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Etelä-Suomen ääni 
kuuluviin: työhyvin-
vointi, ympäristö, 
maahanmuutto

Tutustu alueesi 
monipuoliseen ehdo-
kasjoukkoon ja löydä 
oma ehdokkaasi

Näin parannamme 
työelämää ja maa- 
ilmaa: 7 vaaliteesiä  
5 kielellä



Sanotaan se ääneen 
– reilut työehdot 
kuuluvat kaikille!

AKTIIVISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS ja rohkeus 
ovat voimat, joilla yhdessä muutamme työelä-
mää reilummaksi. Otetaan aloite työmarkki-
noiden suunnasta itsellemme. 

JHL:n jäsenet ovat voimaansa käyttäen 
näyttäneet kaapin paikan työnantajille ja vai-
kuttaneet poliittisten päättäjien ratkaisuihin 
useilla paikkakunnilla. Kiitos kuuluu jokaiselle 
poliittiseen vaikuttamiseen ja työtaisteluihin 
osallistuneelle jäsenelle. Yhdessä olemme 
lisänneet arjen turvallisuutta varmistaen 
jäsenten toimeentuloa.

Suomea ei pelasteta työehtoja tai työehto-
sopimuksen sitovuutta heikentämällä, töitä
ulkoistamalla tai työtaisteluoikeutta rajaa-
malla. Parempi työelämä rakennetaan panos-
tamalla koulutukseen ja ammattitaitoon, 
oikeudenmukaiseen palkkaukseen, työelämän 
laatuun sekä työllisyyden parantamiseen. Suo-
men vahvuus on toimiva demokratia, osaavat 
työntekijät, sopimiseen ja luottamukseen 
perustuva työmarkkinajärjestelmä sekä vahva 
taisteleva ammattiyhdistysliike. 

On pienipalkkaisten 
vuoro saada 
isompi osuus 
palkankorotuksista!

teija  
asara-laaksonen
JHL:n toimialajohtaja

Kansanedustaja Jussi Saramo:  
Työajan lyhentämisessä 
tarvitaan vahvaa 
ay-liikettä

OLENNAISTA TYÖAJAN lyhentämisessä on huomi-
oida työntekijöiden tarpeet. Samalla ammattiyh-
distysliikkeen tulee olla tarpeeksi vahva, toteaa 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjoh-

taja Jussi Saramo 
– Vahvaa ay-liikettä tarvitaan varsin-
kin työntekijän suojeluun, ettei työn 

kuormittavuus lisäänny niin, että 
työntekijä joutuukin tekemään 
yhtä paljon töitä kuin ennenkin 
mutta vain entistä lyhyemmässä 
ajassa.

Tavoitteena työajan lyhentämi-
nen ei ole ay-liikkeelle uusi. Se oli 
tärkeää työväestölle jo sata vuotta 

sitten ja on sitä edelleen. Ennen 
työaika oli varsinkin teolli-

suustyössä teollistumisen 
alkuaikoina 14 tai jopa 
16 tuntia päivässä läpi 
vuoden. Työväenliike 
ryhtyi jo 1800-luvulla 
vaatimaan työpäivän 
lyhentämistä 8-tun-
tiseksi. Suomessa 
siitä säädettiin laki 
vuonna 1917, ja 

viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin 1965.
Saramo huomauttaa, että Suomessa työaikaa 

onkin lyhennetty koko sen ajan, kun vasemmisto 
on sen puolesta taistellut, eli yli sadan vuoden 
ajan. 

– Jotkut voivat pitää työajan lyhentämistä 
radikaalimpana kuin se onkaan. Myös aikoinaan 
jotkut pitivät 8 tunnin työpäivää utopistisena, 
mutta silti se taisteltiin ja toteutettiin. Nyt pitäisi 
saada taas uskoa siihen, että yhteiskunta voi jälleen 
kehittyä paremmaksi tässä suhteessa.

Tuoreimpia kokemuksia työajan lyhentämi-
sestä on muun muassa Islannista. Kokeiluihin 
osallistui vuosien 2014–2021 aikana eri aloilta 
yhteensä yli 2 500 työntekijää yli sadalla työpai-
kalla. Osallistuneiden työntekijöiden viikkotyö-
aikaa lyhennettiin 40 tunnista 35–36 tuntiin tulo-
tasoa alentamatta.

– Islannissa kokemukset olivat hyviä, vaikka 
mallia ei sellaisenaan otettu kokeilun jälkeen käyt-
töön, Saramo sanoo.

Hän toivoo rohkeita avauksia myös Suomessa.
– Esimerkiksi uusista hyvinvointialueista tulee 

niin suuria, että niillä voisi olla mahdollisuuksia 
kokeilla työhyvinvointia lisääviä uudistuksia. Myös 
ay-liikkeellä on tärkeä rooli tällaisissa uudistuksissa 
ja piloteissa.  

JHL:n haasteet ovat mittavia, siksi on kään-
nettävä katse rohkeasti eteenpäin. Jokaisen 
jäsenen toimeentulosta on huolehdittava elä-
mäntilanteesta riippumatta olet sitten töissä 
kunnassa, hyvinvointialueella, valtiolla, yksityi-
sellä tai kolmannella sektorilla tai työtön. Palk-
karatkaisujen on tuettava tasa-arvoa ja sama-
palkkaisuustavoitetta. On pienipalkkaisten 
vuoro saada isompi osuus palkankorotuksista! 

Otetaan suunta kohti oikeudenmukaisia 
työaikaratkaisuja ja työajan lyhentämistä palk-
katasoa alentamatta. Kokemukset Suomessa ja 
maailmalla ovat rohkaisevia. 

Kanneoikeus on saatava työelämän heikoim-
pien turvaksi – on häpeällistä, että Suomi mate-
lee siinä Euroopan perimmäisessä vaunussa. 

Julkisen sektorin historian suurin mullistus, 
sote-uudistus, on toteutettava vastuullisesti. 
Sekä kuntiin jäävien että hyvinvointialueille 
siirtyvien asema on turvattava. On estettävä 
yritysten oikeus kääriä voittoja jäsentemme 
työehtoja heikentäen. Tukipalvelutehtävissä 
työtä tekevien asema on turvattava.

Kehitämme ja uudistamme työelämää huo-
lehtien myös tulevien sukupolvien työelämän 
laadusta ja ympäristöstä. 

Tässä lehdessä esitellään alueesi vahvat 
ehdokkaat – käytäthän äänioikeuttasi liiton 
parhaaksi! 

Vaalilehti 2022: JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat Päätoimittaja ja editoija: Maarit Uusikumpu Toimittaja: Raisa Musakka Toimituskunta: 
Teija Asara-Laaksonen, Laura Tuominen, Anni Järvinen AD ja taitto: Anna Kalso Kannen kuvitus: Jaakko Seppälä, Roban Konna Oy  
Paino: Botnia Print Oy Ab Ääni-lehti ja sen aluekohtaiset sivut löytyvät myös osoitteesta issuu.com/jhlvasemmisto

Työajan lyhentäminen palkkoja alentamatta on yksi 
ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikaisista tavoitteista. Se on myös 
JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien keskeinen vaaliteesi.

Vaalilehti tehokäyttöön

Tämä JHL:n vasemmiston ja 

sitoutumattomien vaalilehti 

on postitettu kotiin JHL:n 

kaikille jäsenille. Lehden keskellä 

olevat sivut ovat vaalipiirikohtai-

set – alueesi aktiivit ovat koosta-

neet ne juuri sinua varten.

Keskiaukeamalta löydät 

oman vaalipiirisi ehdok-

kaat. Tee palvelus muille ja 

irrota lehdestä ehdokasesittelyjen 

aukeama. Vie se esimerkiksi työ-

paikkasi kahvion seinälle vinkiksi 

työtovereillesi.

Jos joku ehdokkaista on 

töissä kanssasi samalla 

työpaikalla, voit vaikka 

värittää kehykset hänen kuvansa 

ympäriltä vinkiksi muille. Näin 

autat äänestäjiä ja tuot esiin aktiivi-

sia ehdokkaitamme työpaikallanne. 

teksti Raisa Musakka  kuva Markus Sommers
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Liitto tarvitsee myös 
ruohon juuritason 
vaikuttamista

YKSYLLÄ 2018 HELSINGIN kaupun-
gin liikenneliikelaitoksen (HKL) 
silloinen pääluottamusmies 
esitteli tulevan yhtiöittämisen 

vaikutuksia työntekijöille Powerpoint-sul-
keisissa Hakaniemen taukotilassa. Teksti-
massat lähinnä unettivat, mutta pääluot-
tamusmies esitti yhtiön varmana asiana, 
joka oli aivan täpärästi tulosalla – ollut jo 
vuosikaudet.

Pääluottamusmiehen linjalla saattoi 
olla vaikutuksensa: pääluottamusmies 
vaihtui vuonna 2019, ja Raitio- ja metro-
henkilökunnan yhdistys 019 heräsi otta-
maan kantaa yhtiöittämiseen.

HKL oli toimijana trimmattu huippu-
kuntoon: tehokkuusluvuissa liikelaitos 
pesi jopa valtionyhtiö VR:n. Mielialat 
kuljettajien keskuudessa kuitenkin 
laskivat kuin lehmän häntä: tiukat aika-
taulut, olemattomat päätepysäkkiajat 
ja elpymistauoista säästäminen söivät 
työhyvinvointia, lisäsivät kiireen tuntua 
ja nostivat onnettomuusriskiä. Epävarma 
tulevaisuus huoletti monia.

Yhtiöittämistoimet työllistivät HKL:n 
johtoa, mutta samalla juoksevien asioi-
den hoito sakkasi. Ammattiyhdistys yritti 
viestiä henkilöstön tyytymättömyydestä 
yhteistoimintaelimissä, mutta johdolla 
oli kovempi kiire antaa poliitikoille kau-
nis kuva yhtiöittämisen etenemisestä 
kuin kuulla, mitä henkilöstöllä oli sydä-
mellään.

Keräsimme lyhyessä ajassa yhtiöittä-
mistä vastustavaan vetoomukseen yli 600 
työntekijän allekirjoitukset. Yhtiöittämi-
sen uudelleenarviointia vaativaan kunta-
laisaloitteeseen saatiin parissa päivässä yli 

2000 helsinkiläisen allekirjoitukset.
Tilanteeseen turhautuneet työntekijät 

pistivät pystyyn Päätepysäkki HKL:n yhti-
öittämiselle -kampanjan ja sosiaaliseen 
mediaan kampanjatilejä. Kampanjan 
aktiivit suunnittelivat toimintaa, ja seu-
raajia alkoi tulla. Parhaimmillaan kam-
panjan julkaisut tavoittivat useita tuhan-
sia henkilöitä eri puolella Suomea.

Poliittiset puolueet suostuivat keskus-
telemaan kampanjan aktiivien kanssa, 
mutta viestin perille menoa siivitti some-
kampanjan tueksi kerääntyneet tuhannet 
kansalaiset: yhtiöittämistä vastustaneet 
puolueet olivat vähemmistössä asiasta 
päättäneessä Helsingin kaupunginval-
tuuston kokouksessa, mutta sekä ammat-
tiyhdistys että aktiivit olivat saaneet työn-
tekijöiden todellisen kannan perille.

Päätepysäkki yhtiöittämiselle -kam-
panja ei varmistanut HKL:n toiminnan 
jatkoa kaupungin liikelaitoksena. Se kui-
tenkin osoitti kansalaisaktivismin tarpeel-
lisuuden aikana, jolloin poliittiset puo-
lueet sekä virkamiehet tekevät päätöksiä 
välittämättä työntekijöiden sekä kunta-
laisten mielipiteistä. JHL:n selkäranka on 
aktiiviset jäsenet, joiden toiminta ohjaa 
koko ammattiliittojen toimintaa. Sinni-
käs taistelu työntekijöiden oikeuksien 
puolesta on parasta mainosta liitolle. Toi-
vottavasti tämä yhteiskunnallinen kamp-
pailu vahvistaa kansalaisaktivismia sekä 
ammattiliittojen jäsenten aktiivisuutta. 

 
sami mann ja veera luhtala
Päätepysäkki–kampanjan aktiivit, 

HKL:n työntekijät 

Päätöksenteko  
sujuvaksi ja  
yhdistysten työ  
näkyviin

SOTE, MAKU JA HYVINVOINTIALUE, rak-
kaalla lapsella on monta nimeä. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden uudistusta on tehty 
hallinnollisella tasolla yli vuosikymmen, 
mutta kentän aktiiveille ja luottamusmie-
hille jäsenten hyvinvointi on ollut koko 
ajan päällimmäisenä. Lähes kaikilla on 
tiedossa sote-alan ongelmat aina henki-
lömitoituksesta riittämättömään palk-
kaukseen. Lisämausteen tähän soppaan 
on tuonut muuttuva edunvalvonta- ja 
yhdistysrakenne. Rakenteiden muuttuessa 
myös yhdistysten on pitänyt muuttua. On 
pitänyt ajatella, millä yhdistysrakenteella 
parhaiten palvellaan jäsenistöä. 

Meillä Keski-Uudellamaalla päädyttiin 
perustamaan uusi yhdistys, jonne koo-
taan alueella sote-puolella työskentelevät. 
Uuden yhdistyksen perustaminen on 
aikaa vievää ja välillä hermojakin raasta-
vaa mutta myös erittäin palkitsevaa. Uutta 
yhdistystä perustettaessa voi aloittaa 
puhtaalta pöydältä ja luoda uudet käytän-
nöt. Samalla se on oiva tilaisuus päivittää 
jäsentiedot ajan tasalle.

Vastaava toimittaja: Lauri 
Vihervä Editointi: Lauri 
Vihervä, Maarit Uusikumpu 
Toimituskunta: Matti Mamia, 
Simo Mäki, Niina Koskela, 
Sami Mann, Mira Kankare, Valli 
Pruuli, Marja Sirkka-Ahonen, 
Francisco Sánchez Molina, 
Aino-Kaisa Pekonen, Pia Hon-
kanen, Jouni Koivisto, Pasi 
Kousa AD ja taitto: Anna Kalso

ETELÄ- 
SUOMEN  
VAALIPIIRI
sivut 3–10
NÄIN ÄÄNESTÄT 
JHL-VAALEISSA  

JHL:n edustajisto- 
vaalit pidetään  
7. helmikuuta – 
1. maaliskuuta 2022. 
Vaaleissa valitaan jäse-
net JHL:n 120-paikkai-
seen edustajistoon. 

 » Vaalipiirejä on yhdek-
sän, ja voit äänestää vain 
oman alueesi ehdokasta. 
Alueesi määräytyy 
ammattiyhdistyksesi 
kotipaikan mukaan. 

 » Voit äänestää joko 
sähköisesti tai postitse. 

 » Sähköisen äänestyksen 
äänestysaika on  
ma 7. helmikuuta – 
ti 1. maaliskuuta  
klo 12.00. 

 » Postiäänestyksen 
äänestysaika on  
ma 7. – pe 18. helmikuuta 
(palautuskuoren on 
oltava perillä vaalin 
toteuttajalla viimeistään 
ti 1. maaliskuuta). 

Tarkat äänestysohjeet 
löydät kotiisi postite-
tusta vaalimateriaalista. 
Laita päivät muistiin ja 
lue saamasi ohjeet huo-
lellisesti.

↗ Raitiovaunukuljettaja Sami Mann pitää aktiivisia jäseniä JHL:n selkärankana ja sinnikästä 
kampanjointia parhaana mainoksena liitolle.

Me aktiivit teemme 
vapaaehtoistyötä 
kelloon katsomatta. 
On tärkeää, että 
työtämme liiton eteen 
arvostetaan.

Uuden yhdistyksen perustaminen vaa-
tii yhteistyötä monen tahon kesken. Tarvi-
taan aktiiveja perustamaan uusi yhdistys, 
vanhojen yhdistyksen tukea sekä aluetoi-
miston apua. Lisäksi matkan aikana voi 
ilmetä yllätyksiä, oli se sitten pankkitilin 
perustamisen hankaluus tai liiton päätök-
senteon aikataulujen seuraaminen, jotta 
asiat menevät sujuvasti eteenpäin.

Haluan olla jatkossa kehittämässä lii-
ton päätöksentekoprosessia sujuvammaksi 
ja tuoda yhdistysten tilannetta paremmin 
esille. Me aktiivit teemme vapaaehtois-
työtä kelloon katsomatta. On tärkeää, että 
työtämme liiton eteen arvostetaan. Tämä 
on viesti, jonka haluan viedä mukanani 
myös JHL:n edustajistoon! 

pia honkanen
edustajiston jäsen, 
lähihoitaja, 
pääluottamusmies 
Keski-Uudenmaan 
Sote JHL ry 873
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Panostuksia työhyvin
vointiin tarvitaan nyt

YÖKYVYN JA TYÖHYVINVOINNIN ongelmat 
maksavat Suomen taloudelle jopa 40 mil-
jardia euroa vuodessa. Hinta muodostuu 
menetetystä työpanoksesta, etuuksista 

sekä terveydenhoidon kuluista. Yli puolta valtion 
budjetista vastaava hintalappu on suuruusluokal-
taan uskomaton, mutta ei kiveen hakattu. Siihen 
voidaan vaikuttaa esimerkiksi paremman työhy-
vinvoinnin avulla.

Ainaisen kurittamisen sijaan meidän tulisikin 
nostaa työssäjaksaminen työllisyystalkoiden kär-
kitoimeksi. Seuraavan kerran, kun työllisyyden 
nimissä kuullaan esityksiä perusturvan leikkauk-
sista, toivon todella, että mahdollisimman moni 
kysyy, olemmeko jo tehneet kaiken voitavamme 
työntekijöiden jaksamisen eteen. Se on paitsi kan-

ruoanvalmistus, sairaanhoito, varhaiskasvatus 
ja kiinteistönhuolto, vaikuttaa meidän kaikkien 
hyvinvointiin. 

 Koronapandemia onkin todennäköisesti lisän-
nyt työn kuormitusta ja turvattomuuden tunnetta 
erityisesti niillä työpaikoilla, joissa tilanne on jo 
aiemmin ollut hälyttävä. Kokemukset työssäjak-
samisesta seurasivatkin Työolobarometri 2020 
-tutkimuksessa edellisten vuosien linjaa: erityisesti 
naiset ja kunta-alan työntekijät kokivat muita 
useammin työtä olevan liikaa ja sen uuvuttavan.

 Työolobarometri seuraa vuosittain työelämän 
laadun kehittymistä. Kaikkia koronan aiheuttamia 
muutoksia emme tietenkään vielä näe uusimmasta 
Työolobarometristä, sillä kesällä 2020 näkymät epi-
demian vaikutuksista olivat hyvin erilaiset kuin nyt.

 Vaikka muutokset eivät ole suuria, ovat 
tulokset huolestuttavia. Työnsä kokee edelleen 
henkisesti rasittavaksi yli puolet ja fyysisesti kuor-
mittavaksi yli kolmannes palkansaajista. Monet 
kuormitustekijät ovat voimakkaasti sukupuolittu-
neita ja niiden erot työnantajasektoreilla suuria.

 Työuupumus ja mielenterveysongelmat ovat 
kestämätön tragedia ihmiselle mutta myös valtava 
yhteiskunnallinen ongelma. Poissaolot ja työky-
vyttömyys kasvattavat kansantalouden menoja ja 
pienentävät tuloja. Ne tulevat kalliiksi myös työn-
antajille heikentyneen tuottavuuden ja suorien 
lisäkustannusten vuoksi. Sinänsä yksistään jo riit-
tävän hyvä syy, inhimillisen tragedian välttäminen, 
ei siis ole ainut syy investoida työuupumuksen ja 
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseen.

 Monet yritykset ja organisaatiot ovat jo raken-
taneet hyviä toimintamalleja, joiden levittämistä 
valtiovalta voi edesauttaa. Työolobarometrin 
mukaan kaksi kolmesta koki, että omalla työpai-
kalla on ainakin jossain määrin pyritty vaikut-
tamaan työntekijöiden terveyteen. Myös uusia 
lainsäädännöllisiä keinoja työssäjaksamisen edistä-
miseksi etsitään parhaillaan esimerkiksi osana yli 
55-vuotiaiden työllisyyspakettia. 
 

aino-kaisa pekonen
kansanedustaja,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan  
puheenjohtaja, Riihimäki

 Kansanedus-
taja Aino-Kaisa 
Pekonen on 
huolissaan 
kansalaisten 
työssä jaksa-
misesta.

santaloudellinen myös työnantajien ja ennen kaik-
kea työntekijöiden etu.

 Koronavirusepidemian aiheuttama äkillinen 
muutos on mullistanut työn tekemisen tapoja 
ja vaatinut nopeaa sopeutumista työntekijöiltä. 
Vaikutukset eivät ole jakautuneet tasaisesti eri 
ammattiryhmien välillä.

 Näyttää siltä, että monilla aloilla muutokset 
työhyvinvointiin olivat pieniä tai jopa positiivisia 
ainakin epidemian alussa. Erityisesti etätyö toi 
mukanaan kokemuksen vaikutusmahdollisuuk-
sista ja vähensi sairauspoissaoloja. 

 Toisilla aloilla epidemia on varmasti aiheutta-
nut muita enemmän turvattomuutta. Etätyömah-
dollisuus ei auta heitä, jotka voivat tehdä työnsä 
vain työpaikalla. Heidän tekemänsä työ, kuten 

Vaikka muutokset eivät 
ole suuria, ovat tulokset 
huolestuttavia. 

Työperäinen maahanmuutto ei saa johtaa 
työehtojen polkemiseen 

SUOMESSA ON hoitajapula. Sitä voidaan helpottaa 
työperäisellä maahanmuutolla. Ennen laajamit-
taista ulkomaisen työvoiman houkuttelua tulee 
pelisääntöjen kuitenkin olla selvillä. 

Työnantajat peräänkuuluttavat paikallista 
sopimista. Paikallisessa sopimisessa kaikki eivät 
ole samalla viivalla. Vasta maahan tullut tai jo 
lähtömaassa työsopimuksen allekirjoittanut ei 
vielä tiedä oikeuksiaan, eikä työnantaja niistä työn-
tekijälle useinkaan kerro. Pystyykö oikeuksiaan 
tuntematon työntekijä oikeasti sopimaan paikalli-
sesti vai tuleeko sopimisesta lähinnä työnantajan 
yksipuolista sanelua? Juuri yksipuolista sanelua 
ammattiliittojen edunvalvonta, luottamusmiehet 
ja työsuojeluvaltuutetut pyrkivät estämään neu-
votellessaan myös niiden työntekijöiden puolesta, 
jotka muuttavat työn perässä Suomeen.

Yleensä kun työnantaja tuo Suomeen työnteki-

jöitä, he tulevat vuoden tai enintään kolmen vuo-
den määräaikaisella työsopimuksella. Mielestäni 
työnantajan tulisi vastata työntekijöistään myös 
työsopimuksen päätyttyä niin, että tänne jäävä 
pärjäisi jatkossakin työmarkkinoilla: osaisi kieltä, 
ymmärtäisi lakeja ja saisi lisäkoulutusta. 

Ehdotan, että työnantaja tekisi työntekijän 
kanssa sekä viranomaisia varten henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelma Hopsin jo ennen työsopi-
muksen allekirjoittamista. Siihen kirjattaisiin, 
kuka on vastuussa mistäkin ja missä aikataulussa 
sekä työntekijän vastuut ja velvollisuudet. 

Maahan tulevilla työntekijöillä tulisi myös 
aina olla edustaja tai tukihenkilö, jolla on vahva 
osaaminen ja tiedonsaantioikeus. Lisäksi viran-
omaisten ja työnantajien pitäisi huolehtia siitä, 
että työsopimusten päättyessä työntekijät pääsevät 
aloittamaan jossain toisessa työssä. 

Työperäinen maahanmuutto ei yksin ratkaise 
työvoimapulaa, vaan muun muassa työolojen, 
työhyvinvoinnin, työn houkuttelevuuden ja palk-
kauksen on oltava kunnossa. 

Lisäksi työntekijän asemaa suojaavan lainsää-
dännön ja viranomaisvalvonnan sekä tilaajavas-
tuiden ja -velvoitteiden määrittelyn pitäisi olla 
kunnossa. Se edistää kaikkien jo työssä olevien 
työntekijöiden työhyvinvointia riippumatta siitä, 
onko hän maahanmuuttaja tai ei. Ulkomailta tule-
vien työntekijöiden rekrytointi ei saa johtaa työeh-
tojemme polkemiseen. 

valli pruuli
lähihoitaja, KaMuT 
maahanmuuttajaver-
koston sihteeri, SAK:n 
edustajiston jäsen, 
Helsinki

Paikal
lisessa 
sopimi
sessa 
kaikki 
eivät 
ole 
samalla 
viivalla.
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JHL´s role in preventing future pandemics

IF THERE IS SOMETHING that the global coronavirus 
pandemic has made clear is that our personal and 
social well-being are directly connected to how we 
treat animals and nature.

 As the “One Health” concept summarizes: 
animal health, human health, and environmental 
health are all intrinsically intertwined and interde-
pendent. The health of one affects the health of all. 

Scientific research shows that 70% of all biodi-
versity has now been lost due to the way we pro-
duce our food and eating a plant-based diet is the 
most important contribution that we can make to 
slow down deforestation, climate change and the 
loss of wildlife. 

At the same time, experts from both the United 
Nations and the European Food Safety Authority 
have identified industrial animal farming as the 
cause of most new infectious diseases in humans 
warning about the risks of creating new pandem-
ics. 

Even though our trade union is not a nature 
protection organization per se, it does represent 
the public and welfare sectors. Since the health of 
our planet is directly linked to human welfare it is 
reasonable to ask how can JHL take an active role 
in preventing future pandemics?

Besides securing benefits such as job stability, 
decent salaries, and paid overtime through collec-
tive bargaining, our Union can also help to pro-
mote environmentally friendly lifestyles within its 
members and incorporate environmental guiding 
principles into its internal policies and practices. 
Additionally, it can take an active role in pressur-
ing governmental authorities to implement the 
much-needed environmental policy changes to 
secure our future well-being and advocate for a 
sustainable green economy. 

Behind deforestation, ocean dead zones and 
biodiversity loss, there is the extremely resource-in-
tensive animal agriculture. Livestock is the world’s 

largest user of land resources, with pasture and 
arable land dedicated to the production of feed 
representing almost 80% of the total agricultural 
land. Few of us are aware that the meat, milk 
and cheese we eat is directly contributing to the 
destruction of nature and causing unimaginable 
cruelty to animals.

We simply cannot claim to care about the envi-
ronment and the ethical treatment of animals and 
continue to eat animal products. Despite the many 
precedents and warnings, the world sleepwalked 
into the coronavirus pandemic, creating incalcula-
ble losses to our lives and the economy.

 If we want to prevent the next pandemic noth-
ing less than a fundamental personal and societal 
shift is needed. As a JHL Council representative 
candidate, I will do my best to support this shift in 
our union. 

Husin tukipalvelut 
mullistuvat – 
tehtäväkuvien 
laajentumisen 
pitää näkyä myös 
palkassa 

Monipalvelumalli 
lisää parhaimmillaan 
joustavuutta ja 
motivaatiota.

HUS ASVIA JA SEN tuottamat tukipalvelut ovat 
suuressa muutoksessa. Se tuottaa yhä enem-
män sote-tukipalveluita koko Uudellemaalle, 
myös perustettaville hyvinvointialueille. 

Husissa kehitetyt monipalvelualueet kat-
tavat etenkin laitoshuollon, asiointipalvelun 
sekä ravitsemuspalvelun työtehtäviä. Hus kou-
luttaa yhteistyössä Keudan kanssa palvelutyön-
tekijöitä. Tähän lisäkoulutukseen voi hakea 
ensisijaisesti laitos-, asiointi- tai ravitsemuspal-
velun työntekijät. Tarvittaessa palvelumallia 
laajennetaan toimintamallin vakiintuessa kos-
kemaan muitakin Husin palvelutyöntekijöitä. 

niina koskela
HUSin pääluottamusmies

Palvelutyöntekijän lisäkoulutus kestää neljä 
kuukautta, jolloin hän opiskelee kaikki osa-
alueet, eli sekä laitos-, asiointi- että ravitsemis-
palvelun työtehtäviä. 

Valmistuttuaan he saavat palvelutyönte-
kijän nimikkeen ja vakanssin. Jokaiseen sai-
raalaan räätälöidään oma palvelumalli, koska 
sairaalat ovat toiminnaltaan erilaisia. Monipal-
velumallin on tarkoitus palvella kaikkia osa-
alueita. 

Olen ollut etuoikeutettu ja saanut tutustua 
eri toimintamalleihin ollessani henkilöstön 
edustaja monipalvelumallin projektiryhmässä. 
Monipalvelun pilotti käynnistyi vuonna 2018 
Porvoon sairaalassa, mutta koronan vuoksi 
sen laajentaminen on viivästynyt. Henkilöstö 
on ollut erityisen kuormittunut pandemian 
vuoksi, ja myös osaavan työvoiman saatavuu-
dessa on ollut haasteita. 

Monipalvelumalli lisää parhaimmillaan 
joustavuutta ja henkilöstön motivaatiota. 
Tämä kuitenkin edellyttää, että laajentu-
neet tehtäväkuvat otetaan huomioon myös 
palkkauksessa, kun tehtävien vaativuutta 
arvioidaan. Näin kannustetaan henkilöstöä 
entistä monipuolisempiin tehtäväkuviin ja 
vahvistetaan HUSin sairaalaosaamisen palve-
lutoimintaa, jota on entistä vaikeampi pilkkoa 
ja ulkoistaa. 

francisco  
sánchez molina
JHL Member, Luonto-
Liitto, Campaign 
Coordinator

jouni koivisto
työsuojeluvaltuutettu, 
Vantaa

Avustajanimike koulu
maailmassa ei ole tätä päivää

OLEN TYÖSKENNELLYT YLI 22 vuotta lasten ja nuor-
ten parissa. Ennen nykyistä pestiäni työsuojelu-
valtuutettuna (Vantaan kasvatuksen ja oppimisen 
toimialue) olin koulunkäyntiavustajana Vantaan 
kaupungin Kytöpuiston koulussa. 

Vantaan kaupungilla koululaisia ohjaa 50–60 
JHL:läistä koulunkäyntiavustajaa. Nimike on 
ollut käytössä Vantaalla pitkään, mutta se ei enää 
kuvasta työn vaativuutta. Se pitäisikin muuttaa 
koulunkäynninohjaajaksi, kuten monissa muissa 
kunnissa on jo tehty. 

Olen nähnyt vuosien varrella avustajan työn-
kuvan monipuolistumisen. Työ on vaativaa, ja 
väkivallan uhka osana koulun arkea vaatii jatkuvaa 
valppautta sekä henkisiä voimavaroja. Hyvät vuo-
rovaikutustaidot korostuvat entistä enemmän. 

Avustajan työ olisi houkuttelevampaa, jos palk-
kaus nostettaisiin vastaamaan työn vaativuutta ja 

pääkaupunkiseudun elin- ja asumiskustannuksia, 
jotka nousevat nopeammin kuin palkka. 

Lisäksi avustajia pitäisi palkata lisää, jotta voi-
daan paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä, 
luoda oppimisen edellytykset ja keskittyä myös 
erilaisiin oppijoihin. Mutta miten saada uusia 
koulunkäyntiavustajia, jos nimike ei houkuttele ja 
palkkakin on surkea? 

 Eating a plant-based diet is the most important contribution that we 
can make to slow down deforestation, climate change and the loss of 
wildlife.

We simply cannot claim to 
care about the environment 
and the ethical treatment of 
animals and continue to eat 
animal products. 
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Petra Erkkilä
sosiaalityöntekijä

Marja Leena Heikkinen
ratkaisukehityspäällikkö, 
varapääluottamusmies

Tiina Aronen
siistijä, 

 jäsenasiainhoitaja

Pia Honkanen
pääluottamusmies, edustajiston 

jäsen, lähihoitaja

143

148

138

153

Samuel Drake 
sosiaaliohjaaja

Katariina Hartikainen 
sosiaaliohjaaja,
 tiimivastaava

Elvira Ansas 
koulunkäyntiavustaja

142

147

137

Kalle Honkanen
tarkastaja

151

Funda Demiri
lähihoitaja, 

Vantaan kaupunginvaltuutettu

Jonna Hannula 
lähihoitaja, 

merkonomi-opiskelija

Maija Amperla 
siivoustyönohjaaja,

städhandledare

141

146

136

Marika Honkanen
siistijä

152

Forrest Brandt
fundraiser

Petra Haapa-aro
tiimivastaava,  

1. varatyösuojeluvaltuutettu

Esko Alhainen  
logistiikkatyöntekijä, 

puheenjohtaja

Outi Hietala  
projektipäällikkö

140

145

135

150

Kaija Berg
tutkimusteknikko

Daniel Fernández Sáez 
raitiovaununkuljettaja

Eliisa Alatalo
viestinnän asiantuntija 

Jaana Heinämäki
lähihoitaja, 

pääluottamusmies

139

144

134

149

JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaista löydät 
omasi. Edustamme lukuisia JHL:n aloja ja ammatteja ja 

haluamme, että sanot sen ääneen - reilut työehdot  
kuuluvat kaikille.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit  
7. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2022

EteläSuomen 
vaalipiirin ehdokkaat
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Mai Kivelä
kansanedustaja,
järjestötyöntekijä

Anu Järveläinen 
valtiotieteiden maisteri

Piia Islander 
media-alan opiskelija

Anneli Korhonen 
toimistosihteeri,
 luottamusmies

Anu Kantonen
kehitysvammaistenhoitaja, 

varapääluottamusmies

173

163

158

178

168

Tarja Kirkkola-Helenius
teknisen toimen sihteeri,

pääluottamusmies

Johanna Joki 
projektipäällikkö,

pääluottamusmies

Mikko Ilanko  
suunnittelija

Ulla Kommonen
asiantuntija (TE-palvelut), 

filosofian maisteri

Juha Kankus 
pääluottamusmies

Jaana Kämäräinen
toimistosihteeri

172

162

157

177

167

182

Ari Kettunen 
työsuojeluvaltuutettu

Jörgen Jensen
raitiovaununkuljettaja

Hanna Hänninen  
sosionomi YAMK, sosiaali- ja 

terveysministerin erityisavustaja

Jouni Kolunkulma
pääluottamusmies

Mira Kankare
laboratorioinsinööri,

varapääluottamusmies

Pekka Kuittinen
johtava tietoasiantuntija

171

161

156

176

166

181

Kaarina Keskikuru 
yhdistyksen puheenjohtaja, 

pääluottamusmies

Johanna Janhunen 
hortonomi,

puistotyönjohtaja

Antti Hyvönen  
lähihoitaja

Jouni Koivisto
koulunkäyntiavustaja,
työsuojeluvaltuutettu

Jani Kalanen 
työkoneenkuljettaja,
pääluottamusmies

Pasi Kousa
työsuojelutarkastaja

170

160

155

175

165

180

Ilpo Kari
puheenjohtaja,

varapääluottamusmies

Noora Isoniemi 
raitiovaununkuljettaja,

yhdistyksen hallituksen jäsen

Kari Hujanen
laboratorioteknikko,
pääluottamusmies

Tiina Koivalo
rekrytoija

Antti Kaajakari
sosiaaliohjaaja

Niina Koskela
pääluottamusmies

169

159

154

174

164

179

Ina Laine
työllisyyskoordinaattori

183



Etelä-Suomen vaalipiiri8  Sano se ääneen – Reilut työehdot kaikille!

Pia Lohikoski
kansanedustaja

Niina Pahtela 
lähihoitaja,

varapääluottamusmies

Mika Malin 
tekninen assistentti

Manki Perukangas
tekstinkäsittelijä,

1. varatyösuojeluvaltuutettu

Marko Muraja
kiinteistönhoitaja

Lea Rajansuo
konduktööri,

työsuojeluvaltuutettu

188

203

193

208

198

213

Laura Lodenius
toiminnanjohtaja

Joni Nyberg
vartija,

alakohtainen luottamusmies

Ville Maanavilja
työsuojelutarkastaja

Tanja Pelttari
vastaava ohjaaja

Nawal Mohamud 
lähihoitaja

Tiina Rajala
koulutussuunnittelija

187

202

192

207

197

212

Jaana Lindvall
osastonsihteeri

Kirsi Nousiainen 
päiväkodin johtaja

Joni Luokkala
ohjaaja,

pääluottamusmies

Ksenia Peltovuori
kurssisuunnittelija,

työsuojeluvaltuutettu

Abdulkadir Mohamud
huoltomies,

luottamusmies

Orjo Pättiniemi
projektikoordinaattori

186

201

191

206

196

211

Tiina Liimatainen
pääluottamusmies

Antti Nerg 
tietopalvelusihteeri,
varaluottamusmies

Markus Lummi
koulunuorisotyöntekijä,

luottamusmies

Jukka Peltokoski
koulutustuottaja,

yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Lari-Valdemar Miniailo
IT-suunnittelija

Valli Pruuli
lähihoitaja

185

200

190

205

195

210

Sari Narmala
työsuojeluvaltuutettu

Veera Luhtala
raitiovaununkuljettaja,
kulttuurialan freelancer

Aino-Kaisa Pekonen
lähihoitaja,

kansanedustaja

Sami Mann
raitiovaununkuljettaja,

luottamusmies

Minna Piironen
laitoshuoltaja

199

189

204

194

209

Sam Laine 
välinehuoltaja,

varapääluottamusmies

184
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Vili Saarnio
järjestötyöntekijä,

luottamusvaltuutettu

Janne Selin
yhteisötyöntekijä

Jan Sund
konduktööri,

pääluottamusmies

218

Mika Viitaja
raitiovaununkuljettaja

234

223

228

Riki Saarimaa
aluehoitaja,

varapääluottamusmies

Heta Tuura
työsuojeluvaltuutettu,

laitoshuoltaja

Jussi Saramo 
kansanedustaja

Jenni Sorvari
mielenterveyshoitaja

217

232

222

227

Sisko Rämä
laitoshuoltaja

Leila Tilvis
työsuojelutarkastaja

Nina Santalahti
laitoshuoltaja

Rainer Åhlberg 
sementtityöntekijä,
pääluottamusmies

Marja Sirkka-Ahonen 
perhepäivähoitaja,
pääluottamusmies

216

231

221

240

226

Riitta Romu
varhaiskasvatuksen 

palveluohjaaja

Sami-Pekka Säynevirta
järjestöpäällikkö

Francisco Sanchez Molina
kampanjavastaava

Julius Sillanpää 
etumies

Irina Zlobina 
pääluottamusmies

215

230

220

225

239

Ilpo Romppanen
AAC-ohjaaja,

pääluottamusmies

Matti Syrjälä 
työpajaohjaaja

Aydin Saiyar
opettaja

Liban Sheikh 
yhteiskuntatieteiden opiskelija

Yousif Mohamed Ibrahim Mohamed
koulunkäyntiavustaja

214

229

219

Minna Vinni
hankinta-asiantuntija,

1. työsuojeluvaravaltuutettu

237

Sampo Villanen
erityisasiantuntija

236
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Digitalisaation 
kustannuksia ei 
saa maksattaa 
työntekijöillä

VALTION VIRASTOJEN tarjoamien palveluiden 
digitalisointi tuottaa parhaimmillaan yhteis-
kunnan eri tarpeisiin nopeita, helppokäyttöi-
siä ja saavutettavia järjestelmiä. Niitä käytettä-
essä tulee voida luottaa tietoturvaan ja tiedon 
tallentumiseen ja siirtymiseen luotettavasti. 

Monialainen viranomaisyhteistyö on vält-
tämätöntä, ja sen varmistamiseksi tarvitaan 
toimivia järjestelmiä. Virastot tarvitsevat myös 
sisäisesti erilaisia järjestelmiä substanssin 
tuottaman arvokkaan tiedon säilymiseksi ja 
käytettäväksi.

Teknologian nopea kehitys, uusien laki-
sääteisten tietojärjestelmien rakentaminen ja 
kehittäminen sekä ylläpito vaikeuttavat viras-
toissa talouden tasapainon ylläpitoa. Syynä on 
se, että järjestelmien kehittäminen ja ylläpito 
rahoitetaan tällä hetkellä valtaosin virastojen 
peruskehyksestä. 

Uudet järjestelmät syövät henkilöstön aikaa 
muilta työtehtäviltä, ja on vaarana, että myös 
niiden kustannukset tulevat työntekijöiden 
maksettavaksi yt-neuvotteluiden muodossa. 
Tilanne on valtionhallinnossa valitettavan 
yleinen ja vastaa lännenelokuvista tuttua tilan-
netta, jossa sankari laitetaan kaivamaan omaa 
hautakuoppaansa.

Virastoilta edellytetään tietyiltä osin kus-
tannusvastaavuutta, johon ei kuitenkaan aina 
päästä. Jos kustannusvastaavuus ei toteudu 
virastotasolla, tulee tämä huomioida avoimesti 
virastojen nettobudjetoinnissa. Julkisen sek-
torin tehostamispaineet ajavat jo nyt useita 
toimintoja rahoitusasemallisesti ahtaalle. Tätä 
on korjattu viime vuosina lisätalousarvioesi-
tyksillä. Pysyvien tarpeiden rahoituksen tulisi 
kuitenkin olla peruskehyksessä turvattu ja 
lisäesityksiä käyttää vain akuuttien ja ennakoi-
mattomien kriisien, kuten esimerkiksi korona-
pandemian rahoitukseen. 

Vuodesta 2023 eteenpäin suunnitellut sato-
jen miljoonien menoleikkaussuunnitelmat 
ovat karua luettavaa, jo ihan ihmisten perus-
oikeuksien toteutumisen kannalta. Rahoi-
tuksen epävarmuus vaikuttaa pitkäkestoisten 
hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ja 
pitemmän päälle lisää kustannuksia. Tämä ei 
ole työntekijöiden eikä veronmaksajien etu. 
Meidän on liittona vaikutettava julkisen sek-
torin palveluiden varmistamiseen sekä virasto- 
että valtiotasolla. Tätä työtä haluan edistää 
myös liiton päättävissä toimielimissä.

Virastojen perustehtävien ja palveluiden 
tuottaminen vaatii ihmistyövoimaa digitalisaa-
tion edistämisestä ja teknologisesta kehityk-
sestä huolimatta tulevaisuudessakin. Digitali-
saatiota, perustehtäviä ja työntekijöitä ei tule 
asettaa rahoitustarpeissa vastakkain. 

mira kankare
laboratorioinsinööri,  
varapääluottamus- 
mies, Ruokavirasto

Jäsenistön edun ajaminen on taito ja tahtolaji

JHL:N EDUSTAJISTOVAALIT lähestyvät. Oletko mietti-
nyt, toimiiko liittosi etujesi mukaisesti? Jos haluat 
asioihin muutosta, on syytä äänestää liittoon 
uudet päättäjät.

Otan esimerkiksi Lahden, jossa toimintoja 
on suuresti yhtiöitetty pois kaupungin omasta 
toiminnasta. Työntekijöitä prosesseissa kuultiin 
muodollisesti, mutta pystyivätkö he todella vaikut-
tamaan. Jos liitto olisi ajanut asioita ponnekkaasti, 
olisivatko asiat nyt toisin. 

Kaupunki on yhtiöittämisissä ajanut henki-
löstön edun sijaan näennäistä taloudellista ja 
oikeistolaista yksityistämisideologian etua. Vain 
taloudellinen näkökulma on merkinnyt: kaupun-
gin yhtiöt on laitettu kilpailemaan, vaikka niillä ei 
aina ole ollut edellytyksiä kilpailla suurten yritys-
ten kanssa. Samalla vain hinnalla on ollut väliä, ei 
laadulla. Tämä on koitunut parinkin yhtiön koh-
taloksi – niitä ei enää ole. Sama oli toteutua myös 
Päijät-Hämeen Aterioissakin. Näissä asioissa olisi 
liiton pitänyt olla hereillä.

Vallitseva oikeistoaalto tekee työnteosta entistä 
riskialttiimpaa. Oikeiston hampaissa on työehto-

pasi kousa
työsuojelutarkastaja, 
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
Lahti 

sopimustoiminta, ja tavoitteena on muun muassa 
paikallinen sopiminen alle minimiehtojen ja 
julkisen puolen lomien leikkaaminen. Työnantaja 
tarjoaa pääsääntöisesti vain huononnuksia. Tästä 
esimerkkinä on Sipilän suursuoritus vientiteol-
lisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta 
miten julkishallinnon lomarahaleikkaukset ja 
työajan lisääminen oikeasti paransivat vientiteol-
lisuutta. Samalla oleellisia teollisuusaloja jäi ulos 
sopimuksesta. 

Perhepäivähoidosta apua  
varhaiskasvatuksen kriisiin
VARHAISKASVATUS ON OLLUT tapetilla työnteki-
jöidensä väsymyksen vuoksi. Se on kriisissä, eikä 
suotta. Varhaiskasvatuslaki määritteli tovi sitten, 
että päiväkotiryhmissä tulee olla kaksi varhais-
kasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Lain-
valmistelussa ei kuunneltu riittävästi kentän ja 
liittojen ääntä. Ei siis huomioitu käytännön työtä 
ryhmissä. 

Nyt on tuskastuttavasti törmätty eri puolella 
Suomea siihen tosiasiaan, että ryhmissä saattaa 
lastenhoitaja jäädä yksin suuren lapsimäärän 
kanssa, koska opettajat ovat suunnittelemassa 
työtään. Laki kuitenkin määrittelee ryhmän suh-
deluvut näin: 1 aikuinen per 7 lasta ja alle 3-vuoti-
aiden kohdalla 1 aikuinen per 4 lasta. Laskemalla 
mukaan poissa olevat aikuiset työnantaja kiertää 
sääntöä aikuisten minimimäärästä. Mihin katosi 
lain tavoite tuoda lisää laadukasta varhaiskasva-
tusta lapsille?

Nyt ison osan työntekijöiden työpäivästä ja jopa 
vapaa-ajasta haukkaa työaikajärjestelyt - siirrot 
ryhmistä toisiin sekä joustot työaikamuutoksista. 
Nämähän kuitenkin kuuluvat työnantajan tehtä-
viin, eikä työntekijän ole pakko joustaa työvuo-
ron alettua tai olla tavoitettavissa vuorokauden 
ympäri. Näin tapahtuu kuitenkin lähes päivittäin. 
Lapsen turvallisuus ja varhaiskasvatus on tietysti 

marja sirkka-
ahonen
perhepäivähoitaja, 
pääluottamusmies, 
Hämeenlinna

turvattava, mutta olisiko aika turvata myös työnte-
kijöiden hyvinvointi lisäämällä henkilökuntaa?

Olin iloinen alkusyksyllä voimaan astuneesta 
ilmoitusvelvollisuudesta: työntekijällä on velvolli-
suus ilmoittaa, jos lapsen turvallisuus on vaaran-
tunut tai siihen on kohdistunut uhka. Pahoin pel-
kään, että käytäntö polkee lain velvoitteen alleen: 
miten ja missä vaiheessa hoitaja tekee ilmoituksen 
kunnan luomaan sähköiseen järjestelmään, kun 

käytännössä hänen pitäisi olla lapsiryhmän kanssa, 
etteivät lapset jäisi kokonaan ilman valvontaa? 

Kunnissa voitaisiin miettiä, helpottaisiko 
perhepäivähoito tilannetta. Perhepäivähoito on 
ammatillista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta 
eikä mitään lonkalta tehtyä höpöhöpö-kasvatusta. 
Palkkaamalla lisää perhepäivähoitajia voitaisiin 
päiväkotiryhmät pitää pieninä ja taata laadukas 
varhaiskasvatus.

Itsellä perhepäivähoitajana oli ilo tänäänkin 
olla läsnä hoitolapsilleni! Kuinka tärkeää olikaan 
seurata vierestä, kun tää auto niinku laskee tätä 
mäkee tänne järveen. Kato, Maaja ja mä katsoin! 
Niin on varmasti kaikille varhaiskasvatuksen työn-
tekijöille! Mahdollistetaan kriisitön työ korjaa-
malla huono tilanne. 

Nyt ison osan työ
päivästä, jopa vapaa
ajasta, haukkaa 
työaikajärjestelyt.

Vain hinnalla on ollut 
väliä, ei laadulla.

Työnantajapuoli korostaa, kuinka yksilöllisillä 
neuvotteluilla asiat saadaan sovituksi. Miksi sitä ei 
käytetä, kun se on nytkin mahdollista? Kiellettyä 
on vain sopiminen huonommin kuin työehtoso-
pimukset ja lait sallivat. Yksittäinen työntekijä on 
helposti nujerrettavissa yksilöllisissä neuvottelussa 
– koko työyhteisö ja joukkovoima eivät niinkään 
helposti. 

Onkin tärkeää, että liiton päättäviin elimiin 
äänestetään osaavia ja vahvatahtoisia ihmisiä aja-
maan jäsenten hyväksi nykyistä parempia työeh-
toja ja -oloja. 



Kumileimasimeksi  
ei kannata jäädä
Rauman kaupungin pääluottamusmies Marjo Justen, 63, jos kuka, 
tietää, miten edustajistossa voi vaikuttaa. Hänellä on 30 vuoden 
kokemus vaikuttamisesta JHL:ssä. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut 
liiton edustajiston jäsen, ja kuluvalla kaudella hän on edennyt 
puheenjohtajistoon.

Millainen vaikuttamisen paikka edustajisto on?

Erittäin tärkeä, koska se määrittää linjat asioihin, 
joista liiton neuvottelijat neuvottelevat. Näitä 
asioita ovat palkankorotukset tai vaikkapa luot-
tamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettujen ajan-
käyttö. Viime syyskokouksen päätös alentaa jäsen-
maksu yhteen prosenttiin oli merkittävä.

Miten edustajiston jäsen voi välttää tunteen kumilei-

masimena olemisesta?

On tärkeää käyttää kokouksissa puheenvuoroja ja 
ottaa kantaa. Kannattaa selvittää käsiteltävät asiat 
etukäteen, tehdä aloitteita ja pyrkiä ottamaan osaa 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sisältöön. 
Myös yhteistyö eri muodoissaan muiden edustajis-
ton jäsenten ja oman alueen jäsenistön kanssa on 
tärkeää. Näin pystyy rakentamaan verkostoja, joita 
voi käyttää alueensa hyväksi.

Olet edustajiston varapuheenjohtaja. Voiko siinä 

asemassa vaikuttaa riviedustajaa enemmän?

Kyllä, koska tietoa saa paljon ja näin pystyy käsitte-
lemään asioita pintaa syvemmältä. Liiton hallitus-
työskentelyn näkeminen on antanut hyvän käsi-
tyksen siitä, mistä asioista päättää liiton hallitus ja 
mistä edustajisto.

Mitkä ovat edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ensi 

kaudella?

Tärkeintä on päättää neuvottelijoiden valtuuksista, 
joilla he pääsevät vaikuttamaan uusien hyvinvoin-
tialueiden ja kunnille jääviin tesseihin. Tarvitaan 
kunnolliset tessit, joissa määritellään minimitaso, 
koska luottamusmiehille on tulossa entistä enem-
män neuvoteltavaa paikallisesti. Heille pitää tarjota 
koulutusta, tukea ja koko organisaation tietämystä. 
Tukipalveluhenkilöstön tulevaisuus tulee turvata. 
Ilman tukipalveluja yksikään lääkäri ei leikkaa, 
eivätkä hyvinvointialueet ja kunnat pärjää. 

Palkkaus on tärkeä tekijä, mutta työhyvinvoin-
tiin ja motivaatioon vaikuttaa tunne siitä, että 
myös tukipalvelutyöntekijät kuuluvat sote-työyh-
teisöön.

Lisäksi työsuojeluvaltuutettujen asemaa tulee 
vahvistaa. Etätyö lisääntyy huomattavasti, ja siihen 
pitää saada hyvät työolot.

Työelämässä tulisi huomioida työntekijän elä-
mäntilanne entistä paremmin. Voisi saada vaikka 
palkatonta vapaata, jos pitää hoitaa tilapäisesti 
omia lapsiaan tai vanhempiaan. Paikallisesti siitä 
ei pysty sopimaan ilman kirjausta tessissä. 

Mikä on ollut ay-urasi huippuhetki?

Vuonna 2019 Rauman kaupunki oli ulkoistamassa 
ruokapalvelujaan. Kampanjoimme Raumalla 
vahvasti ja onnistuimme säilyttämään ruokapal-
velut kunnan omana toimintana, eli siitä tuli niin 
sanottu voitto. Se on ollut urani suurin asia, mutta 
emme olisi ehkä onnistuneet ilman edustajiston 
tuntemusta ja verkostoja. Saimme silloin hyvää 
tukea liitolta ja aluetoimistolta. 

Liittojen on 
edistettävä reilua 
siirtymää

KUINKA SAISIMME NUORIA mukaan liittojen 
toimintaan? Kysymys on liitoissa yleinen ja 
tarpeellinen, mutta samalla se voi olla vir-
heellinen. Oikea kysymys lienee se, kuinka 
ammattiliitot vahvistaisivat ja tukisivat nuoria 
edistämään itselleen tärkeitä asioita organisaa-
tion avulla. 

Vasemmistonuoret järjestää vuosittain 
Tammitapaamisen työelämästä kiinnostu-
neille ja vasemmistolaisille nuorille. Kysymme 
osallistujilta heitä kiinnostavista asioista 
aymmattiyhdistysliikkeessä. Usein he nosta-
vat esiin, että liittoja kyllä tarvitaan, mutta 
ay-liikkeeltä toivottaisiin selkeää viestiä sekä 
yhdenvertaisuutta edistävänä voimana että 
ympäristö- ja lajikriisiin reagoivana toimijana. 
JHL:llä on pohdinnan paikka, miten se edistää 
näitä tavoitteita. 

Tuntuma on, että nuoret tulevat liittoihin 
reippaammin, jos he kokevat järjestäytyneen 
työvoiman kanavaksi vaikuttaa ilmastokriisiin 

Ekologinen kriisi 
on myös tasa-
arvokysymys, jota 
ei voida ohittaa.

ja kasvavaan yhteiskunnalliseen eriarvoisuu-
teen. Nyt ammattiliitot ja nuorten ilmasto- ja 
tasa-arvoaktivismi kaduilla ovat selkeästi eriy-
tyneet, vaikka näin ei tarvitsisi olla. 

Ilmastonmuutos on globaali kriisi, jolla 
on hyvin laajoja vaikutuksia. Ympäristökriisi 
vaikuttaa pahimmin matalan- sekä keskitulo-
tason maissa. Kielteisistä seurauksista kärsivät 
ylipäätään eniten yhteiskunnassa heikoim-
massa asemassa olevat. Siksi ekologinen kriisi 
on myös tasa-arvokysymys. jota ei voida ohit-
taa. 

Tavat, joilla ilmastokriisiin ja muun muassa 
koronapandemiaan sopeudutaan, vaikuttavat 
suuresti julkisen alan työntekijöihin. Pariisin 
sopimuksessa määritelty reilu siirtymä edel-
lyttää ilmastotavoitteisiin pääsemisen lisäksi 
taloudellista demokratiaa: työntekijöiden osal-
lisuuden vahvistamista päätöksenteossa sekä 
ihmisten perusturvan, osallistumisen ja kou-
lutusmahdollisuuksien turvaamista. Ympäris-
tökriisi hidastuu vain tasa-arvoa lisäämällä. 

Vaikuta siis ja äänestä JHL:n edustajistovaa-
leissa! 

 JHL:n 
edustajis-
ton vara-
puheenjoh-
taja Marjo 
Justen 
kannustaa 
olemaan 
aktiivinen 
edustajis-
tossa.

k
u

v
a

: 
P

in
ja

 N
ik

ki

liban sheikh
Vasemmistonuorten 
väistyvä puheenjohtaja

teksti Maarit Uusikumpu

Liity 
joukkoomme 
somessa:)
#JHLvasemmisto  #JHLedustajisto  #JHLvaalit22  #JHLvassit

Käy myös sivuillamme jhl.vas.fi.

Twitter:
@jhlvasemmisto

Facebook:  
facebook.com/
jhlvasemmisto

Instagram:
@jhlvasemmisto

Youtube: Prolecast 
- Ammattiyhdistys-
liikkeen ääni
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Reilut  
työehdot  
kaikille!

Справедливые 
условия труда 
для всех!

Rättvisa 
arbetsvillkor  
för alla!

JHL:n täytyy olla jäsenten arkea 
tukeva ammattiliitto, jossa 

 »  olemme vahvasti läsnä työpai-
koilla emmekä jätä työkaveria 
yksin

 »  taistelemme jokaisen jäsenen 
turvallisen toimeentulon puo-
lesta

 »  kehitämme ja uudistamme työ-
elämää huolehtien myös tulevien 
sukupolvien työelämän laadusta

 »  tavoittelemme työajan lyhentä-
mistä tulotasoa alentamatta sekä 
kanneoikeutta ammattiliitoille

 »  torjumme ilmastonmuutosta 
huolehtien oikeudenmukaisesta 
siirtymästä

 »  teemme päätökset avoimesti, 
oikeudenmukaisesti ja demokra-
tiaa kunnioittaen

 »  toimimme rohkeasti kaikissa 
tilanteissa jäsenten edun mukai-
sesti!

Õiglased 
töötingimused 
kõigille!

JHL on liikmete igapäevaelu toetav 
ametiühing, kus 

 »  oleme töökohtadel näitavasti 
kohal ega jäta oma kolleege üksi

 »  võitleme iga liikme turvalise 
toimetuleku eest

 »  arendame ja uuendame tööelu, 
hoolitsedes ka tulevaste põlvkon-
dade tööelu kvaliteedi eest

 »  taotleme tööaja lühendamist ilma 
sissetulekuid vähendamata ning 
kohtuhagi õigust ametiühingule

 »  võitleme kliimamuutustega, taga-
des õiglase ülemineku

 »  võtame otsused vastu avalikult, 
õiglaselt ja demokraatiat austades

 »  toimime igas olukorras liikmete 
huve silmas pidades!

Ассоциация общественных организаций в 
области сферы благосостояния должна являться 
помогающим своим членам профсоюзом, в 
котором 

 »  Мы имеем прекрасных представителей на 
рабочих местах и не оставляем наших коллег 
и товарищей в беде

 »  Мы боремся за безопасный доход каждого из 
наших членов

 »  Мы развиваем и обновляем рабочие места, 
заботясь также и о качестве работы будущих 
поколений

 »  Мы ставим целью сокращение рабочего 
дня без снижения доходов и выступаем за 
возможность отстаивания интересов через 
профсоюзы

 »  Мы боремся против изменения климата на 
справедливых условиях перехода к новым 
реалиям

 »  Мы принимаем решения открыто, справедливо 
и уважая принципы демократии

 »  Во всех ситуациях мы открыто действуем в 
интересах наших членов!

Fair Working 
Conditions for 
Everyone!

We believe that JHL must be a 
trade union that always supports 
its members their everyday lives, 
and which 

 »  forms a strong presence at the 
workplaces – we must never 
leave a workmate without help

 »  fights for a secure livelihood for 
each one of its members

 »  works to develop and reform 
working conditions, also consid-
ering the future generations and 
their quality of working life

 »  strives to reduce working hours 
without a reduction in wages, 
and to give unions the right to 
raise class action lawsuits

 »  combats climate change and 
aims for a fair climate transition

 »  makes decisions in a way that is 
open, just and respects democ-
racy

 »  acts courageously in its mem-
bers’ interests in all situations!

JHL måste vara ett fackförbund 
som stöder sina medlemmars var-
dag, där vi 

 »  är starkt närvarande på arbets-
platserna och aldrig lämnar våra 
kollegor i sticket

 »  kämpar för att varje medlem har 
en tryggad inkomst

 »  utvecklar och förnyar arbetslivet 
och säkerställer ett högkvali-
tativt arbetsliv för kommande 
generationer

 »  eftersträvar kortare arbetstider 
utan att sänka inkomstnivån 
samt verkar för att fackförbun-
den ska få rätt att väcka talan

 »  bekämpar klimatförändring-
arna och säkerställer en rättvis 
omställning

 »  fattar beslut öppet, rättvist och 
med respekt för demokratin

 »  agerar modigt för medlemmarnas 
bästa i alla situationer!

Sinä päätät!
Äänestä JHL:n vasemmiston ja sitoutumatto-
mien ehdokasta JHL:n vaaleissa 2022! 

Näissä vaaleissa ratkaistaan liiton linja 
seuraavaksi viisivuotiskaudeksi: Miten var-
mistetaan, että palkallaan tulee toimeen? 
Miten käy muun muassa tukipalvelujen 
sote-uudistuksessa? Eteneekö ay-liikkeen 
kanneoikeus? Siirrytäänkö nelipäiväiseen 
työviikkoon? Saadaanko lisää nuoria jäse-
niksi? Tarjotaanko palveluja enemmän 
monikielisesti? 

Edustajisto määrittelee liiton suunnan ja 
tavoitteet. Äänestämällä JHL:n vasemmiston 
ja sitoutumattomien ehdo-
kasta voit vaikuttaa näihin 
ja moniin muihin asioihin. 
 
 
Li Andersson 
opetusministeri,
JHL:n edustajiston  
jäsen 2017–2019, 
Vasemmistoliiton 
puheenjohtaja

Lue lisää: JHL.VAS.FI

Käytä ääntäsi!
JHL:n vaalit pidetään  

7.2.–1.3.2022.
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