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Kotimaa
Rautjärvi

joensuu

Lieksa

Yksi kuoli liikerakennuksen
tulipalossa Rautjärvellä

Keskussairaalan henkilökuntaa
marssii ulos maanantaina

Luontokeskus Ukolle
oma lyhytelokuva

Yksi ihminen kuoli perjantaina
vanhan liikerakennuksen tulipalossa Rautjärven Simpeleellä
Etelä-Karjalassa.
Palossa täysin tuhoutunut talo sijaitsi Simpeleen keskustassa
Lehmuskadulla. Poliisin mukaan
kaksikerroksisen talon yläkerrassa oli kaksi asuinhuoneistoa. Etelä-Saimaa-lehden mukaan ky-

JHL:n Pohjois-Karjalan ammattiosasto ja Tehyn PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän
ammattiosasto järjestävät ensi
maanantaina keskussairaalassa
ulosmarssin pysäköintimaksujen johdosta.
Ulosmarssi tapahtuu kello
13–13.30.

Kolin luontokeskus Ukossa tänä vuonna uusittavan näyttelyn tueksi kuvataan parhaillaan uutta lyhytelokuvaa. Kansallispuistoa esittelevää elokuvaa tullaan esittämään luontokeskuksen asiakkaille.
Elokuvan tuottaa joensuulainen tuotantoyhtiö Koju Film
Company. Yhtiön mukaan elo-

seessä on vanha puutalo, jonka
alakerrassa toimii kirpputori.
Pelastuslaitos sai hälytyksen
tulipalosta perjantaina aamulla.
Poliisi pääsi tarkistamaan henkilövahingot vasta iltapäivällä,
koska kova pakkanen pitkitti
sammutustöitä.
Tulipaloon ei epäillä liittyvän
rikosta.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän omistama Tikkamäen palvelut Oy on asettanut työntekijöille kuukausittain maksettavan 40–68 euron
suuruisen pysäköintimaksun.
Keskussairaalan työntekijöiden
mielestä pysäköintimaksu on liian suuri, eivätkä he hyväksy sitä.

Konfliktin ratkaisu
löytyy puhumalla

Kimmo Kirves

Kimmo sanoo Kirsille, että
”hoida se asia heti”. Kirsi loukkaantuu, koska päättelee, ettei
Kimmo luota häneen. Siksi hän
käskyttää kollegaansa.
Esko taas ottaa aina työkalut
mukaansa, vaikka esimiehen
kanssa ei ole asiasta sovittu. Esimies pohtii hiljaa itsekseen, pitäisikö Eskolle antaa potkut.
– Tällaisia väärinymmärryksiä sattuu työpaikoilla jatkuvasti. Joku tokaisee jotain ja toiset
pohtivat, että mitähän se oikein
tarkoitti. Jos asioista keskusteltaisiin enemmän, ihmisten erilaiset reagointitavat aukeaisivat nopeammin eikä väärinymmärryksiä syntyisi, toteaa
yritysneuvoja ja työyhteisösovittelija Päivi Könönen.
Suomalainen työkulttuuri on
yhä melkoisen umpimielistä.
Avoimuuden puuttuessa työntekijät saattavat muodostaa ryhmiä toisiaan vastaan ja kehitellä
päässään mitä kummallisempia
mielipiteitä kollegoista.

– Sitten onkin soppa valmis.
Usein kahden ihmisen välisestä
mitättömästä ristiriidasta kasvaa iso konflikti, johon esimiehen on pakko puuttua.
Aina sekään ei riitä. Tarvitaan
ulkopuolinen sovittelija, joka
ohjaa työntekijät ratkomaan itse kiistansa.
Ensimmäiset työyhteisösovittelijat valmistuivat Helsingin,
Itä-Suomen, Lapin ja Oulun
yliopistoista vuodenvaihteessa.
Tarve sovittelijoille on kova,
sillä työhyvinvointiin ja ilmapiiriin liittyvien asioiden tärkeyteen on herätty vasta viime
vuosina.
Myös ennakkotapaukseksi
luonnehdittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton entisen puheenjohtajan Timo Rädyn tapaus lisännee sovittelijoiden tarvetta. Tapaus osoitti,
että kiusaaminen on kielletty
myös henkisellä tasolla.
– Jatkossa kiusatut uskaltavat
varmasti tuoda enemmän asioita julki. Usein käy niin, että
kiusattu vain lähtee töistä pois,
Könönen arvelee.

Sovittelijat, kuten joensuulainen Könönen, ovat pitkän
linjan henkilöstöosaajia. Könönen työskenteli vuosia Perloksen henkilöstöosastolla ja
on ollut viimeiset kahdeksan
vuotta Opteam-yrittäjänä.
Sovittelijana hän lähestyy asioita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Lisäksi hän kouluttaa
esimiehiä ja työterveyshuollon
ammattilaisia kohtaamaan työyhteisöongelmia.
– Tavoitteeni on ennaltaehkäistä konflikteja jo ennen varsinaista tulipaloa: lisätä vuorovaikutustaitoja ja tuoda esiin
kunkin työntekijän vahvuuksia
ja kehittämiskohteita.
Yleensä puhelin pirahtaa
kuitenkin silloin, kun päällä
on kriisi.
Prosessin alussa sovittelija tapaa ensin kaikki osapuolet kahden kesken. Kun mieltä kaihertavat asiat on purettu, kutsuu
sovittelija kaikki kiistaan liittyvät työntekijät paikalle.
– Jokainen voi kertoa rauhassa oman näkemyksensä ja
kuunnella toisten mielipitei-

Jauhiaiselle
ja Tilukselle
vastuuvapaus
Heinäveden kunnanvaltuusto myönsi kunnanjohtaja Riitta A. Tilukselle ja
tekniselle johtajalle Osmo
Jauhiaiselle vastuuvapauden vuoden 2012 tilinpäätöksestä.
Vastuuvapautta ei voitu
myöntää aiemmin, koska
Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi päätöksellään kuntaa palauttamaan
takaisin palvelukeskuksen
ryhmäkotien peruskorjaukseen liikaa myönnettyä
valtionavustusta.
Kunta teki asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka perusteella aluehallintovirasto kumosi aiemman päätöksensä. Takaisinmaksu summa pieneni 276 229,36 eurosta
41 705,77 euroon. Koron
kanssa takaisin maksettavaa kertyi yhteensä
46 817,62 euroa.
Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2014
puheenjohtajaksi Aarno
Happosen (sd.), I varapuheenjohtajaksi Esa Silvennoisen (kok.) ja II varapuheenjohtajaksi Veli-Pekka
Hartikaisen (kesk.).

tä. Avoimuus ja ymmärrys lisääntyvät jo pelkästään sillä, että asiat sanotaan ääneen.
Ulkopuolisen sovittelijan
vahvuuksina Könönen pitää
puolueettomuutta ja sitä, ettei
hänellä ole tunnelatauksia työpaikkaan ja ihmisiin.
– Meillä ei ole lellikkiasetelmia, eli kukaan ei tule väärinkohdelluksi. Meille on myös
helppo kertoa luottamuksellisista asioista, koska kenenkään
ei tarvitse pelätä työpaikkansa
puolesta.
Kun asioista on juteltu ja ongelma on saatu määriteltyä, pohditaan, miten tilannetta saadaan
parannettua. Työntekijät kirjoittavat kirjallisen sopimuksen tavoitteista ja keinoista, miten tavoitteisiin päästään. Tilanne tarkastetaan 2–3 kuukauden päästä
allekirjoituksesta.
Vastuuta työpaikan hyvinvoinnista Könönen ei sysää pelkästään esimiehille.
– Kokonaisvastuu on kaikilla työntekijöillä. Kenenkään ei
tarvitse sietää kiusaamista eikä
halventavaa käytöstä.

Ahteen tapaus helpottanee puuttumista
Saija Kauhanen
Työterveyslaitoksen johtava
asiantuntija Maarit Vartia-Väänänen toivoo, että Timo Rädyn
tuomio madaltaisi työpaikoilla
puuttumisen kynnystä kiusaamiseen.
– Todella toivon sitä. Oli se Räty-case tai mikä tahansa julkisuuteen nostettu kiusaamistapaus, niiden taustalla on aina
ollut riittämätön puuttuminen.
Puuttumisella Vartia-Vää-

Tohmajärvi

Autot vaurioituivat
hinauskuntoon
peltikolarissa
Tohmajärvellä sattui perjantaina
kello 14.25 kahden auton kolari
kuutostien ja Viesimontien risteyksessä.
Sivutieltä tullut auto törmäsi
kuutostiellä ajaneen auton kylkeen. Osallisia oli sivutieltä tulleena kaksi ja kuutostien autossa
kolme ihmistä.
Ensihoitoyksikkö tarkisti ihmisten vammat, jotka todettiin
lieviksi: ketään ei tarvinnut viedä sairaalaan.
Sen sijaan autot vaurioituivat
hinauskuntoisiksi.
Pelastuslaitos ohjasi liikennettä
ja siivosi onnettomuuden jäljet.

nänen tarkoittaa sitä, että kun
työntekijä tulee kertomaan esimiehelleen kiusaamisesta, alkavat esimiehen hälytyskellot
soida.
– Esimiehen on oivallettava,
että jos en puutu, tästä voi olla
seuraamuksia.
Vartia-Väänäsen mukaan
keskeinen kysymys onkin, mitä työpaikoilla pitäisi tehdä, jotta
puuttuminen paranisi. Esimiesten koulutus ja toimintamallit

ongelmien varalta eivät riitä.
– Viime keväänä tehty kysely paljasti, että jo kiusaamisesta puhuminen on vaikeaa työpaikoilla.
– Se ei vain kuulu aikuisten
maailmaan. Näiden asioiden setviminen on ahdistavaa ja epämukavaa myös esimiehille.
Vuoden 2012 Työolobarometrissä yli puolet (56 prosenttia)
vastaajista arvioi, että kiusaamista esiintyy omalla työpaikal-

la ainakin joskus. Jatkuva kiusaaminen on harvinaista. Kiusaamista koetaan eniten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
opetustyössä.
Vartia-Väänäsen mukaan kiusaamiseen on tärkeää puuttua
juuri siinä yksikössä, jossa sitä
tapahtuu, sillä erot organisaation sisällä voivat olla suuria.
– Paljon puhuttu nollatoleranssi ja yhteinen hyvinvoinnin
kulttuuri on otettava käyttöön
kaikissa työyhteisöissä.

Tohmajärvi

Kylätaloa ja
koulumuseota
kehitetään
Työyhteisöissä syntyy väistämättä väärinkäsityksiä. Isompia yhteenottoja voidaan ehkäistä avoimella
ilmapiirillä ja puhumisella, toteaa työyhteisösovittelijaksi valmistunut Päivi Könönen.
Tietokulma

Työnantajan puututtava
■ ■Noin 140 000 ihmistä Suomessa kokee kiusaamista tai epäasiallista kohtelua työpaikallaan
päivittäin. Työpaikkakiusaaminen on epäasiallista kohtelua
eli häirintää, joka jatkuu pidempään.

että saatuaan tiedon epäasiallisesta kohtelusta työnantajan tulee selvittää tilanne, ryhtyä viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi ja seurata toimenpiteiden vaikutusta.

■ ■Työturvallisuuslaki velvoittaa,

■ ■Vuodenvaihteessa työyhteisö-

Uusia kouluja ja päiväkoteja
Investoinnit: Karhunmäkeen luvassa sekä päiväkoti että alakoulu.
Joensuu
Marita Jalkanen
Joensuun kaupunginhallitus
valmistelee periaatepäätöstä neljän uuden päiväkodin ja
kahden koulun rakentamisesta.
Kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaan Nepenmäen
koulun suuri peruskorjaus- ja
laajennushanke, alakoulu Karhunmäkeen sekä uudet päiväkodit Karhunmäkeen, Noljakkaan, keskustan liepeille Kaislakadulle sekä Pataluotoon voitaisiin valmistella toteutettaviksi.
Kunkin hankkeen toteuttamisesta tehdään kuitenkin erilliset päätökset kaupungin talousarviossa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talonrakennushankkeiden
investointiohjelman seuraavan
kerran vuoden 2015 talousarvioon.

Mitään esillä olevista hankkeista ei ole vielä ajoitettu investointiohjelmassa.
Kiireisin on uusi päiväkoti
Noljakkaan, jossa pitää korvata muun muassa poistuvia
vuokratiloja. Noljakan uuden
päiväkodin pitäisi olla käytettävissä syksyllä 2015.
Kaupunginhallitus käsittelee
ehdotusta ensi kerran maanantaina, mutta päätöksiä ainakaan
Noljakan päiväkodin osalta ei
tehdä vielä.
Kaupunginhallituksen on
määrä olla kuulostelemassa
Noljakan asukkaiden tuntoja
Sinkkolan kotieläinpihan viereen suunnitellusta päiväkodista asukasillassa tiistaina.
Periaatelinjauksia rakennushankkeiden toteutusjärjestyksestä tarvitaan, sillä Joensuulla
on lähivuosina poikkeuksellisen paljon uusia tilatarpeita.

Kun tehdään päätöksiä marssijärjestyksestä, kaupunki ottaa samalla kantaa siihen, mitä
rakennetaan itse ja mitkä tilat
hankitaan vuokralle.
Vuosille 2014–2018 suunniteltujen ja käytännössä välttämättömiksi todettujen, kaupungin omistukseen rakennettavien investointien kokonaissumma nousee noin sataan
miljoonaan euroon.
Suurin yksittäinen kohde
sadan miljoonan paketissa on
Siilaisen terveysasema, kustannusarvio 38 miljoonaa euroa.
Nepenmäen kouluhanke on 23

Periaatelinjauksia rakennushankkeiden toteutusjärjestyksestä
tarvitaan.

”

lyhyesti
Heinävesi

Työpaikkakiusaaminen: Työyhteisön ristiriidat
syntyvät jo pienistä väärinymmärryksistä.
Joensuu
Saija Kauhanen

kuvan tavoitteena on antaa alueen kävijöille kattava ja katsojaystävällinen katsaus Kolin
luontoon ja geologiaan, kulttuuriperintöön sekä tärkeimpiin vierailukohteisiin. Elokuvan pääosassa ovat Kolin neljä vuodenaikaa. Elokuvan on
määrä tulla ensi-iltaan vuoden
loppuun mennessä.

miljoonaa, Uimaharjun koulu
ja Papinkadun lukio kumpikin
kahdeksan miljoonaa. Rakenteilla olevat Niinivaaran päiväkoti ja Tikkarinteen monivuotinen, tänä vuonna valmistuva
kokonaishanke ovat yhteensä
23 miljoonaa.
Arvio Karhunmäen koulun
kustannuksista on yhdeksän
miljoonaa.
Nyt suunnitteilla olevasta päiväkotipaketista Pataluodon päiväkoti on määrä rakentaa kaupungin omaan piikkiin, koska
se tulee koulukeskukseen.
Karhunmäkeen päiväkoti tulisi yksityisenä ja Sinkkolaa on
suunniteltu vuokratiloihin, jos
vuokra asettuu kohtuulliseksi.
Kaislakadulle on kaavailtu
neliosastoista päiväkotia koulutuskuntayhtymän tiloihin
vuokralle.
Tilat pitäisi saada käyttöön
vuodenvaihteesta.

sovittelijaksi valmistui PohjoisKarjalasta kolme työelämän kehittäjää.
■ ■Tämän vuoden alusta yritykset
saavat 50 prosentin verovähennyshyödyn työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista.

Vapaa-aikapalvelut
sivistyslautakuntaan
Valtimo
Pertti Meriläinen
Valtimon kunnan päätöksentekorakennetta aiotaan
muuttaa. Jos kunnanvaltuusto vahvistaa aiemman periaatelinjauksensa kevään aikana, vapaa-aikalautakunta
ja ympäristölautakunta lakkautetaan kesä–heinäkuun
vaihteessa.
Vapaa-aikapalvelut siirtyvät sivistyslautakunnan alaisiksi. Muutokseen kytkeytyy
vapaa-aikatointa johtavan
kirjastosihteeri Arja Pesosen siirtyminen eläkkeelle.
Kirjastoa koskevat henkilöstöratkaisut on vielä tekemättä. Pielisen Karjalan kuntien yhteistyöneuvottelut tuovat tilanteeseen oman lisänsä.
– Lautakunta päättää asiasta myöhemmin keväällä,
Pesonen kertoo.
Hän pitää todennäköisenä,

että kirjaston aukioloaikoja
joudutaan joka tapauksessa lyhentämään nykyisestä.
Kunta ostaa entiseen tapaan vapaa-aikatoimen palvelut paikallisilta järjestöiltä.
Valtimon Vasaman tehtävät
lisääntyvät, kun urheiluseura ottaa vastatakseen Valtimo-talon käyttövuorojen jakamisen ja talon valvonnan.
Tämän myötä liikunnallisten
ostopalvelujen hinta kasvaa
5 000 eurolla 30 000 euroon.
Muut järjestöjen tuottamat palvelut säilyvät vapaaaikalautakunnan päätöksellä
ennallaan. 4H-yhdistys myy
nuorisotyöpalveluja, kuten
erityisnuorisotyötä, 24 000
eurolla. Pääosan kulttuuripalveluista tuottaa Valtimon
Musiikkiyhdistys 10 000 euron hintaan. MLL:n Valtimon
yhdistys saa 3 500 euroa järjestääkseen kulttuuripalveluja lapsille.

Kaurilan kylätalon ja
koulumuseon toimintaa ollaan kehittämässä.
Käynnissä on Kaurilan
Erän ja Kaurila-Muskon
kyläyhdistyksen hanke,
jossa hyödynnetään Tohmajärven ja Kaurilan kylän
kulttuurihistoriaa ja tuodaan sitä esille kylätalon
näyttelyissä ja ohjelmapalveluissa.
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen työntekijä keräämään historiaaineistoa ja järjestämään
museoesineistöä yhdessä
kylän asukkaitten kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 22 000
euroa, joka koostuu EU-,
valtion- ja yksityisestä rahoituksesta. Noin puolet
summasta käytetään kehittämiseen ja puolet investointihankkeeseen.
Tohmajärven kunnanhallitus myönsi Kaurilan
Erälle hankkeeseen 15 000
euron vakuudettoman
puskurilainan.

Outokumpu

Hanna Huttunen
lähtee ehdolle
eduskuntaan
Outokummun Keskusta on
esittänyt kevätkokouksessaan Hanna Huttusta keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi.
Hanna Huttunen, 44, on
outokumpulainen yrittäjä ja perheenäiti. Hän toimii Pohjois-Karjalan Keskustan puheenjohtajana,
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtajana ja Outokummun
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Myös Polvijärven Keskustan kunnallisjärjestö on esittänyt
Hanna Huttusta eduskuntavaaliehdokkaaksi syyskokouksessaan.

