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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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– Työelämä on kovassa muutoksessa, ammatteja katoaa, yksi 
ammatti ei välttämättä riitä. Varsinkaan perheellisten ei aina ole 
helppoa lähteä opiskelemaan uutta ammattia. Tukea tarvitaan. 

Kati Kytömaan mukaan pätkätyöläisyys on myös JHL:n väen 
ongelma.

Kytömaa ja Ahonen ovat yhtä mieltä siitä, että JHL:n tulee kai-
kissa tilanteissa toimia rohkeasti jäsenten edun mukaisesti. 

IMMO AHONEN PITÄÄ tärkeänä, että kunta-alallakin työnteki-
jöitä ja heidän työtään arvostetaan.

– Me emme ole vai kuluerä, vaan tärkeä osa palveluiden 
järjestämisessä kuntalaisille. Kaikkien jäsenten eduista on 

pidettävä huoli. Porukalla teemme töitä edunvalvonnassa. Jos ei sana 
auta neuvotteluissa, niin viime kädessä vaihtoehtona ovat työtaiste-
lutoimet. Niihinkin täytyy liiton olla valmistautunut. Joukossamme 
on voimaa.

Uupunutta väkeä työpaikoilla

Kati Kytömaa työskentelee varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen ja 
koulunkäynninohjaajien päätoimisena luottamusmiehenä. Kytö-
maalla on monipuolinen työkokemus. Ennen nykyistä päätoimista 
luottamusmiespestiä hän on tehnyt töitä koulunkäynninohjaajana, 
yksityisenä perhepäivähoitajana ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana.

– Yhä enemmän kunta-alalla pitää kiinnittää huomiota siihen, 
että kaikille jäsenille taataan riittävä toimeentulo. Myös JHL:n puo-
lella pätkätyöläisyys on ongelma.

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta Kytömaan mukaan 
monet ihmiset työpaikoilla ovat aika uupuneita. Sen vuoksi työaikaa 
olisi syytä lyhentää ansiotasoa alentamatta, niin ihmiset jaksaisivat 
työssä paremmin ja pitempään.

Vastaava toimittaja: 
Marja-Liisa  
Vuorenpää-Vainiola

Toimittajat:  
Juha Drufva ja  
Jarkko Mänttäri 

Toimituskunta:  
Raisa Musakka ja  
Maarit Uusikumpu

Taitto: Mari Miikkulainen

AD: Anna Kalso

SISÄ- 
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.

Me emme ole vain kuluerä, vaan 
tärkeä osa palveluiden järjestämisessä 
kuntalaisille. Kaikkien jäsenten eduista 
on pidettävä huoli.

Kaikkien eduista  
pidettävä huoli
Jyväskylän kaupungin työntekijöiden luottamusmiehet Kati Kytömaa ja Kimmo 
Ahonen ovat kokeneita ay-aktiiveja kuntatyöntekijöiden edunvalvonnassa. He 
korostavat, että liiton koko organisaation on ajettava kaikkien työntekijöiden 
etuja tasapuolisesti.

↗ Joukkovoimaa Jyväskylästä edustajistoon. Kuvassa vas. Tiina Kontio, Kati Kytömaa, Kimmo Ahonen, Janne Heinikangas ja Timo Rämö.

teksti ja kuva Jarkko Mänttäri
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NOORA TAPIO, 25

Perhesuhteesi: Avopuoliso

Työ- / opiskelupaikkasi: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen 

tutkinto-ohjelma

Luottamustehtäväsi: Tampereen kaupunginvaltuutettu

Yhdistyksesi: Pirkanmaan erityisalojen yhdistys JHL ry 820 

ILMARI KALLIUS, 23

Perhesuhteesi: Naimaton

Ammattisi: Opiskelija

Työ- / opiskelupaikkasi: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylä

Luottamustehtäväsi: Varapuheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

Yhdistyksesi: 616, Keski-Suomi

Miten ammatti
yhdistysliikkeestä 
tehdään nuorten liike?

OORA TAPIOLLE JA Ilmari Kalliukselle 
yhteiskunnalliset kysymykset ovat tuttuja 
opintojen kautta. Tapio opiskelee yhteis-
kuntatutkimusta Tampereen yliopistossa, 

Kallius taas Jyväskylässä ammattikorkeakoulussa 
yhteisöpedagogiikkaa.

– Koulutus antaa hyvät valmiudet monipuo-
lisiin tehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla ja 
auttaa ymmärtämään yhteiskunnassa vallitsevaa 
eriarvoisuutta. Erityisen kiinnostunut olen työn 
murroksen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
ihmisten arkeen, Tapio kertoo.

– Olen kiinnostunut työttömyydestä ja työttö-
mien palveluista. Myös nuorten järjestäytyminen 
ja ay-liikkeen tulevaisuus kiinnostavat. Se on myös 
yksi syy, miksi olen ehdolla vaaleissa, sanoo Kallius.

Liittojen panostettava viestintään  

niillä kanavilla, joita nuoret käyttävät

Kalliuksen mukaan ammattiyhdistysliike ei vält-
tämättä houkuttele nuoria, vaikka heitä työehdot 
kiinnostavat. Kiinnostuksen osoitti lokakuun 
lopussa Hesburgerin huonoista työoloista syntynyt 
keskustelu. 

– Mielestäni PAM otti loistavasti koppia Hes-
burger-jupakan jälkeen. Työehdoista ei sovita 
anonyymissä keskustelufoorumi Jodelissa, mutta 
Jodelissa on henkilöitä, joita työehdot koskevat.

Kaksi nuorta edustajistovaaliehdokasta kertoo, että työehdot 
ja poliittinen vaikuttaminen kiinnostavat nuoria yhä enemmän. 
Silti heistä monet kokevat liitot yhä etäisiksi.

On oltava selvä visio siitä,  

mitä voidaan muuttaa nyt

Noora Tapion mukaan historiallisesti saavutettui-
hin etuihin vetoaminen ei tuo uusia nuoria jäseniä 
liitoille. 

– Nuorten poliittinen osallistuminen on nou-
sussa, mutta valitettavasti se ei vielä näy ay-liik-
keessä. On tärkeää miettiä, miten innostus voidaan 
kanavoida ay-liikkeen kautta, hän jatkaa.

Tapion mielestä sosiaalinen media on merkit-
tävä poliittinen vaikuttaja, mutta se on yksilökes-
keistä ja kohuvetoista. 

– Somessa on mahdotonta kontrolloida, miten 
alkuperäistä viestiä tulkitaan. Tämä on ay-liikkeen 
kannalta probleema, miten joukkoliike ja indivi-
dualismi voitaisiin tasapainottaa.

Omassa ammattiyhdistystoiminnassaan Tapio 
haluaa tuoda esiin yhdenvertaisuuskysymyksiä, 
sekä kysyä, mitä ilmastotoimet JHL:n pienipalk-
kaisten työntekijöiden kannalta merkitsevät. 
Lisäksi hän nostaa esiin työelämän rasismin. 

Myös Kallius pitää monimuotoisuuden lisää-
mistä tärkeänä. 

Kalliuksen mielestä ay-liikkeen viestintää tulisi 
tehostaa ja puhetapaa muuttaa. 

– Miten ja missä nuoria yritetään tavoittaa, 
kuka puhuu ja millä kielellä? Motiivi -lehdessä on 
usein monien nuorten tähtiammattilaisten haas-
tatteluja, joihin varmasti useat voivat samaistua. 
Mutta onko lehti se muoto, jossa nuoria tulisi 
tavoitella? Tulisiko liiton panostaa entistä enem-
män sosiaaliseen mediaan ja siellä tapahtuvaan 
viestintään, hän kysyy. 

Myös sitä, miten puhutaan, tulisi muuttaa. 
Kallius luopuisi luottamusmiehen kaltaisista suku-
puolisidonnaisista nimikkeistä. Luottamushenkilö 
on 2020-luvun termistöä, vaikka monen korvaan 
se saattaakin tuntua aluksi oudolta. 

Hinnalla ei tarvitse kilpailla

Jäsenmaksun laskemista Kallius ei pidä oikeana 
tienä houkutella jäseniä. 

– Ammattiliiton ei pidä houkutella itseään 
halpuudella. Ennemmin on pohdittava, miksi 
emme saa jäseniä ja mitä pitäisi tehdä toisin. Mitä 
voimme kehittää, missä emme ole onnistuneet? 
Itse en ikinä liittyisi ammattiliittoon sen halpuu-
den takia. 

Kallius kertoo, että nuorten keskuudessa ay-liike 
nähdään ”ihan hyvänä juttuna”, mutta monet ajat-
televat, että ei se vielä kosketa heitä. 

teksti Juha Drufva kuvat Anniina Mannila

 Ilmari 
Kalliusta 
kiinnostaa 
nuorten jär-
jes täy ty mi nen 
ja ay-liikkeen 
tulevaisuus.

↗ Noora  
Tapion  
mukaan 
nuorten 
poliittinen 
osallistuminen 
on nousussa.

↗ Ilmari Kalliuksen ja Noora Tapion mielestä liiton puhetapaa ja viestintäkanavia pitäisi muuttaa paremmin nuoria tavoittaviksi.
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Aina heikomman puolella

TARJA AL HANANILLA Laukaasta on monipuolinen 
kokemus vammaisten oikeuksien puolustamista. 
Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen munuais- 
ja maksayhdistyksen KEMUSI:n puheenjohtajana, 
Munuais- ja maksaliiton Muman hallituksessa sekä 
Laukaan Vammaisneuvostossa.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suo-
rittanut Al Hanan työskentelee nykyisin henkilö-
kohtaisena avustajana yksityisen yrityksen kautta. 
Ammattiyhdistystoiminnassa hän on mukana Kes-
ki-Suomen hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 
433:n hallituksessa sekä jä sen asioi den hoi ta ja na.

– Ammattiosaston kautta olen ollut ajamassa 
henkilökohtaisten avustajien asioita. Kyllä meidän-

kin ääni kuuluu liitossa suhteellisen hyvin. Sieltä 
on saanut apua, jos on tarvittu.

Isona ongelmana Al Hanan näkee sen, ettei 
henkilökohtaisilla avustajilla ole omaa luottamus-
miestä.

– Yksityisiä työnantajia on niin hirmuinen 
määrä. Liiton olisi syytä kehittää luottamushen-
kilöjärjestelmää niin, että meilläkin olisi jatkossa 
vahvempi tuki.

Myös avustajien palkkatason kohottaminen on 
hänen mielestään tärkeää.

– Avustajan työ voi olla hyvinkin kuormittavaa. 
Kyllä työstä pitää saada palkkaa, jolla tulee toi-
meen. 

Henkilökohtaisena avustajana työskentelevä Tarja Al Hanan on 
tottunut asettumaan heikomman puolelle. Hän pitää erityisen 
tärkeänä samojen oikeuksien turvaamista kaikille myös 
työelämässä.

teksti ja kuva Jarkko Mänttäri

On oltava selvä visio, mikä on se 
muutos, vaikkapa neljän päivän 
työviikko, jonka voimme yhdessä 
joukkoliikkeen avulla saavuttaa nyt. 
Ei riitä motivaatioksi puolustaa vain 
saavutettuja etuja.

– HYVÄT TYÖOLOT JA asianmukainen palkka, siinä 
peruslähtökohtani JHL:n edustajistossa, sanoo 
tamperelainen Ilmari Kuokkanen, 55. 

Hän on työskennellyt TAYS:ssa yli 20 vuotta 
sairaalahuoltajana, vuodesta 2017 lähtien työsuoje-
luvaltuutettuna, sekä opiskellut työhyvinvointia ja 
työturvallisuutta. Pesti jatkuu viisi vuotta. 

– Työsuojelussa kipupisteet ovat siirtyneet fyy-
sisestä kuormituksesta psykososiaaliseen kuormi-
tukseen. 

Kuokkasen mukaan teknologia, työntekijöiden 
vähyys, organisaatioiden johtaminen, sekä sijaisjär-
jestelyt sairaslomatapauksissa vaikuttavat eniten 
yksittäisen työntekijän arkeen. 

– Siksi työhyvinvointiin on panostettava, se 
maksaa aina kulunsa takaisin. 

TAYS:SSA ON 8 000 työntekijää ja kuusi työsuoje-
luvaltuutettua, Kuokkanen edustaa 1 150 työn-
tekijää. Ensi vuoden alusta Pirkanmaalla Soteen 
siirtyy kaikkiaan 18 000 työntekijää. 

– Tammikuussa osa työsuojeluvaltuutetuista 
siirtyy sote-puolelle, kun katsotaan, millaiset järjes-
telyt kullakin kunnalla on.

Kuokkasen mukaan Sotessa pääluottamusmies-
ten, luottamusmiesten, sekä työsuojeluvaltuutettu-
jen välinen yhteistyö tulee korostumaan. 

– Maakuntatasolla mennään työsuojelussa 
samaan muottiin, valitaan parhaat käytännöt. 
Neuvottelut käydään työsuojelupäällikkö Taru Koti-

niityn johdolla valmistelevassa maakuntaelimessä 
VATE:ssa. 

Kuokkanen on pannut merkille, että pienillä 
paikkakunnilla työn tekeminen on usein lupsak-
kaampaa, ja suhde työnantajaan on paljon välittö-
mämpi kuin suuremmissa kaupungeissa. 

– Pelkona onkin, että isommat rupeavat jyrää-
mään. Sotessa käydään uudemman kerran kunta-
liitostaistelu.

ALLE 1 900 EURON kuukausipalkka on surkea kor-
vaus rankasta työstä. 

– Ilman väline- ja sairaalahuoltoa ei toimi 
mikään sairaala, siksi lähtöpalkan on alettava kak-
kosella. Muuten työväki karkaa alalta muualle. 

– Nuoriso vieroksuu sairaala-alaa, koska siellä 
näkee kuolemaa ja sairautta, mutta usein unohtuu, 
että useimmiten sieltä lähdetään terveenä pois.

– Korostan, että sairaala-alalla on hyvä työter-
veyshuolto, vapaa-ajan viriketoiminta on melkein 
ilmaista, tarjolla on erittäin hyvät ilmaiset kunto-
salit, joissa on ohjattua liikuntaa huippuasiantun-
tijoiden johdolla, muutamia seikkoja mainitakseni.

Työsuojelutyössä neuvottelutaidot ovat Kuok-
kasen mukaan kaiken a ja o, kun on tekemisissä 
työnantajan edustajien kanssa.

– Myös JHL:n edustajistossa neuvottelutaidot 
ovat perustekijöitä. 

– Alallamme on todellakin koronaväsymystä 
havaittavissa. Etätyön huuma alkaa olla ohitse, 
halutaan takaisin sosiaaliseen elämään. 

– Ne, jotka ovat korona-ajan olleet etulinjassa, 
haluavat puolestaan huilaamaan, kokoamaan pää-
tään, Kuokkanen sanoo. 

Ilman väline ja sairaala 
huoltoa ei sairaala toimi
teksti Juha Drufva
kuvat Anniina Mannila

ILMARI KUOKKANEN, 55

Perhesuhteesi: Avoliitossa

Asuinpaikkasi: Tampere

Ammattisi: Sairaalahuoltaja

Luottamustehtäväsi: Työsuojeluvaltuutettu Taysissa

↗ Tarja Al 
Hanan vaatii 
henkilökoh-
taisten avus-
tajien edun-
val von nan 
te hos  tamista.

 Työ suo  je-
lus sa kipu-
pisteet ovat 
siirtyneet 
fyysisestä 
kuormi tuk-
sesta psyko-
sosiaaliseen 
kuormi tuk-
seen, sanoo 
työsuojelu-
valtuutettu 
Ilmari Kuok-
kanen.
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Kari Harjunpää
koneasentaja, 

yhd. 120

70

Sari Haukipää
ruokapalveluesimies,  

yhd. 349 puheenjohtaja

71

Petteri Heimonen
IT-tukihenkilö,  

pääluottamusmies, yhd. 608

72

Janne Heinikangas
kokki,  

yhd. 616

73

Maarit Helin
lähihoitaja,  

ohjaaja, yhd. 103

74

Sarah Hough
varhaiskasvatuksen  

lastenhoitaja, yhd. 538

75

Veera Kiretti
sosiaaliohjaaja, 

yhd. 151

85

Katariina Kautto
koulunkäynninohjaaja, 

yhd. 258

84

Riitta Kangas
laitoshuoltaja,  

tsv/vplm, yhd. 503

82

Tarja Karvinen
lähihoitaja, 
yhd. 293

83

Tiina Kontio
laitoshuoltaja,  

lähihoitaja, yhd. 616

86

Ilmari Kuokkanen
sairaalahuoltaja, työsuojelu-

valtuutettu, yhd. 139

87

Riitta Mukkulainen
pesulatyöntekijä (työtön), 

yhd. 267

94

Merja Nieminen
projektipäällikkö, 

yhd. 250

95

Lars Norblad
mielenterveyshoitaja,  

luottamusmies, yhd. 583 vpj

96

Päivi Paakkari (sit.)
ravitsemustyöntekijä,  

luottamusmies, yhd. 754 pj

97

Maritta Parkkonen
perhepäivähoitaja,  

pääluottamusmies, yhd. 503

98

Jaakko Pennanen
kiinteistönhoitaja,  

luottamusmies, yhd. 258

99

Johanna Talasmäki
pääluottamusmies, 

yhd. 270

106

Noora Tapio
yhteiskuntatutkimuksen  

opiskelija, yhd. 820

107

Harri Tarvainen
projektityöntekijä, 

yhd. 103

108

Mia Tervo
koulunkäynninohjaaja,  

yhd. 105 sihteeri

109

Mette Toikkanen
henkilökohtainen avustaja,  

yrittäjä, yhd. 433

110

Kirsi Valta
koulunkäynninohjaaja,  

pääluottamusmies, yhd. 288

111

SisäSuomen vaalipiiri
JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaista löydät omasi. 
Edustamme lukuisia JHL:n aloja ja ammatteja. Me kaikki haluamme, 
että sanot sen ääneen – reilut työehdot kuuluvat kaikille.

JHL:n edustajistovaalit 7. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2022.
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Harri Aalto
varastonhoitaja, 

pääluottamusmies, yhd. 435

64

Mira Aalto
lähihoitaja,  
yhd. 250

65

Kimmo Ahonen
työkoneenkuljettaja, lm,  

JHL: n hallituksen jäsen, yhd. 616

66

Sunitha Akurathi
koulunkäynninohjaaja,  

yhd. 578 hallituksen jäsen

67

Tarja Al Hanan
henkilökohtainen avustaja,  

kehitysvammaohjaaja, yhd. 433

68

Michaël Fandi
erityisnuorisotyöntekijä, 

yhd. 433

69

Jari Huupponen
työkoneenkuljettaja, 

yhd. 616

76

Outi Hämäläinen
mielenterveyshoitaja, 

yhd. 538

77

Matti Härkönen
kehitysvammaohjaaja,  

yhd. 820 puheenjohtaja

78

Pirjo Ilomäki
JHL:n hallituksen jäsen, 

lähihoitaja, yhd. 250

79

Anna Jukantupa
sosionomi (YAMK), 

yhd. 250

80

Ilmari Kallius
opiskelija, 
yhd. 616

81

Kati Kytömaa
koulunkäynninohjaaja, pää- 

toiminen lm, yhd. 616

88

Heikki Käkönen
koneenkuljettaja, 

yhd. 616

89

Päivi Lehmusvirta (sit.)
palvelusihteeri,  

pääluottamusmies, yhd. 220

90

Sirpa Martins
hoiva-avustaja, 

yhd. 608

91

Minna Minkkinen
sosionomi (AMK), 

yhd. 250

92

Ilidio Monteiro Flores
koulunkäynninohjaaja, 

yhd. 608

93

Petri Pukari
traktorinkuljettaja,  

pääluottamusmies, yhd. 754

100

Jyrki Puttonen
opiskelija, 
yhd. 258

101

Juho Puusniekka
lähihoitaja, 
yhd. 538

102

Timo Rämö
palomies,  

yhd. 325 puheenjohtaja

103

Michelle Seppälä
sosionomi, varhaiskasvatuksen 

opettaja, yhd. 608

104

Mihail Seppälä
taloushallinnon  

merkonomi, yhd. 433

105

Timo Villberg
työsuojeluvaltuutettu, 

yhd. 151

112

Petri Vuori
maalari,  

yhd. 105 puheenjohtaja

113

Jarkko Ylänen
virastomestari,  

työsuojeluvaltuutettu, yhd. 489

114
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Palkkaa lisää, jotta 
saadaan porukkaa töihin

– AJAN VAHVAA PAIKALLISEN tason 
edunvalvontaa ja olen paikalla, kun 
jäsen minua tarvitsee. Työpaikkojen 
uudistuksia ja parannuksia rohkeasti 
eteenpäin viemällä tuon kuuluviin 
kunnissa ja kaupungeissa työskente-
levien työntekijöiden toiveet ja tar-
peet, sanoo ylöjärveläinen pääluotta-
musmies Johanna Talasmäki.

Talasmäen yhdistyksessä on noin 
700 jäsentä, ja Ylöjärven kaupungilla 
työskentelee 500 henkeä.

Valkeakoskelainen työsuojeluval-
tuutettu, talonmies-vahtimestari, 
Timo Villberg, 63, on toista kautta 
JHL:n edustajistossa. Hänen työ-
suojelutehtäviensä piiriin kuuluu 
1 600 työntekijää. 

Villbergin mukaan ammattiliitto 
on täysin jäsentä varten, se on sen 
ydintehtävä. 

– Viimeinen edustajistokokous 
oli selvä askel eteenpäin, olen tyy-
tyväinen, että sain olla läsnä. Liiton 
omaisuus ja sen korkotuotot ovat 
nyt muutakin kuin pelkkä lakko-
kassa, kun jäsenmaksu ei ole liiton 
toiminnan ainoa välttämätön tuki-
pylväs.

Villbergin mainitsemassa edusta-
jiston kokouksessa liiton jäsenmaksu 
alennettiin 0,7 prosenttiin.

Talasmäen mukaan liitossa on 
saatu aikaan paljon edunvalvontaa 
helpottavia asioita, kuten iltaisin 
tapahtuvat verkkokoulutukset sekä 
jäsenhankintaviikot. 

– Luottamushenkilöille, työ-

suojeluvaltuutetuille, aktiiveille 
ja jäsenille on järjestetty erittäin 
laadukkaita koulutustilaisuuksia ja 
saatavilla on entistä parempaa kou-
lutusmateriaalia. 

Edunvalvontaa onkin saatava 
matalalla kynnyksellä ympäri Suo-
mea ja sen on oltava näkyvää kai-
kille jäsenille.

Hoitajat, päiväkotihenkilökunta,  

siivoojat ja ruokahuollon työntekijät 

ovat rajusti ylikuormitettuja

Johannan mukaan työntekijöiden 
saatavuus on suuri haaste sotepuo-
lelle, siivoukseen keittiölle, sekä 
varhaiskasvatukseen. Kyseessä ovat 
matalapalkka-alat: kuukausipalkka 
on kahdentuhannen euron kahta 
puolta.

– Nelipäiväinen työviikko samalla 
palkalla voisi olla se houkutteleva 
tekijä, jolla uusia työntekijöitä saa-
taisiin työvoimapula-aloille, hän 
lisää.

Villbergin mukaan prosenttikoro-
tuksilla on vuosikausia pienipalkkai-
sia viilattu linssiin, sillä se on kasvat-
tanut palkkaeroja.

– Turhaa on nyt huutaa, ettei ole 
riittävästi hoivatyöntekijöitä saata-
vissa. Työsuojelun suurin ongelma 
on työntekijöiden työuupumus, 
koska henkilökuntaa ei ole riittä-
västi.

– Hoitajat, päiväkotihenkilö-
kunta, siivoojat, ruokahuollon työn-
tekijät ovat rajusti ylikuormitettuja. 

Lisäksi jatkuvien sijaisten perehdyt-
tämisaika lisää työtaakkaa.

Villberg muistuttaa, että useat 
kunnat ovat pakotettuja ostamaan 
palveluja yksityisiltä, ja työntekijät 
menevät yksityisten palvelukseen, 
koska siellä on paremmat edut. 
Tämä nostaa kuntien sote-menoja.

Talasmäen mukaan yksityisellä 
sektorilla ei päde samat palkkalait 
kuin julkisella puolella.

– Lisäksi naiset ovat erittäin tun-
nollisia työntekijöitä, ja tämä lisää 
työuupumuksen riskiä.

Villberg huomauttaa, että viikon 
levolla puoli vuotta aiemmin olisi 
monta työuupumustapausta voitu 
välttää. Liian myöhään hoidettuna 
taas sairausloma voi kestää useita 
kuukausia.

– Lisää porukkaa töihin ja lisää 
palkkaa, jotta lisää porukkaa saa-
daan töihin, kuuluu molemmilta 
selkeä toimintaohje asioiden korjaa-
miseksi.

teksti Juha Drufva
kuvat Anniina Mannila

Nelipäiväinen työviikko samalla palkalla  
voisi olla se houkutteleva tekijä, jolla uusia 
työntekijöitä saataisiin työvoimapula-aloille

Palkkaryhmien  
erot eivät saa karata
OLEN 36 -VUOTIAS TRAKTORINKULJETTAJA. Olen 
ylioppilas ja valmistunut metsuriksi ammatti-
koulusta. Tällä hetkellä opiskelen Jamk:ssa töiden 
ohessa tieto- ja viestintätekniikkaa. Olen naimi-
sissa. Vaimon lisäksi taloudessani asuu kaksi koi-
ruutta.

Kunnon palkka hyvin 
tehdystä työstä
OLEN TOIMELIAS, ROHKEA ja sanavalmis 46 -vuotias 
nainen Sastamalasta. Perheeseeni kuuluu mies ja 
aikuinen poika, joka ei asu enää kotona.

Koulutukseltani olen yo-merkonomi. Työsken-
telen koulunkäynninohjaajana yhtenäiskoulussa 
Sastamalan kaupungilla. Olen ollut alalla lähes 20 
vuotta ja toiminut luottamusmiehenä kahdeksan 
vuotta. Tämän vuoden alussa aloitin pääluotta-
musmiehenä. 

KIRSI VALTA, 46

Ammattisi: koulunkäynninohjaaja

Työpaikkasi: Sastamalan kaupunki

Yhdistyksesi: Sastamalan seudun 

JHL 288

Luottamustehtäväsi: kko alakoh-

tainen luottamusmies, plm

Sloganisi: Hyvin tehdystä työstä ansaitsemme kunnon 

palkan. Yhdessä olemme enemmän!

Työolot, palkka ja 
hyvinvointi kuntoon
OLEN 57 -VUOTIAS NAINEN nykyään työskentelen 
SOS-lapsikyläsäätiön perhekuntoutuksessa yöoh-
jaajana. 

Olen naimisissa, minulla on aikuinen tytär ja 
kolme lapsenlasta.

Koulutukseltani olen humanististen tieteiden 
kandidaatti ja mielenterveyshoitaja.

OUTI HÄMÄLÄINEN, 57

Ammattisi: mielenterveyshoitaja

Työpaikkasi: SOS-lapsikyläsäätiö, 

perhekuntoutus yksikkö Tampere

Luottamustehtäväsi: Nokian kau-

pungin vapaa-aikajaoston varsinai-

nen jäsen

Facebook: Outi Inkeri Hämäläinen

Sloganisi: Terveydenhoitoalan työolot, palkkaus ja 

hyvinvointi kuntoon nyt.

PETRI PUKARI, 36

Ammattisi: Traktorinkuljettaja

Työpaikkasi: Muuramen kunta

Luottamustehtäväsi: Pääluotta-

musmies, jätelautakunnan varsinai-

nen jäsen

Yhdistyksesi: Muuramen kun-

ta-alan ammattilaiset ry 754

Facebook: Petri Pukari

Sloganisi: Palkkaryhmien erot eivät saa karata enem-

pää. Pienipalkkaiset tarvitsevat tulot, millä pärjätä kas-

vavien elinkustannusten kanssa.

TIMO VILLBERG, 63

Perhesuhteesi: Naimisissa, 

uusioperheessä viisi aikuista 

lasta, kaksi lastenlasta

Ammattisi: Vahtimestari

Työpaikkasi: Valkeakoski

Luottamustehtäväsi: Työsuoje-

luvaltuutettu, JHL:n edustajiston jäsen

Yhdistyksesi: JHL 151 Valkeakoski ry

JOHANNA TALASMÄKI, 46

Perhesuhteesi: Asun Ylöjärven 

Ylisellä maaseutumaisemissa 

puolison ja kolmen koiran 

kanssa. Lapset aikuisia, muutta-

neet pois kotoa. 

Työpaikkasi: Päätoiminen pää-

luottamusmies Ylöjärven kaupungilla, ravintola- ja 

suurtalouskokki, perhepäivähoitaja, kaupunginval-

tuutettu, uskottumies.

Yhdistyksesi: Ylöjärven JHL-270 ry.
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Y NAME IS Sunitha Akurathi, and I am a 42 years 
old woman. I have two Master’s degree: Master 
in education and Master in Mathematics. I have 
completed Teacher assistant professional course 

in TAKK. My hobbies are aerial yoga and Bollywood danc-
ing.

We are a family of 4 members, and we have lived in 
Finland for ten years, in Lempäälä. I live along with my 
Husband and two sons , 14 and 12 years respectively. My 
husband is an Engineer and works as a senior delivery 
specialist in a software company. 

I am an Indian by birth but I have Finnish citizenship. 
My mother tongue is Telugu. I also speak English and 
Finnish.

I work as a teacher assistant for Tampere city, at Pelto-
lammi school. My branch number is 578.

It is very important for me to be a candidate for JHL 
elections as in my own country it is very difficult to get an 
opportunity because of a huge population and competi-
tion. Also, there is gender discrimination. Men get better 
opportunities than women. I have not heard of worker´s 
unions in my profession. 

I would like our issues to be heard and talk about the 
work problems and to get solutions for them.

Every problem  
creates a new  
opportunity

sarah hough
Early childhood child carer

MY NAME IS Sarah Hough, but some people 
call me Sanelia. I am a very sociable, out-
going and friendly 37-year-old woman. I 
have been married for 18 years and have 
3 kids, 2 older boys and a girl. My hob-
bies include modeling at Fashion Model 
Agency Finland,  going to the gym and 
enjoying nature walks with my family. 
We are all South African and our mother 
tongue is Afrikaans. I can also speak 
English and understand and speak a little 
Finnish. I studied the language for a year 
and am still learning something new every 
day. 

We moved to Finland in 2018 for my 
husband’s work. In my country I stud-
ied to be a kindergarten teacher (ECD) 
through a college. However Finland does 
not recognize my qualification because it 
is not through university. Therefore, I am 
working as an early childhood child carer 
at an international daycare facility in Tam-
pere. I would still like to pursue my stud-
ies in the ECE field and get a qualification 
in Finland.

I have never belonged to a union in my 
own country but decided to join JHL in 
Finland last year. My branch number is 
538.  

This is where I learned in the school 
of life that “Every problem creates a new 
opportunity!” That is my personal slogan!

You are welcome to follow me on social media. 

Facebook: Sanelia Hough @ https://www.facebook.

com/profile.php?id=100007763282726

Instagram: @houghsanelia

Sunitha Akurathi 
calls for action 
together

Facebook: Sunitha Bandanadam | Facebook

Instagram: sunithabandanadam

Yhdessä toimintaa!  
Kaikki mukaan!  
Action together!  
All together!

Ääntä SisäSuomesta,  
Riitta edustajistoon
OLEN JÄMSÄLÄINEN 52-VUOTIAS nainen. Asun 
avoliitossa Jämsänkoskella. Nuorin kolmesta lap-
sestani asuu vielä kotona. Ammattikoulusta olen 
vuosien varrella valmistunut mallipukineenval-
mistajaksi ja yo-kemianlaborantiksi sekä laitos-
huoltajaksi vuonna 2003 työvoimapoliittisessa 
koulutuksessa.

RIITTA KANGAS, 52

Ammattisi: Laitoshuoltaja

Työpaikkasi: Siivooja ja uimahallin 

kassa Jämsän Ateria -liikelaitoksessa

Luottamustehtäväsi: Puhtauspuo-

len luottamusmies

Yhdistyksesi:  

Jämsänjokilaakson JHL 503

Instagram: riitta.kangas.77

Sloganisi: Ääntä Sisä-Suomesta, Riitta edustajistoon!

Nyt on aika muuttaa 
puheet teoiksi
OLEN NAIMISISSA OLEVA kolmen lapsen isä ja 
neljän isoisä. Ammattini on koneasentaja. Olen 
erikoistunut ennakoivan kunnossapidon puolella 
pyörivien koneiden värinänmittauksiin ja niiden 
analysointiin. Työn ohella kouluttautuminen on 
mahdollistanut erilaiset tehtävät. Työpaikkani on 
jo 30 vuoden ajan ollut Tampereen sähkölaitok-
sella kunnossapidossa ja myös voimalaitoksen pro-
sessinvalvojana.

KARI HARJUNPÄÄ, 60

Ammattisi: Koneasentaja.

Yhdistyksesi: Tampereen Sähkölai-

tos Oy Henkilökunta JHL ry 120

Facebook: Kari Harjunpää

Sloganisi: Eläkeuudistuksessa jäi 

työssä jaksamisen tukeminen pel-

käksi puheeksi. Nyt on aika muuttaa puheet teoiksi.

Henkilöstön hyvin  
vointi on ykkösasia
OLEN 58-VUOTIAS PALOMIES. Työskentelen palo- ja 
pelastustoimessa Jyväskylän kaupungilla.

Olen avoliitossa. Harrastan sauvakävelyä ja 
veneilyä ja olen kova penkkiurheilija.

Henkilöstön hyvinvointi on lähellä sydäntäni. 
Sitä kehittämällä on palotoimessa ja ensihoidossa 
pidettävä huoli henkilöstön jaksamisesta.

TIMO RÄMÖ, 58

Luottamustehtäväsi: Keski-Suo-

men palomiehet JHL ry:n puheenjoh-

taja, aiemmin myös luottamusmies

Yhdistyksesi: Keski-Suomen palo-

miehet JHL 325

Facebook: (1) Timo Rämö

Sloganisi: Palotoimessa ja ensihoidossa on pidettävä 

huoli jaksamisesta työhyvinvointia kehittämällä.  

Henkilöstön hyvinvointi on ykkösasia
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MINNA MINKKINEN, 37

Kotipaikkasi: Tampere

Perhesuhteesi: Naimisissa, kaksi kis-

saa, koira ja tammikuussa syntyy lapsi

Koulutuksesi: Lähihoitaja, sosionomi 

(AMK), sosiaalityön maisteriopiskelija

Ammattisi: Ohjaaja

Työpaikkasi: Tampereen kaupunki, lastensuojelu

Luottamustehtäväsi: JHL:n edustajiston jäsen, kaupungin-

valtuutettu

Yhdistyksesi: Tampereen hyvinvointipalvelut  

JHL 250

Facebook: minkkinenminna

Sloganisi: Sotealan työehdot ja työolot kuntoon!

JARKKO YLÄNEN

Perhesuhteesi: Naimisissa, viisi lasta 

ja kolme lastenlasta, yksi kissa

Ammattisi: ruokataloustyöntekijä, 

maalari, virastomestari ja asiakaspalve-

lutyöntekijä

Työpaikkasi: Tampereen seurakun-

tayhtymässä asiakaspalvelusihteerinä

Yhdistyksesi: Länsi-Suomen ev.lut. seurakuntien henki-

löstö  JHL ry 489

Luottamustehtäväsi: seurakunnan virastotalon tsv

Facebook: (2) Jarkko Antero Ylänen

Sloganisi: Sinun hyvinvointisi on minun työni ja sen työn 

hoidan suoraan sydämestäni.

MICHAËL FANDI

Ammattisi: Erityisnuorisotyönte-

kijä

Työpaikkasi: Laukaan kunta

Luottamustehtäväsi: Jyväskylän 

yhdistyksen hallituksen varajäsen

Yhdistyksesi: JHL 433 Jyväskylä

Sloganisi: Työ ja työnteko ovat tärkeitä. Mahdollis-

tamme yhdessä sen, että työ on saavutettava ja työolot 

reiluja. Kaikki työkykyiset saisivat tietää enemmän 

erilaisista työehdoista ja ammattiliitoista. Olemalla 

aktiviisia saamme äänemme kuuluviin.

PETRI VUORI, 52

Perhesuhteesi: Naimissa, kaksi 

lasta ja liuta lemmikkejä.

Koulutuksesi: Ammattikoulun 

rakennuspuolen käynyt. 

Ammattisi: Maalari

Työpaikkasi: Nokian kaupunki

Luottamustehtäväsi: Yhdistyksen puheenjohtaja ja  

tuntipuolen varapääluottamusmies

Yhdistyksesi: Nokian JHL ry 105

Facebook: Petri Vuori

SIRPA MARTINS

Perhesuhteesi:naimisissa

Harrastuksesi: laulaminen ja kirjoit-

taminen

Ammattisi: hoiva-avustaja

Työpaikkasi: Kuhnamon palvelutalo, 

Äänekosken kaupunki

Yhdistyksesi: JHL 608 Äänekoski

Luottamustehtäväsi: JHL:n edustajiston jäsen, kaupungin-

valtuuston varapuheenjohtaja, Äänekosken Vasemmiston 

puheenjohtaja

Yhdistyksesi: Naimisissa

Facebook: Sirpa Piipa Martins

Sloganisi: Hyvinvointi tehdään työllä, siksi työntekijöiden 

on voitava hyvin!

SARI HAUKIPÄÄ, 58

Perhesuhteesi: avoliitossa, yksi lapsi

Harrastuksesi: yhdistystoiminta, 

autourheilu

Ammattisi: ruokapalveluesimies

Työpaikkasi: Hämeenkyrön kunta

Yhdistyksesi: Hämeenkyrön kunnalli-

set JHL 349

Luottamustehtäväsi: yhdistyksen puheenjohtaja

Facebook: Sari Haukipaa

Sloganisi: Oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus kunniaan!

etteri Heimonen on hankkinut työkoke-
musta ravintolakokkina, elektroniik-
ka-asentajana ja -testaajana sekä aikuis-
kouluttajana. Nykyisin hän työskentelee 

it-tukihenkilönä Äänekosken ammatillisen koulu-
tuksen kuntayhtymässä.

Petterin mielestä työn arvostuksen ja vaativuu-
den pitää näkyä sekä palkassa että työoloissa. 

– Meidän liittomme jäsenet toimivat hyvin vas-
tuullisissa tehtävissä. Esimerkiksi sosiaalipuolella 
on korkeasti koulutettuja ihmisiä, joilla ei ole työn 
vaativuutta vastaavaa palkkaa. Eikä palkka yksin 
riitä. Myös työolojen on oltava sellaiset, että ihmi-
set jaksavat työskennellä eläkeikään asti.

Pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutet-
tuna toimivalla Petterillä hommia riittää. 

– Tällä hetkellä työsuojelu teettää enemmän 
töitä. Paljon tehdään ennakoivaa toimintaa. Tär-
keintä on ihmisten henkisestä hyvinvoinnista huo-
lehtiminen. Sen kanssa joudun tekemään paljon 
töitä.

JHL:n rooli on selkeä

JHL on Petterin mielestä iso tekijä työmarkkina-
kentällä. 

Ayliikkeen merkitys kasvaa
isojen muutosten keskellä
Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Petteri Heimonen 
Äänekoskelta on vahvasti sitä mieltä, että ay-liikkeen merkitys 
on taas nousussa isojen muutosten keskellä: Eihän työntekijöiden 
asioita muut hoida!

 Jo 30 
vuotta eri 
palloilulajien 
erotuomarina 
toimineen 
Petteri 
Heimosen 
mielesrtä myös 
työelämässä 
on toimittava 
reilujen 
pelisääntöjen 
mukaan.

– JHL:n rooli on selkeä. Sen sijaan kuntatyönan-
tajien rooli on sote-uudistuksen toteutuessa isossa 
muutoksessa. Kunnilta viedään paljon tehtäviä 
pois, mutta ammattiliiton rooli pysyy jäsenten 
etujen valvojana.

JHL:n pitää Petterin mielestä olla jäsenten 
arkea tukeva ammattiliitto, joka on vahvasti läsnä 
työpaikoilla. 

– Yhtäkään työtoveria emme jätä yksin. Tais-
telemme jokaisen jäsen turvallisen toimeentulon 
puolesta. Kehitämme ja uudistamme työelämää 
huolehtien myös tulevien sukupolvien työelämän 
laadusta. Tavoittelemme työajan lyhentämistä 
tulotasoa alentamatta sekä kanneoikeutta ammat-
tiliitoille.

Vasta työelämään tulleilla nuorilla ei Pette-
rin mukaan ole oikein tietoa siitä, mitä kaikkea 
ammattiyhdistysliike on vuosikymmenten kamp-
pailulla saanut aikaan. Monet edut ovat sitkeiden 
kamppailujen tulosta.

Ay-liikkeen pitää Petteri Heimosen mielestä 
olla osaltaan mukana myös torjumassa ilmaston-
muutosta huolehtien oikeudenmukaisesta siirty-
mästä. 

teksti ja kuva Jarkko Mänttäri



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.
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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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