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Nyt on reilu vuosi tehty töitä etänä. Miten 
teillä työt ovat sujuneet? Kaipaatko jo omalle 
työpaikallesi paluuta ja työkavereitasi? Työn 
tekeminen kotona on välillä vähän puudutta-
vaa ja yksinäistä. Onneksi voi välillä kilauttaa 
kaverille ja kysyä jotain työjuttua ja samalla 
hieman puhua ihan tavallisia juttuja. Onneksi 
kevät on jo hyvässä mallissa ja pyörällä pää-
see tutustumaan lähiympäristöön.  

Hyvää Vappua!  

 

Katja Vidgren                        
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

Kirkkonummen kunnassa on järjestelyeräneu-
vottelut saatu päätökseen KVTES:n, TS:n 
ja  OTVES:n osalta. Saavutettu neuvottelutulos 
oli Jytyn osalta suhteellisen hyvä ja hyväksyttä-
vissä. Ne ryhmät KVTES:n puolella, joita pi-
dettiin tärkeimpinä kärkinä tällä hetkellä saa-
vat korotuksen,  vaikkakin ei sitä euromäärää 
mitä haettiin, mutta kuitenkin hyväksyttävissä 
olevan korotuksen. 

 

Hyvää keväänjatkoa kaikille 

 

Tuula Savinainen                     
Pääluottamusmies, Kirkkonummen kunta  

Pääluottamusmiehen palsta 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

Jyty Espoon Seutu ry, - Jyty Esbo Nejdens rf  

 

Kevätkokous pidetään toukokuussa 2021, 
ellei kokoontumisrajoituksissa tule jotain 
kieltoja. Pyrimme pitämään kokouksen hyb-
ridinä, eli osa kokousväestä voi olla paikan 
päällä ja osa teamsin välityksellä.  

Virallinen kokouskutsu julkaistaan Länsiväylä 
lehdessä ja laitamme vielä erillisen ilmoittau-
tumisen omana sähköpostina, kun tiedämme 
tarkan päivän. Kutsu tulee myös nettisivuille.  

 

Jyty Espoon Seudun hallitus 

http://www.jyty-espoo.fi
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Jyty Espoon Seutu teki helmikuussa Espoon kaupun-

gilla työskenteleville jäsenilleen sähköpostikyselyn, 

jolla kartoitettiin jäsenten ajatuksia lomarahan vaih-

tamisesta vapaaksi. Pääluottamusmies Elina Nyman 

koosti kyselyn tulokset ja ne esiteltiin yhdistyksen 

hallitukselle kokouksessa 13.4.21. 

 Jäsenkyselyn tulokset 

 

Jyty Espoon seutu ry:n kysely lomarahanvaihtamisesta 

vapaaksi  

• Kysely kohdennettiin Espoon kaupungilla työs-
kenteleviin  

• Kysely toteutettiin helmikuussa 2021  
Vastausprosentti oli 44,7.  

• Vastaajista 47% kannatti lomarahan vaihtamista 
vapaaksi, 40% eivät kannattaneet ja loput 13% 
eivät osanneet sanoa kantaansa. Lomarahan-
vaihtoa kannattaneiden mielestä lisäloman tar-
ve ja valinnanvapaus olivat vastausten mukaan 
keskeiset syyt, joilla lomarahan vaihtoa kanna-
tettiin. Työhyvinvoinnin ja yksityiselämän jous-
tojen lisääntyminen nousi myös selkeästi esiin 
vastauksissa.  

• Lomarahanvaihtoon kielteisesti suhtautuvien 
keskeiset syyt olivat töiden kasaantuminen, ra-
han tarve ja se että lomia on jo tarpeeksi. Meillä 
on jäseninä paljon hallinnossa työskenteleviä, 
joille ei oteta vuosiloman ajaksi sijaisia ja pelko 
siitä, että työt kasaantuvat on hyvin aiheellinen. 
Myös työparityöskentelyä on paljon, jolloin työ-
parille koituu lisätöitä, jos toinen vaihtaa loma-
rahat vapaaksi. Ja kielteisyydelle näkyi vahvasti 
myös toteamus palkanalennuksesta, sillä sitä-
hän se todellisuudessa on.  

• Lomarahanvaihto vapaaksi on työehtosopimuk-
sen (KVTes) mukaan mahdollista tehdä, kun 
työnantaja on yhteistoiminnassa käsitellyt loma-
rahan vapaaksi vaihtamisen periaatteet ja myös 
tähän kysyimme jäsenistön mielipiteitä. Kol-
mannes piti tärkeänä, että lomarahanvaihtami-
nen vapaaksi on vapaaehtoista ja lisäksi 5% vas-
tauksissa tämä ilmaistiin siten, että työnantaja 
ei saa yksipuoleisesti päättää/määrätä, että on 
vaihdettava. Työtilanteen ja myös työntekijöi-
den henkilökohtaisen tilanteen huomioiminen 
nousi kyselyssä vahvasti esille. Useissa vastauk-
sissa toivottiin myös sitä, että osan lomarahasta 
voi vaihtaa vapaaksi.  

        Yhteenvedon koosti Elina N.  

Taustaa: 

Vuodesta 2021 alkaen työntekijä voi itse halutessasi 

sopia lomarahan vapaaksi. Tämän tekee mahdollisek-

si 31.8.2020 voimaan tullut KVTES:n vuosilomaluvun 

määräys. Sen mukaan voidaan sopia työnantajan 

kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi joko koko-

naan tai osittain (KVTES:n IV luvun Vuosiloma 19 §).  
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 Jäsenkyselyn tulokset kuvina 
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Pinnan alustava ilmestymisaikataulu keväällä 
2021: VK 21 / 28.5., VK 25 / 24.6.  

Materiaali tulee olla toimitettuna viikkoa ennen 
ilmestymispäivää. 
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Mikäli haluat ehdottaa toimikunnalle jotain tapahtumaa, jonka voisimme mahdollisesti toteuttaa, 
laita rohkeasti viestiä  jytykouvi@gmail.com  

    - Koulutus- ja virkistystoimikunta 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

Majatoimikunta tiedottaa  

Vapaita viikkoja Majoilla voi kysyä  

jesmajat@gmail.com 

   - Majatoimikunta 

mailto:jytykouvi@gmail.com

