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YLEISTÄ
Kukapa olisi arvannut tammikuussa, että vuosi eletään monin eri tavoin Koronan ehdoilla.
Niin työ kuin muutkin tapaamiset/kokoukset pidetään vielä pitkään TEAMSilla ja jokainen
nököttää omassa etätyöpaikassaan.
THHL:n oman muutosmylläkän ja Kuntakokeilujen valmistelun vääjäämätön eteneminen
jatkuu. Monilla alueilla myös Kuntakokeiluun ja TE-toimistojen organisoimiseen liittyen ytneuvotteluja on jo käynnistetty etänä kuinkas muuten. Olemme olleet jälleen uuden työn
tekemisen tapojen kanssa ”yhden yön siirtymävaiheen” pikaperehtymisen kautta. Koti- ja
mökkioloissa ei aina nuo ergonomiset asiatkaan ole kohillaan ja sen vaikutukset ovat jo
monilla näkyneet, etätyön pitkittyessä. Monilla on myös työyhteisön sosiaalista arkea ikävä.
Työntäyteistä päivää piristävä tauko työkavereiden kanssa on ollut katkolla.
Mm. näistä asioista ja kentän viesteistä on jo ennen kesälomia ollut vilkasta keskustelua
TE-/ELY- ja KEHAn Valtakunnallisessa yhteistoiminnassa Työnantajan kanssa.
TYHY-kysymykset ovat aktiivisesti esillä. Tilanne on ollut haasteellinen puolin ja toisin ja
moni ratkaisu, myös KEHAn ja TE-toimistojen johdon ohjeistus riippuvainen pitkästä
prosessista mm. TEM:n, VM:n, THL:n jne. linjauksista. Tilanne ja etenkin alkuun Koronan
merkit, leviäminen jne. olivat kaikille suurta uutta ja tuntematonta. Näin on edelleenkin,
mutta arkea on vaan hissuksiin pyrittävä normalisoimaan.
THLL:N OMA ILOINEN TAPAHTUMA
Vielä kerran on osoitettava onnittelut PRO-edustajiston vaalituloksesta. THHL prolaisena
toimijana sai vaalissa läpi molemmat ehdokkaansa ja koko PROn kaikista äänistä
äänikuningattariksi nousivat
1.sijalla Marika Englund
6.sijalla Marja-Leena Hannula
Onnittelut valitulle upeille, sanavalmiille ja vahvoille naisille! Onnittelut myös teille jäsenille,
jotka näin annoitte kallisarvoisen äänen myös itsellenne hallinnon asiantuntijoiden arjen
näkyväksi tekemisessä PROn sisällä. Hyvä te!
THHL/PRO-VAALEJA LISÄÄ
TE-toimistojen, ELYjen ja KEHAn luottamusmiesvaalit ovat kohta alkamassa. Lähipäivinä
saatte PROsta Sari Jokikallakselta postia. TE-toimistot ehkä muutamaa päivää myöhemmin,
koska käsittelimme asiaa eilen 10.9. hallituksessa ja toimeksianto PROlle lähti sen jälkeen.
Viestissä ensivaiheessa käynnistyy ehdokasasettelu. Tutustukaa tarkoin ko. viestiin ja ennen
kaikkea myös määräaikoihin. Jos olette esittämässä jotakuta ehdolle, on aina muistettava
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tarkistaa myös ehdokkaan oma suostumus. Luottamusmiehet valitaan 3-vuotiskaudeksi
(TE-sektorille uutta, nyt päättyvä kausi oli vielä 4-vuotinen). Tämä muutos samanaikaistaa
vaalien järjestämisen ja yhdenmukaistaa TE/ELY/KEHA luottamusmiesten toimikaudet.
Ehdokasasettelun jälkeen käynnistyy sähköinen vaali.
THHL:N KANNANOTTO
THHL.fi-sivulta löytyy kohdasta Tiedotteet – Kannanotot tämä THHL:n kannanotto
Kuntakokeiluun. THHL on aiemmin tehnyt jo lakivalmistelun eri vaiheissa lausunnot
Kuntakokeiluun ja nyt asian ollessa eduskunnan käsittelykierroksella, tehtiin erillinen
kannanotto.
Kannanotto kohdennettiin poliittisille päättäjille ja lähetettiin 7.9.2020:
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle pj-+jäsenet
kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajille (pl. Harkimon ja Turtiaisen yhden
miehen ryhmät)
työministeri Tuula Haataiselle sekä
ex-työministeri Tarja Filatoville.
Tarja Filatov ei varsinaisesti kommentoinut kannanottoa, mutta toivoi, että ministerimme Tuula
Haatainen saisi budjettiriihessä TE-palveluille tilanteessa, jossa ja sote-sektori Korona on
syönyt rahat ja nyt esillä ovat vahvasti vientiteollisuuden heikkeneminen ja työpaikkojen
tulevaisuus. Hän myös pyysi välittämään jaksamisen toivotukset työn sankareille niin TEkentällä kuin ministeriössäkin.
LOPUKSI
Syksy on vääjäämättä jo ovella. Ihana on se, että moni teistä on saanut kyllikseen kerätä
hyvää satoa omilta pikku viljelmiltään ja nauttia myös runsaista metsän antimista, marjoista
ja sienistä. Vielä on aikaa painella puolukka- ja sienimetsiin.

Ottakaa te ilo irti luonnosta ja sen antimista.

Hallituksen psta
Eija Tuutti
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