractionPro®-pohja varmistaa maksimaalisen pidon ja käyttömukavuutta 
lisää lämmin Alu-pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti.

Lisää turvallisuutta 
Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard RollerW XL+ S3 HRO  Koot 39-48

s i e v i . c o m

Metashield® suojaa 
jalkapöydän päälle 
tippuvilta esineiltä.
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