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Puheenjohtajalta

 Juuri tällä hetkellä tuntuu 
siltä, että kukaan ei oikein tai-
da tietää miten ja millä konstil-
la saadaan valtakunnan, kunti-
en, kuntayhtymien ja yritysten 
taloudellinen ja toiminnallinen 
epävarmuus oikaistuksi. Valta-
kunnan hallitus on käynnistä-
nyt kuntarakenne ja sos. ja ter-
veyspuolen uudistushankkeet 
sekä päättänyt, että kuntienval-
tionosuutta leikataan jatkossa 
n. parimiljardia vuodessa, seu-

raavien vuosien aikana ja se 
ei voi olla vaikuttamatta myös 
kuntayhtymien talouteen. Ky-
syipä asiaa keneltä tahansa, ke-
neltäkään ei saa selkeää vas-
tausta, miten erityisesti meitä 
kiinnostava erikoissairaanhoi-
to järjestetään tulevaisuudessa. 
Emme saaneet vastausta myös-
kään eduskunnasta käydes-
sämme siellä syyskuussa ja ky-
seltyämme asiasta eduskunnan 
puhemieheltä ja kansanedus-

taja Riitta Mylleriltä. Kaikki 
tuntui olevan vielä auki, mut-
ta ennen vuoden vaihdetta tul-
lee julkisuuteen hallituksen esi-
tykset muutoksista eduskunnan 
käsittelyyn ja päätettäväksi. Ta-
pahtuipa kunta- ja palvelura-
kenne uudistus hankkeissa mitä 
tahansa, se on varmaa, että sai-
raat ja sairaala ei lopu Pohjois- 
Karjalasta,  ja heidät on hoidet-
tava olipa hallintorakenne sitten 
mikä tahansa.

Varmaa on myös se, että jat-
kuva muutos organisaatiois-
sa ja tehtävissä jatkuu tulevai-
suudessa kun kuntayhtymässä 
haetaan tuottavuutta ja talou-
dellisuutta palvelutuotantoon. 
Kuntayhtymässä ollaan juuri 
laatimassa tuottavuusohjelmaa, 
jonka tavoitteena on löytää jä-
senkuntien vaatimia säästöjä 
palvelutuotantoa kehittämällä 
taloudellisten säästötavoittei-
den löytämiseksi. Keväällä teh-
dyt nopeat säästö ratkaisut on 
kuntayhtymän johdon mukaan 
purreet suunnitellusti etenkin 
henkilöstökulujen osalta, mut-
ta ostopalvelujen osalta tilan-
ne vain pahenee etenkin lääk-
keiden kallistumisesta johtuen. 
Vuosituhannen vaihteessa kun-
tayhtymässä järjestettiin tuki-
palveluiden alueella palvelu-

tuotannon kehittämisprojekti 
”sipatti” yhdistyksemme aloit-
teesta. Projektin tuloksia on 
osittain hyödynnetty mm. kiin-
teistöliikelaitoksen perusta-
misen yhteydessä ja tiimityös-
kentelyn aloittamisessa mm. 
siivouspalveluissa. Mielestäni 
projektissa tuotettu huoneen-
taulu TUKIPALVELUT työkul-
tuuri (toisaalla lehdessä) olisi 
hyvä kaivaa esille ja edetä sii-
nä kuvatulla metodilla myös 
tulevissa kehittämishankkeis-
sa ja muutoksissa. Toiminnan 
ja tuloksellisuuden kehittämi-
nen on meidän kaikkien yh-
teinen asiamme ja varmaakin 
paras lopputulos syntyy yhteis-
työllä ja todellisella yhteen hii-
leen puhaltamisella organisaa-
tion kaikilla tasoilla muutosten 
läpiviennissä, kuten huoneen-
taulussa kuvataan. Yhdistyksen 
toiminnassa tulevat muutok-
set vaativat myös muuttumista 
ja työllistävät entistä enemmän 
niin luottamusmiehiä, ammatti-
alajaostoja, hallitusta kuin ko-
rostetusti jäseniämme. 

Vuoden 2014 alusta yhdistyk-
sen toiminnasta vastaa seuraa-
vat kaksi vuotta nyt marraskuus-
sa valittavat puheenjohtajat, 
hallitus sekä luottamusmiehet 
kaudella 2014- 2017. Tiedossa 

on jo nyt, että ainakin muutama 
henkilö vaihtuu hallituksessa ja 
luottamusmiehistä, eläköitymi-
sen ja työnantajan muuttumisen 
johdosta. Edellinen ei tarkoi-
ta sitä, että paikat olisi jo jaet-
tu vaan sitä, että ketään ei vielä 
ole valittu ja kaikki paikat ovat 
jaossa ja kilpailtavana. Kuval-
la kaudella yhdistyksellä on ol-
lut erittäin aktiivinen, osaava ja 
osallistuva yhdistyksen johto ja 
hallitus. Kokouksiin on osallis-
tuttu aktiivisesti ja asiat jotkut 
vaikeatkin on päätetty ja hyväk-
sytty hyvän keskustelun jälkeen 
pääsääntöisesti yksimielisesti.

Syksyn aikana valitaan kun-
tayhtymään myös työsuojelu-
valtuutetut kaudelle 2014- 2017. 
Yhdistyksestämme on asetta-
nut ehdokkaaksi osaavia henki-
löitä työntekijöiden valtuutetuk-
si ja varavaltuutetuksi. Onnea ja 
menestystä kisassa Jarmolle ja  
Pasille!

Hyvää syksyn jatkoa kaikille 
jäsenille ja osallistukaa yhdis-
tyksen syyskokoukseen 27.11 
Tikkamäellä ja 60- vuotis juhliin 
30.11 Kimmelissä. Juhlissa juh-
lapuheen pitää liiton puheen-
johtaja Jarkko Eloranta.

Matti Pesonen, 
pääluottamusmies

Pääluottamusmieheltä:                  

Tulevaisuuden arvailua

 Kädessäsi on nyt jäsenlehti, 
joka on tehty  yhdistyksemme 
60-vuotisjuhlan kunniaksi. Yh-
distyksemmehän täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta  eli olemme 
päässeet kultaiseen keski-ikään.  
Ennenhän tämän ikäinen  miel-
lettiin jo vanhukseksi, mutta tä-
män päivän 60-kymppinen on 
vireä, aktiivinen ja täynnä tar-
moa oleva niin kuin meidän yh-
distyksemmekin on.

Jäsenmäärämme on kasva-
nut tasaisesti läpi vuosikym-
menten. Kiitos siitä kuuluu 
vuosien kuluessa ahkerasti toi-

mineiden aktiivisten jäsenten 
sekä myös sairaaloiden yhdisty-
misen. Katsottaessa taaksepäin 
yhdistyksemme toimintaa, huo-
maa miten aktiivinen yhdistyk-
semme on ollut toiminnassaan 
ja joskus jopa edellä aikaansa. 
Jokaisella vuosikymmenellä on 
ollut vastassa omat haasteensa, 
jotka ovat vaatineet yhdistyk-
sen toimijoilta paljon. 

Yhdistyksen ensimmäiset 
vuodet olivat toiminnallisesti 
vaikeaa aikaa, mutta silti yhdis-
tyksen toimihenkilötehtävät oli-
vat haluttuja ja niistä jopa kil-

pailtiin. Yhdistyksen toiminta 
ja tavoitteet on määritelty aina 
kunkin aikakauden haasteiden 
mukaan. Tärkein toimintatavoi-
te on ollut ja tulee aina olemaan 
jäsenten työpaikkojen, reaalita-
son ja ostovoiman puolustami-
nen, ammatillisen aseman ke-
hittäminen sekä työkyvyn ja 
terveyden ylläpitäminen.

Yhdistyksemme aktiivit ovat 
olleet läpi vuosikymmenten tar-
mokkaita, ennakkoluulottomia 
ja valmiita toimimaan asiansa 
eteen sekä myös idearikkaita. 
Siitä osoituksena on mm. 90-lu-
vun loppupuolella käynnistynyt 
kehittämisprojekti,  ns. ”Sipat-
ti-projekti”, yhteistyössä sai-
raanhoitopiirin johdon kanssa.  
Kaikki tämä toiminta on vuosi-
en myötä luonut hyvän ja hedel-
mällisen pohjan yhteistyöhön 
työnantajan kanssa.  Yhdistyk-
sen historiaan voi tutustua tar-
kemmin lukemalla Matti Peso-
sen yhdistyksen 50-vuotisjuhliin 
tekemän historiikin. Historiikki 
löytyy yhdistyksen kotisivuilta 
sekä paperiversiona luottamus-
miestoimistolta.

Yhdistyksemme aktiivisesta 
toiminnasta kertoo myös se, et-
tä meillä on tällä hetkellä viisi-
toista kunniajäsentä. JHL-lii-
ton kunniajäsenyydenhän saa 
kahdenkymmenen vuoden ak-

tiivityöllä yhdistystoiminnassa. 
Tutkiessamme tänä syksynä jä-
senten aktiivihistoriaa kunnia-
merkkien anomista varten, huo-
masimme, että tämän aikarajan 
jäävän harmittavan pienestä 
kiinni monella aktiivitoimijalla, 
joka myös olisi ansainnut kun-
niajäsenyyden.

Mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan? Se ainakin on varmaa, 
ettei työ yhdistyksessä lopu. 
Tulossa on suuria haasteita kun-
tasektorille; kuntarakenneuu-
distus, sosiaali- ja terveysalan 
uudistus, kuntien kiristynyt ta-
loudellinen tilanne, mahdolliset 
tulevat irtisanomiset ja lomau-
tukset yms. toiminnalliset muu-
tokset jne. Näiden muutosten 
keskellä yhdistystä tarvitaan 
ajamaan ja valvomaan jäsen-
tensä etuja. Samalla yhdistyk-
sen tulisi myös muistaa tukea 
jäsentensä työssä jaksamista ja 
työhyvinvointia. Meillähän on 
aktiivinen ja motivoitunut toi-
mijajoukko, siitä huolimatta tar-
vitsemme kuitenkin koko ajan 
mukaan uutta verta tuomaan 
uusia ideoita ja ajatuksia sekä 
korvaamaan pois aktiivitoimin-
nasta siirtyviä. Tämän syksyn 
syyskokouksessa on taas esil-
lä valinnat seuraavalle kaudelle. 
Tule mukaan vaikuttamaan.

Nyt on juhlan aika. Merkki-
vuosi huipentuu marraskuun 
lopussa järjestettävään juh-
laan hotelli ravintola Kimme-
lissä.  Mukaan juhlaan olemme 
saaneet JHL-liiton puheenjoh-
taja Jarkko Elorannan Helsin-
gistä. Varsinainen kutsu tähän 
juhlaamme löytyy toisaalta leh-
destämme. Toivottavasti mah-
dollisimman moni teistä pääsee 
mukaan juhlaan.

Nähdään juhlissa,  
tervetuloa!

Tarja Kareinen
puheenjohtaja
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Tuottavuus tukipalveluissa

Tällä hetkellä useammassa sai-
raanhoitopiirissä ja sairaalassa 
on meneillään tulevaisuuteen 
varautumista, joka sisältää ak-
tiivista kehittämistyötä. Kehittä-
mistyötä tehdään paitsi välittö-
mässä potilaisiin kohdistuvassa 
hoidossa, myös tukipalveluiden 
toimintoja kehittämällä. Kehit-
tämistyön tavoitteena on kohen-
taa työn tuottavuutta uudista-
malla prosesseja asiakkaiden ja 
potilaiden hoidossa sekä uusien 
tilojen käytön suunnittelussa. 

Mitä sairaanhoitopiirien ja 
sairaaloiden tuottavuus tuki-
palveluiden osalta käytännös-
sä tarkoittaa? Tuottavuuden ja 
prosessien parantaminen tuki-
palveluissa yleisesti tarkoittaa 
sairaalatarvikelogistiikan ja va-
rastojen hallinnan prosessien 
uudistamista, liinavaatelogistii-
kan uudistamista, potilasruokai-
lun järjestämisen uudistamis-
ta, osastosihteerityön ja muun 
avustavan toimistosihteerityön 
järjestämisen uudistamista, po-
tilaskuljetusprosessien uudis-
tamista sekä laitos- ja väline-
huoltoprosessien uudistamista. 
Yhtenä yhteisenä tekijänä tu-
kipalveluiden prosessien uudis-
tamisessa on olemassa olevien 
tukipalveluiden työnkuvien ra-

japintojen tarkastelu suhteessa 
esimerkiksi hoitohenkilöstön 
työnkuviin.

Työnkuvien laajentuminen ja 
tehtävänsiirrot
Työnkuvien laajentumisen ja 
tehtäväsiirtojen tavoitteena on 
pitkällä aikavälillä savuttaa ti-
lanne, jossa oikean osaamisen 
omaava ammattilainen on oi-
keassa tehtävässä ja oikeassa 
paikassa, oikeaan aikaan.  Tä-
tä kautta lääkäri- ja muun hen-
kilöstön välitöntä työaikaa voi-
daan kohdentaa aikaisempaa 
enemmän potilaiden ja asiak-
kaiden hoitoon. Työnjaon tar-
kastelun ja muutosten arvioin-
nissa ensisijaisena kriteerinä 
tulisi olla potilaiden ja asiakkai-
den saama hyöty. Työnjaon uu-
distamista ei tulisi pelätä, koska 
se tulee turvaamaan myös tuki-
palveluiden tulevaisuuden työtä. 

Tutkimusten mukaan työn-
jaon uudistamisen suurimmak-
si esteeksi näyttää useimmiten 
nousevan perinteiset ja hierark-
kiset asenteet. Tutulta työalueel-
ta siirtyminen toiselle työalueel-
le aiheuttaa helposti ahdistusta, 
vaikka henkilöstön osaaminen 
riittäisi laajempaankin työkent-
tään. Työn tarkoituksenmukai-
sella jakamisella henkilöstön 
kesken voidaan kuitenkin hel-

pottaa eri ammattiryhmien työ-
paineita, ja osaavat ammattilai-
set myös tukipalveluissa voivat 
tehdä osaamistaan ja koulutus-
taan vastaavaa työtä.

Tulevaisuuden työntekijät
Sosiaali – ja terveydenhuollossa 
työvoiman saatavuusongelmat 
ovat olleet muita toimialoja kes-
kimääräistä suuremmat. Myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
tukipalveluissa on saatavuus-
ongelmia joidenkin ammatti-
ryhmien osalta. Tukipalvelui-
den tulevaisuuden työntekijöitä 
koskevat saatavuusongelmat 
koskettavat niitä ammattiryh-
miä, joissa meillä on alueellis-
ta puutetta koulutuksesta tai 
koulutukseen hakeutuvista tai 
erityisosaamisen pulaa (esim 
sairaala- ja välinehuolto, lääkin-
tälaitetekniikka). Eniten pula 
koskettaa jatkossa niitä työnte-
kijäryhmiä, jolle ei ole olemas-
sa valmista koulutusta lainkaan. 
Tällöin koulutus räätälöidään 
esimerkiksi oppisopimuskoulu-
tuksen muotoisena ja koulutuk-
sen järjestäminen jää työanta-
jan tehtäväksi.

Tulevaisuuden työntekijöi-
den saatavuuden turvaamiseksi 
työnantajan tulee koulutuksen 
järjestämisen lisäksi kiinnit-
tää huomiota kolmeen merkit-

tävään tekijään; toiminnan te-
hostamiseen, työhyvinvoinnin 
turvaamiseen ja johtamisen ke-
hittämiseen.

Työhyvinvoinnin ja johtami-
sen kehittämisessä on vielä pal-
jon tehtävää. Y- sukupolvi (1990 

– luvulla syntyneet) ja tuleva Z – 
sukupolvi eivät siedä juuri lain-
kaan huonoa työhyvinvointia 
tai huonoa johtamista. Panosta-

malla jo työssä olevien työnte-
kijöiden hyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen sekä uusien tulevi-
en sukupolvien johtamiseen, uu-
della johtamistavalla, turvataan 
tulevaisuuden työntekijät myös 
tukipalveluissa.

Johanna Bjerregård Madsen
Tukipalveluiden johtaja (ma)
Hallintoylihoitaja

Tukipalveluiden tulevaisuus 
- meillä ja muualla

Palvelutuotannon onnistuneisuutta arvioidaan tuloksellisuuskäsitteellä. Se on paljon laajempi 
käsite kuin pelkkä tuottavuus tai yksityisen yrityksen tulosta koskeva kannattavuus.  
Tuloksellisuus sisältää:

•	tuottavuuden
•	taloudellisuuden
•	vaikuttavuuden
•	palvelukyvyn, joka puolestaan sisältää
•	työelämän laadun

Työelämän laadun sisällyttäminen tuloksellisuuskäsitteistön joukkoon, viestii sitä, että palve-
lutuotannon tuloksellisuutta kehitettäessä pitää aina ottaa huomioon henkilöstö, organisaa-
tion tärkein voimavara.

Hyvä työelämän laatu on muiden tuloksellisuuden osien mahdollistaja ja edellytys. Tällä on 
suuri periaatteellinen merkitys, kun työtä ja palveluja kehitetään. Henkilöstö on tärkein voi-
mavara lähtökohta puolestaan merkitsee sitä, että kehittämispääoma on työyhteisöissä. Se 
saadaan hyödynnettyä kehittämisyhteistoiminnan; tasaveroisen vuoropuhelun avulla.

Työelämän laatu, onko se hyvä vai huono, riippuu keskeisesti siitä, miten tieto välittyy or-
ganisaation jäsenten välillä yli hierarkia- ja ammattikuntarajojen. Tiedon kulun hyvyyden 
mitta puolestaan on, onko kaikilla organisaation jäsenillä tieto tavoitteista ja kuinka ollaan 
onnistuttu tuloksellisuudella tarkoitetuissa asioissa. Pelkkä tieto informaationa ei kuiten-
kaan vielä riitä. Informaatio edellyttää ymmärtämistä. Mitä vaikuttavuus meillä tarkoittaa.  
Ymmärrys tuotetaan yhteistoiminnallisessa kehittämisessä tasaveroiseen vuoropuheluun 
nojaavilla kehittämisareenoilla.

Työorganisaatioiden ja työn johtamisen kehittämisen yleistavoite on tällöin ns. käsitteellisesti 
matala organisaatio, jossa edellä mainittu toteutuu:

•	 organisaation jäsenet tuntevat ja ymmärtävät toimintastrategian, joka puolestaan 
muodostaa viitekehyksen yksikön tai työryhmän (tiimin) toiminnalle ja mahdollistaa 
tehtäväkohtaisen erikoistumisen ryhmän (tiimin) sisällä

•	 yhteisymmärrys strategiasta ja sen kuvauksessa käytettyjen käsitteiden sisällöstä 
tuotetaan tasaveroisen keskustelun avulla yhteisissä keskusteluareenoissa

•	 johtaminen perustuu tasaveroiseen keskusteluun johdon ja työntekijöiden välillä ja 
näin yhdistetään suunnitteluosaaminen ja työssä hankittu kokemus (oppiminen)

•	 organisaatio pystyy näin hyödyntämään jäsentensä sekä teoreettisen että työssä 
opitun tiedon kehittämisessä

•	 edelliset kohdat yhdessä muodostavat tiedollisen perustan organisaation ja työn joh-
tamiseen. Yhteisymmärrys, mitä tuloksellisuus meillä on, korvaa osaamista tuhlaavan  
byrokratian sääntöohjauksen. Kehittäminen on yhteinen asia.

TUKIPALVELUT
Työkulttuuri

Jäsenpalvelu 24h:ssa voit 
JHL:n jäsenenä 
hoitaa asioitasi sähköisesti. 
Palvelu on auki 24h/vrk.

Kirjaudu tunnuksillasi sisään Jäsenpalvelu 24h:hon.

Käyttäjätunnus = jäsennumero
Salasana = henkilötunnuksesi 
(esim. 140662-123A), kun 
kirjaudut ensimmäistä kertaa.

Tutustu palveluun, samalla 
osallistut arvontaan! 
JHL arpoo joka kuukausi 
kylpylälahjakortteja kaikkien 
palveluun tutustuneiden 
ja tietojensa päivittäneiden 
JHL:läisten kesken. 
(Tutustu arvonnan sääntöihin verkkosivuilla)

Jäsenpalvelussa on
•	pankkiyhteydet
•	koulutushaku
•	jäsenmaksuvapautuksesta 

 ilmoittaminen
•	ilmoitusyhteys rekisteriin
•	salasanan vaihto
•	yhteystietojen ylläpito jne...

Käy päivittämässä yhteystietosi JHL-liiton nettisivuilla
www.jhl.fi

 niin saat jatkossa ajankohtaisia tiedotteita  
sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi!
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 Aluetoimisto neuvoo, auttaa 
opastaa ja kouluttaa paikallisia 
toimijoita ja yhdistyksiä  jäse-
nistön edunvalvontaan ja järjes-
tötoimintaan liittyvissä asioissa 
sekä työttömyysturvakysymyk-
sissä. Myös alueellinen nuo-
risotoiminta, koulutiedotus ja 
alueellisten ammatillisten ver-
kostojen toiminta kuuluvat vas-
tuualueeseemme. 

Itä-Suomen aluetoimiston 
toimistot ovat Joensuussa osoit-
teessa Yläsatamakatu 7 b 2. krs 
ja Kuopiossa osoitteessa Puisto-
katu 6, Kuopio. Molemmat toi-
mistot ovat avoinna arkisin klo 
9 -15. 

Työtehtävien osalta aluetoi-
miston koko henkilökunnalla 
on omat vastuualueensa päivit-
täin kaikkien hoitamien yleis-
ten kysymysten lisäksi. Kaikki 
toimitsijat ja aluepäällikkö vas-
tailevat Kunnalliseen yleiseen 
virka- ja työehtosopimukseen 
liittyviin kysymyksiin. 

Aluepäällikkö Kirsti Koski-
nen keskittyy erityisesti yhteis-
kuntavaikuttamiseen ja alueelli-
sen toiminnan suunnitteluun ja 
organisointiin.  Sopimusaloista 
Valtion sopimukset ovat  Kirstin 
tehtäväaluetta. 

Toimiston vaihteeseen soitet-
taessa puhelimeen vastaa yleen-
sä aluetoimistosihteeri Eila Hy-
värinen. Eila opastaa erityisesti 
jäsenyyteen ja työttömyystur-
vaan liittyvissä asioissa. Hän 

myös päivittää aluetoimiston 
nettisivut.

Koulutiedotuksen organi-
sointia alueellamme hoitaa 
aluetoimitsija Merja Kaarlela 
ja hän tuntee puhtauspalvelu-
alan ja ravitsemisalan asiat kuin 
omat taskunsa. 

Aluetoimitsija Vesa Koposen 
vastuualueeseen kuuluvat tun-
tiTES ja Teknisen sopimuksen 
kysymykset, ammattialavastuu-
na lisäksi koulunkäynninohjaa-
jat, myös alueellinen nuorisoja-
osto on Vesa hyppysissä.  

Hoitoalan asiat ovat aluetoi-
mitsija Pia Malkin tehtäväalaa. 
Pia vastailee paljon yksityisen 
sosiaali-, terveys- ja opetusalan 
kysymyksiin ja  myösmaahan-
muuttaja-asiat ovat Pian alaa. 

Aluetoimitsija Kirsti Puuru-
nen on työsuojelun vastuuhen-
kilö. Ammattialavastuuna hä-
nellä ovat perhepäivähoitajat. 

Kokemuksia kahden aluetoi-
miston yhdistämisestä
Tässä kuvattu aluetoimiston 
henkilökunnan työnjako on yk-
si tärkeä muutos, joka tapahtui 
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Sa-
von aluetoimistojen yhdistyessä 
kolmisen vuotta sitten. 

Yhdistyminen näkyy myös 
alueemme aktiivien toiminnas-
sa; nyt kaikilla on tietoa Poh-
jois-Karjalan kuntien ja muiden 
organisaatioiden työntekijöiden 
tilanteen lisäksi myös Pohjois-

Savon kuntien osalta.  Aluetoi-
miston järjestämillä kursseilla, 
kokouksissa ja muissa tapahtu-
missa on enemmän osallistujia 
ja siten myös enemmän erilaisia 
näkökulmia ja ajatuksia.  

Erityisesti näitä erilaisia ko-
kemuksia ja näkemyksiä tarvi-
taan ja hyödynnetään erilaisissa 
kuntien muutoksissa ja palvelu-
jen ulkoistamisuhkatilanteissa. 

Kesäkuussa järjestetyssä 
alueellisessa perhetapahtumas-
sa Nurmeksessa nähtiin muka-
va sekoitus Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-SavonJHL:n jäsenten 
kirjoa, kun paikalle saatiin vii-
tisensataa osallistujaa. 

JHL:n Itä-Suomen aluetoi-
miston toiminta-alue kattaa 
kahden maakunnan alueen, jo-
ten erityisesti aktiivitoimijoi-
den keskuudesta tulee vieläkin 
usein toiveita, että tilaisuus, jo-
ka järjestetään Joensuussa oli-
si pitänyt järjestää Kuopiossa ja 
päinvastoin. Vähitellen tähän-
kin totutaan. 

Jäsenistölle suunnatut am-
matilliset opintopäivät  järjes-
tään edelleenkin sekä Joensuus-
sa että Kuopiossa ja alueellisten 
ammatillisten verkostojen ta-
paamiset vuoroin Joensuussa 
ja Kuopiossa tai videoyhteyden 
kautta molemmissa aluetoimis-
ton toimistoissa samanaikaises-
ti.   

Monissa pääluottamusmies-
ten ja muiden aktiivien koko-

uksissa ja muissa tapaamisis-
sa hyödynnetään Joensuun ja 
Kuopion toimistoissa olevia vi-
deoneuvottelulaitteita. Myös 
henkilökunnan saumattoman 
yhteistyön sujumisessa nämä 
laitteet ovat osoittautuneet mel-
keinpä välttämättömiksi. 

Terveiset JHL 212:n jäsenille
Tapasin useita  teistä JHL 212:n 
aktiiveista ja jäsenistä kesä-
kuun alussa JHL:n Hyvää työ-
päivää! Pidetäänkö tauko 

– kahvitaukotapahtumassa kes-
kussairaalan henkilökunnan 
ruokalan kahviossa.  Oli mie-

lenkiintoista kuulla kuulumisi-
anne. Erityisen voimakkaasti 
teistä kaikista  tilaisuudessa kä-
vijöistä  jäi mieleeni  vaikutelma 
työhönsä hyvin lujalla ammatil-
lisella otteella suhtautuvista ah-
kerista puurtajista. Hienoa, että 
teette työtänne tuolla asenteella. 
Näin kunnalliset palvelut säily-
vät parhaiten ihmisten käytettä-
vinä myös jatkossa – kaikenlai-
sista haasteista huolimatta. 

Syysterveisin koko 
aluetoimiston väen puolesta
Kirsti Koskinen

JHL:n Itä-Suomen  
aluetoimiston  
väki tutuksi

Kuvassa vasemmalta: Pia Malkki, Merja Kaarlela, 
Kirsti Koskinen, Kirsti Puurunen, Vesa Koponen ja 
Eila Hyvärinen
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Epäasiallinen kohtelu 
kuluttaa voimavarat

 Suomi on tullut viime aikoina 
surullisen kuuluisaksi työpaik-
kakiusaamisesta. Työpaikkakiu-
saamisen salliva kulttuuri latistaa 
uudet ideat ja innovaatiot. Siihen 
meillä ei taida enää olla varaa.

Työpaikkakiusaaminen on ih-
misen loukkaamista ja alistamis-
ta sanoin, teoin ja joskus eleinkin. 
Kiusaaminen tekee työntekijän 
araksi ja varovaiseksi. Toimiva 
yhteistyö ja innovaatiot kuole-
vat hiljaa. Työyhteisö ei enää pys-
tykään luomaan uutta, työhyvin-
vointi ja tuottavuus kärsii.

Helpointa on puuttua työyhtei-
sön häiriöihin ennakoivasti. Hy-
vät toimintamallimme kannusta-
vat ongelmien esille nostamiseen 
ja ratkaisemiseen mahdolli-

simman varhain. Lisäksi tietys-
ti tarvitaan asialliseen työ- ja 
työyhteisökäyttäytymiseen kan-
nustamista avoimessa ilmapiiris-
sä.

Hyvän työkäyttäytymisen 
kulttuuri vain taitaa olla monilla 
työpaikoillamme kateissa. Huo-
nolle käyttäytymiselle löydäm-
me kyllä aina perusteluita vä-
symyksestä tempperamenttiin. 
Kuitenkin vain puolet käyttäy-
tymisestämme voidaan selittää 
tempperamentilla. Siitä toisesta 
puolikkaasta ja sen käytöstä ku-
kin kyllä vastaa aivan itse. Tuntei-
ta voi ilmaista toisia työtovereita 
loukkaamatta ja yhteistyötä vaa-
rantamatta.

Hyvään työkäytökseen kuuluu 
mielestäni aina reiluus:

•	 ystävällisyys, huomaavaisuus 
ja avunanto

•	 valmius suvaita työn hanka-
luuksia ilman kokoaikaista  
valittamista

•	 joustavuutta työtovereita,  
tilanteita ja asioita kohtaan

•	 porukan/tiimin/yhteisön/yksi-
kön tavoitteisiin keskittymistä

•	 erilaisten mielipiteiden  
vastaanottamista

•	 myönteisen asenteen pitämistä 
haasteellisissakin tilanteissa.

•	 mm.

Reilulla pelillä vahvistamme 
työyhteisöjemme luovuutta, tuot-
tavuutta ja työssä jaksamista.

Se on myös kaikille sallittua, ei-
kä maksa mitään.

Jarmo Voutilainen, 
työsuojeluvaltuutettu

Yhdistyksen kotisivut:
pohjois-karjala212.jhlyhdistys.fi

JHL
Levillä

22.-23.3.2014

Vuoden 2014 jäsen- ja perhetapahtumaa, 
talvipäiviä, vietetään 22. – 23.3. 

Levin hangilla Kittilässä. Luvassa on 
runsaasti tekemistä, toimintaa ja puuhaa.

Tule mukaan, varaa paikka itsellesi ja perheellesi!

Lue lisää nettisivuilta: www.jhl.fi
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 Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämislain valmiste-
luryhmän raportti julkaistiin 
kesäkuussa eli kommentoi-
tavana kunnissa ja henkilös-
töjärjestöissä ovat nyt ehdo-
tukset siitä, miten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelura-
kenneuudistus eli sote -uudis-
tus etenee. 

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtävien ja palvelujen jär-
jestämisvastuu kuuluu kunnille. 
Valmisteluryhmän esitys lähtee 
siitä, että kunnat jaetaan pää-
sääntöisesti kolmeen ryhmään. 
Nykyisestä poiketen palvelut 
järjestetään kuitenkin pääsään-
töisesti alueellisesti joko sosiaa-
li- ja terveysalueen (sote-alue) 

ja eräissä tapauksissa osaksi 
perustason alueiden toimesta. 
Sote-alueita tulisi olemaan n. 
20-30 kappaletta. 

Alle 20 000 asukkaan kun-
ta ei saa järjestää sote-palve-
luitaan itse. Sen sijaan pienen 
kunnan on sovittava palvelui-
den järjestämisestä naapuri 
kunnan tai kuntien kanssa kuu-
lumalla ns. perustasoon tai suu-
rempaan sote-alueeseen.

Yli 20 000 asukkaan kunta 
voi hoitaa peruspalvelunsa eli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalve-
lut itse, mutta voi myös halutes-
saan sopia näiden palveluiden 
tuottamisesta toisen kunnan 
kanssa. Tällainen yli 20 000 asu-
kaan kunta voi toimia perusta-

solla vastuukuntana eli tuottaa 
palveluita naapureilleen.

Yli 50 00 asukkaan kunta saa 
hoitaa kaiken itse, myös erikois-
sairaanhoidon. Tällainen iso 
kunta voi olla myös sote-alueen 
vastuukunta. 

Uudistuksen tavoitteena on 
koota järjestämisvastuu riittä-
vän isoille ja yhtenäisille alu-
eille ja siten myös vahvistaa pe-
ruspalveluita sekä integroida 
tiiviimmin yhteen sosiaali- ja 
terveydenhuolto.

Vaikka uudistus näyttää täl-
lä hetkellä vahvasti hallinnolli-
selta laatikkoleikiltä, tulee sillä 
olemaan vaikutuksia sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilös-
tön työn sisältöihin ja amma-

tilliseen kehittymiseen. Jo nyt 
laitoshoidon purku esimerkik-
si vanhus- ja kehitysvamma-
palveluissa muokkaa alan hen-
kilöstön työtä, sote-uudistus 
kokonaisuudessaan toivottavas-
ti kehittää myös sujuvia palve-
luketjuja.

Sote – palvelurakenneuudis-
tukselta odotetaan paljon. Väes-
tön ikärakenne, ennuste palve-
lutarpeista ja elinkeinorakenne 
kertovat, millaisista haasteista 
pitää selviytyä.

Järjestämislakia valmiste-
levan työryhmän tavoitteena 
on saada esityksensä valmiiksi 
2013 loppuun mennessä ja edus-
kunnan käsittelyssä se olisi ke-
väällä 2014. Sen jälkeen valtio 

määrittelee asetuksella sote-alu-
eet, perustason alueet sekä nii-
den vastuukunnat.

Tämän rinnalla etenee myös 
kuntarakenneuudistus, sosi-
aali- ja terveydenhuollon mo-
nikanavaisen rahoitusmallin 
purkamisen vaihtoehtomallien 
selvittäminen, valtionosuusuu-
distus sekä kuntien tehtävien 
arviointi. Kokonaisuutena edes-
sä on historiallisen suuri julkis-
ten palveluiden ja kuntatyön 
muutos, jossa myös JHL on vah-
vasti mukana.

Marjo Katajisto
erityisasiantuntija, JHL

 Tällä hetkellä sosiaali- ja ter-
veys alalla ainoa pysyvä asia on 
muutos. Keskeneräinen soteuu-
distus, kunta uudistus  ja kun-
tien heikosta taloustilanteesta 
johtuvat haasteet ovat Joka päi-
vä keskustelussa. Lisäksi kehi-
tysvamma-alalla haasteita tuo 
asetus  laitosten purkamisesta.
Sote-uudistuksen toteuttami-
sesta tai toteutumisesta ei näy-

tä olevan vielä täyttä varmuut-
ta missään.

Jatkuvassa muutokses-
sa rämpiminen asettaa haas-
teita sekä johtamiselle että  it-
se työn tekemiselle yksiköissä. 
Yhteistoimintaan ja  työhyvin-
vointiin olisi tärkeä kiinnittää 
erityisesti  huomiota  varsinkin 
nyt kun ollaan suurten muu-
tosten edessä.   Erilaisia ohjei-

ta ja sopimuksiahan kuntayh-
tymässä  on laadittu. Meillä on 
työhyvinvointisopimus,  yhteis-
toimintasopimus ja monia mui-
ta sopimuksia. Sopimusten tar-
koituksena on ohjata toimintaa, 
laatua ja  johtamista sekä  aut-
taa työn tekemistä ja työssä 
selviämistä,ne vain pitäisi saa-
da osaksi jokapäiväistä  työtä. 
Paljon on harmistusta aiheutta-
nut viime aikoina esim. erilaiset 
työaikoihin tulleet muutokset. ” 
Maan tavaksi ” on tullut käytän-
tö jossa  asioista ja toiminnan 
muutoksista vain ilmoitetaan 
työntekijöille ja keskustelut 
jäävät käymättä.  Sitoutumi-
nen työhön olisi helpompaa ja 
parempaa jos olisi  tunne kuul-
luksi tulemisesta, vaikuttami-
sen mahdollisuudesta ja työn 
hallinnasta.Osallisuuden koke-
misella on positiivinen vaikutus 
työhyvinvointiin.Oikea-aikai-
sella  ja riittävällä  tiedottami-
sella  on suuri merkitys. Turhia 
huhuja ja luuloja on meilläkin 

kuntayhtymässä  liikkunut pal-
jon.  Huhujen oikaisemiseen 
menee paljon aikaa ja resursse-
ja.  Muutamat niistä olisi voitu 
välttää  kunnollisella tiedotuk-
sella.

Muuttuvassa tilanteessa  am-
matillisen osaamisen vahvista-
minen on tärkeää. Työnantajalla 
on velvollisuus järjestää  täy-
dennys koulutusta ja mahdollis-
tettava  osallistuminen . Työnte-
kijän velvollisuus on osallistua 
koulutusta.

Hoitoalanjaosto pyrkii vas-
taamaan tuleviin haasteisiin  li-
säämällä tiedottamista ja tie-
don hankintaa ammattialaa 
koskevissa asioissa. Jaosto jär-
jestää ammattialaa koskevia ti-
laisuuksia ajankohtaisista ai-
heista ensi vuonna.

Toivomme jäseniltä ideoita ja 
vinkkejä aiheista,  joita jäsen-
tapahtumissa  voisi käsitellä.  
Lisäksi otamme vastaan ehdo-
tuksia minkä tyyppisiä tilai-
suuksia halutaan järjestettävän. Marja-Leena Ylitalo

Hoitoalanjaoston 
mietteitä

Hoitoalan
jaoston  
jäsenet:
 

Eeva Sivonen-Vattulainen

Tarja Kärki

Liisa Kurkinen

Pasi Hyttinen

Marja-Leena Ylitalo

Sote-uudistus 
muokkaa  
kuntatyötä

(kuva: STM, 2013.)



7

 JHL 212:n jäsenlehti (nro 
2) vuodelta 2008 sisälsi seu-
raavasti otsikoidun artikkelin: 
”PKSSK:ssa kehitetään osas-
tonsihteerityötä uudessa orga-
nisaatiorakenteessa”.  Tuossa 
artikkelissa käsiteltiin Pohjois-
Karjalan sairaanhoito- ja sosi-
aalipalveluiden ky:ssä tuolloin 
perusteilla olevaa toimistopal-
veluyksikköä, sen lähtökohtia ja 
tavoitteita. Vuosi 2013 on ko. yk-
sikön viides varsinainen toimin-
tavuosi ja hyvä hetki  tarkastella 
millaiseksi toimistopalveluyksi-
kön toiminta on muotoutunut ja 
millaisia näkymiä sen tulevai-
suus sisältää. 

Kuten em. artikkelissakin to-
detaan, toimistopalveluyksikkö 
perustettiin tarpeesta keskittää 
Pohjois-Karjalan sairaanhoi-
to- ja sosiaalipalveluiden ky:n 
osastonsihteerityö saman työn-
johdon alle perustamalla oma 
yksikkö – toimistopalvelut. Pe-
rusteluna muutokselle nähtiin 
tarve osastonsihteereiden perus-
tehtävän keskitettyyn tarkaste-
luun, yhdenmukaiseen osaami-
sen johtamiseen, keskitettyyn 
rekrytointiin ja sijaisjärjeste-
lyihin sekä henkilöstöetuuksi-
en entistä tasa-arvoisempaan 
tarkasteluun (mm. koulutuksiin 
pääsy). Tärkeänä pidettiin myös 
henkilöstövoimavarojen käytön 
johtamista sairaanhoidon ko-
konaistarpeiden lähtökohdis-
ta yksittäisen yksikön tarpeiden 
sijaan. Muutos tarkoitti käytän-
nön tasolla sitä, että noin 160 
osastonsihteerin työnjohto siir-
tyi osastonhoitajilta toimisto-
palveluille. Osastonsihteerien li-
säksi toimistopalveluyksikköön 
liitettiin arkistotoimi ja lähetti-
palvelut ja siten myös arkisto-
työntekijöiden ja lähettien hen-
kilöstöryhmät.

Viisi toimintavuotta ovat sisäl-
täneet paljon muutoksia. Potilas-
tietojärjestelmä on vaihtunut 

kokonaan uuteen maakunnalli-
seen mediatri-tietojärjestelmään, 
käyttöön on otettu digitaalinen 
sanelutietojärjestelmä, manuaa-
listen potilaskertomusten käy-
töstä on pääosin luovuttu ja mm. 
potilasilmoittautuminen on ko-
konaisuudessaan tullut osak-
si osastonsihteereiden tehtäviä. 
Toimintatapojen sähköistymi-
nen on näkynyt osastonsihtee-
reillä toimintatapamuutoksina, 
arkistotyöntekijöillä ja läheteil-
lä myös palvelutarpeiden vähen-
tymisenä ja ko. henkilöstöryhmi-
en pienenemisenä. Aikaisemmin 
ennakoitua osastonsihteerityön 
tarpeen vähenemistä ei sen si-
jaan ole tapahtunut, vaan työ on 
muuttanut muotoaan ja saanut 
uusia sisältöjä. Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelui-
den ky:ssä käytettiin osaston-
sihteerityöpanosta vuonna 2012 
n. 10% enemmän kuin vuonna 
2008.

Iso muutos vaatii aikaa  
toteutuakseen
Sellaiset työssä tapahtuneet 
muutokset, jotka ovat kosketta-
neet koko PKSSK:n henkilöstöä 
tai johtuneet vaikkapa toimin-
taympäristön sähköistymisestä, 
ovat toteutuneet toimistopalve-
luiden henkilöstön keskuudes-
sa hyvin, jopa vaivattomasti. Sen 
sijaan toimistopalveluyksikön 
toteuttamat muutokset työn or-
ganisointitapoihin, työyhteisöön 
ja toimintatapoihin työyhteisös-
sä, ovat selkeästi olleet haas-
teellisempia. Erityisesti tiimityö 
osastonsihteereiden kesken on 
koettu henkilöstön keskuudessa 
haastavaksi. Lisäksi esimerkiksi 
aikaisemmin puuttunut arvioin-
ti työn vaativuuden eroista osas-
tonsihteereiden eri tehtäväko-
konaisuuksien välillä, on tuonut 
esiin näkemyseroja eri osapuol-
ten kesken. Myös sairaanhoidon 
toimialueen esimiesten näke-

mysten muuttaminen organisaa-
tiorakennetta puoltavaksi on vie-
nyt oman aikansa. 

Onko organisaatiorakenne 
sitten voittanut lähes viidessä 
vuodessa henkilöstön puolelleen 
vai onko hyöty koitunut ainoas-
taan työnantajalle? Tähän kysy-
mykseen ei edelleenkään taida 
olla täysin yksiselitteistä vasta-
usta. Yksi syistä lienee se, että 
yhä osa osastonsihteereistä ko-
kee enemmän yhteisöllisyyttä 
siihen poliklinikkaan tai osas-
toon, jossa oma työpiste sijait-
see, kuin mitä he tuntevat siihen 
sihteeritiimiin, johon he toimis-
topalveluiden organisaatiossa 
kuuluvat. Oman osaamisen laa-
jentaminen ja tarjoaminen pal-
velemaan tämän ”osastonsihtee-
ritiimi-työyhteisön” toimintaa on 
edelleen joillekuille muutos. Toi-
mistopalveluyksikön mukanaan 
tuoma muutosprosessi on siten 
edelleen kesken ja vaatii toteutu-
akseen muutosjohtamista ja on-
nistunutta yhteistoimintaa.

Toimintatapojen  
yhtenäistämisessä  
ehkä suurin haaste
Alusta alkaen toimistopalvelui-
den tavoitteena on ollut toimin-
tatapojen yhtenäistäminen ja 
työn tuottavuuden kasvattami-
nen. Työprosessien yhtenäistä-
minen osastonsihteerityön osal-
ta on osoittautunut kuitenkin 
vaikeaksi tehtäväksi. Hanka-
luus johtuu ennen kaikkea siitä, 
että sairaanhoidon eri erikois-
aloilla on toisistaan eroavia po-
tilashoidon prosesseja. Osaston-
sihteerit sopivat toimintatavat 
muiden ammattiryhmien kans-
sa kullakin erikoisalalla ja yk-
sikössä erikseen eikä niitä ole 
juurikaan mahdollista tai edes 
tarkoituksenmukaista ohjata 
toimistopalveluista käsin. Hy-
vin erilaiset toimintatavat eriävi-
ne osaamisvaatimuksineen aset-

tavat kuitenkin suuria haasteita 
niin perehdytyksen kuin henki-
löstön liikkuvuudenkin näkökul-
masta. Osastonsihteerityön tuot-
tavuuden kasvattaminen ilman, 
että potilashoidon prosesseja 
kehitetään sairaanhoidon yksi-
köiden kesken yhtenäisimmiksi 
ja tehokkaimmiksi, ei liene ko-
vin pitkälle enää toimistopalve-
luiden oman toiminnan osalta 
mahdollista.

Muutoksia sisältävä  
tulevaisuus
PKSSK:ssa tullaan lähivuosien 
kuluessa ottamaan suurella to-
dennäköisyydellä käyttöön uu-
sia sähköisiä palveluita, jotka 
tulevat edelleen muutamaan toi-
mistopalveluiden henkilöstön 
työnkuvia. Tällaisia palveluita 
ovat esimerkiksi potilaiden itse-
ilmoittautuminen, joka vapaut-
taa osastonsihteereitä poliklini-
koiden ilmoittautumispisteistä 
muihin tehtäviin. Samoin esi-
merkiksi web-ajanvaraus mah-
dollistunee tietyille vastaanotoil-
le. Manuaalisten asiakirjojen 
käsittely vähenee kaikissa toi-
minnoissa, mikä vaikuttaa pait-
si sihteereiden myös edelleen ar-
kistotyöntekijöiden ja lähettien 
tehtäviin.

Vaikka työprosessit tehostu-
vat ja automaatio korvaa yhä 
enemmän manuaalista työtä, ei 
osastonsihteerityövoiman tar-
ve PKSSK:ssa tule lähivuosi-
na vähenemään. Yksi PKSSK:n 
tuottavuuden parantamisen nä-
kökulmista perustuu eri ammat-
tiryhmien välisen tehtävänjaon 
tarkasteluun. Osastonsihteerien 
tehtävät tulevat tämän tarkaste-
lun tuloksena mitä todennäköi-
simmin laajenemaan mm. poti-
laan ajanvaraukseen liittyvillä 
tehtävillä. Onnistuminen tehtä-
vänkuvien laajentamisessa edel-
lyttää mm. hyvää osaamisen joh-
tamista.

Keväällä 2013 toteutetussa 
työhyvinvointikyselyssä yksi 
toimistopalveluyksikön vastaa-
jista toivoi ”työrauhaa jatkuvilta 
muutoksilta”. Pyyntö on viimeis-
ten vuosien sisältämien haastei-
den näkökulmasta varsin ym-
märrettävä, mutta 2010-luvun 
työelämässä ja varsinkin suo-
malaisessa sote-kentässä valitet-
tavan mahdoton toteuttaa. Jatku-
va muutos on välttämätön, mutta 
myös mahdollisuus uudenlai-
seen kehittymiseen!

Eeva-Maria Varpenius
palvelupäällikkö

Toimistopalveluja 
PKSSK:ssa jo  
liki viisi vuotta

 Jaoston toiminta on hiljal-
leen käynnistynyt uudelleen,  
tänä kuluvana vuonna hieman 
muuttuneella kokoonpanolla. 
Jaostomme toimii vapaaehtois-
voimin viiden laitoshuoltajan 
panostuksella meidän kaikkien 
hyväksi jotta saisimme kehitel-
tyä jotain pientä kivaa tähän kii-
reiseen työtahtiin.

Pääpaino on ollut tänä vuon-
na tiedonkulun kehittämisessä 
keskuudessamme jotta saatai-
siin laitoshuoltajille tieto am-
mattiyhdistyksen järjestämistä 
alueellisista tapahtumista sekä 
tiedotettua yhdistyksen asioista.

Yksi meitä koskettavista 
hankkeista on SiVakkahanke. 
Hankkeessa on keskitytty osaa-

miseen ja työelämän muutosten 
hallintaan, vuorovaikutus sekä 
työyhteisötaitoihin ja työkun-
non kehittämiseen

Hanke on työelämän kannal-
ta tärkeä kehittämisprojekti ja 
tulee puhuttamaan meitä jokais-
ta, toivottavasti hyvällä tavalla.

Kuluva vuosi on ollut antoi-
sa ja mielenkiintoinen,  uutena 
hallituksen jäsenenä sekä jaos-
ton vetäjänä olen saanut oppia 
paljon uusia asioita yhdistys-
toimintaan liittyen. Toivon että 
edelleenkin tuotte ajatuksian-
ne jaostolle, jotta voisimme yh-
dessä kehittää toimintaamme 
loppuvuotta sekä tulevaa kaut-
ta ajatellen. Jaostotoiminnasta 
kiinnostuneita ja aktiivisia hen-

kilöitä toivoisimme rohkeasti 
mukaan tähän joukkoomme.

Seurailkaa sähköpostianne 
ja jos viestin saannissa on on-
gelmia, niin ottakaa yhteyttä.

Jättäessäni jaoston puheen-
johtajuuden ja hallituksen jä-
senyyden vuoden vaihteessa, 
vetoan teihin laitoshuoltajat; 
Valitkaa jaostolle uusi asioista 
kiinnostunut puheenjohtaja ja 
osallistukaa jaoston ja yhdis-
tyksen toimintaan aktiivisesti. 
Omalla toiminnalla ja aktiivi-
suudella saamme parhaan lop-
putuloksen vastatessamme yh-
dessä avoimesti tulevaisuuden 
haasteisiin, vaikka se ei aina 
helppoa olekaan.

Syysterveisin: 
Laitoshuoltajien jaoston 
puolesta 
Päivi

Laitoshuoltajien jaoston syysterveiset
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JHL 212:n syyskokous pidetään 

keskiviikkona 27.11.2013 klo 18 alkaen  
Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, Tikankontissa, Talo 1A / K-kerros,   

Tikkamäentie 16, Joensuu. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat:  
mm. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2014 - 2015,  
vahvistetaan luottamusmiesvalinnat ja hyväksytään toimintasuunnitelma  

ja talousarvio vuodelle 2014. 

JHL 212:n SYYSKOKOUS

PKSSK:N JHL 212: n hallitus

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

AINA LÖYTYY
HYVÄ SYY 
TULLA MEILLE.

TUTUSTU UUSIIN HOTELLITYYPPEIHIMME 
JA VARAA AINA EDULLISIMPAAN HINTAAN:

SOKOSHOTELS.FI >

Rentoudu 
  Hieronnassa

Koulutettu hieroja Pekka Partanen

Tervetuloa hoitavaan ja ammattitaitoiseen hierontaan
Kunto- ja Liikuntakeskus Viilinkiin

(Ranta-Mutalantie 100,  Joensuu)

Perinteisen hieronnan lisäksi mahdollisuus myös 
akupunktio ja korva-akupunktio hoitoihin.

Akupunktiosta apua mm. migreeni-, päänsärky-, polvi-, selkä-,
niska- ja olkapääkipuihin sekä - stressi, levottomuus, 

unettomuus ja tenniskyynärpää vaivoihin.

Hierontahinnat  Sarjat
Osahieronta  25 min  17,- 3 krt 45,-
Puolihieronta  55 min 29,- 3 krt 75,-
Kokohieronta  90 min 44,- 3 krt 120,-

Kysy lisää ja varaa aikasi numerosta: 040-467 4510

• Myös Lahjakortit  ja Yrityshieronnat • 


