36

Julkisalan ammattilaiset

2/2021
JHL vaalit 2022 – ehdokasasettelu
on käynnissä.
Yhdistyksen ehdokkaat hyväksytään
syyskokouksessa 29.11.
Vaalit pidetään 7.2.–1.3.2022.

Yliopistonkatu 2K

20100 Turku

Puhelin 050 514 1936

toimisto.jhl36@gmail.com

PUHEENJOHTAJA
Iris Pitkäaho
050 559 0580
YHDISTYKSEN LUOTTAMUSMIES
Virpi Aho
040 356 2799

JULKISALAN AMMATTILAISET JHL TURKU RY 36:N TOIMISTO
Yliopistonkatu 2 K, 20100 Turku
(sisäänkäynti talon päädystä alakertaan)
050 514 1936
sähköposti: toimisto.jhl36@gmail.com
www.jhl036.fi
https://www.facebook.com/jhl36
TOIMISTON AUKIOLOAJAT:
MAANANTAI 12.30 – 16.00
TIISTAI
12.30 – 17.00
KESKIVIIKKO 9.30 – 12.00

HUOM! TOIMISTO ON SULJETTU KÄYNNEILTÄ TOISTAISEKSI. TOIMISTON
AUKIOLOAIKOINA PALVELU PUHELIMELLA JA SÄHKÖPOSTILLA.

JHL TURUN YHTEISJÄRJESTÖ
Maariankatu 6 b, 20100 Turku (7.krs)
Pääluottamusmiehet:
Iris Pitkäaho
Tini Vehviläinen

050 559 0580
040 162 7947

hyvinvointitoimiala
sivistystoimiala

1. Luottamusmies:
Maarit Salonen

044 907 3606

toimistoala

Luottamusmiehet:
Marjut Fredrikson
040 634 2913
hyvinvointitoimiala 		
		
(keskiviikkoisin)
Susanna Pöysti
050 556 0055
sivistystoimiala 		
		
(maanantaisin)

JHL:N VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Puistokatu 6 A, 20100 Turku (toimisto suljettu käynneiltä toistaiseksi)
Jäsenasiat, neuvonta

010 7703 700,

050 443 2036

1

JÄSENTIEDOTE 2/2021

Puheenjohtajan terveiset
Yhdistyksellä on edessä mielenkiintoinen vuosi. Heti alkuvuonna on tulossa kahdet vaalit, tammikuussa aluevaalit ja
helmi-maaliskuussa JHL:n edustajistovaalit. Molemmat vaalit
ovat meille JHL:n jäsenille tärkeitä. 1.1.2023 Turun kaupungin
hyvinvointitoimialalla työskentelevät jäsenemme siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi ja siirtyvät myös uuteen hyvinvointialueen yhdistykseen. Tätä muutosta valmistellaan jo nyt
ja valmistelutyö jatkuu koko ensi vuoden. Niin vaaleista kuin
hyvinvointialueelle siirtymisestä voitte lukea lisää tästä lehdestä. Tarkoituksena on vahvistaa viestintäämme jäseniemme
suuntaan jatkossa, jotta pysytte mukana muutoksessa ja muissa ajankohtaisissa asioissa. Lisäksi suosittelen erityisesti sote-alalla työskenteleviä jäseniämme
seuraamaan niin työnantajamme kuin hyvinvointialueen viestintää.
Itsekin olen siirtymässä hyvinvointialueen työntekijäksi. Jos minut valitaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi tulevassa syyskokouksessa, tulee seuraavasta
vuodesta viimeinen vuoteni puheenjohtajana. Lupaan siinä tapauksessa hoitaa tehtäväni hyvin loppuun asti ja tehdä parhaani niin kaupungille jäävien
kuin hyvinvointialueelle lähtevien puolesta. Tarkoitus on joka tapauksessa
perehdyttää tuleva puheenjohtaja mahdollisimman hyvin, jotta jatkossa toiminta sujuu vielä aiempaakin paremmin.
Yhdistyksen toimintakin alkaa aktivoitua koronatilanteen helpotuttua. Toimiston remontti on loppusuoralla ja jaostojemme toiminta palaa pikkuhiljaa ennalleen. Loppuvuonna järjestämme suositun perheiden joulutapahtuman ja muuta
toimintaa. Ensi vuodellekin on suunniteltu jo kaikenlaista mukavaa, muun muassa ennen edustajistovaaleja on tarkoitus järjestää oma elokuvanäytös yhdistyksemme jäsenille! Ensi vuoden toiminnasta muuten päätetään syyskokouksessa,
minne kannattaa tulla mukaan. Syyskokouskutsu löytyy lehtemme takasivulta.
Jos yhdistyksen toiminta kiinnostaa tai on muuta kysyttävää, niin voit aina
ottaa yhteyttä minuun, jäsenasioidenhoitajaamme tai muihin yhdistyksemme aktiiveihin.
Lopuksi minulla on vielä kerrottavana hyviä uutisia. Edustajisto on päättänyt
kokouksessaan 28.10.2021 ammattiliittomme jäsenmaksun olevan ensi vuonna vain 1 % tuloista. Tämä on merkittävä muutos jäsenmaksuumme, tehden
liitostamme edullisimman hyvinvointialojen ammattiliiton Suomessa.
Iris Pitkäaho
puheenjohtaja
Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry
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ALUEVAALIT
Aluevaalit ratkaisevat sen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla toteutetaan. Vaalien tulos vaikuttaa merkittävästi sote-palveluita tuottavan henkilöstön työhyvinvointiin, palveluiden laatuun ja uudistuksen onnistumiseen.
Siksi jokaisen JHL:n jäsenen kannattaa äänestää aluevaaleissa ehdokasta, jolle sote-palveluissa työskentelevien hyvinvointi on tärkeää. JHL:n tavoitteena
onkin, että aluevaltuustoissa on paljon alueilla omana työnä tehtävän työn
arvostajia. Meidän alueellamme on myös JHL-taustaisia ehdokkaita. Syyskokouksessamme pääset tutustumaan joihinkin heistä ja kysymään heiltä myös
itsellesi tärkeitä asioita.
Aluevaltuustot päättävät muun muassa siitä:
- missä on sinulle lähin terveyskeskus
- kuinka nopeasti pääset hoitoon
- miten mummosi tai ikääntyneet vanhempasi hoidetaan
- missä on lähin palokunta
- saako lapsesi koulukuraattoripalveluja tarvittaessa
- miten hyvin kaikkia näitä palveluja tuottava henkilöstö voi työssään
- miten ja minne hyvinvointialueiden rahat käytetään
Ei ole yhdentekevää, kuka päättää sinun palveluistasi!
JHL:lle tärkeät tavoitteet aluevaaleissa:
1. Julkinen sektori vastaa palveluiden tuottamisesta
2. Hyvinvointialue on hyvä työpaikka
3. Hyvin voiva työntekijä lisää tuottavuutta
4. Vanhustenhoito on ratkaistava nyt
5. Hoitajien lisäksi tarvitaan muitakin ammattilaisia
6. Terveyskeskus on lähipalvelu
7. Mielenterveyspalvelut kuuluvat kaikille
8. Vammaispalvelut ovat ihmisoikeus
9. Pelastuspalvelut turvattava
AIKATAULU:
Aluevaalien ehdokasasettelu loppuu 14.12.2021 klo 16.
Ehdokasnumerot päätetään ehdokasasettelun yhteydessä 23.12.2021.
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022.
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JHL-VAALIT 2022
Edustajistovaaleissa valitaan edustajiston, eli liittomme
ylimmän päättävän elimen jäsenet. Edustajisto päättää muun muassa ammattiliittomme toiminnasta ja
jäsenmaksun suuruudesta sekä hyväksyy ne työehtosopimukset, joita liittomme neuvottelee yhdessä muiden ammattiliittojen ja työnantajaliittojen kanssa.
Vaalien ehdokasasettelu on käynnissä ja päättyy 15.12.2021 klo 15.00.
Äänestysaika on 7.2.–1.3.2022
Yhdistys nimeää ehdokkaita syyskokouksessa 29.11.2021. Jos haluat ehdokkaaksi, voit tulla paikan päälle ilmoittautumaan tai ottaa etukäteen yhteyttä
puheenjohtajaan tai jäsenasioidenhoitajaan. Ehdokkaan on annettava kokouksessa suullinen suostumus ehdokkuuteen tai täytettävä ennen kokousta
kirjallinen suostumuslomake, jotta yhdistys voi asettaa hänet ehdolle. Kun
ehdokkaat on valittu, yhdistyksen asiamiehet lähettävät ehdokkaalle sähköpostilla kutsulinkin sähköiseen ehdokasasettelupalveluun. Ehdokkaan tulee
tämän jälkeen vielä viimeistellä ehdokkuutensa linkin kautta tunnistautumalla omilla pankkitunnuksillaan ja täyttämällä tarvittavat tiedot palveluun.
Ehdokkaaksi voi asettua myös valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen voivat muodostaa 3 JHL:n jäsentä. Periaate sähköisen ehdokasasettelupalvelun käytöstä on samanlainen kuin yhdistyksen asettamienkin ehdokkaiden kohdalla. Valitsijayhdistyksen asiamies kirjautuu omilla pankkitunnuksillaan palveluun ja luo oman ehdokaslistan. Hän kutsuu listalle sääntöjen
mukaisesti kaksi muuta asiamiestä. Valitsijayhdistys voi kutsua ehdokkaita
listalle, minkä jälkeen ehdokkaan tulee vielä viimeistellä ehdokkuutensa
linkin kautta. Kehotan myös valitsijayhdistysten kautta ehdolle lähteneitä
ilmoittautumaan yhdistykselle, jotta yhdistys voi tukea heitä vaalityössään.
On tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenistämme äänestää vaaleissa.
Näin varmistamme, että meidän äänemme kuuluu myös liiton toiminnassa.
Olisi hienoa saada yhdistyksen jäsen edustajistoon! Yhdistyksen ehdokkaista
tullaan lähettämään tietoa jäsenillemme sähköisesti, heidät kutsutaan esittäytymään yhdistyksen elokuvailtaan ja heidän esittelynsä tulevat yhdistyksen netti- ja facebook-sivuille ehdokkaan näin halutessa. Seuraa siis yhdistyksemme tiedotusta alkuvuonna!
Lisätietoja JHL:n nettisivuilla (www.jhl.f i) sekä liiton lähettämistä vaaliextra-sähköpostikirjeissä.
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Varhaiskasvatuslain muutos ja ilmoitusvelvollisuus
Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta
(36 §). Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus (57 a ja b §).
Mitoituksen osalta selkiytettiin henkilöstön poissaoloihin liittyvää tulkintaa
Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin.
Sivistysvaliokunta korosti mietinnössään, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön
poissaoloja ei tulisi korvata siirroilla toisista lapsiryhmistä käyttäen. Ei voida hyödyntää esimerkiksi mitoitukseen kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea
tarvitsevien lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti.
Uusi velvoite henkilöstölle
Lisäksi lakiin lisättiin henkilöstöä koskeva uusi velvoite: Velvoite koskee varhaiskasvatuslain 26–30 §:ssä tarkoitettua henkilöstöä. Lain mukaisesti kyseisen
työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen
toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa
epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.
Ilmoitus tulee tehdä, mikäli
– varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun tai
– kehityksen tai oppimisen edellytykset ovat vaarantuneet.
Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi laadussa ilmenevät puutteet, lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu tai toimintakulttuuriin sisältyvät lapselle vahingolliset toimet. Esimerkiksi jos varhaiskasvatuksen tilat eivät olisi terveellisiä,
turvallisia tai vastaisi lapsen yksilöllisiin tarpeisiin tai jossa henkilöstön määrästä
ja mitoituksesta poikettaisiin lainvastaisesti. Eli kaikki sellaiset tilanteet, joissa
toimita tai olosuhteet voivat johtaa varhaiskasvatuslain tai sen tavoitteiden toteutumisen vastaiseen tilanteeseen.
Turun kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen ilmoitusjärjestelmän VakaPro-ilmoitus, jolla varhaiskasvatuksen
opettajat, erityisopettajat, sosionomit, hoitajat ja perhepäivähoitajat voivat ilmoituksen tehdä.
Karoliina Paju
Työsuojeluvaltuutettu, Sivistystoimiala, varhaiskasvatus
050 552 5084
karoliina.paju@turku.f i
Turun kaupunki
Olavintie 2, huone 443, 20700 Turku

LASTEN JOULUJUHLA

koko perheelle
tiistaina 14.12.21 klo 17.30

Tarmon talolla (Virusmäentie 10, Turku)

Ohjelmassa teatteriesitys
Teatteri Kojanilta:
Villin väen valtakunta
Joulupukki vierailee.
Jouluista tarjoilua
lapsille ja aikuisille
Tapahtuma on
maksuton.
Ilmoittaudu
sähköpostilla

toimisto.jhl36@gmail.com.
(paikkoja rajoitettu määrä)

Järj. yhteistyössä Nuoret Kotkat, JHL36
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Hyvinvointialueita kohden

ohjeet yhdenmukaistua. Näistä tiedottaa uusi työnantaja ja varmasti alussa
onkin tiedossa näihin liittyviä koulutuksia ja perehdytyksiä.

Viime kesänä eduskunta sai päätettyä pitkään suunnitellusta ja valmistellusta sote-uudistuksesta. Päätöksen mukaisesti hyvinvointialueet perustetaan ja
julkisen puolen sote-palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille
töihin 1.1.2023. Tulossa on Suomen historian laajin liikkeenluovutus. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy noin 21 000 sosiaali- ja terveysalojen ja pelastustoimen työntekijää ja tuleekin olemaan maakuntamme suurin
työnantaja.

Työsuhde-edut ovat työnantajakohtaisia eli ne tulevat muuttumaan. Uusi
työnantaja päättää mitä työsuhde-etuja työntekijöille tarjotaan. Tällaisia
työsuhde-etuja voivat olla esimerkiksi työntekijälle edullisemmat työpaikkaruokalat, työmatkaliikenne-edut tai työhyvinvointia tukevat edut. Kannattaa
siis hyödyntää tyhy-ranneketta vielä ensi vuonna. Työnantaja päättää myös
työterveyshuollon järjestämisestä ja sen laajuudesta. Nykyiset paikalliset sopimukset kartoitetaan sekä irtisanotaan ja neuvotellaan tarpeen mukaan uudet paikalliset sopimukset. Tällä hetkellä nykyisillä työnantajilla on käytössä
paljon erilaisia ja eritasoisia paikallisia sopimuksia. Esimerkiksi monella nykyisellä kunnalla ja sairaanhoitopiirillä on erilaiset sopimukset hälytysrahasta tai vuorokausilevon pituudesta.

Varsinais-Suomessa asian valmistelu on alkanut rauhallisesti. Väliaikainen
valmistelutoimielin, VATE, on nimetty ja sen toiminta on alkanut syyskuussa. Henkilöstöasioita käsittelee VATE:n yhteistoimintaelin. YT-elimessä JHL:n jäseniä maakunnassamme edustavat VSSHP:n pääluottamusmies Janne
Sjölund ja hänen varanaan Turun kaupungin pääluottamusmies Iris Pitkäaho.
Hyvinvointialueen valmistelua voi seurata sivustolta https://vssotehankkeet.fi/.
Suosittelen tilaamaan uutiskirjeen kyseisen sivun alalaidasta, jotta saat sähköpostiisi tuoreimmat uutiset valmistelusta.
Hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta päättää aluevaltuusto, samalla
tavalla kuin tällä hetkellä kunnan toiminnasta ja taloudesta päättää kuntien/kaupunkien valtuustot. Jokainen hyvinvointialueella asuva voi osallistua
aluevaltuuston valintaan äänestämällä aluevaaleissa. Aluevaalit pidetään
tammikuussa ja onkin tärkeää äänestää vaaleissa sellaisia ehdokkaita, joille
myös työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää.
Mitä muutos tarkoittaa työntekijälle?
Liikkeenluovutuksessa työntekijä siirtyy uudelle työnantajalle vanhana työntekijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimusta ei tarvitse uusia, eikä sovittuihin työehtoihin tule muutoksia. Karttuneet lomat ja säästövapaat säilyvät
ja lomat kertyvät samalla tavalla kuin aiemminkin. Palkat eivät heikkene,
mutta uudella työnantajalla palkkarakenne voi olla erilainen kuin nykyisillä.
Palkkojen harmonisoinnista ja sen aikataulusta neuvotellaan.
Työntekijöiden työtehtävät eivät pääpiirteissään muutu liikkeenluovutuksen
yhteydessä. Työtä jatketaan samalla tavalla kuin ennenkin, keskeytyksettä.
Työnantajan käytössä olevat ohjelmistot voivat muuttua ja työtä koskevat

Työntekijöitä edustavat samat ammattiliitot, kuin tähänkin asti. Työnantajajärjestönä jatkaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry (ent. Kuntatyönantajat ry). Hyvinvointialueella tulee olemaan käytössä lääkärisopimus,
sote-sopimus sekä KVTES:iä vastaava yleinen hyvinvointialueiden virka ja
työehtosopimus. Näistä kahta jälkimmäistä JHL on mukana neuvottelemassa. Hyvinvointialueelle suunnitellaan uusi luottamusmiesorganisaatio sekä
työsuojeluorganisaatio. Tärkeää on, että myös jatkossa työntekijöiden edunvalvonta- ja työsuojeluasiat ovat hyvin hoidettuja.
Eläkevakuuttajana jatkaa Keva, kuten kunnillakin. Eläke-etuihin ei tule muutoksia siirryttäessä kunnilta hyvinvointialueelle. Mahdolliset työkykyprosessit jatkuvat hyvinvointialueella, mutta on hyvä varautua, että niihin saattaa
tulla viivettä työnantajan ja työterveyshuollon järjestäjän mahdollisesti vaihtuessa.
Mitä muutos tarkoittaa yhdistyksellemme?
Muutos vaikuttaa työnantajan vaihtumisen myötä myös yhdistysrakenteeseen. Hyvinvointialueelle tulee uusi JHL:n yhdistys ja onkin tärkeää, että
kaikki hyvinvointialueelle siirtyvät jäsenemme siirtyvät tähän uuteen yhdistykseen. Tiedotamme jäseniämme tästä lisää tulevana vuonna ja autamme
siirtymisessä tarpeen mukaan. Meidän yhdistyksessämme siirtyviä jäseniä
on satoja. Myös nykyinen puheenjohtaja, pääluottamusmies ja muita yhdistyksen aktiiveja on siirtyvien joukossa. Jo tutuksi tulleita luottamusmiehiä
tulee varmasti olemaan myös hyvinvointialueellakin asioitanne hoitamassa.
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Yhdistyksen tulevaisuutta Turun kaupungille jäävien osalta on ollut syytä
pohtia ja sitä tehdään myös jatkossa. Yhdistys tulee jäsenmäärältään olemaan
yhä iso ja elinvoimainen, mutta haasteena on aktiivien määrä. Saammeko toimintaan lisää aktiiveja, jotta yhdistys voi jatkaa toimintaansa vielä muutoksen jälkeen? On mahdollista, että Turun kaupungin yhdistysrakenne muuttuu
niinkin, että saamme yhdistykseen tulevana vuonna lisää vahvistuksia muista kaupungin yhdistyksistä. Jos uusia aktiiveja ei saada, voi olla järkevämpää,
että yhdistyksen purkua aletaan valmistella ensi vuonna. Yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä päätös vain jäsenkokouksissa, eli kaikilla yhdistyksen jäsenellä on tässä tilanteessa mahdollisuus vaikuttaa päätökseen. Nämä
päätökset kuitenkin tulevat mahdollisesti eteen vasta ensi vuonna, kunhan
vaihtoehdot on selvitetty.
Tiedotamme yhdistyksen jäseniä tulevista vaiheista ja aina halutessaan voi
asian tiimoilta ottaa yhteyttä jäsenasioidenhoitajaamme tai puheenjohtajaan. Keskustelen itse mielelläni aiheesta jäsentemme kanssa. Joka tapauksessa voitte luottaa siihen, että päätökset tehdään jäsenten parasta ajatellen.
Toimiva yhdistys ja toimiva edunvalvonta on meille ykkösasia, niin kaupungille jäävien kuin hyvinvointialueelle siirtyvien jäsentemme osalta!

Iris Pitkäaho,
yhdistyksen puheenjohtaja
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Uusi sote-sopimus voimaan 1.9.2021
Kuntien sote-alojen työntekijöitä koskeva SOTE-sopimus tuli voimaan
1.9.2021. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa SOTE-sopimus ottaisi alan
työn erityispiirteet ja kehitystarpeet huomioon paremmin kuin aiempi käytössä ollut KVTES. Myös JHL on mukana neuvottelemassa SOTE-sopimuksesta. Sopimuskausi loppuu jo ensi keväänä ja SOTE-sopimuksen työryhmät
tekevät jo kovasti työtä sopimuksen kehittämisen eteen. Vielä ei ole tiedossa,
miten sopimus muuttuu keväällä.
Sote-sopimukseen siirtyminen koskee työntekijöitä, jotka olivat aikaisemmin KVTES:n liitteissä 3: Terveydenhuollon hoitohenkilöstö tai 4: Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja
lääkehuollon henkilöstö. Sote-sopimukseen siirtyvät sairaaloiden sairaala- ja
laitoshuoltajat (liite 4 tai 8), hoiva-avustajat tai liitteiden 3 tai 4 psykologit,
puhe- ja ravitsemusterapeutit, sairaaloiden tutkimushenkilöstö, opetushoitajat, ja sote-alan palvelualkuiset tehtävänimikkeet, esim. palveluohjaajat
sekä esimerkiksi osastopäälliköt tai sosiaalihuollon suunnittelijat.
Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden työntekijät ovat saaneet
elokuun lopulla sähköpostia työehtosopimuksen muutoksesta. Jos olet saanut
työnantajan sähköpostiviestin SOTE-sopimuksesta ja olet yhdistyksemme jäsen, muutos todennäköisesti koskee sinua. Muutos ei koske sivistystoimialalla
työskenteleviä, eikä yksityisellä työnantajalla työskenteleviä. Jos et ole varma,
koskeeko muutos sinua, kannattaa asiasta kysyä esimieheltä tai luottamusmieheltä. Asiaa olisi tullut käsitellä myös työyksikköpalavereissa.
Jokaisen jäsenen, jota muutos koskee, tulee päivittää jäsentietoihin oikea
työehtosopimus. Entisen Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES 100:n tilalle vaihdetaan uusi Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön virka- ja työehtosopimus SOTE 104. Katso seuraavalta sivulta jäsenasioidenhoitajamme ohjeet tietojen päivityksestä.
Mitä sopimuksen muuttuminen tarkoittaa työntekijälle?
Näin alkuvaiheessa muutoksia ei ole paljoa. Uusi SOTE-sopimus pohjautuu
pitkälti aiemmin käytössä olleen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen,
KVTES:n määräyksiin. Nykyiset työehdot eivät ole muuttuneet, mutta jaksotyöaikamääräyksiin tuli kaksi lisäystä. Lisäykset koskevat vuorokausilepoa ja
vapaapäivien sijoittelua.

10

JÄSENTIEDOTE 2/2021

SOTE-sopimus mahdollistaa paikallisen sopimuksen tekemisen vuorokausilepoa koskien. Paikallisella sopimuksella lain vaatima 11 tunnin vuorokausilepo voidaan vähentää 9 tuntiin. Turun kaupungilla on aloitettu neuvottelut työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä, mutta vielä ei ole tiedossa,
päästäänkö asiassa sopimukseen. Vaikka paikallinen sopimus tehtäisiinkin,
on tärkeää muistaa, että sen lisäksi vaaditaan aina myös työntekijän suostumus 11 tuntia lyhyemmille vuorokausilevolle. Lain tarkoitus on ollut suojella työntekijän terveyttä ja jaksamista työssä, eikä tästä toisin sopiminen ole
täysin ongelmatonta työnantajallekaan. Työnantajan velvollisuus on vähentää työstä aiheutuvia riskitekijöitä, kun se on mahdollista.
Vapaapäivien osalta työvuorot tulee suunnitella niin, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että
Turun kaupungillakin käytetyssä 3 viikon jaksossa tulee olla suunniteltuna
6 vapaapäivää. Vapaapäivät voidaan kuitenkin suunnitella esimerkiksi niin,
että viikolla 1 on yksi vapaapäivä, viikolla 2 on kolme vapaapäivää ja viikolla
3 on kaksi vapaapäivää. Vapaapäivät tulee kuitenkin sijoittaa peräkkäin, kun
se on mahdollista.

SIIRRYITKÖ 1.9.2021 SOTE-SOPIMUKSEEN?
Vaihda jäsentietoihisi uusi työehtosopimus.

Jos omaJHL:ään kirjautuminen ei ole tuttua, tässä askel
askeleelta -ohje:
1. Mene JHL:n nettisivuille www.jhl.f i
2. Etusivulla näet oikeassa yläkulmassa tekstin Kirjaudu sisään. Paina sitä
niin kirjautumissivu aukeaa. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa tai olet unohtanut vanhan salasanasi, paina tekstiä: Luo salasana/Unohditko salasanasi.
Tästä aukeaa Salasanan tilaus -ruutu, josta voit valita matkapuhelinnumeron
tai sähköpostin tunnistautumistavaksi. Tähän kohtaan kirjoitetaan omissa
jäsentiedoissa oleva, toimiva sähköpostiosoite tai puhelinnumero maatunnuksen +358 kanssa. Tässä kysytään myös syntymäaikaa. Kirjoita se siinä
muodossa kuin se pyydetään. PPKKVVVV tarkoittaa sitä, että esimerkiksi syntymäaika 3.12.75 kirjoitetaan muotoon 03121975. Rastita, haluatko salasanan tekstiviestinä vai sähköpostilla. Lopuksi paina Lähetä.
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Kun saat vaihtosalasanan, kirjaudu sillä
omaJHL:ään etusivun Kirjaudu sisään-painikkeesta. Voit keksiä
jonkin helpommin muistettavan salasanan ja vaihtaa sen
omaJHL:ssä oman nimesi kohdalta pudotusvalikosta Vaihda salasanasi – Salasana-lehdelle Vanha
salasana: kirjoita se salasana, jonka
sait tekstarina tai sähköpostina. Uusi
salasana ja Vahvista uusi salasana: kirjoita uusi, itse keksitty salasana molempiin kenttiin ja paina Tallenna. Kun olet
kirjautunut sisään oikein, Kirjaudu sisään
-painikkeen tilalle JHL:n nettisivun oikeaan yläkulmaan tulee etunimesi. Omaa
nimeäsi painamalla näet pudotusvalikossa
omaJHL-tekstin, siitä pääsee omaJHL:ään.
Kirjautumista varten jäsentiedoissasi pitää olla toimiva puhelinnumero tai
sähköpostiosoite. Jos ei ole, ota jäsenasiainhoitajaan yhteyttä, niin tarkistetaan yhteystiedot. Myös salasanat@jhl.fi -osoitteeseen voi lähettää sähköpostia ja kysyä sitä kautta, miksi et pääse kirjautumaan omaJHL:ään.
3. Kun pääset sisään omaJHL:ään, valitse etusivulla vasemmasta valikosta
Jäsentiedot – pudotusvalikosta Työsuhteet. Vasemmanpuoleiselle palstalle aukeaa voimassa oleva työsuhteesi. Paina työsuhteen kohdalta Muokkaa-nappia, niin oikealle palstalle aukeaa muokattavaa tietoa tästä työsuhteesta. Korjaa muutkin mahdolliset vanhentuneet tiedot. Erityisen tärkeä
nyt on valita pudotusvalikosta ”Sopimusala: Työpaikallasi noudatettava
työ- tai virkaehtosopimus” uusi työehtosopimuksesi SOTE 104. Kun olet
korjannut kaiken kohdalleen, muista tallentaa lopuksi. Tallenna-painike
muuttuu vihreäksi, kun olet vastannut kaikkiin kohtiin. Kirjaudu lopuksi
ulos omaJHL-palvelusta oikeasta yläkulmasta oman nimesi kohdalta pudotusvalikosta.
Tarvittaessa ota yhteyttä toimistolle ja kerro, että olet nyt Sote-sopimuksen piirissä. Jäsenasiainhoitaja voi tehdä ilmoituksesi perusteella tämän
muutoksen jäsentietoihisi.
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Kannanotto
SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta kokous 7.9.2021:

TYÖEHTOSOPIMUS ON TYÖNTEKIJÄN TURVA
Tänä syksynä käydään monella alalla työehtosopimusneuvotteluja.
Neuvotteluista on tulossa tiukat.
Työnantajapuolella on irtiottoja liittokohtaisesta sopimisesta. Työnantajat vaativat lisää paikallista sopimista.
Me työntekijät, ammattiliittojen jäsenet tiedämme, että nykyiset työehtosopimukset sallivat jo nyt lukuisia mahdollisuuksia paikallisiin
sopimuksiin.
Kuitenkin pohja sopimuksissa tulee olla työehtosopimuksissa. Peruspalkat, lomat, sairauspäivät, vuorolisät ja lomarahat ovat asioita, jotka
haluamme olevan tes:ssä valmiina.
Työehtosopimus on työntekijän turva ja se tuo ennustettavuutta myös
työnantajapuolelle ja koko yhteiskuntaan. Miksi hyvä järjestelmä halutaan ehdoin tahdoin romuttaa?
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jhl.fi/vaalit22

Palkalla on tultava toimeen ja ainoa ratkaisu siihen on se yhteisvoima,
jonka saa liittymällä ammattiliittoon.

SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja
Päivi Rantanen, puh. 050 300 8559
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TULE KESKUSTELEMAAN
22.11.2021 klo 17:30
Yliopistonkatu 2 K

Turun kaupungilla työskenteleville JHL:n jäsenille
Maanantaina 13.12.2021 klo 11–18
Maariankatu 6 b, 7.krs.
Paikalla tavattavissa
yhdistysten edustajia ja luottamusmiehiä.

MITÄ ON HOITAJAN VÄLILLINEN
JA VÄLITÖN TYÖ
Asiasta kertomassa Helsingistä
Järjestöjohtaja Kari Bagge
ja ammattialatoiminnan päällikkö
Veikko Lehtonen

Ilmoittautuminen 18.11. mennessä tarjoilun vuoksi
marjut.fredrikson@turku.f i tai puh. 040 634 2913

Tervetuloa!
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JHL JÄRJESTÄÄ

WEBINAARI-KIERROS

TENTTAA LIITON JOHTOA TYÖEHTOSOPIMUKSISTA!
Jokaisella JHL:n jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työehtosopimus-kierroksen tavoitteisiin. Monet teistä ovatkin vastanneet JHL:n kyselyihin aiheesta niin tänä vuonna kuin aiempien sopimuskierrosten aikana. Kyselyn
tulokset ja liiton tavoitteet on julkaistu lokakuussa. Ensisijainen tavoite on
selkeät palkankorotukset kaikille työntekijöille. Lisäksi tarvitaan parannuksia työaikoihin. Tavoitteista voit lukea lisää JHLn nettisivuilla tai Motiivi-lehdestä.
JHL järjestää loppuvuoden aikana webinaari-kierroksen, jonka aikana te pääsette tenttaamaan liiton johtoa neuvottelutavoitteista! Tilaisuuksissa on paikalla puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä neuvottelujohtajat Kristian Karrach (julkinen sektori) ja Mari Keturi (yksityinen sektori).
Etälähetysten aikataulu
Webinaareja järjestetään yhteensä neljä suomeksi ja yksi ruotsiksi.
Kaikki tilaisuudet alkavat kello 17 ja kestävät kaksi tuntia.
•
•
•
•
•

Itä- ja Kaakkois-Suomi 10.11.
Lappi, Oulunseutu ja Pohjanmaa 24.11.
Etelä-Suomi 30.11.
Sisä- ja Lounais-Suomi 7.12.
Ruotsinkielinen tilaisuus 8.12.

Seuraa aluetoimistosi sivuja, ilmoittautumistiedot päivitetään ennen tilaisuutta.

JHL TURKU ELÄKELÄISET ry
Varapuheenjohtaja

Hilkka Mattila

040 767 7346

Sihteeri

Hannele Elo

040 537 4772

Varasihteerinä loppu vuoden

Pirkko Aalto

045 202 7775

Kerho kokoontuu seuraavasti, kun kokoontumisrajoitukset taas sallivat:
kuukauden 1. tiistai klo 12.00, hallitus klo 10.45 JHL36:n toimiston kokoustiloissa
kuukauden 2. tiistai klo 12.00 opintokerho JHL36:n toimiston kokoustiloissa
maanantaisin klo 17.15–19 liikuntaryhmä Lehmusvalkaman kuntosalilla
Sääntömääräinen syyskokous 15.11.2021 klo 14.30 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen Aurinkosalissa (Karviaiskatu 7, Turku).
Entisten jäsenten lisäksi toivotamme lämpimästi mukaan toimintaan myös
äskettäin eläkkeelle jääneet tai jäävät yhdistys 36:een tällä hetkellä kuuluvat
jäsenet. Mukaan voi tulla, vaikka ei enää tällä hetkellä kuuluisikaan JHL/KTV:n alaiseen yhdistykseen, mutta on aiemmin ollut jäsenenä KTV:n alaisessa
yhdistyksessä.
Toimintaa:
Suunnitteilla 14.1.2022 klo 14 Turun Kaupunginteatterin Tämä on ryöstö. Timanttinen komedia pankkiryöstöstä. Vahvistetaan syyskokouksessa, toteutuuko.
Suunnitteilla 7.12. klo 12 Perinteinen joulupuuro yhdistyksen toimistolla, jos
mahdollista remontin osalta. Ilmoitetaan Turun Sanomien yhdistyspalstalla.
Tiedustelut Hilkka Mattilalta.
Lisätietoja saa Hilkka Mattilalta.
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Puheenjohtaja
Virpi Aho
040 356 2799
Varapuheenjohtaja
Kirsti Lehtonen
044 591 7375
Sihteeri
Mari Rautio
044 235 1058
Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18.00 yhdistyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K. Kokoontumiset ovat avoimia
kaikille jaoston jäsenille. Tervetuloa kaikki perhepäivähoitajat, puistotädit ja päiväkodeissa työskentelevät jaoston jäsenet keskustelemaan
ajankohtaisista ammatillisista ja edunvalvonta-asioista.
Kokoonnutaan koronarajoitusten puitteissa.
TERVETULOA KAIKKI JAOSTON JÄSENET KOKOUKSIIN!
Onni ei ole vastoinkäymisten puutetta ja helppoa elämää.
Onni on ripaus oikeaa asennetta ja sitä millaiseksi elämänsä itse tekee.

HOITAJAJAOSTO
Mirja Hurskanen
Vesa Hakamäki
Iisa Kivivirta

050 355 9023
045 673 5206

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.00 yhdistyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K tai muussa ennalta ilmoitetussa paikassa.
Keskustellaan hyvinvointitoimialan ajankohtaisista asioista kahvittelun merkeissä. Tapaamiset ovat avoimia kaikille JHL 36:n jäsenille, jotka työskentelevät hyvinvointitoimialalla. Tervetuloa mukaan!

PURO TEKSTIILIHUOLTO OY:N JAOSTO
Puheenjohtaja, luottamusmies Niklas Villman
Sihteeri
Marianne Riikonen

JÄSENTIEDOTE 2/2021

Jäsenasiainhoitajan terveiset

PÄIVÄHOITOPALVELUJAOSTO

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
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044 907 2044

Yliopistonkadun toimisto on edelleen suljettu. Voit kuitenkin erikseen sopia
käynnistä, jos tarvitset apua jäsenyyteen liittyvissä asioissa -tai vaikka apua
työttömyyskassan eWertti-ohjelman käyttämisessä tai muuten kassan kanssa
asioinnissa. Tiedotamme, kun toimisto taas avataan normaalisti käynneille.

Jäsenasioita
Vuonna 2021 JHL:n jäsenmaksuprosentti on liiton ja työttömyyskassan jäsenellä 1,38 % bruttopalkasta.
Minimijäsenmaksua 8,00 €/kk maksavat Jhl:n jäsenet, jotka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pysyvällä eläkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
työtön, joka ei ole ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi
au pair
vapautusrangaistusta suorittava ja vailla ansiotuloja
ulkomaille muuttanut, muttei työelämässä tai opiskelemassa oleva
”omalla lomalla” (esim. koulun päätyttyä pitää tauon ennen kuin ilmoittautuu työvoimatoimistoon tai menee töihin).
palkattomalla työlomalla, vailla ansiotuloja
virkavapaalla, vailla ansiotuloja
omaishoitolain tai perhehoitolain perusteella maksettavalla korvauksella
vuorotteluvapaalla olevat jäsenet, jotka eivät saa työttömyyskassalta korvausta, eikä ole muita tuloja.

Voit olla oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Ilmoita siitä, niin jäsenyytesi
pysyy kunnossa. Esimerkiksi Kelalta tulevat työttömyyskorvaukset tai vanhempainvapaisiin liittyvät tuet tai sairauspäiväraha eivät tule JHL:n tietoon
suoraan maksajalta. Ne ovat kuitenkin perusteluna jäsenmaksuvapautukselle. Sinun täytyy siis itse ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta, niin jäsenyytesi
jatkuu tällaisen palkattoman jakson yli. Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen seuraavissa tilanteissa, jos olet silloin ilman palkkatuloja:
–
–
–
–
–
–

äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
hoitovapaalla
palkattomalla sairauslomalla
kuntoutusrahalla tai –tuella
työtön Kelan työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla
koulutustuella (Kela)
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– opiskelemassa päätoimisena opiskelijana (Jhl:n tulkinnan mukaan)
– suorittamassa asevelvollisuutta
Kun liityt JHL:ään uutena jäsenenä, ja teet jäsenmaksuperinnän valtuutuksen palkanlaskentaan, tarkista alkaako jäsenmaksun perintä toimia. Tämän
näkee omassa palkkalaskelmassa rivinä Ay-jäsenmaksu ja euromääräinen
summa (1,38 % palkkalaskelman ajalta tulleesta palkasta ennen vähennyksiä). Myös vanhana jäsenenä kannattaa seurata, onko joka palkkalaskelmassa
näkyvillä tämä rivi. Näin huomaat itse mahdollisimman pian, jos jäsenmaksun perinnässä on viive, joka kaipaa selvitystä.
Kuulemiskirjeitä lähetetään jäsenpalvelusta jäsenille, joilla on syystä tai toisesta
tullut katkos jäsenmaksuihin. Tuohon kirjeeseen odotetaan aina vastausta. Puuttuva jäsenmaksu maksetaan eräpäivään mennessä kirjeen mukana tulevalla viitenumerolla, niin maksu tulee oikein näkyviin jäsentietoihisi. Mukana on myös
selvityslomake, johon voit merkitä, mitä olet tehnyt ajalla, jolta jäsenmaksumerkintä puuttuu. Tämä voi tarkoittaa jäsenmaksuvapautusta tai muuta muutosta
jäsenyydessä, esimerkiksi että olet jäänyt eläkkeelle. Palauta lomake postitse
suoraan jäsenpalveluun. Selvityksen jäsenmaksuvapautuksesta voi myös tehdä puhelimitse tai sähköpostilla yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle tai jäsenpalveluun. Tärkeintä on, että vastaat selvityspyyntöön, niin jäsenyytesi voi jatkua
normaalisti. Jos kuulemiskirjeeseen ei vastaa määräaikaan mennessä, tapahtuu
erottaminen JHL:n jäsenyydestä selvityksen tai jäsenmaksun puuttuessa.
Itse maksaville liiton ja kassan jäsenille on tullut muutos kesällä kuulemiskäytäntöön. Nyt itse maksavien jäsenten kuulemiskirjeet lähtevät automaattisesti nopeammin kuin ennen. Jos maksamattomia kuukausia on yksi, tulee
muistutusviesti. Myös toisen kuukauden jälkeen tulee muistutusviesti, mutta
jos kolmaskin kuukausi jää ilman maksua tai jäsenmaksuvapautukseen liittyvää selvitystä, kolmas muistutus on kuulemiskirje. Silloin pitää viimeistään
toimia asiassa, että jäsenyys jatkuu normaalisti.
Työehtosopimuksista aletaan kohta neuvotella. Yhteystietojen ja työnantaja- ja työpaikkatietojen pitää olla kunnossa jäsentiedoissasi, samoin ammattinimikkeen. Tarkista myös, onko työehtosopimus oikein.
Tervetuloa asioimaan – varmista puhelimella tai sähköpostilla etukäteen,
onko toimisto jo auki!
Toivottaa Sari Blomqvist, jäsenasiainhoitaja, JHL36
Puhelin 050 514 1936 (maanantaina klo 12.30–16,
tiistaina klo 12.30–17 ja keskiviikkona klo 9.30–12)
Sähköposti toimisto.jhl36@gmail.com
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JULKISALAN AMMATTILAISET JHL TURKU TOIMIHENKILÖT JA HALLITUS 2021
Puheenjohtaja Iris Pitkäaho
Varapuheenjohtaja Vesa Hakamäki
Sihteeri Virpi Aho
Taloudenhoitaja Marjukka Vepsä
Jäsenasiainhoitaja Sari Blomqvist

050 559 0580
045 673 5206

050 514 1936

HALLITUKSEN JÄSENET 2021
Päivähoitopalvelut
Virpi Aho
Mari Rautio
Karoliina Paju (varajäsen)

Hoitajajaosto
Marjut Fredrikson
Vesa Hakamäki
Mirja Hurskanen
Iisa Kivivirta
Sari Virtamo (vara)
Minna Kostet (vara)

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas
Taloudenhoitaja
Marjukka vepsä

JHL TURKU os. 36 LUOTTAMUSMIEHET 2021
Yhteisjärjestön pääluottamusmies
Iris Pitkäaho
050 559 0580
Yhdistyksen luottamusmies
Virpi Aho
040 356 2799
Kotihoito
Iisa Kivivirta
050 514 1935
Vanhuskeskukset 1 ja 2
Marjut Fredrikson
040 634 2913
Vanhuskeskukset 3 ja 4
Mirja Hurskanen
050 355 9023
Päivähoitopalvelut
Kati Aalto
040 737 6927
Päivähoitopalvelut / perhepäivähoitajat
Virpi Aho
040 356 2799
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas
050 362 7927
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Niklas Villman
044 907 2044
Museopalvelut
Tony Saari
050 553 6443

Yhdistyksen varaluottamusmies
Marjut Fredrikson
Christina Keskitalo (vara) 050 310 1673
Vesa Hakamäki (vara)

045 673 5206

Jarmila Tähtinen (vara)

046 549 6660

Mari Rautio (vara)

044 235 1058

Sari Lunden (vara)

040 824 1221

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
Vanhuspalveluiden avopalvelut
Asumispalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sivistystoimiala
Vapaa-aikatoimiala
Turun tekstiilihuolto Oy

Minna Kottonen
Rita Pajunen
Päivi Takkinen
Karoliina Paju
Jyrki Vuori
Olli-Pekka Linnala

040 136 8497
040 350 2572
050 552 5083
050 552 5084
044 907 2999
040 575 7872

Osoite.
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Lähettäjä: Julkisalan ammattilaiset JHL Turku, Yliopistonkatu 2 K, 20100 Turku

KOKOUSKUTSU
Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry 036
sääntömääräinen SYYSKOKOUS
MAANANTAINA 29.11.2021 KELLO 18.00
Yhdistyksen toimistolla (Yliopistonkatu 2 K, Turku)
tai etäosallistumismahdollisuutta (TEAMS) hyödyntäen
Esillä sääntöjen (§ 11) määräämät syyskokousasiat:
mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022,
puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuosille 2022–2023,
yhdistyksen luottamusmiesvalinnat vuosille 2022–2023.
Lisäksi yhdistyksen edustajistovaaliehdokkaiden hyväksyminen.
Kokouksen alussa esittäytymässä JHL:läisiä aluevaaliehdokkaita.
Kaikki kokoukseen tavalla tai toisella osallistuneet saavat
lahjaksi Kino Piispanristin elokuvaliput. Liput toimitetaan
etäosallistujille postitse syyskokouksen jälkeen.
Toivomme ilmoittautumisia 28.11. mennessä sähköpostitse
osoitteeseen toimisto.jhl36@gmail.com. Kerro, tuletko
kokoukseen paikan päälle vai osallistutko etänä. Tarjolla on
käsidesiä ja kertakäyttömaskeja osallistujien käyttöön.
Tulethan paikalle ajoissa.
Ota jäsenkortti mukaan.

Kaikki jäsenet, tervetuloa!

