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Tänk om — 
sluta tänka om

Det är snart tio år sedan jag befann mig där du är 
nu, i vägskälet mellan jobb, studier och kanske 
ett mellanår. Jag har hunnit med rätt mycket se-

dan dess. Jag har gjort militärtjänstgöring, bott i London 
och Stockholm, studerat i en massa år, varit på utbyte i 
Tjeckien och Tanzania och jobbat både här och där. Lite 
av detta hade jag kunnat förutse då.

Det är svindlande att tänka sig hur annorlunda mitt 
liv hade kunnat se ut om jag inte hade gjort just de valen 
jag gjorde. Tänk om jag hade sökt till Åbo istället för 
Helsingfors (vilket jag tänkte hela gymnasiet)? Tänk om 
hon eller han, som var före mig i inträdesprovet, inte 
hade tackat nej till sin studieplats och jag stått kvar som 
reserv? Och tänk om jag hade stannat hemma från den 
där festen då jag träff ade min fl ickvän?

De fl esta är överens om att valfrihet är en bra sak. 
Ingen vill ju bli tvingad att göra någonting mot sin vilja? 
Problemet med valfriheten är att den ofta följs av en gna-
gande känsla, som kan vara svår att bli av med: valde jag 

rätt? Hur ska man kunna avgöra vilket alternativ 
som är det bästa? Hur ska man kunna veta att 

man väljer rätt? 
Svaret är lika enkelt som frustrerande: 

det går inte. 
Den här insikten kan efterföljas av två 

reaktioner — hopplöshet och lättnad. 
Hopplöshet över att valsituationen kan 
kännas ännu svårare, lättnad över att det 
inte fi nns någon orsak att ta stress.

Jag väljer det senare. Eftersom 
jag ändå inte kan gå tillbaka i 

tiden för att testa om de andra 
alternativen hade varit bättre 

är det onödigt att gräma sig. 
Bestäm dig istället bara för 

en väg och så gör du det 
bästa av den.

En sak är i alla fall 
säker. Det är bortkastad 
tid att sätta sin energi 

på ”tänk om”-grubble-
rier.

JENS FINNÄS  

JobDax är Löntagarens bilaga riktad 
till yrkes studerande i avgångsklassen. 

Redaktörer: Jens Finnäs 
och My Tengström 
Grafi sk formgivning: Sanna Kallio

Ansvarig utgivare: Ingegerd Ekstrand
ingegerd.ekstrand@sak.fi 
tfn 020 774 0194
www.lontagaren.fi 
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Bemanningsföretag

...  är ett företag som hyr ut sina an-
ställda för att utföra ett jobb för 
en annan arbetsgivare.

...  erbjuder en anställning med fast 
lön. Lönen är densamma trots att 
arbetsplats och -uppgifter kan va-
riera.

...  erbjuder olika arbetsförhållanden, 
allt från snuttjobb till heltidsan-
ställning.

...  förbjöds hyra ut arbetskraft i Fin-
land i tio år fram till år 1995. 
Förbudet infördes för att spelreg-
lerna för både arbetsgivare och 
arbetstagare var otydliga.

...  tilläts för att öka utbudet av ar-
betsplatser efter den ekonomiska 
depressionen.

För sexton år sedan var inhyrd arbetskraft ännu förbjudet 
i Finland. I dag får närmare 30 000 personer sin lön 
genom bemanningsföretag. Men de problem som gjorde 
att affärsidén förbjöds fi nns fortfarande kvar. 

Blev sjuk – Blev sjuk – 
fi ck sparkenfi ck sparken 

Bemanningsföretag

TEXT: MY TENGSTRÖM FOTO: BENJAMIN SUOMELA & PETRI LAITINEN



UTMANINGAR. Sara Hatakka minns hur 

varje ny arbetsplats krävde inlärning 

från noll.
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FIIA AATSINKI var nyutexaminerad 
restaurangkock våren 2008 och sökte 
jobb. Hon fi ck ett heltidsjobb på en 
lunchrestaurang via ett mindre be-
manningsföretag i Tammerfors. Allt 
gick smidigt tills hon blev sjukskriven 
i två veckor.

– Jag hörde varken av min chef på 
restaurangen eller min arbetsgivare på 
bemanningsföretaget. När jag ringde 
för att fråga när min nästa arbetstur 
var fi ck jag veta att jag hade blivit upp-
sagd samma dag som jag meddelade 
om ssjukledigheten, berättar Fiia.

Den fasta personalen hade två 
veckors uppsägningstid, men enligt 
arbetsgivaren kunde hyrespersonal 
avskedas utan något varsel. Fiia vände 
sig därför till servicefacket PAM, där 
hennes berättelse väckte arga röster. 
Vid närmare granskning av hennes fall 
blev det klart att det var fl era saker 
som inte stämde.

– Enligt facket stred till och med 
mitt arbetskontrakt mot reglerna ef-
tersom arbetstimmarna och arbets-
tiderna var angivna “enligt kundens 
behov”.

Fiia hade varit anställd i tio månader 
och hade rätt till lön för två veckors 
uppsägningstid. Arbetsgivaren väg-
rade ändå att betala henne någonting 
överhuvudtaget.

  – Jag visste att jag hade rätt, men 
grälet med arbetsgivaren tog på mina 
krafter och jag orkade inte ta itu med 
något annat. Det ledde till att jag var 
arbetslös i ett halvt år innan jag hit-
tade mitt nuvarande jobb.

Hon fi ck till slut sina pengar.

DET SOM SKILJER Fiias fall från många 
andra som arbetar för bemanningsfö-
retag är att det ofta handlar om snut-
tjobb och varierande arbetsplatser. 
Sara Hatakka håller som bäst på att 
byta jobb efter att ha arbetat deltid i 
drygt ett år via ett bemanningsföretag 
i Helsingfors.

– Jag fi ck pröva på allt från ho-
tell- och restaurangjobb till pubjobb 
på Hartwallarenan utan att jag hade 
någon utbildning för det, säger Sara.

– Det var frågan om varierande ar-
betstider, där antalet kunder kunde 
avgöra när jag skickades hem. Jag 

visste sällan om de utlovade arbets-
tiderna skulle hålla, ibland blev det 
två timmar kortare pass och ibland 
sex timmar längre än planerat.

Arbetet passade Sara, eftersom 
hon gjorde det vid sidan om sina 
studier utan att hon var beroende av 
inkomsterna. Men hon minns också 
hur det ständiga bytet av arbetsmiljö 
var utmanande.

– Det kunde kännas dumt att göra 
en enstaka arbetstur på en ny arbets-
plats när hela arbetsturen gick till att 
lära sig jobbet. Dessutom kändes det 
orättvist att jag fi ck fast lön för ett 
jobb som praktikanter på samma ar-
betsplats gjorde gratis men på riktigt 
kunde. Själv stod jag där och rullade 
tummarna, skrattar Sara.

Hon såg ändå alltid jobbet som en 
tillfällig lösning.

– Det fanns aldrig någon garanti 
för fasta inkomster eller arbetsturer. 
Jag minns en trött kollega på en mor-
gontur som hade kommit direkt från 
ett nattskift på en bar. Jag tror inte 
någon skulle kunna jobba på det sättet 
på längre sikt, säger Sara.

NIKOLAS ELOMAA, direktör för FFC:s 
intressebevakning, känner väl till pro-
blemen med bemanningsföretagen. 
Enligt honom är Fiias fall ett typex-
empel på hur fel det kan gå för unga 
och oerfarna arbetstagare.

– Det har förekommit omkring 
hundra liknande fall. De leder sällan 
någonstans eftersom de utsatta inte 
vill börja bråka. Det är viktigt att in-
hyrd personal behandlas bättre och att 
deras rättigheter framförs tydligare. 
Omkring fyra av fem är visstidsan-

ÅTERSTÄLLD. Det var mycket som gick fel för Fiia för två år sedan. Nu är hon nöjd över att ha hit-
tat ett stabilt arbetsförhållande med tydliga spelregler.
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A-KASSAN betalar ut dagpenning om du 
blir arbetslös. När du ansluter dig till facket 
blir du också medlem i arbetslöshetskassan. 
Anslut dig genast, för du måste vara med i 
tio månader för att kunna få bidrag.

ANSTÄLLNINGSSKYDD innebär att arbets-
givaren inte kan säga upp dig hur som helst. 
Det måste fi nnas sakliga grunder och vissa 
uppsägningstider ska följas. Det lönar sig att 
kolla en uppsägning med förtroendemannen 
på arbetsplatsen.

ARBETARSKYDD. Kolla upp vilka farliga 
moment som eventuellt fi nns i ditt arbete 
med äldre arbetskamrater, undvik fel lyft, ak-
ta dig för kemikalier och lösningsmedel. Lär 
dig genast använda den skyddsutrustning 
som behövs (tex. hjälm, hörselskydd, skydds-
skor, andningsskydd). Mera information om 
arbetarskyddsfrågor får du av arbetarskydds-
fullmäktige på din arbetsplats.

ARBETSAVTAL skall man göra när man 
börjar ett nytt jobb. Där bestäms de viktigas-
te anställningsvillkoren, som lönegrund, ar-
betsuppgifter, arbetstid och eventuell prövo-
tid. Avtalet kan göras för viss tid eller tillsvi-
dare. Kräv ett skriftligt avtal så har du svart 
på vitt.

ARBETSPENSION tryggar inkomsten ock-
så om man drabbas av invaliditet och då en 
familjeförsörjare avlider. Arbetsgivaren skall 
se till att pensions avgifterna betalas.

ARBETSTIDEN är enligt arbetstidslagen 
högst 8 timmar per dag och 40 timmar per 
vecka. I kollektivavtalet kan fi nnas bestäm-
melser om kortare arbetstid. Om övertidsar-
bete skall arbetsgivaren komma överens 
med arbetstagaren och för övertiden betalas 
förhöjd lön.

FACKET bevakar löntagarnas intressen i ar-
betslivet. Genom att ansluta dig till det fack-

förbund som organiserar arbetstagarna på ar-
betsplatsen får du trygghet och förmåner.

FÖRTROENDEMANNEN är fackets och 
arbetstagarnas representant på arbetsplat-
sen. Hon eller han ser till dina rättigheter 
och förhandlar med arbetsgivaren om pro-
blem som uppstår. Kontakta genast förtroen-
demannen då du börjar på ett nytt jobb.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD är varje arbetsgi-
vare skyldig att ordna. När du börjat ett nytt 
jobb ska du genomgå en anställningsunder-
sökning.

KOLLEKTIVAVTALET berättar vilken lön 
du ska ha och om andra villkor som gäller. 
Avtalet ger minimigränser som inte får un-
derskridas. Kollektivavtalet ska fi nnas framme 
på varje arbetsplats.

LÖN FÖR SJUKTID. Du har enligt lag rätt 
till full lön den dag du insjuknar och följan-
de sju dagar om anställningen varat en må-
nad. I kollektivavtalen har man ofta avtalat 
om bättre villkor.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING är arbetsgiva-
ren skyldig att teckna för varje anställd. Den 
ersätter olyckor som sker under arbetet och 
under arbetsresor samt sjukdomar som upp-
står p.g.a. arbetet.

PERMITTERING innebär avbrott i arbete 
och löneutbetalning. Om permitteringen ska 
arbetsgivaren meddela 14 dagar (inom kom-
munala branschen en månad) i förväg. Den 
som hör a-kassan kan få dagpenning under 
permitteringen.

PRÖVOTID kan man komma överens om 
när man ingår ett arbetsavtal. Prövotiden får 
vara högst 4 månader. Under den tiden kan 
avtalet hävas utan uppsägningstid.

ställda och kan bli uppsagda utan 
varning. Det här borde åtgärdas. På 
pappret gäller samma spelregler för 
alla, men i praktiken tillämpas de inte, 
säger Elomaa.

Fem råd

JobDax bad FFC:s Nikolas Elomaa ge fem råd till 
personer som överväger söka jobb via ett beman-
ningsföretag.

1.  Läs på om dina rättigheter som arbetstagare. Till 
dessa hör bland annat ersättning för sjukledighet 
efter att arbetsförhållandet har pågått i en månad 
och minst två veckors uppsägningstid.

2.  Läs igenom arbetskontraktet noggrant. Det mins-
kar riskerna för missförstånd.

3. Var mentalt förberedd på att arbetsförhållandet kan 
vara osäkrare än ett “vanligt” arbetsförhållande.

4.  Ta reda på vem som är förtroendeman på arbets-
platsen.

5.  Bli medlem i fackförbundet inom din egen bransch.

Listan fortsätter på sista sidan.
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Yrkeshögskola är kanske det mest na-
turliga alternativet om man vill studera 
vidare efter yrkesexamen. Att välja att 
studera på Åland är ett mera otippat 
alternativ.

Här har i alla fall Julius Flemming 
hamnat. Han gick byggnads i Vasa, 
men kom under militärtjänstgöringen 
på att han ville studera sjöfart.

– Det var i milin som jag fi ck upp 
ögonen för utbildningen i maskintek-
nik. Jag var båtförare och en av mina 
undersergeanter hade studerat på 
Åland.

Högskolan på Åland är den enda sko-
lan som utbildar maskinbefäl på heltid 
på svenska i Finland.
Hur är det att studera på yrkeshögskola 
jämfört med att studera på yrkesskola?

– Hittills har det varit klart intres-
santare på yrkeshögskolan. Jag gick 
kombi i yrkes och hade rätt så svårt 
med motivationen. Här är det lättare 
att se målet. Men matten är fortfa-
rande svår.

Att utbildningen fi nns på just Åland 
ser han ändå mera som en nackdel än 
en fördel. Hade han själv fått välja hade 

Yrkeshögskola

”Mera motiverande än yrkes”
Skolan är bra, men staden lite liten. Det säger Julius Flem-
ming som i höstas fl yttade från Österbotten till Åland för 
att studera maskinteknik. 

”Pröva på jobbet innan du byter yrke”

– Jag har gått olika utbildningar, men 
de handlar ändå alla om estetik och om 
att arbeta med händerna. På det sät-
tet har mina tidigare kunskaper stött 
mig i mina fortsatta studier, säger hon.

Karoliina Kärkkäinen har var-
vat studierna med jobb, men aldrig 
fastnat ute i arbetslivet alltför länge. 
Enligt henne lönar det sig ändå alltid 
att provjobba en tid innan man be-
stämmer sig för att byta yrke.

– Att studera någonting är väldigt an-
norlunda än att arbeta med det. Jag 
har valt att fortsätta studera för att 
varken arbetet som sömmerska eller 
visuell marknadsförare visade sig vara 
riktigt rätt för mig. Det är livets gång. 
Man måste prova sig fram innan man 
hittar sig egen grej. Det har jag nu 
gjort inom kosmetologbranschen.

Efter att ha gått tre olika yrkesut-
bildningar och aftongymnasiet plane-

Kan man fortsätta i yrkes efter examen? Visst. Fråga Karo-
liina Kärkkäinen som är klar sömmerska och visuell mark-
nadsförare, men som nu studerar kosmetologi.

skolan gärna fått 
ligga någon an-
nanstans.

– Det är inte 
som i Åbo där 
man har sitsar 
varje vecka. Här 
blir det bara nå-
gon gång per termin.

Högskolan på Åland har bara ett 
par hundra studerande. Alla är inte 
ålänningar, många kommer också från 
Finland och Sverige för framför allt 
sjöfartsutbildningarna. JF

Yrkesskola

BENJAMIN SUOMELA

ANDREAS DIENERT

Studiealternativ

rar Karoliina på 
att stanna inom 
skönhetsbran-
schen. 

– Min dröm 
är att öppna min 
egen kosmetologsalong. Där skulle jag 
få utnyttja alla mina kunskaper, från 
att ge massage till att dekorera mina 
egna skyltfönster, säger hon. MT

Inte redo för 
arbetslivet ännu? 
Fyra studerande 
berättar om sina 
erfarenheter från 

skolbänken.
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Universitet

Folkhögskola

Sju språk på ett år

– Jag visste att jag ville fortsätta stu-
dera, men jag var osäker på ämnet. 
Jag ville inte söka in till yrkeshögskola 
bara för att det ”hör till”. 

Sara Hellström är färdigt utbil-
dad restaurangkock och servitör. Nu 
går hon språk- och turismlinjen vid 
Västra Nylands folkhögskola i Karis. 
Istället för att jäkta runt i köket går 
vardagen åt till att hålla i sär sju olika 
språk: svenska, fi nska, engelska, tyska, 
franska, spanska och ryska.

– Det har varit utmanande. Studi-
erna vid VNF är helt teoretiska jäm-

fört med studierna i yrkesskola. Det är 
inte alltid lätt att hålla i sär sju språk. 
Franska och spanska smälter lätt ihop. 

Efter ett år vid VNF är hennes 
framtidsplaner lite tydligare. 

– VNF ger mig inte ett färdigt yrke 
på papper, men jag känner ändå att 
jag har fått ett år till att fundera över 
vad jag egentligen vill syssla med. Jag 
vill gå en barskola utomlands i något 
skede, men på hösten är det nog yr-
keshögskolan i Vasa som gäller. Ar-
betslivet kan ännu vänta. Jag hinner 
jobba resten av livet. MT

En kortare utbildning kan ses som en kompromiss om du 
är osäker på vad du vill studera till egentligen. Så resonera-
de Sara Hellström då hon valde att gå ett år i folkhögskola.

Kim Lehmusvuori blev merkonom 
vid Prakticum och fortsatte sedan till 
Svenska handelshögskolan, Hanken.

– Många har en felaktig bild av 
att den vägen inte är möjlig. Jag kom 
in via den så kallade snabbleden på 
Öppna Hanken, istället för att söka 
in via inträdesprovet. Det innebar att 
jag läste fyra valfria kurser under en 
termin. Det var inte svårt eftersom att 
jag valde kurserna utgående ifrån det 
jag hade studerat tidigare, säger han.

Han skriver nu sin kandidatavhand-
ling med fi nansiell ekonomi som huvud-
ämne. Fastän de akademiska studierna 
kräver mer läsande än i yrkesskolan har 
Kim trivts som fi sken i vattnet.
– I gymnasiet får man nyttiga förkun-
skaper i språk och matematik samt en 

viss allmänutbildning. Sådant har jag 
fått ta igen på egen hand. Men efter 
tre års ekonomistudier kunde jag till 
skillnad från många andra grunderna 
i det ekonomiska tänkande. Det lär 
man sig inte på samma sätt i gym-
nasiet. 

I fj ol skrev Kim studenten vid si-
dan om ekonomistudierna och fi ck 
sin vita mössa i höstas. Han tycker 
ändå inte att studentexamen är en 
förutsättning för att man ska klara 
sig på Hanken.

– Det räcker med vilja och ett upp-
riktigt intresse. Studentexamen har inte 
gjort någon avgörande skillnad för mig, 
förutom att det gav mig en mössa som 
passar bra med vår vita halare, säger Kim 
med glimten i öga. MT

En mindre självklar studieväg är att fortsätta från yrkesskola 
till universitetsnivå. Men för Kim Lehmusvuori var det ett 
naturligt val.

Hanken kräver inte studentmössan
BENJAMIN SUOMELA

PATRIK LINDSTRÖM
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Världen väntar på dig
Det är lättare än någonsin att ta sig ut i världen. Du kan jobba, studera eller bara resa. Vi bad sex 
personer som befi nner sig utomlands eller som nyligen varit utomlands berätta om sina erfarenheter.

mera info på nätet

VOLONTÄRJOBB
– European Voluntary Service erbjuder volontär-

jobb där deltagaren betalar tio procent av sina re-
sekostnader. Resten täcks av stödbidrag från EU. 

– World Wide Opportunities on Organic Farms 
förmedlar arbete på organiska jordbruk där arbets-
tagaren ersätts i form av kost, logi och möjlighet 
att träna ett främmande språk.

– Mer om fi nländskt volontärarbete hittar du på till 
exempel Allianssis eller KVT:s webbsidor.

AVLÖNAT ARBETE
– Au-Pair World är en webbsida där du både kan 

bläddra bland värdfamiljers profi ler och skapa en 
egen kandidatprofi l.

– Många fi nska företag annonserar arbetsplatser ut-
omlands på Arbets- och näringsbyråns webb-
sida (www.mol.fi ).

– Nordjobb är en organisation som förmedlar som-
marjobb i Norden.

STUDIER
– Studentum förmedlar studieplatser vid allt från 

barskolor till skönhetskurser.
– Organisationer som EF erbjuder kurser utomlands 

där du kan kombinera språkstudierna med arbets-
praktik. 

HANNA LÖNNVIK 
au pair i Kelowna, Kanada
– Jag hittade min au pair-familj genom kontakter. 
Mamman i familjen är från Finland. Jag tar hand 
om familjens tre barn under vardagarna och får 
följa med dem på en massa olika saker. Jag rekom-
menderar verkligen alla att åka utomlands. Det ger 
en helt nya perspektiv på saker och ting.
Följ Hannas au-pair-blogg på hana.papper.fi . 

MARISSA GRIPENBERG
studerade spanska i Costa Rica
– Jag åkte ensam på en fyraveckors språkresa till en 
liten kuststad nära San José i Costa Rica. Jag tvekade 
länge om jag skulle våga åka så långt och dessutom 
ensam. Nu längtar jag tillbaka dit varje dag. Resan 
gjorde mig mer självständig när jag tvingades möta 
nya situationer. Ta till exempel kulturchocken över 
att vara i ett så mycket fattigare land eller att behöva 
dela rum med en helt främmande människa. Om 
du överväger att åka ska du absolut samla mod och 
göra det. Vad är det värsta som kan hända?
Marissa åkte via organisationen EF. 

TEXT: MY TENGSTRÖM & JENS FINNÄS
FOTO: PRIVAT
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HEIDI LUNDELL 
volontärarbetare i Llam, Nepal
– Jag åkte tillsammans med min sambo som fi ck 
ett betalt volontärjobb på en teplantering. Jag fi ck 
själv anställning som ergoteraupeut på ett sjukhus. 
Landet är bland de fattigaste i världen. Det mest 
skrämmande när vi reste var att inte veta vad som 
väntade en. Samtidigt var det spännande. Det fi nns 
en stor brist på utbildad vårdpersonal i Nepal. Därför 
är det lätt att hitta jobb. Det lönar sig inte att söka 
via något program eftersom du då tvingas betala 
för att få jobba. 
Heidi fi ck jobb via välgörenhetsorganisationen 
Himalayan Health Care.

SANDRA SUNDVIK 
Nordjobb i Oslo 
– Sommaren 2008 jobbade jag inom hemservicen i 
Oslo med att hjälpa pensionärer med vardagssysslor 
som att duscha, städa och handla. Jobbet hade både 
bra och dåliga sidor, men det är fritiden jag minns 
mest. Nordjobb ordnade fester, föreläsningar och 
utfl ykter. Jag träff ade många trevliga människor, 
några som jag ännu har kontakt med. 
Nordjobb är en organisation som förmedlar sommarjobb 
i Norden. I arkivet på Sandras blogg (sundvik.blogg.se)
kan du läsa mer om hennes tid i Norge.

PETRA OJALA
 working holiday i Australien
– Jag fi ck mitt första jobb på en vindruvsfarm tre 
dagar efter att jag landat. Det var tungt och inte så 
bra betalt, så jag slutade efter en månad. Jag fort-
satte med att bland annat sälja isolering till hustak 
och jobba på ett hostel och en festival. Den första 
tiden kan vara tung, men som helhet var mina nio 
månader i Australien en oförglömlig upplevelse. 
Beslutet att åka iväg var mitt bästa någonsin.
Working holiday är ett visum som låter dig jobba och resa 
under ett år i Australien. Jobb får du hitta själv.

ASTRID NYLANDER 
säsongsjobb i Saalbach i österrikiska Alperna
– Jag har dels ansvar för vårt kontor, hotellen och 
restaurangerna, dels hjälper jag skidguiderna vid 
behov. Vi åker skidor tillsammans med våra gäster, 
arrangerar utfl ykter och aktiviteter. Det är mycket 
jobb, men väldigt roligt och lärorikt. Jag har lärt 
mig mer om mig själv och hur jag fungerar i olika 
situationer här än i något annat jobb.
Skidorterna i Alperna erbjuder säsongsjobb under 
både vintern och sommaren.
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Svårt att gå i land 
när vant sig vid sjön
Tre gånger har Alf Gustafsson försökt börja jobba på land. Tre gånger har han misslyckats. När 
man en gång vant sig vid att vara på sjön och ha ledigt varannan vecka är det inte lätt att 
återvända till landbacken.

– MAN LEVER I PRINCIP ETT DUBBELLIV 
— ett liv på sjön och ett liv hemma, 
säger Alf Gustafsson, som är chief 
cook på Viking Lines Isabella, vilket 
betyder att han har ansvar för det 
storkök som gör mat till färjans alla 
restauranger.

Att arbeta ombord på en passage-
rarfärja är lika mycket en livsstil som 
ett jobb. För Alf Gustafsson, som varit 
på sjön i över 30 år, är det en livsstil 
som visat sig vara svår att lämna. Tre 
gånger har han försökt gå över till ett 
vanligt jobb på land, men varje gång 
har han återvänt.

– Att jobba på ett fartyg är socialt 
utmanande. Man delar vanligen hytt 
med någon annan och lever nära inpå 
sina kollegor. Det fi nns inget utrymme 
för själviskt tänkande.

EN PASSAGERARFÄRJA som Isabella sys-
selsätter omkring 160–180 personer, 
beroende på antalet resenärer. Listan 
över arbetsuppgifter är lång. Det be-
hövs maskinister, matroser, styrmän, 
försäljare, servitörer, kökspersonal och 
så vidare.

Men Sune Framholz, som är dag-
maskinist och ansvarig för underhållet 
av motorerna, påpekar med glimten 
i ögat att det är skillnad på folk och 
folk ombord.

– Inte är de något riktigt sjöfolk 
de som får jobba här utan sjöfarts-
utbildning, säger han och syftar då 
på ekonomipersonalen, det vill säga 
alla de som jobbar i restaurangerna, 
butikerna och barerna. 

CHEF I KÖKET. Ett kök på en passagerarfärja som Isabella ska kunna spotta ut 1 700 portioner 
per dag, vilket gör det till en bra plats för unga kockar att lära sig restauranggrunderna, säger Alf 
Gustafsson, som är chief cook.

BEREDSKAP. Köket ska vara berett att 
servera närmare 2 000 portioner per dag.

TRÅNGBOTT. Kubanen Alain Leon Can-
cio är pianist och har jobbat ombord i 
en månad när Viking Line haft kuban-
ska veckor. De anställda, som i regel de-
lar hytt, får vänja sig vid att leva nära in-
på varandra.

TEXT & FOTO: JENS FINNÄS
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Själv har han fått studera i många år för 
att få sin sjömansbehörighet och titu-
lerar sig med stolthet i rösten sjöman.

Sjöfarten har av tradition präglats 
av starka hierarkier på arbetsplatsen. 
Det ska synas vem som är chef och 
vem som är underordnad. Struktu-
rerna håller sakta men säkert på att 
luckras upp, men än i dag äter perso-
nalen i en mäss och befälen i en annan.  

– Det är bara folk utifrån som 
tycker att det är konstigt. För oss här 
ombord är det en naturlig sak, säger 
Lennart Elff ors som är linjelots uppe 
på bryggan och som därmed får äta i 
befälsmässen.

– Det handlar inte om att det skulle 
vara skillnad på människor, utan om 
att befälen kan diskutera sådant som 
personalen kanske inte behöver höra.

Men alla är inte lika förtjusta i upp-
delningen. Bo Lindholm, som jobbar i 
puben, tycker att systemet börjar kän-
nas föråldrat.

PÅ DET ANDRA INHEMSKA. Största de-
len av maskinisterna är ålänningar och 
fi nlandssvenskar, vilket gör svenskan till 
det dominerande arbetsspråket. På bil-
den Roger Eriksson.

KRAFTTAG. Det är fyra motorer … à tolv cylindrar som driver fartygets jättepropellrar. Sune Fromholz är dagmaskinist och arbetsledare för under-
hållet av maskinerna.

JOBBIGA RESENÄRER. Mikko Ringman 
är matros, hemma i Tavastehus. Han 
har jobbat både på frakt- och passage-
rarfartyg och föredrar egentligen det 
förra. Omväxlingen är större på fraktsi-
dan — och så slipper man handskas 
med besvärliga passagerare.

De håller igång färjan
• Däck: 23–24 personer (bryggpersonal, 
 matroser, ordningsmän, hälsovårdare)
• Maskin: 14–15 personer
• Taxfree: 20 personer
• Hyttunderhåll: 18 personer
• Kök: Cirka 30 personer
• Restaurang och underhållning: cirka 50 personer
• Administration: 5 personer
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BESTÄMMER I BAREN. Bilden av det blöta och festtunga livet på sjön är förlegad, tycker Bo Lindholm. I dag är det noggrannare med alkoholtes-
ter och strängare straff om någon skulle gå på jobb berusad.

BRYGGANS MÄN. Det är Teddi Victorzon och Lennart Elffors som ser till att Isabella håller rätt kurs. 
De säger att man måste ha hög stresströskel och vara beredd att hantera oförutsedda situationer 
om man ska bli en bra styrman.

– Nu är det inte ens säkert att man 
som anställd vet vem som är kapten 
ombord.

DET FINNS GODA MÖJLIGHETER att få 
jobb till sjöss. Björn Wallén, som är 
purser med ansvar för personalfrågor, 
säger att det framför allt råder brist på 
utbildad köks- och serveringspersonal.

– Vi annonserar om lediga jobb på 
nätet, men man kan också höra av 
sig direkt till kontoret i Mariehamn.

Ansökningstiden för sommarjobb 
gick ut redan i februari, men just på 
kökssidan kan det ännu fi nnas lediga 
platser.

På alla poster som innebär kund-
kontakt är språkkunskaper i både 
fi nska och svenska ett måste, men i 
till exempel kök och maskin är det 
möjligt att tumma på det här kravet.

Lönar det sig att pröva? Absolut, 
säger matrosen Mikko Ringman, 
som varit på Viking Line i två år och 
trivs fi nt.

– Men man måste vara okej med 
att vara borta hemifrån mycket.
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Vad hände sen?

”Gör det som känns rätt!”
– Möjligheten att studera vidare för-
svinner inte fastän du jobbar emel-
lanåt, säger Anni Ranta-aho. Hon har 
själv arbetat i två år sedan hon blev 
klar kosmetolog. 

Anni fi ck sommarjobb i en kosmeto-
logsalong där hon hade utfört sin prak-
tik under skoltiden. Efter sommaren 
blev hon erbjuden en fast anställning. 

– I början kändes det som om jag 
fortfarande var på praktik. Det tog 

länge för mig att förstå att jag verkli-
gen inte var på väg tillbaka till skolan, 
skrattar Anni.

Men sedan hon vant sig vid tanken 
har hon inte planerat att återvända 
till skolbänken. I varje fall inte inom 
den närmaste framtiden.

– Arbetslivet har sina fördelar, som 
att man får betalda sommar- och vin-
tersemestrar. Det är en lyx som många 
studerande saknar. 

Anni sprudlar av lovord om 
arbetslivets vardag, också 
om det innebär andra slags 
utmaningar än hon mötte 
som studerande.

– I skolan måste man 
inte alltid vara glad, men 
det är ett måste hos en 
kundbetjänare. Fast så 
länge man stormtrivs 
så gör det ingenting.

ANNI RANTA-AHO, diplomkosmetolog, Pargas

”Nischa ditt jobbsökande”
Ibland snubblar man helt enkelt över 
ett jobb. Det gjorde Nael Shabam, vars 
telefon surrade i fi ckan exakt samma 
stund som han tog emot sitt avgångs-
betyg i yrkesskolan Practikum. Det var 
hans blivande arbetsgivare som ringde 
för att erbjuda honom ett projektjobb 
på sju månader. 

– Jag hade tur. Allt gick så snabbt 
att jag inte ens hann inse att jag blivit 
klar från skolan. 

Som färdig datanom var det naturligt 
för Nael att vända sig till nätet för att 
söka lediga arbetsplatser. Han ställde 
in en automatisk arbetsplatsvakt via 
Arbets- och näringsbyrån.

– Praktiskt och enkelt. Det lönar 
sig att nischa sitt sökande enligt eget 
intresse. Det fi nns ofta ett brett urval 
av arbetsplatser för personer med en 
examen och därför får man själv se till 
att hitta det man själv vill syssla med, 

säger han.
Finns det nå-

got du önskar att 
du hade fått höra 
innan du begav 
dig ut i arbetslivet 
för ett år sedan?

– Det hade 
inte spelat någon roll 
vad man sagt. För att faktiskt förstå 
det måste man uppleva det.

”Drömmen att få jobba 9–17”
Mycket fritid att fylla. Så beskriver 
Nelly Koitto sin vardag i ett nötskal. 
Hon arbetar som heltidsanställd res-
taurangkock i en liten restaurang i 
Malax.

– Jag visste till en början inte vad 
jag skulle göra med all den lediga 
kvällstiden. De fasta arbetstiderna 
gav en massa fritid om kvällarna som 
jag inte var van vid överhuvudtaget, 
säger Nelly. 

I fj ol sökte hon till en restonomut-
bildning, men kom inte in. Det gav 
henne istället chansen att pröva på 
arbetslivet. Hon jobbade i ett halvt år 
på deltid i ett skolkök innan hon blev 
erbjuden sitt nuvarande jobb.

– I en privat och mindre restaurang 
har man större frihet och får göra saker 
på sitt eget sätt, i stället för att tvingas 
leva upp till en viss bestämd standard. 

Hon överväger nu att studera vi-

dare till fl orist. För Nelly skulle 
drömjobbet vara ett dagsjobb 
med lediga veckoslut. 

– Men allra viktigast är det 
att hitta ett trivsamt jobb, med 
trevliga arbetskamrater. Det 
jag saknar från studielivet är 
klassens sammanhållning. 
Och kanske att läsa på nå-
got prov, i varje fall ibland, 
skrattar Nelly.

NELLY KOITTO, restaurangkock, Malax

NAEL SHABAM, datanom, Helsingfors
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Nael, Anni och
Nelly blev alla 

nyligen klara från 
yrkes. Det här är 
deras råd till dig.
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Fel lön och alltför 
långa dagar
Det är inte lätt att som ung sommarjobbare stå på sig mot 
en arbetsgivare som bryter mot reglerna. Det här har Jo-
hanna Tuominen lärt sig den hårda vägen.

Att tänka på i sommarjobbet

• Muntliga överenskommelser är giltiga, men det är 
 ändå säkrast att också ha skriftligt arbetskontrakt.
• Du har rätt till grundlön, plus tillägg för övertid, kvällar 
 och helger, samt två semesterdagar per månad. 
 Semestern kan antingen tas ut i pengar eller ledig tid.
• Bokför hur många timmar du jobbar och kolla 
 att lönen stämmer.
• Ta kontakt med facket om du är osäker. Fråga andra 
 anställda om vem du ska vända dig till.

Arbetsgivaren gav redan under arbets-
intervjun ett lite skumt intryck. Men 
efter en tids arbetslöshet var Johanna 
Tuominen från Storkyro glad att få 
sommarjobb som servitör på restau-
rangen i skärgården utanför Vasa.

Den första tiden gick bra. Det 
krävdes en del lirkande för att få ett 
skriftligt arbetskontrakt, men efter 
kontakt med fackförbundet löste det 
sig. Problemen kom med den första 
lönen. Alla kvälls- och helgtillägg sak-
nades.

– Jag frågade en annan anställd, 
som sa att restaurangen inte brukar 
betala några tillägg. Jag vände mig igen 
till facket som sa att jag har rätt till 
tilläggen.

Men arbetsgivaren vägrade fort-
farande att betala.

När gästerna under högsäsongen blev 
fl er ökade också problemen. Arbets-
dagarna kunde dra ut till uppemot 
13 timmar. Hur lång dagen skulle bli 
gick inte att veta på förhand. Om kun-
derna var många kunde öppettiderna 
förlängas.

Andra dagar var det få kunder, vil-
ket innebar färre timmar och mindre 
lön. Det som stod i arbetskontraktet 
hade till slut liten betydelse, men efter 
att ha varit arbetslös behövde Johanna 
jobbet och pengarna och var rädd att 
få sparken. 

Så vad kan man göra om man ham-
nar i samma situation som Johanna? 

– Det lönar sig att prata med andra 
anställda och modigt fråga om man 
tvingas göra någonting som inte står 
i kontraktet, säger hon i dag, klokare 
av erfarenheten.

Och så bör man, precis som Jo-
hanna gjorde, vända sig till fackför-
bundet. Det fi nns till för att se efter 
arbetstagares rättigheter. Ens möj-
ligheter att få hjälp ökar om man är 
medlem, men också icke-medlemmar 
kan få råd.

Efter mer än ett halvt års förhand-
lande lyckades Johanna Tuominen till 
slut med fackets hjälp få ut största 
delen av de övertidstillägg hon hade 
rätt till. Men att återvända till res-
taurangen för jobb i framtid är inte 
något alternativ.

– Jag lärde mig väldigt mycket av 
den här sommaren. Man måste våga 
stå på sig, även om det kan kännas 
svårt. JF

KLOKARE. Johanna Tuominen, 21, jobbar i dag i en simhall, 
vilket fungerar bra. Men nu känner hon i alla fall till sina rät-
tigheter om det skulle uppstå problem.
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Råd per telefon

• Sommarjobbarens hjälptelefon är 
öppen från den 2 maj till mitten 
av augusti. 

• Numret är 0800 179 279. Du 
kan ringa måndag–fredag klock-
an 9–15. Det går också att sända 
frågor per e-post till www.kesa-
duunari.fi 

• Fackets service är till för alla 
sommarjobbare – oberoende av 
om man hör till facket eller inte.



2011 JobDax 15

En arbetsansökan består vanligen av 
två saker: ett ansökningsbrev och ett 
CV. I ansökningsbrevet berättar du, 
på max en sida, varför du söker och 
varför just du är rätt person för jobbet. 
I CV:t visar att du att du har de rätta 
egenskaperna och meriterna.  

CV står för curriculum vitae, vilket 
betyder levnadsteckning på latin. Med 
det svenska ordet meritförteckning 
brukar man mena ungefär samma sak. 

Det fi nns inte ett rätt sätt att skriva 
ett CV. Form och uppställning kan 
variera beroende på vart du söker. 
Försök tänka dig in i arbetsgivarens 
situation. Vilka egenskaper är arbets-
givaren ute efter? Du behöver inte lista 
allt du gjort i ditt liv. Välj ut sådant 
som kan tänkas vara relevant för just 
det här jobbet. Och kom ihåg, det är 
inte fel att skryta, så länge du håller 
dig till sanningen.

Så skriver du ditt CV 
I en hög av hundra arbetsansökningar gäller det 
att sticka ut. I ditt CV ska du visa arbetsgivaren 
varför just du är rätt person för jobbet. 

Jöns Jönsson 
 

Född: 3.5.1991 Äppelvägen 1, 00110 Ankeborg +358 (0)50 123 4567 jons.jonsson@hotmail.com  Personligt 
 
Jag har drömt om att bli kock sedan jag var liten. Med pappren från Restaurangskolan i hand 

kan jag nu inte vänta på att få börja jobba på riktigt.  Jag är framför allt intresserad av det finska köket. Utbudet på bra finsk mat på restaurangerna i 

Ankeborg lämnar, enligt mig, en hel del övrigt att önska. Jag har massor av idéer om hur det 

kunde bli bättre.   
 
Arbetserfarenhet 

 
 Bistro Gourmand, sommarjobb, juni-augusti, 2008 och 2009 
 Kontakta Anneli Andersson (tfn 050 987 6543) för referenser.  
 
 La Paris, praktik, november 2008  Främst som kallskänka.    

 
Utbildning 

 
Restaurangskolan, kocklinjen, 2007-2010 Utexaminerades med medelbetyg 8,7. Specialiserad på det finska köket.  

 
”Det katalanska köket”, juni 2009 Intensiv sommarkurs på två veckor om spansk mat. 

 
 
Övrigt 
 

Sekreterare i elevrådet på Restaurangskolan 2008. Andra pris i tävligen Unga kockar, 3.3.2009. Bloggar sedan i höstas om recept och matlagning på adressen jj-mat.bloggen.com. 

 
Språkkunskaper: 

Svenska (modersmål), finska och engelska (flytande), franska (grundläggande kunskaper) 

 
IT-kunskaper 

MS Word (goda kunskaper), Excel (grundläggande kunskaper) 
Bloggar i Wordpress.   

 
 

 

 

I det här exemplet söker Jöns Jönsson jobb 
på en restaurang med fi nsk mat. 

På nätet fi nns mas-
sor av info om hur 
man skriver cv. En 
av de bättre sidor-
na är cvfabriken.se.

PANG PÅ. 
Det kan vara bra med en kort 
personlig inledning för att sticka 
ut ur mängden. Var inte rädd för 
att visa framfötterna. Arbetsgiva-
ren vill ha en självsäker anställd.

UPPBACKNING. 
Arbetsgivaren kan vilja ringa upp dina 
tidigare arbetsgivare. Kolla med gam-
la chefen om du kan sätta henne som 
referens. 

SKRYT. 
Om du har ett bra vits-
ordsmedeltal ska du inte 
vara rädd att säga det.

ALLT RÄKNAS. 
Var kreativ när du funderar över vil-
ka övriga erfarenheter du vill lyfta 
fram. Elevrådet visar engagemang, 
kockpriset skicklighet och bloggen 
ett genuint intresse för mat.



SEMESTER. För varje kalender månad du 
jobbat minst 14 dagar (i vissa fall, t.ex. vid 
deltid, 35 timmar) har du rätt till minst två 
dagar semester med lön.

SEMESTERERSÄTTNING betalas då det 
inte är möjligt att få semester, till exempel 
på grund av att anställningen upphör. Rätten 
till semesterersättning börjar redan efter sex 
timmars anställning.

SKYDDSOMBUDET eller arbetarskyddsfull-
mäktige är den som för arbetstagarnas del 
följer upp arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. 
Arbetsgivaren ska se till att alla har tillgång 
till nödvändig skyddsutrustning som hjälm, 
hörselskydd, andningsskydd, skyddsskor m.m. 
i arbeten där sådan behövs.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER i 
arbetslivet bestäms i bl.a. kollektivavtal, ar-
betsavtalslagen och arbetarskyddslagen. Det 
är vars och ens skyldighet, arbetsgivarens och 
arbetstagarens, att följa de regler som fi nns. 
Arbetstagaren ska följa de direktiv arbetsgiva-
ren ger om arbetet och fi nnas på arbetsplat-
sen under avtalad arbetstid.

SNUTTJOBB kallas kortvariga och tillfälliga 
anställningar. Om du snuttjobbar kan det va-
ra skäl att kolla att arbetsgivaren betalat pen-
sionsförsäkringsavgift och att du får semes-
terersättning.

SVARTJOBB är riskfyllt. Om du jobbar svart 
går du miste om semesterersättning, du har 
inget uppsägningsskydd, du tjänar inte in 
pension, du riskerar bli utan övertidsersätt-
ning, du får ingen arbetslöshetsersättning, 
du har inget försäkringsskydd.

UPPSÄGNING. Arbetsgivaren och arbetsta-
garen måste följa uppsägningstiderna som 
bestäms i kollektivavtalet. Kolla med förtroen-
demannen.

Framtiden
Vi frågade fyra studerande på slutrakan i Prakticum 
vart de har tänkt rikta stegen framöver.

OSCAR GRÖNBERG 
19 år, datanom och medianom
– Jag håller på att grunda ett eget 
företag som säljer foto och grafi sk 
design. Min framtid ser antagligen 
inte mycket annorlunda ut än min 
vardag för tillfället. Det skulle också 
vara roligt att få prova på att arbeta 
för ett stort företag någon gång, till 
exempel för Nokia inom grafi sk design 
eller som AD för en stor reklambyrå.

NIKO JAAKKOLA 
18 år, restaurangkock
– Jag skulle vilja arbeta utomlands, 
i till exempel London eller Paris. 
Det skulle vara fi nt att få jobb på en 
fi nedining-restaurang. Men först ska 
jag göra militärtjänsten. Där tänker 
jag däremot försöka hålla mig borta 
från köksjobbet. Att vakna klockan 4 
på morgonen och koka 400 liter gröt 
lockar inte särskilt mycket.

JANNICA LAITINEN 
19 år, närvårdare
– Jag behöver ett omväxlande arbete. 
Gärna så att något nytt händer varje dag. 
Det skulle vara en underbar chans att 
få resa inom arbetet. Jag har ändå hit-
tat min bransch och jag vill arbeta med 
att hjälpa människor. Men det sista jag 
vill göra är att jobba typ tio år på dagis.

KENNETH MATTILA 
18 år, servitör
– Min högsta dröm är att få stå på 
Svenska Teaterns scen i Helsingfors. 
Nu tänker jag ändå jobba som servitör 
ett tag och kanske receptionist innan 
jag söker mig till teaterbranschen. Det 
känns bra att ha säkra papper på ett 
yrke som en slags plan B.

Nästa:

TEXT: MY TENGSTRÖM FOTO: BENJAMIN SUOMELA


