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Hyvää syntymäpäivää, ETRY:läiset! 

50-vuotiasta tavataan onnitella, tarkastella kuljettua 
matkaa, tuumailla tulevaisuuden näkymiäkin. 

ETRYn taival on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen 
pala suomalaista pienten toimialojen kehityshistoriaa. Nimi-
kin on muuttunut – kuten monella matkan varrella – yleisestä eri-
tyiseen ja pitkästä lyhyeen.  Nykyinen nimi päätettiin säilyttää viimeksi syk-
syllä 2017, mutta kutsumanimi on nyt hiottu ETRY-muotoon, erotukseksi 
eräästä meihin liittymättömästä kaupallisesta julkaisusta. Tarpeellinen täs-
mennys tässä kilpailun täytteisessä yhteiskunnassa. 

ETRY:n keskeiset yleispiirteet ovat osoittautuneet suhdanteissa varsin py-
syviksi: Yhdistyksen hautomomainen luonne, jäsenistön turvallisuuden tar-
peet ja edunvalvonnan monialaisuus ovat vain vahvistuneet ja viitoittavat 
tuleviakin vuosia eteenpäin. Tässä juhlavuoden julkaisussa selvitellään so-
pimustemme uusimpia sisältöjä ja vähän taustaakin.  

Juhlavuotemme teeman ”Voi hyvin, jaksa työssä” -mukaisesti haluam-
me toiminnallamme tukea jäsentemme jaksamista tarjoamalla perinteisten 
toimintojemme lisäksi myös uutta. 08.05. eri puolilla Suomea järjestettävil-
lä maksuttomilla uniklinikoilla voit oppia hyvän unen perusteita ja saada 
henkilökohtaisia vinkkejä. Kevätkokous ja jäsenmatka avaavat kesäkauden 
ja ETRYn festareilta-, liikuntatapahtumista- ja lomaltapaluurahat tukevat 
harrastuksiasi ja hyvinvointiasi jäsenenä. 

Aktiivisuudellasi hyödyt monipuolisesti jäsenyydestämme!  Testaamme 
kesäistä tapaamista Savonlinnan oopperajuhlilla ja syksylle on vielä suun-
nitteilla ammatillista hankekoulutusta.  

Entä niitä juhlia? Liittomme 50-vuotisjuhlataivalta ehditään juhlia ensin. 
Jos vielä et ole ilmoittautunut Linnanmäelle läheistesi kanssa, se kannattaa 
tehdä pian! ETRYn oma juhlagaala toteutuu osana aikaistettua Jäsenforu-
mia ja kotimaisia Red Carpet -filmifestivaaleja Hotel Sveitsissä Hyvinkäällä 
jo 1.–2.9. Esitysten lomassa on mahdollisuus myös virkistyä legendaarisessa 
Sveitsin kansanpuistossa, kotimaisen filmin ennakkokatselmuksessa ja tun-
nelmoida festariklubilla. 

Hyvän jäsenyyden pohjalla on muutamia vinkkejä, jotka haluan jakaa 
kanssasi: 
• Muistathan ylläpitää jäsenyystietojasi ERTOn jäsenrekisterissä, jotta 

sähköiset viestimme tavoittavat sinut myös jatkossa.  
• Hyödynnä uutta materiaaliamme, tilaa ja jaa sitä järjestäessäsi vaikka 

synttärikahvit työpaikallasi. (kts. kotisivuilta ohje)
• Kannattaa olla nopea, jos haluat osallistua johonkin: Etuihimme ja ta-

pahtumiin on vähimmäis- ja enimmäisrajat tilanteen mukaan. Tapah-
tumissa alaraja on yleensä 10 osallistujaa, yläraja tilanteen mukaan. 
Bussiin mahtuu 50, varattuihin tiloihin milloin mikäkin määrä. 

• Jos et löydä sopivaa tilaisuutta läheltä sinua, järjestä meidän avullam-
me se itse! Ole rohkea ja ota yhteyttä joko puheenjohtajaan tai muu-
hun hallituksen jäseneen ja tee rohkeasti esitys.  

Menestyksekästä juhlavuotta meille kaikille,
  TARJA HAILI
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19.5.KUTSU ERITYISTOIMIHENKILÖT 
ET RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN 

Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 19.5.2018 kello 11.00 alkaen Radisson Blu Seasidessa, 
Ruoholahdenranta 3, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kokousasiakirjat lähetetään etukäteen kokoukseen 
ilmoittautuneille sähköpostilla tai tarvittaessa postin välityksellä. 

Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut 
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen 
kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä matkalipputoiveesi. Alle 12 euron matkakuluja ei korvata. 

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen jäsenet 
voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen 
aloite päätösehdotuksineen tulee jättää hallitukselle viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

Kevätkokouksen jälkeen nautimme hyvän lounaan ja tämän jälkeen 
on vuorossa ERTOn jäsenyhdistysten yhteistä ohjelmaa. Päivän ohjelma 
on seuraava;

10:30  Tervetulokahvit  
11:00–12:00  Kevätkokous  
12:00–13:00  Lounas  
13:00–13:45  ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltosen puheenvuoro  
14:00–15:00  ”Uskalla mokata”-toimittaja/tuottaja Tero Karhu

Ilmoittautumiset 5.5.2018 mennessä ERTOn kalenterin kautta. 
Tiedustelut  paivi.kuosmanen@erto.fi, puhelin 050 369 5428 Katso 
tarkemmat tiedot www.etry.fi.

Erityistoimihenkilöt ET ry 
Hallitus 

ERITYISTOIMIHENKILÖT ET rySääntömääräinen kevätkokous 19.5.2018 kello 11.00 alkaen Radisson Blu Seaside, 
Ruoholahdenranta 3, Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta4. Kokouksen työjärjestys

5. Kokouksen menettelytavat6. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edellisenä toimintavuotena
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille8. Yli/alijäämän käyttäminen9. Kokoukselle tehdyt aloitteet10. Ilmoitusasiat

11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

ISTOCKPH
OTO
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L
oppuvuosi 2017 ja alku-
vuosi 2018 on ollut ER-
TOn toimistolla työeh-
tosopimuspainotteista 
aikaa, sillä suurimmas-
sa osassa työehtosopi-
muksista sopimuskau-
si päättyi tammikuun 

lopulla. Tämä TES-kierros oli pitkäs-
tä aikaa ns. oikea liittokierros erinäis-
ten keskitettyjen ratkaisujen jälkeen, 
joten työehtosopimusten uudistami-
sesta saatiin toden teolla neuvotella.

Monella alalla neuvottelut oli-
vat vaikeat ja niitä vaikeutti työnan-
tajaliittojen sitoutuminen EK:n ylei-
seen linjaan eli palkankorotusten 
enimmäismäärään. Palkankorotus-
ten yleiseksi linjaksi vahvistui 1,6 % 
vuodessa. Sopimusten pituudet ovat 
pääsääntöisesti olleet 24 kuukautta, 
jonka lisäksi on sovittu niin sanotus-
ta optiovuodesta. Tekstimuutoksia tu-
li moniin sopimuksiin. 

Tässä lyhyt yhteenveto niistä työ-
ehtosopimusratkaisuista, jotka Toimi-
henkilöliitto ERTO ry on solminut ja 
joita ETRYläisillä aloilla noudatetaaan: 

Henkilöstöpalvelualan 
työehtosopimus
Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päät-
tyy 31.1.2021. Sopimus voidaan ir-
tisanoa päättymään 31.1.2020, jos 

vuoden 2020 palkankorotuksista 
ei liittojen välillä päästä sopimuk-
seen. Palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 
1.4.2019 1,6 %:lla siten, että henkilös-
töpalveluyritysten omassa toimistossa 
työskentelevälle henkilöstölle makse-
taan 1,0 % suuruinen yleiskorotus ja 
tämän lisäksi henkilöstölle jaetaan 
0,6 % paikallinen erä. Mikäli paikal-
lisen erän jakamisesta ei päästä yh-
teisymmärrykseen, jaetaan siitä puo-
let yleiskorotuksena kaikille ja puolet 
työnantaja voi jakaa haluamallaan 
tavalla. Vuokratyöntekijöille korotus 
jaetaan kokonaan yleiskorotuksena. 
Lisäksi työehtosopimuksen vähim-
mäispalkkoja ja luottamusmieskorva-
usta korotetaan 1,6 %:lla 1.4.2018 ja 
1.4.2019. 

Palkankorotusten lisäksi sovittiin 
muutamista tekstimuutoksista. Tun-
tipalkkaisen arkipyhäkorvausoikeutta 
parannettiin ja adoptiovapaan osalta 
saatiin palkallinen jakso. Samalla koe-
aika muuttuu työsopimuslain mukai-
seksi ja palkka työsuhteen päättyessä 
voidaan maksaa työsuhteen päätty-
mistä seuraavana normaalina palkan-
maksupäivänä. 

Runkosopimus
Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päät-
tyy 31.1.2021. Sopimus voidaan ir-
tisanoa päättymään 31.1.2020, jos 

vuoden 2020 palkankorotuksista ei 
liittojen välillä päästä sopimukseen. 
Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1,6 % 
siten, että korotuksesta 1,1 % jaetaan 
yleiskorotuksena ja 0,5 % jaetaan työ-
paikkakohtaisena eränä. Työpaikka-
kohtaisen erän jaosta tulisi neuvotella 
luottamusmiehen tai koko henkilös-
tön kanssa, mutta lopulta työnanta-
ja saa päättää erän kohdentamisesta. 
Vuoden 2019 palkankorotus anne-
taan 1.4.2019. 1,6 % korotus jakau-
tuu siten, että korotuksesta 0,9 % jae-
taan yleiskorotuksena ja 0,7 % jaetaan 
työpaikkakohtaisena eränä. Palkkarat-
kaisuun sisältyy mahdollisuus, että 
luottamusmiehen tai yhdessä koko 
henkilöstön kanssa voidaan sopia 
kokonaan toisin korotuksen määräs-
tä ja kohdentumisesta, kuitenkin si-
ten, että korotus on tultava. 

Lisäksi sovittiin, että sunnuntai-
työkorvauksen vaihtamisesta vapaak-
si voidaan jatkossa sopia työntekijän 
ja työnantajan välillä ja tiettyjen edel-
lytysten täyttyessä voidaan sopia, et-
tä liukumasaldo voi olla enintään 60 
tuntia. Koeaikamääräys muutetaan 
työsopimuslain mukaiseksi ja saira-
usajan palkanmaksun lisättiin ns. uu-
siutumissääntö. Sopimukseen lisättiin 
luottamusmieskorvaus, adoptiova-
paan palkallisuutta koskeva määräys 
sekä työhyvinvointikorttikoulutus-

Vilkas sopimustalvi 
ETRYläisittäin
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1,6 + 
 1,6 %

ta koskeva suositus. Runkosopimuk-
sen nimeksi muutetaan PALTA- ERTO 
Yleinen runkosopimus. 

Suomen Kennelliitto ry:tä 
koskeva työehtosopimus
Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päät-
tyy 31.1.2021. Sopimus voidaan ir-
tisanoa päättymään 31.1.2020, jos 
vuoden 2020 palkankorotuksista ei 
liittojen välillä päästä sopimukseen. 
Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1,6 %:lla 
siten, että ellei muusta toteutustavasta 
luottamusmiehen kanssa sovita, koro-
tuksesta 1,1 % jaetaan yleiskorotukse-
na ja 0,5 % jaetaan työpaikkakohtaise-
na eränä. Vuoden 2019 palkankorotus 
annetaan 1.4.2019. Korotus on 1,6 % 
siten, että korotuksesta 0,9 % jaetaan 
yleiskorotuksena ja 0,7 % jaetaan 
työpaikkakohtaisena eränä. Luotta-
musmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
palkkiota korotetaan 1,6 % vuosina 
2018 ja 2019. 

Olennaisimpina tekstimuutoksi-
na voidaan mainita, että työehtosopi-
muksen lisättiin adoptiovapaan pal-
kallisuutta koskeva määräys, koeaika 
voidaan jatkossa sopia työsopimus-
lain mukaisesti ja liukuvan työajan 
määräystä täsmennettiin iltakokous-
ten osalta. 

Eläinklinikka Saari Oy:tä 
koskeva työehtosopimus
Nykyinen työehtosopimus on voi-
massa 31.10.2018 saakka. 

Eläinlääkäriasema Tassu Oy:tä 
koskeva työehtosopimus
Työehtosopimus on uudistettu ajal-
le 1.12.2017–30.11.2019. Toimihen-
kilöiden henkilökohtaisia palkkoja 
sekä työehtosopimuksen taulukko-
palkkoja korotetaan 1.12.2017 lukien 
ja 1.12.2018 lukien 1,6 %. 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Ajalle 1.2.2018–31.1.2020. Sopimus-
kautta voidaan jatkaa vuodella, jos 

sopijaosapuolet pääsevät ratkaisuun 
kolmannen vuoden palkankorotuk-
sista 1.10.2019 mennessä. Henkilö-
kohtaisia ja taulukkopalkkoja korote-
taan 1.2.2018 1,6 % ja 1.2.2019 1,6 %. 

Liukuvaa työaikaa laajennetaan ja 
henkilöstölle toteutetaan Työhyvin-
vointikorttikoulutus syksyn 2018 ai-
kana. Henkilöstön edustajien palkki-
ota korotetaan 10 € kuukaudessa ja 
luottamusmiehen tiedonsaantia laa-
jennetaan.

Suomen Kansallisoopperan ja 
-baletin näytäntötekniikka
Ajalle 1.2.2018–31.1.2020. Palkkoja 
korotetaan 1.4.2018 1,5 % suuruisel-
la korotuksella, josta 0,5 % on yritys-
kohtainen erä, jonka kohdentumi-
sesta työnantaja ja luottamusmies 
neuvottelevat. Vuonna 2019 korotus 
toteutuu toukokuun alussa 1,7 %, jos-
ta yrityskohtainen erä on 0,7 % jon-
ka kohdentumisesta luottamusmies ja 
työnantaja neuvottelevat. 

Teksteihin tuli useita muutoksia.

Suomen luonnonsuojeluliitto 
Nykyinen työehtosopimus on voi-
massa 31.1.2019 saakka.

Suomen sairaanhoitajaliitto
Sairaanhoitajaliiton työehtosopimus-
ta ei irtisanottu, joten se jatkuu enti-
sin ehdoin vuoden 2018 loppuun asti. 
Syy tähän on lähinnä se, että edelli-
sen kauden sopimus Kilpailukykys-
opimuksen yhteydessä jäi myös irti-
sanomatta, joten nähtiin puolin ja 
toisin aiheelliseksi jatkaa sopimus-
ta sen paremmin avaamatta työajan 
pidennyskeskustelua kuin palkkakes-
kustelua. Palkkausjärjestelmästä joh-
tuen palkat ovat kuitenkin käytän-
nössä nousseet vuoden aikana. 

Lisäksi ETRY ja ERTO ovat yhdessä 
uudistaneet alla luetellut työehto- ja 
palkkasuositukset yleisen linjan mu-
kaisesti. Suosituksia tehdään aloille, 
joilla ei vielä ole työehtosopimusta. 

Suositus eläinlääkäriasemien ja 
eläinklinikoiden työehdoiksi
Suosituksen mukaan työntekijöiden 
henkilökohtaisia palkkoja ja suosi-
tuksen taulukkopalkkoja korotetaan 
1.1.2018 lukien 1,6 %. Lisäksi suosi-
tukseen otettiin kirjaus työhyvinvoin-
tikorttikoulutuksesta.

Vähimmäispalkkasuositus 
yksityisille liikunta-aloille
Uudistettu palkkasuositus tulee voi-
maan 1.4.2018, jolloin palkkoja ko-
rotetaan yleisen linjan mukaisesti 
1,6 %. Suosituksen ohjaustuntiryh-
mittelyä muokataan vastaamaan ny-
kyistä käytäntöä.

Toimistotyön 
vähimmäispalkkasuositus 
Uudistettu palkkasuositus tulee voi-
maan 1.4.2018, jolloin palkkoja ko-
rotetaan yleisen linjan mukaisesti 
1,6 %.

Lisätietoja:  
asiantuntija Jarmo Lahti  

(puh. 09 6132 3239),  
varatuomari Taija Numminen  

(puh. 09 6132 3101)  
ja johtaja Matti Orkovaara  

(puh. 09 6132 3248)
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2018 on lähtenyt työmark-
kinoiden arjessa hy-

vin liikkeelle. Talous kasvaa ja työlli-
syys paranee. ERTOn työttömyyskassa 
maksoi vuoden 2018 tammi-helmi-
kuussa 15 prosenttia vähemmän työt-
tömyyskorvauksia kuin vuosi sitten. 
Hakemusten määrä on pudonnut ja 
käsittelyajat puolittuneet vuodessa. 
Työllisten määrän kasvaessa vakavin 
ongelmamme on kuitenkin edelleen 
pitkäaikaistyöttömyys. 

Työehtoneuvottelut
Viimeisen puolen vuoden aikana on 
käyty lukuisia työehtoneuvotteluja. 
Työnantajien Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK:n vaatimuksesta ei teh-
ty kaikkien alojen palkankorotukset 
määräävää keskitettyä tulopoliisista 
kokonaisratkaisua eli TUPOa. EK vaa-
ti, että työehdoista pitää sopia alakoh-
taisesti. Ajatus on, että alakohtaisen 
menestyksen ja tuottavuuden tulisi 
näkyä palkkaratkaisuissa. Eli jos alal-
la menee hyvin, niin palkat nouse-
vat enemmän. Ja jos menee huonos-
ti, niin vähemmän. Eli ratkaisu olisi 
ala- ja yrityskohtainen.

EK:n puheista huolimatta työehto-
kierros oli keskitetympi kuin aikoihin. 
Palkankorotukset noudattivat lähes 
orjallisesti vientiteollisuuden päättä-
mää 1,6 prosentin vuosikustannus-
vaikutusta. Siitä ei poikettu kuin enin-
tään prosentin sadasosia. Tilanne on 

Työmarkkinoilla tuivertaa

kummallinen. Alakohtaisia eroja ei 
huomioitu oikeastaan lainkaan. 

Neuvottelukierroksen lopputulok-
sena oli tiukan keskitetty palkkaratkai-
sua, mutta ei TUPOa. Ja sen huomaa. 
Mistä? Ääni työttömälle- mielenilma-
us 2.2. oli osoitus tupottomuudesta. 
Nimittäin TUPOissa on perinteises-
ti sovittu esimerkiksi työttömyystur-
vasta. Kun nyt ei siitä yhdessä sovittu, 
niin hallitus teki uudistuksen yksin. 
Juridisesti ihan oikein, mutta met-
sään meni ja pahasti. Nimittäin uusi 
työttömien aktiivimalli, joka leikkaa 
korvauksia ensi kertaa 1.4.2018 luki-
en, on susi jo syntyessään.

Aktiivimalli
Aktiivimallissa on hyvää aktiivisuu-
teen kannustaminen. Huonoa on ak-
tiivisen työttömän rankaiseminen. 
Aktiivimallissa työtöntä rangaistaan 
aina, jos hän ei onnistu saaman työtä 
tai ei ole päässyt hyväksyttyyn aktii-
vitoimeen kolmen kuukauden tarkas-
telujaksossa. Aktiivisuudesta huo - 
li matta aktiivimallissa korvauksia lei-
kataan. Se ei ole oikein.

Mitään väärää ei ole siinä, että työ-
töntä rangaistaan hänen kieltäytyes-
sään työstä tai työvoimapoliittisesta 
koulutuksesta. Näin on jo ollut ja näin 
tulee ollakin. Mutta työtön ei ole syyl-
linen siihen, jos ei ole työtä tarjolla ei-
kä viranomaiset järjestä riittävästi työ-
voimapoliittisia toimia aktiivisuuden 

osoittamiseksi. Työtöntä ei tule ran-
gaista työttömyydestä. 

Hallituksen aktiivimalli on todel-
lisuudessa epäreilu leikkuri. Työttö-
miä pitäisi tukea työllistymiseen eikä 
ruoskia. Käytännössä työllistymis-
tä voidaan tukea monin tavoin, mut-
ta olennaisin on työvoimapalvelujen 
kehittäminen. Osa työttömistä tarvit-
see enemmän tukea ja apua työpai-
kan etsimiseen kuin toiset. Työttömän 
henkilökohtaista palvelua tulee lisä-
tä.  Hallituksen tulisi keksittyä työttö-
mien kurittamisen sijasta palvelujen 
kehittämiseen. Tämä olisi työllisyys-
asteen nostamisen ja työllisyyden pa-
rantamisen reilu ja kestävä tie. 

JURI AALTONEN

SH
U

TTERSTOCK
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Vuoden 2018 alusta lukien tu-
li voimaan ns. aktiivimal-
li. Työttömien pitää olla ak-
tiivisia tietyin edellytyksin 

65 maksupäivän aikana, jotta työt-
tömyyspäiväraha ei alenisi 4,65 pro-
senttia. Tämä on työllistänyt erittäin 
paljon työttömyyskassan henkilöstöä, 
koska työttömyyskassa tutkii itse ak-
tiivisuuden täyttymisen muun työvoi-
maviranomaisen järjestämän työllis-
tymisedellytyksiä parantava palvelun 
tai toiminnan. Työttömät kyselevät 
erittäin paljon aktiivisuudesta puhe-
limessa ja E-asioinnin keskustelupals-
talla. Aktiivisuuden edellytykset ovat 
hyvin tulkinnallisia. 

Vuoden 2018 alusta lukien ei muita 
isompia lakimuutoksia ole tullut. Sen 
sijaan Liikkuvuusavustus laajeni ja 
nyt työtön saa ansiosidonnaista työt-

työttömyyspäivärahaa toimiessaan 
päätoimisena yrittäjänä neljän kuu-
kauden ajan ilman, että työ- ja elin-
keinotoimisto antaa asiasta ns. työvoi-
mapoliittisen lausunnon. 

Käsittelyaika
Lokakuun 2017 alkuun saakka ERTOn 
työttömyyskassassa oli erittäin pitkät 
käsittelyajat. Tämän vuoksi työttö-
myyskassa palkkasi ammattitaitoisen 
etuuskäsittelijän ja vakinaisti määrä-
aikaisen palveluneuvojan. Tämä muu-
tos aiheutti sen, että kassan käsittely-
ajat parantuivat ja ovat olleet erittäin 
hyvät marraskuun puolivälistä 2017 
alkaen.  

Nyt vanhin käsittelemätön hake-
mus on ollut enimmillään kaksi viik-
koa hakemuksen saapumisesta työttö-
myyskassaan. Tämä on rauhoittanut 
myös henkilöstöä. Lisäksi kassan toi-
mintaa tehostettiin loppuvuoden 
2017 aikana joka maanantaisella hen-
kilökunnan kokous, jossa asetetiin 
seuraavan viikon tavoite. Tavoite saa-
vutettiin joka viikko.  

Työttömyyskassan tulevaisuus
Työttömyyskassalla on isoja haastei-
ta edessä. Työttömyyskassalle pitäisi 
siirtyä työ- ja elinkeinotoimiston teh-
täviä vuoden 2020 alusta lukien. Täl-
löin kassa antaisi muun muassa työ-
voimapoliittiset lausunnot ja päättäisi 
sivu- ja päätoimisesta yrittäjyydestä. 

Työttömyyskassan henkilöstön toi-
menkuvia ajatellen muutos on iso. Li-
säksi verottajalle on tulossa tulore-
kisteri käyttöön vuoden 2019 alusta 
lukien. Sen seurauksena myös työt-
tömyyskassat ottavat tulorekisterin 
käyttöön vuoden 2020 alusta lukien. 
Tämä tietäisi sitä, että työttömien tie-
dot saataisiin jatkossa tulorekisteristä. 

Tulorekisteri tulee aiheuttamaan 
mahdollisesti merkittäviä muutok-
sia myös työttömyysturvalakiin, sillä 
työnantajien ei nyt tarvitse toimittaa 
kaikkia tietoja, esimerkiksi työtunteja, 
tulorekisteriin.  

  ESA KIVISTÖ

JOHTAJA

ERTON TYÖTTÖMYYSKASSA

Muutoksia työttömyyskassan toiminnassa 
ja työttömyyskassan tulevaisuus 

Lakimuutokset vuoden 
2018 alusta lukien 

SH
U

TTERSTOCK



8  ETRY-lehti 1/2018

ETRYläiset Voivat Hyvin 
Oulussa 3.–4.2.2018

ETRYläiset kokoontuivat 
Ouluun Voi Hyvin viikon-
loppuun helmikuun alus-
sa, paikalla oli jäseniä ym-
päri Suomea. Mukana niin 
vanhoja konkareita kuin 

uusiakin kasvoja. Oulussa osallistujia 
odotteli 15 asteen pakkaskeli. Lauan-
taiaamupäivän ohjelma toteutettiin 
Maikkulan kartanossa. 

Pyysimme kahdelta ensikertalaisel-
ta osallistujalta Tuula Koppelolta ja 
Jaana Laamaselta kommentteja, joi-
ta olemme lainanneet tähän juttuun. 

Oululainen Tuula Koppelo kertoi, 
että kun sain 29.11.2017 sähköpostii-
ni ET:n jäsenkirjeen, jossa silmääni sat-
tui kutsu yhdistyksen Talvipäiville Ou-
luun teemana Voi Hyvin. Minä joka en 
koskaan osallistu mihinkään, ajattelin, 

että nyt on hieno tapahtuma odotetta-
vissa ihan kotiovella. Niinpä päätin il-
moittautua.

Samansuuntaisilla ajatuksilla oli 
liikkeellä myös oululainen Jaana Laa-
manen: En ole aikaisemmin ollut Hel-
mitreffeillä, mutta päätin tällä kertaa 
osallistua, koska tapahtuma oli meille 
Oulussa asuville ilmainen ja bonuksena 
vielä pääsin huonounisena nukkumaan 
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omaan sänkyyni. En ollut kysynyt ketään 
kaveria mukaan mutta yllätykseksi pai-
kalla oli monia tuttuja kasvoja ja tieten-
kin on aina mahtavaa, kun saa tutustua 
uusiin ihmisiin.

Lauantaipäivä vietettiin viehättä-
vässä Maikkulan Kartanossa jossa Pia 
Orell-Liukkunen opasti meitä Läs-
näolon voimaan ja Päivi Kuuva an-
toi vinkkejä miten saamme ”Iloa työ-
hön”.

Saimme kokea Piia Orell-Liukku-
sen mukaansatempaavan ja erinomai-
sen luennon nimeltään Läsnäolon voi-
ma. Muun muassa nämä jäivät mieleeni: 
’pois autopilotilla suorittamisesta’ ja mi-
kä merkitys mindfulnessillä on esim. ki-
vunlievityksessä. Piia vei meidät vielä 
yllätysnumerolla sunnuntaina naurun 
saloihin: ’ilman hymyä emme ole kos-
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kaan täysin pukeutuneita’. Tästä olen 
yrittänyt ottaa tavan itselleni hymyillä 
ihan yksiksenikin muutamia kertoja päi-
vässä – tämä herättää mielenkiintoisia 
katseita ajellessani aamuisin pyörällä 
töihin!, kertoi Tuula Koppelo.

Ulkoiluosuudessa saimme ajaa 
moottorikelkalla, potkutella, fatbikel-
la (läskipyörällä) mentiin pitkin met-
siä, poroajelua, lumisuksikävelyä ja 
pientä kisailua köydenvedossa, joka 
kuulosti olleen todella hauskaa. 

Jaana Laamasen mielestä mieleen-
painuvinta oli kuitenkin ulkoaktiviteetit, 
vaikka päivän teemana oli mm. rauhoit-
tuminen ja hyvinvointi, itsestäni. Hän 
ihastui etenkin fatbikeen ja kävi vie-
lä toisenkin kerran kiertämässä metsä- 
lenkin.

Ulko-ohjelman jälkeen Päivi Kuu-
va esitelmöi meille aiheenaan ’Iloa 
työhön’. Mukaansatempaava ja hauska 
esitys sai hymyn huulille jo pelkästään 
Päivin rempseästä ja aurinkoisesta ole-
muksesta. Erityisen mielenkiintoista oli 
oman temperamentin löytäminen. kertoi 
Tuula Koppelo. .

Illaksi siirryimme Oulun kesksu-
taan ja illastimme Arinan Verannassa 
ja iloisesta puheensorinasta päätellen 
päivä oli ollut mukava. 

Illalla jatkoimme yhdessäoloa hy-
vän illallisen ääressä ja muutamat taisi-
vat jatkaa sieltä vielä Oulun yöhön. Itseä 
oma sänky houkuttelin päivän ”happi-
myrkytyksen” jälkeen, totesi Jaana Laa-
manen. 

Sunnuntaiaamun aloitimme perin-
teisesti puheenjohtaja Tarja Hailin 
johdolla saaden vinkkejä siihen, että 
voisimme hyvin koko vuoden. 

Puheenjohtajamme antoi meille mat-
kaan rohkaisevia sanoja ja loi lisää us-
koa itseemme. Se ehkä olikin Talvipäi-
vien anti ja tiivistys: ’näin voimme koko 
vuoden hyvin’, iloitsi Tuula Koppelo.

Päivät päättyvät Pia Orell-Liukku-
sen ”Naurujoogan”  ja hyvän lounaan 
myötä. 
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Osallistujien kesken arvottiin ”Voi 
Hyvin” lehti puoleksi vuodeksi.  On-
nea voittajalle vielä kerran.

Lounaan jälkeen oli sitten aika palata 
kotiin. Minun kotimatkani kesti vain 15 
minuuttia, toisilla paljon kauemmin, to-
tesi oulainen Jaana Laamanen. 

Jaana Laamasen vinkki seuraavaan 
tapahtumaan; koska unen tärkeydes-

tä puhutaan nykyään niin paljon, voi-
si lounaan jälkeen olla vaikka päikkäri-
joogaa. Saisivat hyvällä omalla  tunnolla 
pitkämatkalaisetkin torkahtaa.

Palautteissa osallistujat kehuivat 
erinomaista ruokaa, parasta ”ikinä”, 
ulkoiluosuutta ja hyviä alustajia. Kai-
kille löytyi varmaan jotakin, kuten 
yleensä ETRYn tapahtumissa. 

Tiemme erkanivat jälleen hetkeksi 
… kunnes jälleen tapaamme. 

Kiitos kaikille mukanaolleille ja 
kyllä minusta oli niin kivaa kun tulit-
te tänne Ouluunkin välillä. 

SIRKKU INKILÄ 
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Moni on huolissaan työn 
tulevaisuudesta, ehkä en-
nen muuta oman työnsä 
jatkuvuudesta. Samaan 
aikaan tuotteiden ja pal-

velujen käyttäjinä iloitsemme help-
pokäyttöisyyden, itseohjautuvuuden, 
kohdistuksen ja räätälöintimahdolli-
suuksien lisääntymisestä. Muutoksen 
uhka ja sujuvuus ovat saman kolikon 
kääntöpuolet.  Kuulemme tuoreita uu-
tisia ruokakaupasta, jossa ei ole hen-
kilöstöä, kassapalveluita eikä edes 
itsepalvelukassaa. Elintarvikkeet poi-
mitaan hyllyiltä ja luottokortin tai 
mobiilitilin laskutus tapahtuu auto-
maattisesti. Sensori- ja tekoälyohjattu 
palvelu on monen mielestä mahtavaa. 
Ei, jos tekee työtä kaupan kassalla.

Arvon tuottamisen tavat ovat täs-
sä murroksessa muuttumassa. Arvon 
tuottaminen on se kokonaisproses-
si, jonka päälle työ ja työpaikat syn-
tyvät. Samoin kuin sähkö ei tule pis-
torasiasta vaan voimalasta, myös työ 
syntyy arvon tuottamismallin ansios-
ta ja se syntyy vain suhteessa tähän 
malliin. Elintarvikkeita hankkiessam-

me kassapalvelut ovat turhia, sillä ne 
eivät tuota arvoa sen paremmin ruo-
an valinnassa kuin sen valmistamises-
sakaan. Kassan tehtävä on ollut perin-
teinen valvontatehtävä: varmistetaan, 
että valitut tuotteet maksetaan ennen 
poistumista. Useat valvontatehtävät 
automatisoituvat. Kun marketin kas-
satyöt poistuvat, niin hyllyjen välissä 
työskentelee ennen pitkää terveysku-
linaristi, joka neuvoo terveellisten ja 
maukkaiden aterioiden rakentajaa. Jos 
nyt sensoreiden, tekoälyn ja paikkatie-
don kaudella rakennettaisiin kaupun-
kiympäristöön pysäköintijärjestelmä, 
se olisi hyvin erilainen nykyisiin ver-
rattuna. Jokainen parkkiruutu varus-
tettaisiin sensoreilla, kameralla ja re-
kisteritunnistuksella. Kuukausittainen 
pysäköintilasku veloitettaisiin ehkäpä 
automaattisesti tililtä eikä pysäköin-
nin valvojia tarvittaisi.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Yk-
sin tekoälyn tuoma tuottavuusloikka 
on monilla aloilla niin merkittävä, et-
tä kilpajuoksu uusiin sovelluksiin on 
käynnistynyt joka puolella maapalloa. 
Tekoälykehityksen taustalla olevat sy-

väoppiminen ja neuroverkot ovat 
pohjimmiltaan ohjelmallinen tapa 
imitoida ihmisen aivojen toimintaa. 
Kun vuonna 2020 noin 100 miljardia 
laitetta on kytkeytyneenä verkkoon 
ja ympäristössämme on tuhat mil-
jardia sensoria, datan määrä on kas-
vanut yli hahmotuskyvyn. Maailman 
suurimmat yritykset ovat jo muuttu-
massa teollisista yrityksistä ekosystee-
mien ja markkinapaikkojen rakenta-
jiksi. Alustan rakentaja pitää huolta 
siitä, että kaikille toimijoille tarjotaan 
tarvittavan suuri hyöty. Tärkeimmät 
komponentit, jotka mahdollistavat 
kaiken ovat hyödynnettävät rajapin-
nat eri ohjelmistojen välillä, data sekä 
analytiikkakyky. 

Jos internet-ympäristössä toimi-
valla tekniikalla kyettäisiin vielä rat-
kaisemaan luottamuksen ongelma il-
man välikäsiä, vaikutukset voisivat 
olla mullistavia. Tätä odotetaan loh-
koketjutekniikalta, joka mitä toden-
näköisimmin on internetin kaltainen 
vallankumous. Käytännössä lohko-
ketjussa on kyse hajautetusta elekt-
ronisesta ”tilikirjasta”, jota on mah-

Älykkäämpi ympäristö, 
viisaampi työ
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Ilkka Halava on tulevaisuus-
tutkija, yritysvalmentaja ja 
Prime Frontier Oy:n sekä Future 
Works Oy:n toimitusjohtaja.

Hän on asiantunteva 
ja valovoimainen puhuja, 
yritysvalmentaja ja monen 
organisaation luottosparraaja. 
Sosiokulttuurisen tutkimuksen 
ja soveltavan tulevaisuustutki-
muksen välineillä Halava tekee 
tulevaisuuden kehityskuluista 
ymmärrettävää päätöksen-
teko maastoa ja ohjaa uusien 
mallien, konseptien ja läpimur-
tojen tekijöitä löytämään omat 
maalinsa – ja saavuttamaan ne.

dotonta väärentää. Siksi sillä voidaan 
synnyttää luottamusalusta transak-
tioihin, joissa sitä ei muuten olisi. 
Lohkoketjut mahdollistavat myös 
älykkäät ja itse sisältönsä toimeen-
panevat sopimukset. Kahdenkym-
menen vuoden aikajänteellä loh-
koketjuteknologialla toteutetut 
sopimus-, transaktio- ja valuut-
taratkaisut mahdollistavat toisil-
leen tuntemattomien ihmisten 
luotettavan sopimisen ja kaupan-
käynnin ilman välittäjäpankkia. 
Mikrotasolla tulemme yksilöinä lait-
tamaan taseen töihin eli vuokraamme 
omaisuuttamme silloin, kun emme si-
tä käytä. Palkkatulomme täydentyy 
pääomatuloilla. Kuljemme kohti kan-
sankapitalismia ja yksilöiden vahvem-
paa toimijuutta. Transformaatioaal-
losta tulee huikea, jännittävä matka.

ILKKA HALAVA
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Meneillään oleva työn 
muutos korostaa il-
mapiirin ja luotta-
muksen merkitystä 
työntekijän ja esimie-
hen onnistumisessa. 

Asiat elävät ja muuttuvat nopeasti ja 
usein yllätyksellisesti. Varsinkin pie-
nissä yrityksissä ja työpaikoissa ihmi-
siltä odotetaan enenevästi omatoimi-
suutta ja joustavuutta. Miten toimia 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa? Sa-
malla muutokset lisäävät painetta käs-
kyttävälle toinen sanoo, toinen tekee 
johtamiselle.

Omatoimisuus edellyttää, että tie-
toa ja ymmärrystä jaetaan, otetaan 
vastaan ja vaihdetaan – missä yri-
tyksessä mennään? mikä on tärke-
ää? Omatoimisuuden ja joustavuu-
den voiteluaine on hyvä ilmapiiri ja 
luottamus. 

Pienessä yrityksessä korostuu jo-
kaisen työntekijän merkitys. Hyvässä 
tapauksessa työntekijän hyvinvoin-
tia luovat kannustus, sosiaalinen tu-

ki ja arvostus. Koettu hyvinvointi taas 
tukee lisääntyvää keskustelua, tiedon 
välittymistä ja joustavuutta. Keskeise-
nä elementtinä on työntekijän ja esi-
miehen suhde, joka muuttaa muoto-
aan ja jota olisi hyvä katsella uusista 
näkökulmista.

Tutkimukset osoittavat, että mo-
nilta osin olemme menossa hyvään 
suuntaan, vaikka hajontaa yritysten 
välillä on. Useat työelämän tekijät tu-
kevat vastavuoroisuutta ja riippuvuut-
tamme toisista. Lisääntyvästi opimme 
toisiltamme – toisella voi olla paljon 
tietoa yleisesti, mutta toisella esimer-
kiksi tietoa somesta tai tekniikasta ja 
sen toiminnasta, viestimisestä. Näin 
keskustelun ja suhteen onnistuminen 
on merkittävää kummallekin. Tämä 
tuo mahdollisuuksia ja painetta esi-
miehen ja alaisen suhteen muuttami-
selle vastavuoroiseksi.  

Luottamusta ja ilmapiiriä raken-
netaan keskustelu keskustelulta. So-
men myötä varsinkin nuoret kom-
munikoivat enemmän. Keskustelut 

ja esimerkiksi palautteen antami-
nen arkipäiväistyvät. Olemme tottu-
neet ja odotamme lisääntyvästi spar-
rausta – esimerkiksi personal trainerit 
ja erilaiset valmentajat auttavat mei-
tä kehittymään. Olemme valmiimpia 
ottamaan vastaan ja etsimään palau-
tetta. Palautteen antaminen ja vas-
taanottaminen ovat oppimisen ja 
vuorovaikutuksen edellytys.

Kommunikaatiossa ja vuorovaiku-
tuksessa useimmiten tekeminen on 
tärkeämpää kuin teoria. Miten luom-
me matalaa kynnystä ja mahdollisuut-
ta vuorovaikutukselle? Yksinkertaiset 
kysymykset ovat usein hyviä avauk-
sia. Esimerkiksi Mitä kuuluu, miten 
menee? tarjoavat avoimen avauksen 
keskustelulle. Säännöllisesti toistettui-
na ne luovat edellytystä lisääntyvälle 
keskusteluille.

Jokainen keskustelu on merkittä-
vä suhteen rakentamisessa. Keskuste-
lut vievät aikaa ja tunnetusti aika on 
kallein ja tärkein resurssi yrityksessä. 
Luovuutta on löytää tavat rakentaa 

Esimiehen ja alaisen suhde 
– ilmapiiri keskusteluiden 
voiteluaine
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arjessa erilaisia toimivia keskustelun 
muotoja. Usein keinot suhteen kehit-
tämiseen ovat pieniä, mutta vaativat 
rohkeutta kokeilla molemmilta osa-
puolilta.

Keskeistä on, miten luomme erilai-
sia keskusteluja hälyn ja kiireen kes-
kellä – esimerkiksi miten varmistam-
me merkityksellisen keskustelun.  

Aina enemmän puhetta ei lisää 
merkityksellistä vuorovaikutusta. Hy-
vä on luoda tilaa kuuntelemiselle. 

Ex-kollegani Pekka Pirhonen pu-
hui edellä pysähtymisestä. Voi vara-
ta kuukausittain vaikka 10 minuutin 
keskustelun ilman agendaa. Ajatukse-
na, että yhteiseen pysähtymiseen on 
mahdollisuus tuoda merkittävä asia, 
jolla on hyvä mahdollisuus tulla kuul-
luksi ja huomioiduksi. Jos esille otet-

tuihin asioihin vaikutetaan, se avaa 
lisääntyvän kehän merkittävien asioi-
den tuloon keskusteluihin. 

Isoissakin muutoksissa pienet asi-
at ovat usein ihmisille triggereitä suh-
tautumisessa muutokseen. Pukuhuo-
nekaappi on usein tärkeä tekijä, jolle 
olisi hyvä olla väylä tulla kuulluksi. 
Monista asioista voi tulla suhteen ja 
keskustelun vaimentajia.

Säännölliset pysähtymiset mah-
dollistavat kehittää asioita ja suhdet-
ta pitkäjänteisesti. Jos pysähtyminen 
ei toimi se kertoo suhteen tilasta. Sil-
loin voi kysyä, miksi ihmiset eivät ha-
lua käyttää mahdollisuutta?

Jos keskustelulle välillä haluaa yh-
den kehittämiselementin – voi yhdes-
sä miettiä miten yhteistyömme voisi 
olla onnistuneempaa (tai innostavam-

paa, energisempää). Tason tarkastelu 
ei ole olennainen, katse tulevaisuudes-
sa ja parantamisessa vapauttaa keskus-
teluun. Pienet askeleet luovat polkua 
edistymiselle ja yhteiselle matkalle.

Tekniikka tuo meille koko ajan uu-
sia mahdollisuuksia viestimiseen pika-
viestiryhmiä, applikaatioita, työtiloja. 
Samalla uudistuva työ tuo tärkeäm-
mäksi sopia rajoista viestimiselle – mi-
hin aikaan, miten nopeasti vastaam-
me erilaisiin viesteihin. Pelisäännöistä 
sopiminen asettaa haasteita keskuste-
luille. Miten löydämme tasapainoa ra-
joille ja joustavuudelle?

Uudenlaiset tekniset välineet ja nii-
den käyttöönotto tarjoavat mahdol-
lisuuden samalla vuorovaikutuksen 
muuttumiselle. Tällaiset uusien väli-
neiden käytön ehdotukset voivat olla 
myös tie johtaa ylöspäin, luoda mah-
dollisuuksia muutokselle ja uudenlai-
selle tavalle viestiä. 

Pienissä sekä isoissa organisaati-
oissa ilmapiiri ja luottamus on yhä 
keskeisempi tekijä onnistuneille kes-
kusteluille sekä mahdollisuus kaikille 
osallistua ja vaikuttaa.

ANTTI SOIKKANEN

TYÖTERVEYSLAITOS

Antti Soikkanen työskentelee 
Työterveyslaitoksen yksikössä, 
jossa tutkitaan ja konsultoidaan 
työn digitalisoitumiseen liit-
tyviä muutoksia. Aiemmin hän 
on työskennellyt useissa kon-
sultti- ja valmennusyrityksissä 
sekä kansainvälisissä henki-
löstö- ja kehittämistehtävissä. 
Taustaltaan hän on mm. psyko-
logi, työnohjaaja ja coach sekä 
psyko- ja sosiodraamohjaaja. 
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Hissipuhe
Jos olet seurannut kirjoittelua työnhausta, olet varmasti 
törmännyt ajatukseen, että työnhakua voisi verrata 
treffailuun ja työnhakusovelluksia deittisovelluksiin. 
Vertaus ei ole täysin aiheeton. Onhan molemmissa tarkoitus 
tehdä hyvä ensivaikutelma ja löytää Se Oikea. Jatketaanpa 
ajatuskulkua vielä hetki.

Jos työnhaku olisi kuin 
treffeillä käynti, millaisel-
la iskurepliikillä aikoisit 
herättää työnantajan kiin-
nostuksen? Olisihan tär-
keää tehdä hyvä ensivai-

kutelma eikä näyttää täysin ääliölle. 
”Ole oma itsesi”, sanovat äidit aina. 
Niinpä. Helpommin sanottu kuin oi-
keasti tehty. ”Käyt sä täällä usein?” on 
ilmiselvin noloista iskurepliikeistä. 

Itsensä kehumisen vaikea taito
Millaisella aloituksella olisi hyvä läh-
teä liikkeelle, jotta toinen osapuoli 
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Kaunis ilma tänään,  

aurinko paistaa ja 
linnut laulaa.
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kiinnostuu ja jatkaa keskustelua? Ker-
toako kengän koon tai asunnon omis-
tusmuodon? Pankkitilin tilanteen? 
Mikä olisi se, millä saat vastapuolen 
huomion heräämään? Naisena sanoi-
sin miehille, ettei mikään edellä mai-
nituista ole kiinnostavinta teissä. Ol-
kaa omia itsejänne. 

Luotettavuus, rehellisyys, ystäväl-
lisyys ja hyvä huumorintaju ovat yh-
tä etsittyjä ominaisuuksia työntekijäs-
sä kuin puolisossa. Mutta miten näitä 
toisi esiin kuulostamatta leuhkalle, 
ylimieliselle tai aivan hölmölle? 

Työnhaussa – ja kaikessa myymi-
sessä – iskurepliikki kulkee nimel-
lä hissipuhe. Tärkeä repliikki, vaikka 
onkin jokseenkin vaikea tehdä itsel-
le, tiedän. Olen kouluttanut työnha-
kijoita kirjoittamaan hissipuheitaan 
viimeiset neljä vuotta, mutta omani 
on vielä tekemättä. Miksikö? No, sa-
masta syystä kuin sinullakin. Se vaan 
on niin vaikeaa kertoa itsestä kuulos-
tamatta leuhkalle tai liian vaatimatto-
malle. Mitä minussa on sellaista, joka 
ketään kiinnostaisi? Kiero huumorin-
taju? Perhetilanteeni? Poliittinen/us-
konnollinen näkemykseni? Tuskinpa 
nämä. 

Riisuako itsensä – siis ei 
treffejä vaan esittelyä varten
Oma mentorini antoi minulle kerran 
tehtäväksi pohtia, kuka minä olen 
tai millainen minä olen, kun jätän 
pois ammattini, koulutukseni, saa-
vutukseni, mielipiteeni, uskoni, po-
liittisen näkökantani, kaiken ulkoi-
sen? Ensireaktioni oli, etten mitään! 
Sitten pysähdyin (todella pitkäksi ai-
kaa) miettimään, kuka minä olen sy-
vällä sisälläni? Siellä, mihin ei vaikuta 
kukaan/mikään ulkopuolinen.  

Olen iloinen, innostuva, autta-
mishaluinen. Vaikka elämässä on jos-
kus hyvin synkkiä vaiheita, yritän, 
ja usein löydänkin, pilvestä sen ho-
peareunuksen, usein mustalla huumo-
rilla. Jos pystyn, autan ystäviä, tutta-

via, tuntemattomia. Autan mummoja 
suojatien yli, lapset rinteessä pintees-
tä, eksyneelle neuvon tien perille 
vieraassakin kaupungissa. Innostun 
uusista, jännistä ja kiinnostavista asi-
oista. Olen siinä mielessä kuin pieni 
lapsi. Silmät ymmyrkäisinä seuraan 
maailmaa ja hämmästelen.

Hissipuheen tulee olla napakka, 
osuva, kiinnostusta herättävä. Se sai-
si puhuttuna kestää 30-90 sekuntia.  
Siis puolentoista minuutin monologi! 
Apua, huudahdat varmaankin tässä 
kohtaa. Ymmärrän. Unohda hetkek-
si tuo kesto. 

Lähde liikkeelle siitä, missä tilan-
teessa sinun tulisi tuota esittelyäsi 
käyttää. Ajattele tilannetta, jossa soi-
tat puhelimella uudelle vieraalle ihmi-
selle. Mistä lähdet liikkeelle? Itse aloi-
tan tervehdyksen jälkeen nimelläni. 

– Hei! Olen Elina Aunola ja soi-
tan… 

Mistä sitten jatkaisit? Varmaankin 
soittosi aiheesta. Mikä tästä olisi luon-
tevin jatko? 

Totuttele tuntemattomiin – 
keskustelu kannattaa aina
Vaikka nyt puhutaankin hissipuhees-
ta, tuskin kovin usein sinulle tulee 
suomalaisena tilannetta, jossa joudut 
puhumaan ihmisille hississä. Mut-
ta herättelepä joku päivä kanssamat-
kustajia pysäkillä ja aloita keskustelu. 
Katso, mikä on reaktio. Todennäköi-
sesti heidän selvittyään ensishokista 
hekin alkavat jutella sinulle. Aloituk-
sen ei tarvitse olla kovin maailmaa 
räjäyttävä. Voit kommentoida vaikka 
vallitsevaa säätä. Näin pääset alkuun 
vieraille juttelemisessa, ilman suuria 
odotuksia. Kun sitten tulet tositilan-
teen eteen, et jännitä puhumista enää 
yhtä paljon. 

Oleellisinta on kertoa itsestään nii-
tä asioita, jotka ovat relevantteja sii-
hen keskusteluun. Sukujuhlissa esit-
telet itsesi tädin uudelle miehelle eri 
tavalla kuin esimerkiksi työnhakuti-

Kirjoittaja Elina Aunola on 
Spring House Oy:n tuore HR-
koordinaattori, joka on tehnyt 
pitkän uran työnhaunohjauk-
sen ja uravalmennuksen parissa. 
Elina on kiinnostunut ihmisistä 
ja kasvusta. Hän kulkee silmät 
auki ja korvat höröllä, hämmäs-
tellen maailmaa ja tapahtumia.

Millaisella  iskurepliikillä  herättäisit  työnantajan kiinnostuksen?

lanteessa tai verkostoitumistapahtu-
massa. 

Olen juuri itsekin aloittanut uu-
dessa työtehtävässä ja minunkin piti 
esitellä itseni uusille ja vanhoille kol-
legoille. Mietin pitkään, miten esit-
telen itseni. Kirjoittaessani tätä ko-
lumnia päätin tehdä esittelyvideon, 
jotta voin kertoa sinulle, miltä se tun-
tui. Ja tietysti siitä, mitä itse kirjoitin 
omaan hissipuheeseeni. Kerroin heille 
astuneeni uuteen tehtävään, miltä se 
tuntuu, mitä teen vapaa-ajalla ja mi-
kä minua kiinnostaa elämässä yleen-
sä. Puhuin myös koulutustaustasta-
ni, mikä minua kouluttautumisessani 
viehätti/viehättää ja mitä olen mat-
kan varrella oppinut. 

Millaisella iskurepliikillä sinä lähti-
sit liikkeelle seuraavaa tapaamista var-
ten? 

Palatakseni Sen Oikean löytämi-
seen. Sanovat, että sellaisenkin voi 
joskus löytää hissistä…

ELINA AUNOLA
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”T ämä tässä on ihan taval-
linen mehupilli, mut-
ta se on myös tärkeä ää-
nenhuoltoväline,” sanoo 

logopedi ja alamme kaikki puhkua 
ringissä mehupilleihimme. Meitä on 
kokoontunut samaan tilaan noin kak-
sikymmentä toisillensa tuntematonta, 
samalla alalla työskentelevää henki-
löä. Tavoitteenamme on kehittää ää-
nenkäyttöä. Päivän jälkeen koen, että 
olen saanut matkalaukkuuni lisää työ-
välineitä itsestäni huolehtimiseen ny-
kypäivän työsuhteissa.

Edustan taustaltani nykypäivä-
nä kenties hyvinkin tyypillistä kor-
keakoulutettua työntekijää: olen 
noin kolmekymppinen, humanisti-
sen koulutuksen saanut nainen, jol-
la on taustallaan useita työnkuvia ja 
-tehtäviä kymmenen vuoden ajalta. 
Vielä yläasteella hihittelimme opet-
tajallemme, joka sanoi meidän ole-
van ensimmäinen ikäluokka, jonka 
tulee opetella useampia ammatteja. 
Tuolloin, 2000-luvun alussa, perintei-
set työpaikat näyttivät häämöttävän 
ulottuvissamme horisontissa, mut-
ta työelämän muutosten myötä opet-
tajan sanat ovat alkaneet näyttäytyä 
profeetallisilta. Yhä useammin työelä-
mä koostuu erilaisista työtehtävistä ja 
työnantajia voi olla useampia yhtä ai-
kaa. Yhteisöllisyydestä on vaarassa 
tulla katoava luonnonvara työpaikoil-

la, joissa työntekijät liikkuvat vaihtu-
vien projektien mukana. Työelämän 
monitahoistuminen on osaltaan luo-
nut tilanteen, jossa omien vahvuuksi-
en tunnistaminen ja kehittäminen on 
pääasiassa työntekijän vastuulla. Täs-
sä kohden ammatillinen järjestäyty-
minen nousee olennaiseksi toimijak-
si haasteisiin vastaamisessa. 

Ammatilliset järjestöt tarjoavat 
omasta näkökulmastani työskente-
lyalustoja, jotka mahdollistavat tilai-
suuksia kouluttautua sekä kuulla vii-
meisimmistä omaa alaa koskevista 
tapahtumista. Tarvitsemme edelleen 
tahoja, jotka vaikuttavat työntekijöi-
den puolesta sekä pitävät huolta työ-
elämän epäkohtien esille nostamises-
sa julkiseen keskusteluun sosiaalisen 
median luomien yhteisöllisten kana-
vien rinnalle. Työelämäpaineita on 
helpompi kohdata, kun voi säännöl-
lisesti viettää aikaa muiden samas-
sa tilanteessa olevien ammattilaisten 
kanssa. Näyttää siltä, että työelämä 
tarjoaa tulevaisuudessa jatkuvasti mo-
nialaisempia työsuhteita, jolloin kol-
mannen sektorin tuottamaa ammatil-
lista suoriutumista tukevaa toimintaa 
tarvitaan enemmän kuin ennen. Edel-
lytykset toiminnan jatkamiselle tulee 
taata, sillä kolmannen sektorin toi-
minnan harteilla on paljon tehtäviä, 
joita muut tahot eivät tee. Lopulta ky-
se on paljon laajemmista asioista kuin 

mehupilleistä: kohtaamalla toisia sa-
man alan ammattilaisia voimme yh-
dessä vaikuttaa alan tulevaisuuteen ja 
kehitykseen aivan eri tavoin, kuin mi-
hin yksin pystymme. 

KAROLINA KOUVOLA

TIETOKIRJAILIJA,  

VÄITÖSKIRJATUTKIJA  

HELSINGIN YLIOPISTO

Ammatilliset yhdistykset tuomassa 
tukea työelämän haasteissa 
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Viime aikoina uutisissa on 
puhuttu paljon työeh-
tosopimusneuvotteluis-
ta ja niiden eri vaiheis-
ta. Aika helposti syntyy 
mielikuva, että työehto-

sopimukset koskisivat kaikkia. Näin-
hän ei suinkaan ole. Valtaosa eri alois-
ta on katettu työehtosopimuksin, 
mutta on paljon pieniä toimialoja ja 
ryhmiä, jotka eivät ole minkään työ-
ehtosopimuksen soveltamisalan pii-
rissä. ERTOn ja erityisesti ETRY:n pii-
rissä on näin.

Ongelma ei ole uusi. Jo 1970-lu-
vun alkupuoliskolla ERTOn (silloinen 
Yleinen Toimihenkilöliitto) toimes-
ta alettiin etsiä ongelmaan ratkaisua. 
Ongelma ratkaistiin varsin luovalla ta-
valla. Työnantajaliiton kanssa solmit-
tiin työehtosopimus – runkosopimus 
– joka sellaisenaan ei koskenut mi-
tään toimialaa tai työntekijäryhmää. 
Ajatuksena oli, että runkosopimuksen 
avulla ensinnäkin saataisiin työehto-
sopimusten piiriin ns. villejä aloja te-
kemällä niitä varten runkosopimusta 
täydentävät palkkapöytäkirjat. Näin 
tapahtuikin, joskaan ei niin laajas-

ti kuin runkosopimuksen solmineet 
osapuolet olivat tavoitelleet.

Runkosopimuksen käyttöä pyrit-
tiin laajentamaan myös siten, että sen 
ehtoja markkinoitiin sopimuksetto-
mille aloille yleisinä työehtoina ilman 
mitään palkkamääräyksiä. Myös run-
kosopimuksen osapuolena oleva työn-
antajaliitto näki tällaisen menettelyn 
tarkoituksenmukaisena. Tällä pyrit-
tiin siis siihen, että oli olemassa jot-
kin yleiset normit, joista löytyi ohjeita 
erilaisten tilanteiden varalle. Keskeise-
nä tavoitteena oli myös se, että ns. so-
pimuksettomat alat eivät olisi kovin 
paljon huonommassa asemassa kuin 
sopimusten piiriin kuuluvat alat. Esi-
merkiksi työehtosopimuksissa sovittu-
ja asioita olivat vanhempainvapaiden 
palkallisuutta koskevat määräykset ja 
lomaltapaluuraha. Työsopimuslais-
sa näitä asioita koskevat määräykset 
olivat heikommat kuin työehtosopi-
muksissa.

ETRY:n piirissä alettiin myöhem-
min tehdä eri ryhmille myös palk-
kasuosituksia. Runkosopimusta hyö-
dynnettiin niin, että runkosopimus 
ja alan palkkasuositus ovat muodos-

taneet kokonaisuuden. Se ei toki ole 
vastannut sitovaa työehtosopimusta, 
mutta on tukevampi kuin ei mitään. 
Näiden avulla työntekijä pystyi suun-
nilleen kartoittamaan mikä oli kun-
kin palkkasuosituksen piirissä olevan 
alan käypä palkkataso. Käsitykseni 
mukaan runkosopimus sellaisenaan 
tai eri aloille tehdyt palkkasuositukset 
antavat nykyisinkin työntekijälle hy-
vän apuvälineen omaa työmarkkina-
asemansa hahmottamiseen.

MATTI HELLSTEN 

ERTON PUHEENJOHTAJA VV. 1980–2002

Historiaa:  

Runkosopimus – miksi 
ja mihin sillä pyritään?

Runko- 
sopimus ja  alan palkka- suositus ovat  kokonaisuus
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Työllisyyden ja oman työpaikan talo-
udellisen tilanteen odotetaan mene-
vän entistä parempaan suuntaan

– Tuloksissa heijastuvat kohentu-
nut taloudellinen tilanne ja odotuk-
set työllisyystilanteen paranemisesta. 

Esimerkiksi odotukset uudelleentyöl-
listymisestä irtisanomisen jälkeen pa-
ranivat viime vuonna, kertoo työmi-
nister Jari Lindström.

– Minua ilahduttaa erityisesti se, et-
tä palkansaajien kokemus työn mie-

Työolobarometri 2017: 
Sähköiset työvälineet, some 
ja etätyöt yleistyvät edelleen

Työolobarometrin ennak-
kotiedot kertovat, että pal-
kansaajien kokemukset 
työelämästä olivat vuon-
na 2017 monilta osin vii-
me vuosia myönteisempiä. 
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lekkyydestä on parantunut, sanoo 
työministeri Lindström.

Palkansaajat uskovat tietojen saan-
nin sekä omien kehittymis- ja oppi-
mismahdollisuuksiensa ennemmin 
kehittyvän parempaan kuin huonom-
paan suuntaan. Barometrin mukaan 
työpaikoilla on lisäksi aiempaa enem-
män mahdollisuuksia esittää ideoita ja 
osallistua työpaikan toiminnan kehit-
tämiseen.

– Viimeisimpien trendien valossa 
ei ole mahdotonta, että mielekkyys 
edelleen kasvaa työelämässä. Luotta-
mus ja yhteistyö sekä korkea osaami-
nen ja täysipainoinen taitojen käyttö 
työpaikoilla ovat suomalaisen työelä-
män vahvuuksia. Luottamusta kas-
vattamalla myönteinen kehitys voi 
jatkua. Haluaisin nähdä palkansaaji-
en vaikutusmahdollisuuksien jatkos-

sa kohenevan, siinä on parannetta-
vaa, ministeri Lindström pohtii.

Vaikutusmahdollisuudet työtah-
tiin, työtehtäviin ja työnjakoon eivät 
ole barometrin mukaan lisääntyneet, 
kuten olisi voinut odottaa. Kiire ei ole 
työpaikoilla viime vuosina hellittänyt.

Somea käyttää työssään 
jo lähes kolmannes
Uusi teknologia ja uudet työtavat ovat 
työpaikoilla arkea, varsinkin ylemmil-
lä toimihenkilöillä. Vuonna 2017 jo 
runsas puolet palkansaajista käytti 
työssään sähköisiä työvälineitä, joi-
den avulla voi keskustella, jakaa tie-
toa ja tehdä yhteistyötä. Osuus on 
noussut vain kahdessa vuodessa yli 
kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös 
sosiaalisen median käyttö työssä yleis - 
tyy.

TYÖOLO-
BAROMETRI
• palkansaajille osoitettu 

kyselytutkimus

• tehty vuodesta 1992

• auttaa luomaan kuvaa 
siitä, missä määrin 
palkansaajat ovat kokeneet 
työelämän muuttuneen 
vuosien saatossa.

Vuoden 2017 Työolobaromet-
rin tiedot perustuvat Tilasto-
keskuksen elo- ja syyskuun 
aikana tekemiin 1 693 puhe-
linhaastatteluun.

Ministeriö julkaisee syk-
syyn mennessä barometrin 
loppuraportin, jossa on tietoa 
myös terveydestä ja työssä 
jaksamisesta sekä ammatilli-
sesta järjestäytymisestä.

Somen käytöstä on kysytty baro-
metrissa vuodesta 2014 lähtien, jol-
loin käyttäjien osuus oli viidennes 
palkansaajista. Nyt se nousi 28 pro-
senttiin. Kolmas viime vuosina kas-
vuun ponnahtanut ilmiö on etätyön 
tekeminen. Viime vuonna viidennes 
palkansaajista teki etätyötä vähin-
tään kerran kuussa, kuusi vuotta sit-
ten osuus oli vain 12 prosenttia.

Työpaikolla kohdataan edelleen 
syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa. 
Näitä on havainnut vähemmistö pal-
kansaajista, mutta trendit ovat tasaisia 
ja kertovat siitä, että syrjinnän ja häi-
rinnän kitkemisessä on yhä tehtävää.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN 

TIEDOTE 8.2.2018
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai tummennetuille ruuduille muodostuvat sanat 1.6.2018 mennessä 
osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai sähköpostilla et@etry.fi. Vastanneiden kesken 
arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia. Ristikon 2/2017 arvonnassa onnetar suosi seuraavia: Eija Kumpumäki (Helsinki), Kristiina 
Linden (Vantaa) ja Anders Liukkonen (Espoo).
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Hakijan nimi:  �������������������������������������������������������

Osoite:  ������������������������������������������������������������

Sähköposti:  ���������������������������������������������������������

Puhelin: ������������������������������������������������������������

Työpaikka: ����������������������������������������������������������

OLOKOLO:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

TONTTULA:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

YLLÄS VIIKKO 8: �����

Olen aikaisemmin ollut:

Olokolossa: vuosi �������� viikko ����� 

Tonttulassa: vuosi �������� viikko ����� 

lomahuoneistossa: vuosi �������� 

MÖKKIVASTAAVAT

Olokolo ja Ylläksen 
lomahuoneisto:
Sirkka Inkilä
sirkka.inkila@erto.fi 
puh. 045 8788708

Tonttula:
Auli Seppäläinen 
auli.seppalainen@erto.fi  
puh.044 304 3052

HAKEMUKSEN 
TOIMITTAMINEN 
Postita lomake 
mökkivastaavalle, lähetä 
sähköpostina tai täytä 
hakemus ET:n nettisivuilta  
www.etry.fi. Arvontaan 
35/18–7/19 hakemuksen 
tulee olla perillä 
26.5.2018 mennessä. 
Arvonta suoritetaan 
9.6.2018. 
Arvonnasta jääneitä 
vapaita viikkoja voi 
tiedustella mökki-
vastaavilta ympäri vuoden 
ja vapaat viikot löytyvät 
myös ETry:n nettisivuilta 
-> ETry:n lomamökit -> 
varauskalenteri ja hinnat.  
Myös viikkoa lyhyempiä 
aikoja voi kysellä ympäri 
vuoden.

OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis siniharmaa hirsimökki (valm. -89), jossa on remontoitu tupa-
keittiö/pieni olohuone, takka, kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea, wc, suihku ja sähkö sauna. Mökki on 
tarkoitettu 4+2 hengen majoitukseen. Olokolo sijaitsee noin 2 km päässä  Levikeskuksesta, jossa on mm. 
elintarvikekaupat.  Alueella runsaat harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja alueesta www.levi.fi 

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä punainen paritalon puolikas (valm. -01), jossa on tupa keittiö/
olohuone, takka, yksi makuuhuone, iso parvi, wc, kylpyhuone ja sähkösauna. Huoneisto on tarkoitettu 
4+2 henkilön majoitukseen. Tonttula sijaitsee noin 1,5 km päässä Tahkon rinteistä ja Sokos Hotel Tah-
kovuoresta, jonka ympärillä on mm. elintarvikeliike sekä muita liikkeitä. Monipuoliset harrastusmahdol-
lisuudet. Lisätietoja alueesta www.tahko.com 

Molemmissa mökeissä on hyvä varustelutaso: astiat, astianpesukone, mikroaaltouuni, TV, video, radio/
cd-soitin, hiustenkuivain, kiharrin, kuivauskaappi, autopistoke sekä vuodevaatteet ja pyyhkeet. Tonttu-
lassa on myös pyykinpesukone. Molemmissa lomakohteissa vuokraan sisältyy golf-osake ja talvella kak-
si rinnelippua. Tonttulassa Tahko Spa-kylpyläliput päivittäiseen käyttöön. Liinavaatteet ja pyyhkeet 
sisältyvät vuokrahintaan ja niitä on varattu majoittujien maksimimäärä eli 6 henkilölle/viikko. Mökkei-
hin ei kuulu loppusiivousta. Siivous on hoidettava itse tai tilattava huoltomieheltä lisämaksusta.

YLLÄS, VIIKKO 8. Kiinteistö Oy Ylläs sijaitsee Äkäslompolon puolella, aivan Ylläksen rinteiden vieressä 
hyvien palveluiden läheisyydessä. Lomaosake on pieni, avaran pohjaratkaisun omaava pyöröhirsimaja, 
jossa on oleskelutila ja parvi, keittiö, pesutilat ja sauna. Tilaan mahtuu majoittumaan yhteensä 4 hen-
kilöä. 

Ylläksen alueella on 61 rinnettä, joista pisin on yli kolmen kilometrin mitallaan Suomen pisin laskette-
lurinne! Valaistuja näistä rinteistä on puolet. Ylläksen rinteitä kehutaan Suomen parhaiksi ja niitä löy-
tyy niin aloittelijalle, ammattilaiselle kuin lautailijallekin. Ylläksellä on myös Suomen laajin yhtenäinen 
latuverkosto (330 km), se tarjoaa upeat hiihtomahdollisuudet.

Varustus: Varustukseen kuuluvat takka ja takkapuut, tv, terassi, pyyheliinat, lakanat, sähköpistoke 
 autolle sekä loppusiivous. 

Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 16, seuraavaan lauantaihin klo 12. 
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12. 
Ylläksen lomaviikko on lauantaista (vko 7) klo 17, seuraavaan lauantaihin (vko 8) klo 11. 

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35/18–7/19 arvotaan 9.6.2018 ja viikot 8–34/2019 
arvotaan 1.12.2018. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, on etusijalla hakija, joka ei ole 
aiemmin mökkiä vuokrannut. Lomaosake 8/2019 Ylläksellä arvotaan 9.6.2018.

VIIKKOVUOKRAT Olokolo: Tonttula: Loma-
huoneisto Ylläs: 
viikko 8 500 €

A-kausi 520 € viikot 8–16, 52–1 viikot 8–16, 52–1
B-kausi 370 € viikot 2–7, 17–18, 36–39, 51 viikot 2–7, 23–39, 51
C-kausi 220 € viikot 19–35, 40–50 viikot 17–22, 40–50

LOMAMÖKIT
ETRY:n 

Erityistoimihenkilöt ET ry:llä on kaksi lomamökkiä ympärivuotiseen  
ja yksi lomahuoneisto viikolle 8 jäsenten käyttöön.

– HAKEMINEN JA ARVONTA VIIKOILLE 35/2018–7/2019  
SEKÄ YLLÄS VIIKOLLE 8/2019



www.etry.fi 
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