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P ääsopijajärjestöt ovat hiljalleen alkaneet valmistella yhtei-
siä tavoitteita neuvottelukierrokselle. Eri sopimusaloilla 
tarkastellaan palkankorotusten tasoa ja muotoa, sopimus-

kauden pituutta ja ns. tekstikysymyksiä, jotka voivat liittyä esimer-
kiksi työhyvinvointiin. Valmistelussa otetaan huomioon muiden 
alojen ratkaisut, jotka näyttävät suunnan palkankorotuksiin. 

Vientiteollisuus tullee jälleen Teollisuusliiton ja Teknologiate-
ollisuus ry:n johdolla näyttämään suuntaa neuvotteluratkaisun 
sisällöistä. Odotettavissa on, että vientiteollisuudessa pyritään 
lisäämään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia korotusten koh-
dentamisessa. 

Suurimpana kuumana asiana on kuitenkin ns. kiky-työaikapi-
dennyksen kohtalo. Poistetaanko se ja millä tavoin? Maksetaanko 
sen poistosta jotakin? On syytä muistaa, että viime sopimuksessa 
kikyn työaikaa lisännyt kirjaus annettiin työnantajille ikään kuin se 
kuuluisa ”Manun illallinen”. 

Kuten tiedossamme on, voimassa olevat kuntasopimukset 
päättyvät 31.3.2020, jolloin myös lakkaa työrauhavelvollisuus. 
Neuvottelujärjestömme JUKO nostaa syksyn aikana järjestöval-
miuttaan siltä varalta, että hyväksyttävää neuvottelutulosta ei 
saavuteta ilman painostustoimia. Näihin suunnitelmiin myös jä-
senistömme on hyvä varautua.

JUKO tavoittelee julkiselle sektorille vähintään samantasoisia 
korotuksia kuin muillakin aloilla. Vientiteollisuuden ratkaisut ote-
taan huomioon, kun sovitaan sopimuskauden pituudesta. Samal-
la JUKO pitää kiinni eri alojensa yhteneväisistä sopimuskausista.

 Korotusten suuruudesta ei ole vielä tarkkoja tavoitteita. On 
kuitenkin selvää, että tavoitteisiin vaikuttavat paitsi muiden alojen 
ratkaisut myös julkisen sektorin haasteelliset lähtökohdat, kuten 
palkkojen jälkeenjääneisyys, menneet lomarahaleikkaukset sekä 
julkisen talouden yksityistä hitaammin näkyvä positiivinen kehi-
tys. JUKO painottaa myös prosentuaalisia yleiskorotuksia. Paikal-
lisiin eriin vaaditaan ohjeistusta, joilla varmistetaan, että ne koh-
dentuvat myös jukolaisiin ryhmiin. 

Kuntasektorin neuvottelut ovat vielä tunnusteluvaiheessa. Var-
sinaisesti neuvottelut käyvät kuumina ensi vuoden alkupuolella. 

Molempien neuvotteluosapuolten tavoitteena on varmasti 
se, että tyydyttävä ratkaisu saadaan aikaiseksi ennen kuin vanha 

sopimus umpeutuu ilman, että ajauduttaisiin 
”työrauhattomaan” tilaan. 

Toivokaamme, ettei niin pitkälle tarvitsisi 
mennä työ- ja virkasuhteisten jäsentemme 
kohtuullisia työehtoja puolustettaessa. 

Oikein mukavaa syksyn tuloa kaikille!

Terveisin 
Tapani Laurikainen
asiamies  
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

Kuntasektori 
valmistautuu 
sopimusneuvotteluihin
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V ientiteollisuus on avannut sopimusneuvottelu-
kierroksen elokuussa. Päänavaajan merkitys on 
tärkeä, sillä perinteisesti se linjaa palkankorotus-

ten tasoa ja esimerkiksi sitä, kuinka työnantaja vastaa 
kysymykseen kiky-sopimuksen tuomien lisätuntien kor-
vaamisesta.  

Kuntasektorilla KT Kuntatyönantajat korostaa, että 
kuntasektori neuvottelee omista lähtökohdistaan käsin. 
Kuntasektorin sopijaosapuolten yhteisenä huolena on 
kuntien talouden tilanne ja valtion rahoituksen palautu-
minen kiky-sopimuksen heikennysten jälkeen.

JUKOn tavoitevalmistelu tiivistyy 

Neuvottelujärjestössämme Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKOssa on valmistauduttu ensi ke-
vään sopimusneuvotteluihin tavoitteiden työstämisellä. 
JUKO kysyi keväällä jäsenliitoiltaan tavoitteet, joita JU-
KOn toimielimet valmistelevat ja tarkentavat syksyn ja 
talven aikana.

JUKO valmistelee  
kaikille sektoreilleen yhteisiä 

työelämätavoitteita 

Alkusyksystä pääpaino tavoitetyössä on ollut työ-
elämätavoitteiden valmistelussa. JUKO järjesti työpajat 
työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta ja osaamisen 
kehittämisestä. Tarkoituksena on tunnistaa ja konkreti-
soida kaikille JUKOn edustamille työmarkkinasektoreille 
yhteisiä työelämätavoitteita ja tuottaa ideoita eri sekto-
reilla hyödynnettäväksi. 

SuPer ja Tehy irtisanoivat
pääsopimuksen

Tulevien neuvottelujen kulkuun vaikuttaa jo nyt Tehyn 
ilmaisema palkkavaatimus sekä se, että syyskuun lopus-
sa Tehy ja SuPer irtisanoivat osaltaan kunta-alan pää-
sopimuksen.

Kunnallisessa pääsopimuksessa määritetään, mitkä 
ovat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ja ketkä 
niistä neuvottelevat. Pääsopimus päättyy 31.3.2020, siis 
samaan aikaan kuin työehtosopimukset.  

SuPer ja Tehy haluavat neuvotella uuden pääsopi-

Kuntasektorin neuvotteluosapuolet

Pääsopijajärjestöt

JUKO
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 

 akavalaiset liitot

JAU
Julkisen alan unioni JAU 

 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 
KoHo
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo 

 Tehy
 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 Suomen Palomiesliitto SPAL

KT Kuntatyönantajat
 Kunnat
 Kuntayhtymät

Työnantaja

Kuntien ja  
kunta yhtymien  
palveluksessa on noin  
421 000 viranhaltijaa  
ja työntekijää  
(lokakuu 2018).  
KVTES on kunta-alan 
suurin sopimus ala ja 
sen piirissä on 310 000 
 palkansaajaa.

Sopimussyksy käynnistyi vientialojen neuvotteluilla.  
Kunta-ala valmistautuu jo tiiviisti keväällä odottaviin neuvotteluihin. 

Sopimusneuvottelut
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R eilu kaksi vuotta sitten yhteistyöliittomme 
KTN:n kyselystä ilmeni, että  vajaassa sadassa 
kunnassa  teknisen sektorin sopimusta ei so-

velleta oikein. Asiaan tartuttiin ripeästi.  Apuna olivat  
kuntien henkilöstöhallinnon ja luottamusmiesten TS:n 
soveltamista koskevat koulutustilaisuudet, joista  oli so-
vittu viime sopimuskierroksella. Tietoisuutta lisäämällä 
asioita saatiin jo parempaan suuntaan.

Koulutusten  lisäksi on pidetty yllä säännöllisiä ta-
paamisia KT Kuntatyönantajien  kanssa. Niissä olemme 
käyneet läpi niitä kuntia, joissa vielä on puutteita TS:n 
soveltamisessa.  Ongelmat  ovat tällöin olleet yleensä  
siinä, että palkkausjärjestelmä on sopimuksen vastainen, 
mikä ei hetkessä edes korjaannu. 

Tilanne on  kahden vuoden kuluessa  edennyt  pa-
rempaan suuntaan:  puutteita on enää reilussa kymme-
nessä kunnassa, kun lähtötilanteessa niitä oli vajaa sa-
dassa kunnassa. Toivottavasti eteneminen on näkynyt 
myös henkilöstölle. 

TS-oppaasta apua?

Teknisen sopimuksen soveltamisongelmat ovat olleet 
olemassa jo kauan. Niiden pohjana on kirjava palkkaus-
järjestelmäkäytäntö, joka luo paljon epävarmuutta.  

Palkkausjärjestelmien 
kirjavuus  

luo epävarmuutta

TS
Kunnallinen teknisen henkilöstön  
virka- ja työehtosopimus Teknisten sektorin kuulumisia

Hyvä apu ja ohjenuora työnantajalle TS-sopimuksen 
määräysten soveltamisessa on ollut TS-opas, joka on so-
pimuksen liitteenä. TS-opas ei  kuitenkaan ole juridisesti 
sitova eikä opasta ole viime vuosina päivitetty. 

Vaikeuksia on ollut myös TS-oppaan selventävien asi-
oiden nostamisessa suoraan sopimuksen  velvoittaviksi 
teksteiksi, jolloin työnantajan olisi sitouduttava niihin. 

Työntekijän näkökulmasta palkkausjärjestelmien 
avoimuuden ja selkeyden lisäämisellä vähennettäisiin 
epävarmuuden tunnetta, mikä parantaisi myös työmo-
tivaatiota ja tätä kautta työtehoa. Eikö työmotivaation 
ylläpitäminen olisi myös työnantajan intressien mukais-
ta?  Toki tässä yhteydessä voisi asian ilmaista vielä laa-
jemmin: tämä olisi myös kuntalaisten etu!

Myöhemmin syksyllä aloitellaan jälleen uusia neu-
votteluja  31.3.2020 päättyvän sopimuksen jatkamiseksi. 
Suuri haaste on saada neuvotteluissa edellä mainittuja 
asioita vietyä eteenpäin. Toivottavasti tällä kertaa näem-
me hieman valoa tunnelin päässä. Käytäntöjen  selkeyt-
täminen on haastavaa, mutta ei mahdotonta, jos vain 
tahtoa löytyy sekä työntekijä- että työnantajapuolelta.  

Tapani Laurikainen
asiamies, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 

muksen, jossa olisi hoitoalalle oma sosiaali- ja terveys-
alan työ- ja virkaehtosopimus. Nykyisessä kunta-alan so-
pimusjärjestelmässä omia sopimusaloja ovat opettajien 
sopimus, lääkärien sopimus ja teknisten sopimus.

JUKO rauhoittelee jäseniä

JUKO korostaa, ettei SuPerin ja Tehyn irtisanoutumisel-
la ole välittömiä vaikutuksia jäsenistön asemaan. Pää-
sopimusta ja työ- ja virkaehtosopimuksia sovelletaan 
31.3.2020 saakka. Tulevien sopimusten sisällöstä käy-
dään neuvottelut kevään 2020 aikana.

  JUKOn näkemyksen mukaan tavoite erillisestä so-
siaali- ja terveysalan koko henkilöstöä koskevasta sote-
sopimuksesta ei ole ongelmaton. Vielä ei ole tiedossa, 
millainen uusi sote olisi, kuinka paljon henkilöstöä mah-

dollisesti siirtyisi minnekin ja missä aikataulussa siirtymi-
nen tapahtuisi. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilös-
töä on järjestäytynyt moniin liittoihin, joten sopimusta 
tulevat neuvottelemaan kaikki osapuolet. Sote-sopi-
musta ei voi verrata opettaja- tai lääkärisopimuksiin, sillä 
OAJ ja Lääkäriliitto edustavat yksin ammattikuntiansa.

JUKO tulee jatkamaan sotehen-
kilöstön työehtojen kehittämistä 
käynnissä olevissa työryhmissä ja 
valmistautuu työehtojen paranta-
miseen seuraavalla neuvottelukier-
roksella. 

Jaakko Korpisaari
neuvottelupäällikkö
Akavan Erityisalat
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K orkein oikeus antoi elokuussa Oulun taannoisia 
lomautuksia koskeneen päätöksen. Riittäviä yt-
neuvotteluja ei ollut käyty ennen lomautuspää-

töstä, joten lomautetut saivat yt-lain mukaisen hyvityk-
sen.

Päätös on ajankohtainen, sillä kuluvana vuonna sääs-
töihin liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen määrä on 
ollut hienoisessa kasvussa kuntasektorilla. Yhtenä perin-
teisenä säästökeinona ovat henkilökunnan määräaikai-
set lomautukset. 

 

Oulun 
lomautetuille 
hyvitys

Yhteistoiminta 
lomautustilanteissa

Tapauksen tausta

Oulun kaupunki kävi syksyllä 2013 työntekijöidensä 
kanssa yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuk-
sessa edellytetyistä henkilöstömenojen säästötavoitteis-
ta. Näissä yt-neuvotteluissa ei kuitenkaan juuri käsitelty 
lomautusta säästöjen toteuttamiskeinona. 

Kaupunginhallitus esitti – vasta syksyllä 2013 käytyjen 
yt-neuvottelujen jälkeen – valtuustolle, että 5 miljoo-
naan euron säästötavoite toteutetaan koko henkilöstön 
lomauttamisella noin viikoksi. Kaupunginvaltuusto teki 
esityksen mukaisen päätöksen 2.12.   

Kaupunginhallitus antoi valtuuston päätöksen jäl-
keen, tammikuussa 2014 lomautusta koskevan ohjeis-
tuksen. Vasta tämän ohjeistuksen perusteella, keväällä  
2014 kaupunki kävi työntekijöidensä kanssa lomautta-
misen käytännön toteuttamisen yksityiskohtia koskevat 
yt-neuvottelut. 

Oikeudellinen arvio

Korkein oikeus katsoi, että Oulun kaupunki oli ratkais-
sut lomautusta koskevan asian valtuuston kokouksessa 
joulukuussa 2013. KKO totesi, että kaupungin olisi tullut 
käydä ennen lomautusta koskevaa päätöstä kunnal-
lisen yt-lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset neu-
vottelut. 

KKO:n mukaan syksyn 2013 yt-neuvottelut eivät täyt-
täneet kunnallisen yt-lain kriteerejä koskien neuvottelu-
esitystä ja työntekijöille annettavia tietoja. Esimerkiksi 
lomautusvaihtoehtoa ei ollut juurikaan käsitelty. Näin 
ollen näyttämättä oli jäänyt, että kaupunki olisi ”yhteis-
toiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi 
neuvotellut työntekijöidensä kanssa valmisteilla olevan 
lomauttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoeh-
doista”.

Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen perusteella Ou-
lun kaupunki velvoitettiin maksamaan kanteen vireille 
panneille lomautetuille työntekijöille kuntien yhteistoi-
mintalain mukaista hyvitystä. Hyvityksen suuruudeksi 
määrättiin 1 500 euroa työntekijää kohden. 

Petri Toiviainen
neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

Laki velvoittaa yt-menettelyyn ennen päätöksentekoa

K untien yhteistoimintalaissa on säädetty, että 
ennen työnantajan päätöksentekoa työn-
antajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimin-

nassa käsitellään muun muassa asiat, jotka koskevat 
taloudellisista tai tuotannollisista syistä harkittavia 
osa-aikaistamisia, lomauttamisia tai irtisanomisia 
(yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 4 kohta). 

Tämän lisäksi kuntien yt-laissa on seuraava sään-
nös: Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellyte-
tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen 

todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, 
osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä 
heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimen-
piteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä 
ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopul-
lisen talousarvioehdotuksen (4 §:n 2 momentti). 

Korkein oikeus otti elokuussa 2019 antamassaan 
Oulun kaupunkia koskeva ratkaisussa KKO 2019:66   
kantaa näiden säännösten tulkintaan. 

LAKITAPAUS
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AMMATISSA

Kuka?
Erno Heikkinen 

 Suomussalmen kunnanjohtaja
 Akavan Erityisalojen ja  

Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n jäsen 

”K unnanjohtajan työ on hyvin monipuolista. 
Se sisältää kuntaorganisaation johtamista, 
mutta myös yhteistyön alustan luomisen 

koko kunnassa olevalle yhteisölle; kuntalaisille, yrityksil-
le, yhteisöille. 

Kuntaorganisaation toimintakyvyn varmistaminen 
ja hyvän hengen luominen eri toimijoiden kesken on 
tärkeimpiä tehtäviäni. Tämä tarkoittaa rajatonta mää-
rää yhteistyötapaamisia eri toimijoiden kanssa. Lisäksi 
kunnan edunvalvonta (ei vain kuntaorganisaation, vaan 
yhteisön) on yhä tärkeämpää. 

Ehdottomasti parhaita ovat kokemukset siitä, että 
jotain on tehty yhdessä. Oli se johtoryhmän, kunnan-
hallituksen, kunnanvaltuuston tai vaikka yrittäjien kans-
sa tehtyä yhteistyötä, josta saadaan jotain konkreettista 
aikaan. Silloin on voittajafiilis! 

Tällainen voisi olla esimerkiksi kuntamme saama 
tunnustus tehdystä elinvoiman kehittämistyöstä ja yrit-
täjämyönteisyydestä. Suomussalmi valittiin Kainuun 
elinvoimakunnaksi syyskuussa Kainuun Yrittäjägaalas-
sa. Erityisen hyvältä tunnustus tuntui siksi, että olimme 
panostaneet yrittäjäyhteistyöhön paljon mm. yhteisillä 
tilaisuuksilla ja luomalla elinvoimayhteistyöryhmän, 
jossa oli kaupunginhallituksen jäseniä, yrittäjäjäseniä ja 

kaupungin elinvoimapalveluiden asiantuntijajäseniä. Po-
sitiivinen palaute yhteistyön kehittämisestä lämmittää. 

– Tony Blair on sanonut: ”The art of leadership is say-
ing no, not saying yes. It is very easy to say yes.” Tähän 
kiteytyy erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa yksi 
isoin haaste työssäni. Olisi paljon mukavampaa suhtau-
tua myönteisesti lukuisiin hyviin hankkeisiin, joita meille 
kuntaan esitetään. Lähes kaikki ideat ovat sellaisia, joi-
hin haluaisi sanoa ”kyllä”, koska niissä on oikeasti hyvät 
tavoitteet. Taloudellisen tilanteen vuoksi joutuu usein 
vastaamaan ”ei”. 

– En osaa sanoa, millaiset henkilökohtaiset ominai-
suudet tekevät hyvän kunnanjohtajan. Itse yritän tavata 
paljon ihmisiä ja löytää aina aikaa rupatella muutaman 
minuutin mahdollisimman monen kanssa.  

Hyvän hengen takuumies
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Luottamusmiehen 
koulutuspolku 2019

L uottamusmieskoulutuksen  
tarkoituksena on antaa paikalli-
sesta edunvalvonnasta vastaaville 

jukolaisille luottamusmiehille hyvät 
valmiudet toimia julkisen sektorin 
työpaikoilla edunvalvontatehtävissä. 
Luottamusmiehille on rakennettu 
koulutuspolku, jonka osa-alueet läpi 
käymällä saa kattavan osaamisen 
ja tarvittavat tiedot ja taidot 
luottamusmiehenä toimimiseen.

Peruskursseilla perehdytään 
luottamusmiesjärjestelmään ja luottamusmiehen 
asemaan (kurssi 1) ja KVTES-sopimukseen kannesta 
kanteen (kurssi 2).

Jatkokursseilla perehdytään syvemmin 
asiakokonaisuuksina KVTES:n sisältöön.

Neuvottelupäivät keskittyvät ajankohtaisiin 
asioihin sekä muutoksiin lainsäädännössä, työehto-
sopimuksissa ja työkäytännöissä. 

Jatkokursseilla ja neuvottelupäivillä opetellaan myös 
neuvottelutaitoja (6), viestintää (7) ja vaikuttamista (8). 

Kurssin pääsisältö on jatkossa merkitty kutsuissa kou-
lutuspolun numerolla. Peruskursseja ei ole pakko käydä 
ennen muille kursseille osallistumista, vaikka se onkin 
suositeltavaa. Kursseja voi valita oman tarpeen, kiin-
nostuksen ja työtilanteen mukaan. Tavoitteena on, että 
jokainen kokonaisuus tulisi käytyä läpi kolmen vuoden 
luottamusmieskauden aikana. Kursseja ei tarvitse suorit-
taa numerojärjestyksessä.

Luottamusmiehellä on velvollisuus päivittää omaa 
osaamistaan. 

Luottamusmiehen 
koulutuspolku
Peruskurssit

1  Kunnallinen sopimusjärjestelmä,  
luottamusmiehen asema

2  KVTES-sopimus 
Syventävät opinnot

3  KVTES Palkkausluku 
4  KVTES Työaikaluku 
5  Yhteistoiminta,  

paikallinen sopiminen 
Luottamusmiehen taidot

6  Neuvottelutaito
7  Viestintä
8  Vaikuttaminen

KU
VA

: IS
TO

CK
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J ulkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
ry on kunta-alan pääsopijajärjestö, joka valvoo 
jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, talou-

dellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO neuvottelee kunta-alan 
työehtosopimuksista ja sillä on luottamusmiesverkosto 
kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Kuntasektorilla JUKO vastaa pääluottamusmiesten 
koulutuksesta. JUKOn luottamusmiesten koulutuksesta 
vastaavat JUKOn jäsenyhdistykset. 

Kaikki luottamusmiehet ovat omasta järjestäytymi-
sestään riippumatta JUKOn luottamusmiehiä. 

JEA, KA, STHL Talentia ja VAKAVA tekevät yhteistyötä 
kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien luottamus-
miesten kouluttamisessa. Yhteistyössä on mukana 29 
akavalaista liittoa. JEA ja VAKAVA ovat akavalaisten liit-
tojen yhteistyöjärjestöjä JUKOn edunvalvonnassa.

1. Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat  
JEA 
– Akavan Erityisalat
– Driftingenjörsförbundet i Finland DIFF
– Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
– Suomen Ekonomit 
– Suomen Lakimiesliitto
– Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
– Tradenomiliitto TRAL
– Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA

2. Kuntoutusalan Asiantuntijat 
– Suomen Fysioterapeutit
– Suomen Toimintaterapeuttiliitto

3. Sosiaalialan korkeakoulutettujen  
ammattijärjestö Talentia

4. Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL

5. VAKAVA
– Agronomiliitto
– Akavan sairaanhoitajat ja TAJA
– Ammattiliitto Ava
– Akavan Yleinen Ryhmä
– Diakoniatyöntekijöiden Liitto
– Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT
– Kirkon akateemiset AKI
– Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden  

liitto Loimu
– Professoriliitto
– Päällystöliitto
– Suomen Farmasialiitto
– Suomen Poliisijärjestöjen Liitto
– Suomen Psykologiliitto
– Suomen Puheterapeuttiliitto
– Suomen Työterveyshoitajaliitto
– Upseeriliitto

Luottamusmiehille lähetetään henkilökohtainen 
kutsu sähköpostilla.

Luottamusmieskoulutukset ovat kuntasektorin 
koulutussopimuksen mukaisia ammattiyhdistys-
koulutuksia. Koulutus tapahtuu työajalla.  
Koulutus on osallistujille maksutonta. 

Kuntasektorin vuoden 2019 hyväksytty  
luottamusmieskoulutus on KT Kuntatyönantajien 
yleiskirjeessä 14/2018 liite 1 JUKOn koulutukset 
www.kt.fi.

Syksyn 2019 luottamusmieskoulutukset

JUKO ja jäsenyhdistykset  
kouluttavat luottamusmiehiä

Kurssi Aika Koulutuspolku
Luottamusmiesten jatkokurssi 29.–30.10.2019 3
Luottamusmiesten peruskurssi 1 12.–13.11.2019 1
Maakuntaliittojen luottamusmieskurssi 19.–20.11.2019 8
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 3.–4.12.2019 8 
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Tekojen tori nostaa  
esille hienoja esimerkkejä

K uhmon ja Polvijärven viestinnän kehittämispro-
sessit ovat esimerkkejä kehittämisteoista, joita 
löytyy Kuntekon Tekojen torilta nyt jo yli 400. 

Teot tulevat ympäri Suomea ja monelta eri toimialalta. 
Tänä syksynä Kunteko palkitsee yhdessä KT Kun-

tatyönantajien sekä JUKOn ja muiden pääsopijajärjes-
töjen kanssa parhaat Tekojen torilla esitetyt hankkeet 
Tekoja tiskiin -kampanjassa. 

Kaikki vuoden 2019 aikana ja viimeistään 15. loka-
kuuta kerrotut kehittämisteot ovat mukana kilpailussa. 

P eltojen täplittämässä ja kylämaise mien halko-
massa Polvijärven kunnassa Pohjois-Karjalassa 
ei ollut ennen vuotta 2018 järjestelmällistä 

viestintää. Kunnasta olisi ollut paljon tarinoita kerrotta-
vaksi ulospäin, mutta ne eivät saavuttaneet yleisöään. 
Myös vaatimattomuus esti ”ylpeilemästä liikaa”.

Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä tavoittelemaan 
kuuta taivaalta saadakseen äänensä kuuluviin. Joskus 
yhden lisäkäden palkkaaminen ja uudenlaisen ajattelu-
tavan juurruttaminen riittää.

– Meidän viestintästrategiamme ydinajatus on, että 
viestintä kuuluu kaikille. Ollaan avoimia, myönteisiä 
ja monikanavaisia eikä turhan vaatimattomia. Vastuu 
viestinnästä kuuluu myös eri yksiköille, koska ne osaa-
vat parhaiten kertoa omasta työstään, kertoo vuonna 
2018 Polvijärven ensimmäisenä viestintäsihteerinä 
aloittanut Anni Lampinen. 

Myös Polvijärven asukkaita innostetaan entistä vah-
vemmin kertomaan hyviä tarinoita ulospäin.

Tähän mennessä uudenlainen lähestymistapa 
viestinnässä on saanut kiitosta niin kuntalaisilta kuin 
työntekijöiltä. – Viestintää pitää tehdä, jos haluaa että 
ääni kuuluu, kiteyttää Lampinen. 

Tekojen torilla: 

Polvijärven  
ääni kuuluviin

Tekojen torilla: 

Mitä kaupunginjohtaja 
edellä, sitä henkilöstö 
perässä

K uhmossa viestintästrategia, jossa kaupungin-
johtajan bloggaukset, somettaminen ja  julkinen 
esilläolo ovat keskeisessä asemassa, toimii 

selvästi. 
Kuhmo ja Tytti Määttä ovat paistatelleet mediassa, 

yhteydenotot nuorilta kuhmolaisilta ovat lisääntyneet 
Instagramin ja Snapchatin myötä, hyvästä menosta 
 tulee jatkuvasti positiivista  palautetta. Viimeisimpänä 
Tytti Määttä valittiin Vuoden maaseutu kasvoksi, koska 
on raikkaalla viestinnällään tuonut myönteistä näky-
vyyttä maaseudulle.

Myös Kuhmon taustavoimat eli henkilöstö on 
 valjastettu viemään Kuhmon ilosanomaa eteenpäin. 
Kaupunkiin on perustettu viestintätiimi, johon on 
otettu mukaan innokkaita työntekijöitä eri puolilta 
kaupunkiorganisaatiota. Koko kaupungin läpileikkaava 
viestintä tuo kaikkien äänen kuuluviin. Someviestin-
nästä on annettu koulutusta, henkilöstölle tiedotetaan 
aktiivisesti ja kesäisin Kuhmossa on saattanut nähdä 
nuoria someagentteja.

Kuhmon kaupungin HR-asioistakin vastaava talous-
johtaja Eija Jansson kertoo, että avoimuus ja iloisuus 
Kuhmon kau pungin sisällä on lisääntynyt. 

– Kuhmon saama positiivinen palaute kohottaa 
oman työpaikan arvostusta entisestään ja rohkaisee 
puhumaan hyvää kaupungista. Lue lisää Polvijärven ja 
Kuhmon kehittämisteoista www.kunteko.fi/ajankoh-
taista/tekojen-tori-viestintaa-kehittamalla 

Myös polvijärveläiset nuoret on otettu mukaan 
viemään hyvää viestiä eteenpäin omasta  
kotikunnastaan. Nuorten ääni pääsee kuuluviin 
esimerkiksi Nuorten Polvijärvi -verkkosivuilla 
 julkaistavan Hyvä tyyppi -juttusarjan avulla.

Lue lisää ja katso kilpailukategoriat: 
www.kunteko.fi/tekoja-tiskiin  


