________________________________________________________________________
HALLITUKSEN TIEDOTE
Hallituksen kokous 12.06.2020
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YLEISTÄ
VM:n etätyö ohje/määräys/suositus virastoille jatkuu virastokohtaisina päätöksinä mahdollisesti syyskuun
loppuun. TEM:ssä ja KEHAssa on käynnistynyt VM:n yhteisten periaatteiden pohjalta ns. virastokohtainen
valmistelutyö poikkeusjärjestelyjen jälkeisen uuden normaalin pohdinnoissa. Tähän liittyy olennaisesti
suunnitelma siitä, miten työhön paluu toimistoympäristöön aikanaan toteutetaan. Iso työ, eikä lainkaan
helppo paketti. TAIMIsta löytyy henkilöstölle koko ajan päivitettyä tietoa Korona-poikkeusjärjestelyistä.
ELYT/KEHA/TE-toimistot päivitys on tallennettu Taimiin 15.6.2020.
TAIMIssa on ollut Korona-ajan erinomainen ajassa päivitetty ”kysymyksiä ja vastauksia” ja KEHAtyönantaja kertoi valtakunnallisessa yt-ryhmässä 8.6., että ko. palstaa ylläpidetään Juhannukseen
saakka. Sen jälkeen tulee ”kesälomatauko”. Jatkotarvetta ja muotoa pohditaan lomien jälkeen. Samalla
kuulimme myös, että viimeviikkoina ovat päällimmäiseksi nousseet työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.
Tämä on näkynyt/kuulunut myös jäsenten yhteydenotoissa liiton suuntaan.
TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN POIKKEUSTILANTEESSA
8.6. Valtakunnallisessa yt-ryhmässä keskusteltiin laajasti mm. erilaisista työergonomiaan ja etätyössä
jaksamiseen liittyvistä asioista. Osa jäsenistöä puhuttaneista ongelmista on sellaisia, joihin vastauksia on
työnantajan toimesta annettu mm. TAIMIn kyselypalastalla. Me henkilöstön edustajat emme
luonnollisestikaan tyydy vain toteamaan ko. vastauksia, vaan haluamme keskustella laajemmin tilanteesta
tulevaisuutta ja jatkoa ajatellenkin.
On selvää, että nyt kaikki olivat aivan uuden tilanteen edessä, eikä kenelläkään, ei myöskään
työnantajalla, ollut mahdollisuuksia pohtia kotona tehtävän työn ergonomiakysymyksiä (työtila, -tuoli ja
-pöytä ym.). Etätöihin vain siirryttiin nopealla määräyksellä. Alkuun nämä asiat eivät nousseet kotona
ollessakaan akuutiksi. Poikkeustilanteen pidentyessä ergonomiaongelmat sekä sosiaalisen työyhteisön
merkitys jaksamisessa on nostanut vahvasti päätään. Myös ahdistusta etätyössä on koettu mm.
perhetilanteen ja arjen työn aikatauluttamisen vuoksi.
Käyty keskustelu oli hyvä. Puolin ja toisin jokainen ymmärsi kokonaisuuden ytimen. Ratkaisuja ei vain
suoraan ollut olemassa. Esim. omaa työtuolia ei saa viedä kotiin etätyön ajaksi jne. työyhteisön
sosiaaliseen kanssakäymiseen tarjottiin vinkkinä mm. 10 – 15 minuutin päivittäisiä
virtuaalikahvitapaamisia. Tulevaa varten nämä asiat ja keskustelu oli varsin tarpeellinen. Tässä
vaiheessahan kukaan ei faktisesti tiedä, tuleeko Koronassa kakkosvaihe ja jos, niin millaisena.
KEHAn tekemä poikkeusaikaan liittyvä tyhy-kysely oli valmistunut ja virastokohtainen yhteenveto on
tulossa/kenties jo tullut lähipäivinä. Vastauksia oli saatu peräti 2 298. Jaksamisen osalta kouluasteikolla
4-10 oli tulos noin 8. Varsin hyvä kuitenkin.
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TUORE PALKKATAULUKKO
THHL.FI-sivulta löytyy Tapani Lahden tuottama uusi TE-toimistojen palkkataulukko 1.8. alkaen. Tästä
voit tarkistaa oman palkkasi yleiskorotuksen voimaantulon jälkeen.
PRON EDUSTAJISTON VAALI
PROn edustajiston vaalin ehdokasasettelu päättyi 7.6. Ehdokkaita vaaliin asetettiin eri sektoreilta

yhteensä 218, joista Julkisen sektorin ehdokkaita on 49.
THHL:n piiristä asetettiin kaksi valtakunnallista ehdokasta. Tavoitteena on saada molemmat ehdokkaat
läpi ja sen toteutumiseen tarvitaan teitä jokaista. Ehdokkaat ovat:
Marika Englund
o THHL:n TE-toimistojen varapääluottamusmies, HÄME:en piirin pj. ja aluelm
o THHL:n hallituksen (liiton) jäsen
o PROn Edustajiston jäsen ja 4. varapj. sekä PROn Hallituksessa puhe- ja läsnäolooikeudella
Marja-Leena Hannula
o Keski-Suomen piirin pj. ja aluevaralm
o THHL:n hallituksen jäsen
Molemmista tulee aikanaan tarkemmat esitteet jäsenten käyttöön.
PROn edustajiston vaali toteutetaan sähköisesti lomien jälkeen ajalla 10.8. klo 9 -> 4.9. klo 16.
THHL:n vaalityöryhmä valmistelee vaaleihin liittyen erillisen tiedotteen THHL-jäsenille.
THHL:N KESÄAIKA JA LOMAT
Poikkeustilanteesta huolimatta, myös kesälomat rullaavat. Niinpä THHL:n toimiston palvelut ovat ”lomalla”
seuraavasti: THHL:n toimisto on suljettu ajalla 29.6. – 31.7.2020
Lomat:

Eija Tuutti, pj.
Marja Metsänranta
Kari Reponen, plm
Marika Englund, varaplm
Jaana Rautiainen, I vpj.
Merja Toijonen, II vpj.

01.07.- 05.08.
29.06.- 31.07.
29.06.- 02.08.
06.07.- 02.08.
03.08.- 30.08.
26.06.- 12.07.

LOPUKSI
Toivotamme aurinkoista ja voimaannuttavaa kesäaikaa ja lomaa ihan jokaiselle yksin ja yhdessä.

Ottakaa kaikki irti kesän antimista ja lämmöstä.
Hallituksen psta
Eija Tuutti
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