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S
uomessa on julistettu pannaan jopa sanana 
tupo eli tulopoliittinen kokonaisratkaisu. 
Tällä hetkellä kuitenkin työmarkkinajohta-
jat käyvät keskusteluja keskitetystä ratkaisusta, 

 jota nimitetään joksikin muuksi kuin tupoksi. Työnanta-
jat eivät halua sopia korotusprosenteista keskitetysti, työntekijät haluavat 
palkoista sovittavan jotakin, hallituskin on luvannut olla mukana lupaillen 
lähinnä verohelpotuksia. Todella harmillista, koska keskitetty ratkaisu olisi 
tuonut jotakin suuntaa mm. sopimuksettomilla aloilla työskentelevien pal-
kankorotuksiin. Tässä vaiheessa odotellaan vielä neuvottelujen tulosta. Toi-
von sydämestäni, että neuvotteluissa löydettäisiin yhteisymmärrys.

Valitettavasti nuorten keskuudessa osallistuminen ay-toimintaan laskee 
vuosi vuodelta. Yhdellä ja toisella nykyisellä ay-aktiivilla olisi syytä katsoa 
peiliin ja miettiä vakavasti sitä, että olisikohan jotain tehtävissä, jotta nuo-
retkin kiinnostuisivat. Ei ole nuorten vika, jos eivät koe tätä omaksi jutuk-
seen; se on vaan sellaista keski-ikäisten omaan pussiin pelaamista. Jos me 
nykyiset toimijat emme paranna tapojamme, ollaan tilanteessa, jossa asi-
oista päätetään työntekijöiden mielipidettä kuulematta.

Myös keskustelu työurien pidentämisestä jatkuu. Ovatko työpaikat sellai-
sia, että siellä jaksaa olla eläkeikään. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa todet-
tiin, että joka neljäs aikuinen kokee kipuja ja masennusta. Työterveyslaitos 
arvioi, että työssäkäyvistä yli 30-vuotiaista 300 000 kokee sekä kipuja että ma-
sennusta. Luvut näyttävät todella pahoilta ja jos ne johtavat ennenaikaiselle 
eläkkeelle kuten Työterveyslaitos ennakoi, niin todellakin jotain on tehtävä. 

Taannoin pohdimme työpaikkojen tilannetta isommalla joukolla ja ke-
hittelimme työpaikan viihtyvyyden lisäämistä yksinkertaisilla keinoilla: 
tervehditään aamulla ja moikataan myös lähtiessä, otetaan yhteisesti vas-
tuuta työpaikan siisteydestä ja tuoreesta kahvista, eikä kaadeta kaikkea jo-
kaisella työpaikalla olevaan ”jokuun”, joka huolehtii kahvin keittämisestä, 
astioiden laittamisesta koneeseen ja sieltä poisottamisesta, ainakaan pie-
nemmillä työpaikoilla ei ole palkattuna tällaista ”jokua”. Toinen mikä pu-
hutti oli vessakulttuuri, kukaan ei yleensä kehtaa sanoa asiasta vaikka kuin-
ka sapettaisi, vessoihin vaan ilmestyy mitä erilaisempia vitsikkäitä lappusia 
’sen’ pituudesta jne. Yleensäkin kommunikoidaan jättämällä lappuja eri 
paikkoihin, asioistahan pitäisi keskustella. 

Ensi vuosi on ERTOssa järjestötoiminnan vuosi. Vuoden aikana paran-
netaan henkilöstöedustajien verkostoa sekä lisäämällä määrää että koulut-
tamalla valittuja henkilöitä. Henkilöstönedustajan rooli koetaan vaikeaksi, 
mutta ei se sitä välttämättä ole. Henkilöstönedustaja voi olla myös työpaik-
kansa kehittäjä ja hyvä luottamusmies tai –valtuutettu on työnantajalle kul-
lanarvoinen yhteistyökumppani työpaikan olosuhteiden kehittämisessä. 

Tämä vuosi on mennyt nopeasti ja ET:ssäkin olemme tehneet kaikenlaista; 
on ollut koulutusta ja virkistystäkään ei ole unohdettu. Edessä on vielä syys-
kokous 19.11. Olen pyytänyt eroa puheenjohtajuudesta ja näin syyskokouk-
sen tehtävänä onkin valita yhdistykselle uusi puheenjohtaja vuodeksi 2012. 
Lisäksi kokouksessa valitaan jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä 
päätetään ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta. Tule mukaan vaikuttamaan.

Toivon sydämestäni, että neuvotteluissa löydettäisiin yhteisymmärrys.

SEIJA PYÖKERI

seija.pyokeri@erto.fi
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19.11.2011  
klo 13.00 Scandic 

Tampere City hotelli, 
Rautatienkatu 16, 

Tampere
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Kutsu syyskokoukseen
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Tampereella, Scandic Tampere City hotelli, Rautatienkatu 16, lauantaina 19.11.2011 alkaen  klo 13.00. Kokouksen jälkeen tarjotaan buffet-ateria.Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n syyskokoukselle määräämät asiat, lisäksi puheenjohtajan valinta vuodelle 2012.

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan ”aloitteita yhdistyksen  kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee jättää kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.”Kokoukseen osallistuvalle maksetaan matkakulut kotipaikkakunnalta Tampereelle matkustusohjesäännön mukaisesti. Matkakulut korvataan vain Tampereen ulkopuolelta tuleville. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä matkalipputoiveesi, liput tilataan keskitetysti ja saat varausnumeron sähköpostina tai tekstiviestinä, jolla voit lunastaa liput. Muut matkakulut maksetaan kokouksen jälkeen tilille.Kotisivuiltamme www.etry.fi löydät tarkemman aikataulun päivän ohjelmasta.
Ilmoittautumiset 4.11.2011 mennessä Virpi Pelttarille joko sähköpostilla virpi.pelttari@erto.fi tai puhelin 050 377 1961.

LÄMMINVERISET -ESITYS
Syyskokouksen jälkeen lauantaina jäsenillä on mahdollista osallistua Tampereen Työväen Teatterin esitykseen Lämminveriset klo 19.00, tämä on jäsenelle maksuton, mutta sitova ilmoittautuminen pakollista etukäteen, tämä ilmoittautuminen päättyy poikkeuksellisesti 19.10.2011. Mukaan mahtuu 78 nopeinta. 

Ilmoittautumiset Virpi Pelttarille joko sähköpostilla virpi.pelttari@erto.fi  tai puhelin 050 377 1961.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja laillisuus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

4. Kokouksen menettelytavat 

5. Kokouksen työjärjestys

6. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 

vuodelle  2012

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkiot 

ja tilintarkastajien palkkioperusteet

8. Yhdistyksen talousarvio vuodelle  2012 ja 

jäsenmaksun suuruus 

9. Puheenjohtajan valinta vuodeksi  2012

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

11. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten 

varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

kaksivuotiskaudeksi 2012-2013

12. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

sekä heidän varamiestensä valinta 

vuodeksi 2012

13. Jäsenten tekemät aloitteet

14. Ilmoitusasiat

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksen jälkeen sunnuntaina 20.11. tutustumme verkkokirjoittamisen saloihin. Kouluttajana toimii Anja Alasilta Scriptio Oy:stä. Omavastuuosuus jäsenelle 40 euroa, tämä sisältää 

majoituksen 2-hengen huoneessa, lounaan ja iltapäiväkahvit, ilman majoitusta omavastuuosuus on 20 euroa. Tarkemman ohjelman löydät www.etry.fi. 

Tilaisuuden omavastuuosuus 40 euroa/20 euroa maksetaan ET ry:n tilille Sampo 800012-1382471 heti ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautumiset 4.11.2011 mennessä Virpi Pelttarille joko sähköpostilla virpi.pelttari@erto.fi tai puhelin 050 377 1961.

RAIKKAUTTA VERKKOKIRJOITTAMISEEN
✔ Tuotatko tekstiä ulkoisille verkkosivuille tai intraan?✔ Muokkaatko toisten kirjoittamia tekstejä verkkoon sopivaan muotoon?
✔ Tahdotko selkeän kuvan printti- ja verkkotekstin eroista?
✔ Oletko kiinnostunut nettitekstin uusimmista tuulista?✔ Tuottaako otsikointi sinulle päänvaivaa?
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Kyselyn  
vastauksista selviää, että alle puoleen 

työntekijöistä sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä. 

Suomessa olevissa suurlähetystöissä työskentelee diplomaattien rinnalla 
useita satoja toimihenkilöitä. Osa heistä on lähetettyjä työntekijöitä 
omasta kotimaastaan ja osa on rekrytoitu Suomesta. Toimihenkilöjoukko 
edustaa monia kansallisuuksia, kieliä ja uskontoja. 

Kirjavaa menoa 
suurlähetystöissä

Lähetystöjen henkilöstön edun-
valvontatyö on haastavaa, sillä 
edes työsuojeluviranomaisten 
valvonta ei ulotu lähetystöihin 

saakka. Lähetystöissä suurlähettiläällä 
on lähes rajaton määräysvalta työnte-
kijöihin. Väärinkäytöksiin ei pystytä 
puuttumaan myöskään oikeuslaitok-
sen kautta, koska lähetystöjä ei työn-
antajana voida niiden poikkeusase-
man vuoksi haastaa oikeuteen, vaikka 
ne todistettavasti rikkoisivat työn-
lainsäädäntöä.

ERTOn ja ET:n edustajat ovat ta-
vanneet kevään 2011 aikana suur-
lähetystöjen henkilökuntaa. Tavoit-
teena on ollut saada kokonaiskuva 
heidän työolosuhteistaan sekä tietoa 
mahdollisista ongelmista.

Yhteistyössä lähetystöjen toimis-
tohenkilökunnan kanssa laadimme 
toukokuussa 2011 sähköisen kyselyn, 
jossa kerättiin tietoa mm. siitä nou-
datetaanko lähetystöjen henkilökun-
taan suomalaista työlainsäädäntöä, 
työsuhteen vakinaisuutta, työtehtävi-
en laatua ja palkkojen tasoa.

Epämääräisiä sopimuksia
Kyselyyn vastasi 75 henkilöä. Vas-
taajista miehiä ja naisia oli saman 
verran ja ikäryhmä 25–45 oli kaik-

kein edustetuin. Lähetystöjen hen-
kilökuntaa tavatessamme kuulimme 
useita kertomuksia mielivaltaisesta 
johtamisesta ja työsuhteen epä-
varmuudesta. Monet kertoivat 
omien oikeuksien puolustami-
sen seurauksena olevan välipitä-
mättömyyttä tai potkuja. 

Kyselyn vastauksista selvi-
ää, että alle puoleen työntekijöis-
tä sovelletaan suomalaista lain-
säädäntöä. Ulkoministeriön ohjeen 
mukaan kaikkiin Suomessa työsken-
televiin lähetystöjen henkilökun-
taan tulisi soveltaa suomalaista työ-
lainsäädäntöä. Ristiriita työnantajan 
velvollisuuden ja käytännön välillä 
korostaa tosiseikka, että valtaosa hen-
kilöstöstä on palkattu Suomesta.

Vastaajista 62:lla on kirjallinen 
työsopimus. Sopimuksen sisällöt vas-
taavat olemassa olevaa suomalaista 
lainsäädäntöä vain osittain, ja osa so-
pimuksista on sisällöltään niin epä-
määräisiä, etteivät ne anna käytän-
nössä mitään suojaa työntekijälle.

Työterveyshoitolaki velvoittaa, et-
tä jokaisen työnantajan on järjestettä-
vä työntekijöille työterveyshoito. Vas-
tauksista ilmenee, että vain pienelle 
murto-osalle (11 henkilölle) lähetys-
tö järjestää työterveyshoitoa. Kyselys-

sä kysyttiin myös sitä, ovatko työsuh-
deongelmat ratkaistavissa työpaikalla 
neuvottelemalla. Kaksi kolmasosaa 
vastaajista oli sitä mieltä, että neuvot-
telemalla ongelmia ei pysty ratkaise-
maan.

Alkusyksystä tavoitteena on pe-
rustaa lähetystöjen henkilökunnal-
le tapaamisfoorumi, jossa osallistu-
jat voivat jakaa kokemuksiaan työstä 
lähetystöissä. Tavoitteena on lisätä 
myös tietoa suomalaisesta työlainsää-
dännöstä ja tukea ongelmatilanteiden 
ratkaisemisissa.

JARMO LAHTI 

JÄRJESTÖASIANTUNTIJA

ISTOCKPH
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Lähetystöihin 
valitaan usein 

sellaisia ihmisiä, 
jotka eivät voi 

tai halua valittaa 
epäkohdista.

E
rtoon tai facebook-
ryhmään ilmoit-
tautuneet ovat 
kuitenkin vas-
ta jäävuoren 
huippu. He ovat  

kielitaitoisia ja valistu-
neita ihmisiä. Heidän li-
säkseen lähetystöissä työs-
kentelee iso joukko ihmisiä, 
jotka eivät tiedä oikeuksis-
taan tai uskalla edes puhua lait-
tomasta kohtelusta saati vaatia oi-
keuksiaan. Tapahtuuko tämä todella  
Suomessa?

Villi ja piittaamaton meno on yh-
teistä kaikille lähetystöille. Tämä on 
selvinnyt Erton organisoimista tapaa-
misista ja suljetun facebook-ryhmän 
keskusteluista. Pelko ja epätoivo yh-
distää lähetystöjen henkilökuntaa.

Laitonta toimintaa  
immuniteetin turvin
On lähetystöjä, joissa työntekijöil-
lä ei ole edes työsopimusta ja palk-
ka maksetaan tilille, mutta pimeäs-
ti. Mutta vaikka työsopimus olisikin, 
laista ei piitata. Irtisanomisaikaa ei 
käytännössä ole, ylitöistä ei makseta, 

Villiä ja piittaamatonta 
menoa lähetystöissä
Erton puoleen on kääntynyt joukko suurlähetystöjen työntekijöitä, 
jotka on joko irtisanottu laittomasti tai joita muuten on kohdeltu 
lainvastaisesti. On käynyt ilmeiseksi, että ulkomaiset lähetystöt 
viittaavat kintaalla suomalaisen yhteiskunnan ”pyhille” asioille: 
työlainsäädännölle, tasa-arvolle ja veroille. 

palkkahaitari samoista töistä voi olla 
jopa tuhat euroa.

Keskustelujen perusteella on aivan 
tavallista, että perjantaina työnteki-
jä kuulee ettei maanantaina tarvitse 
enää tulla töihin.

Lähetystöihin valitaan usein sellai-
sia ihmisiä, jotka eivät voi tai halua 
valittaa epäkohdista: esimerkiksi opis-
kelijoita ja työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevia, jotka tekevät pimeitä töitä jot-
ta eivät menettäisi etuuksiaan, työlu-
valla oleskelulupaa odottavia, niitä 
jotka hakevat Suomen kansalaisuut-
ta ja vasta Suomeen muuttaneita, jot-

ka eivät puhu Suomea eivätkä tiedä 
täkäläisistä oikeuksista mitään. Ihmi-
siä, jotka tekevät työtä millä ehdoil-
la tahansa. 

Usko joukkovoimaan  
ja julkisuuteen
Ammattiliitto on periaatteessa asee-
ton, kuten myös ulkoministeriö. Lä-
hetystöt käyttävät hyväkseen immu-
niteettiaan. 

Kansainvälisen sopimuksen mu-
kaan lähetystön työntekijöitä tulisi 
kohdella aina asemapaikkamaan la-
kien mukaisesti. Valitettavasti lähet-
tiläät näyttävät keskenään vain so-
pivan, että näitä lakeja ei tarvitse 
noudattaa. Ainoa keino saada oike-
utta, on etsiä julkisuutta, järjestäytyä 
ja odottaa vetoapua ulkoministeriöl-
tä. Painostamisen sijasta suostutte-
lu, esimerkiksi kaikille yhtäaikaisesti 
lähetetty kirje, jossa pyydetään nou-
dattamaan Suomen lakeja, voisi viedä 
työoloja parempaan suuntaan.

ERTO tapaa ulkoministerin vielä 
syyskuussa ja keskustelee lähetystö-
työntekijöiden laittomista työoloista.

TIINA SANDBERG



ERTOn ja ET:n kesällä 2011 te-
kemän selvityksen tu-

lokset luovutettiin ulkoministeri Erk-
ki Tuomiojalle 29.9.2011. Paikalla oli 
liiton ja yhdistyksen edustajien lisäk-

Suurlähetystöjen villistä menosta 
viestiä ulkoministerille

si joukko suurlähetystöissä työskente-
leviä toimihenkilöitä. Tilaisuuden alus-
sa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen 
kertoi suomalaisesta työmarkkinatoi-
minnasta, Jarmo Lahti esitteli suurlä-
hetystöissä työskenteleviltä toimihen-
kilöiltä kerätyn työolokyselyn tulokset. 
Visa Huittinen kertoi tilanteesta lähe-
tystön työntekijän kannalta. 

Ministeri Tuomioja kiitti saamis-
taan tiedoista. Hänen kantansa oli 
selkeä: suurlähetystöissä tulisi nou-
dattaa suomalaista työlainsäädäntöä. 
Ulkoministeriön protokollaosasto 
ohjeistaa ulkomaiden suurlähetys-
töjä noudattamaan suomalaista työ-
lainsäädäntöä henkilöstöönsä, mutta 
se ei aina riitä. Ulkoministeri kehot-
ti toimimaan yhtenä rintamana, jotta 
asioihin saataisiin parannusta. Olem-
me toiveikkaita asian eteenpäinvie-
miseksi nyt kun ministeriön korkein 
johto on asiasta tietoinen. Ulkomi-
nisteri vastasi myös osallistujien ky-
symyksiin.

ERTO on lähettänyt asiaan liittyen 
mediatiedotteen laajalla jakelulla leh-
tien, radion ja television lisäksi myös 
ulkoministeriön protokollaosastolle 
sekä poliittisten puolueiden puheen-
johtajille ja puoluesihteereille. Tavoit-
teena on herättää julkista keskustelua 
lähetystöjen kurjista työolosuhteista.

Ulkoministerin tapaamisen jäl-
keen tutustuimme Eduskuntataloon 
ja kuuntelimme tovin suuressa salis-
sa käytävää kuntarakennekeskustelua, 
salissa oli kourallinen kansanedusta-
jia ja hekin taisivat olla pieniltä paik-
kakunnilta kotoisin. Tilaisuuden päät-
teeksi ideoimme tulevia tilaisuuksia. 
Osallistujat päättivät käynnistää ET:n 
avustuksella tapaamisfoorumiin lähe-
tystöissä työskenteleville toimihenki-
löille. Marraskuussa joukko kokoontuu 
yhteen perehtymään työlainsäädän-
töön asiantuntijan opastuksella.
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Ulkoministerin tapaamisen jälkeen 
tutustuimme Eduskuntataloon 

Lähetystöissä työskentelevät 
toimihenkilöt kuuntelivat 
tarkkaavaisina ulkoministerin kantaa 
heidän työoloihinsa

Ulkoministeri Tuomioja kehotti 
toimimaan yhtenä rintamana
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Palkkaryhmittely
Palkkasuositus perustuu viiteen vaativuusryhmään. Vaati-
vuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä 
sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. 
vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimen-
sä mukainen  eikä  missään tapauksessa  tyhjentävä. Teh-
täväryhmä määräytyy pääasiallisen tehtäväkuvan perus-
teella.

Tehtäväryhmä 1:  
vaativat erityistehtävät / erityisasiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan suunnitteluun pe-
rustuen ja siihen voi sisältyä toiminnallista, ta loudellista 
tai esimiesvastuuta. Tehtäväratkaisut edellyttävät myös 
usein ratkaisumallien suunnittelua ja kehittämistä.
• toimiston johtaminen
• hallinto
• suunnittelu
• kehittäminen
• isännöinti 
• esimiestehtävät

Tehtäväryhmä 2:  
vaativat asiantuntijatehtävät
Työ edellyttää koulutuksella tai kokemuksella hankittuja 
asiantuntijataitoja ja –tietoja sekä työn edellyttämien laa-
jojen monipuolisten asiayhteyksien hallintaa.
• toimistonhoito
• hallinnollinen isännöinti
• järjestötoiminnan asiantuntijatehtävät
• viestintä / tiedotus
• palkanlaskenta (edellyttää lainsäädännön ja työehto-

sopimusten tuntemusta)
• asianajosihteeritehtävät
• henkilöstöasiat

• itsenäinen kirjanpitotyö (sisältää tilinpäätöksen laa-
dinnan, veroilmoitukset ja verosuunnittelun)

• talouden suunnittelu / budjetointi

Tehtäväryhmä 3:  
asiantuntijatehtävät 
Työ suoritetaan itsenäisesti ja työmenetelmät valitaan 
omatoimista harkintaa käyttäen.
• perintätehtävät
• myynti ja markkinointi
• kirjanpito
• palkanlaskenta (ei edellytetä työlainsäädännön ja työ-

ehtosopimusten tuntemusta)
• tapahtumien järjestäminen
• itsenäinen sihteerityö / assistenttityö
• vaativat kiinteistösihteeritehtävät

Tehtäväryhmä 4:  
ammattitehtävät
Työ suoritetaan yleisohjeiden mukaisesti. Tehtäväratkai-
sut tehdään kokemuksen pohjalta työn eri osatekijöitä 
yhdistellen.
• avustava kirjanpito / tiliöinti 
• kiinteistösihteerin tehtävät
• reskontra
• maksuliikenne
• kassanhoito
• laskutus
• vuokraus ja varaukset

Tehtäväryhmä 5:  
tavanomaiset tehtävät
Työ suoritetaan selvien työohjeiden ja rutiinien mukai-
sesti. Tehtäväratkaisut toistuvat samankaltaisina.
• puhelinvaihteenhoito
• tilausten käsittely

Toimistotyön  
vähimmäispalkkasuositus

ISTOCKPH
OTO
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• postinkäsittely
• asiakasopastus 
• tietojen tallennus
• tietojen arkistointi

Vähimmäispalkkasuositus  
perustuu palkkatutkimukseen
Erityisalojen Toimihenkilöliitto  ERTO ja Erityistoimihen-
kilöt ET laativat ET:n jäsenistön kattavan palkkatutki-
muksiin perustuvan palkkasuosituksen.

ET:n jäsenistä merkittävä osa työskentelee yrityksissä ja 
järjestöissä, jotka eivät kuulu minkään työehtosopimuk-
sen soveltamispiiriin. Suositus on luonteeltaan vähim-
mäispalkka-suositus, josta on mahdollista ja tarpeen mu-
kaan myös suotavaa poiketa.

Toimistotyön vähimmäispalkkasuositus
ET:n jäsenistä suuri osa työskentelee aloilla, joilla ei ole 
omaa työehtosopimusta tai joilla sovelletaan ERTOn run-
kosopimusta. Näiden jäsenten pal kankorotusten toteut-
tamiseksi annetaan seuraava suositus:

Yleiskorotussuositus 1.5.2011
Henkilökohtaista kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2011 
lukien 2,5 %:lla.

Korotus sisältyy oheiseen taulukkoon siihen tehtyjen 
taulukkotarkistusten jälkeen. 

Taulukko 1.5.2011 lukien

Pääkaupunkiseutu  
( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

1 2 944 3 121 3 308 3 506

2  2 560 2 714 2 877 3 049

3 2 348 2 489 2 638 2 796

4 2 078 2 203 2 335 2 475

5 1 890 2 003 2 123 2 250

Muu Suomi
0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

1 2 414 2 559 2 713 2 875

2 2 150 2 280 2 417 2 561

3 2 019 2 141 2 269 2 405

4 1 829 1 939 2 055 2 178

5 1 701 1 803 1 911 2 025

LIIKUNTAKESKUKSET JA 
KUNTOSALIT -VÄHIMMÄIS-
PALKKASUOSITUS  
Voimassaolo 1.5.2011 alkaen.

Palkkaryhmä 1:  
Vastaanotto-ja taloushallintotehtävät
Työaika enintään 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia vii-
kossa tai keskimäärin enintään 37,5 tuntia viikossa. Ku-
nakin työpäivänä ruokailutauko ½ tuntia, joka luetaan 
työaikaan, jos toimihenkilö ei voi esteettömästi poistua 
työpaikalta tauon aikana.

Asiakaspalvelu esim.
• neuvonta ja opastus
• ajanvarausten hoitaminen
• asiakasrekisterin hoitaminen
• palveluiden myynti ja markkinointi

Taloushallinto esim.
• avustava kirjanpito
• maksuliikenne
• kassanhoito

PÄÄKAUPUNKISEUTU
Työsuhteen kesto 0–2.v 3.v 5.v 8.v 11.v

Kuukausipalkka 1 557 1 635 1 717 1 804 1 894

Tuntipalkka 9,85 10,35 10,87 11,41 11,98

MUU SUOMI
Työsuhteen kesto 0–2.v 3.v 5.v 8.v 11.v

Kuukausipalkka 1 480 1 553 1 631 1 713 1 799

Tuntipalkka 9,37 9,83 10,32 10,84 11,39

Palkkaryhmä 2:  
Ohjaustehtävät

Ohjaustehtäviä hoitavilla toimihenkilöillä ei ole asia-
kaspalveluun tai taloushallintoon liittyviä tehtäviä oh-
jauksen ohella.

Henkilökohtaista 
kuukausipalkkaa  

korotetaan  
1.5.2011 lukien  

2,5 %:lla.

ISTOCKPH
OTO
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Ansiotyö- 
laskuri

www.etry.fiYlityöt  
ja niiden  
korvaaminen
Ylityötä on työnantajan aloitteesta lain mukaisen säännöl-
lisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityötä saa teettää vain 
työntekijän erikseen antamalla suostumuksella. Suostumus 
tulee pyytää joka kerta erikseen. Työntekijä voi kuitenkin 
antaa suostumuksensa ylityöhön määrätyksi lyhyeksi ajak-
si kerrallaan, jos se on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. 
Määritelmä on lainattu STTK:n sivuilta www.tyoelamaan.fi, 
sieltä löytyy muutakin tietoa, jotka on periaatteessa tarkoi-
tettu nuorille, mutta on hyvää tietoa myös pidempään työ-
elämässä oleville. 

ET tilasi muutama vuosi sitten Tuntinetti Oy:ltä ansio-
työlaskurin, joka löytyy ET:n kotisivuilla www.etry.fi. Lasku-
rin avulla voit tarkistaa saatko tekemistäsi ylitöistä lainmu-
kaisen korvauksen. 

Ohjaustunnit 1: Kehon hallinta esim. venyttely, 
kiertoharjoittelu, asahi

Ohjaustunnit 2: Lihaskunto ja aerobinen harjoittelu 
esim. niska & selkä, sisäpyöräily, 
Body-tunnit, Wave, keppijumppa, 
vesipyöräily, pallojumppa, kahvakuula, 
Switching, vesiliikunta, Les Mills

Ohjaustunnit 3: Koreografiset ohjaukset/aerobic/
askelsarjat (liikkuvat tunnit) esim. 
aerobic, step, zumba, tanssilliset  
tunnit

Ohjaustunnit 4: Erikoisohjaukset esim. Sambic, 
Pilates, Personal Training, Balletone, 
joogapainonhallinta, Chiball

Jos ohjaustehtäviä hoitava toimihenkilö on itse maksa-
nut ohjaustunnin ohjaamiseen vaadittavan lisenssikou-
lutuksen, palkkaryhmä kahden ohjaustunnista maksetta-
vaa suosituspalkkaa tulee korottaa 5 %.

Palkkaryhmä 2

PÄÄKAUPUNKISEUTU 
(HKI, ESPOO, VAN-
TAA, KAUNIAINEN) MUU SUOMI

Ohjaustunnit 1 25,01 22,96

Ohjaustunnit 2 27,16 25,01

Ohjaustunnit 3 29,21 27,16

Ohjaustunnit 4 30,24 28,19

 
Palkkaryhmä 3:  
Asiakaspalvelu-ja ohjaustehtävät

PÄÄKAUPUNKISEUTU
Työsuhteen kesto 0–2.v 3.v 5.v 8.v 11.v

Kuukausipalkka 1 744 1 832 1 923 2 020 2 120

Tuntipalkka 11,09 11,59 12,17 12,78 13,42

MUU SUOMI
Työsuhteen kesto 0–2.v 3.v 5.v 8.v 11.v

Kuukausipalkka 1 661 1 744 1 832 1 923 2 020

Tuntipalkka 10,52 11,04 11,59 12,17 12,78

ISTOCKPH
OTO
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”ASLAK –kurssille, mutta ei-
hän minussa mitään vikaa 
ole… tai no muutama sor-
mi nyt ajoittain puutuu, 

niin ja hartiaseutu on silloin tällöin 
juntturassa”. Näillä ajatuksilla läh-
din liikkeelle kevättalvesta 2010. Oi-
keastaan työterveyslääkäri lypsi esille 
asioita terveydentilasta, joita en ol-
lut aikaisemmin itselleni myöntänyt. 
Työterveyslääkärin käynnillä mm. sel-
visi, että ASLAK –kuntoutettavat eivät 
saa olla liian huonokuntoisia, eivätkä 
ihan huippukunnossakaan.

Työterveyskäyntini jälkeen sain 
postitse tiedon hyväksymisestäni 
ASLAK -kurssille. Ilmoitin kurssista 
työnantajalle, josta sain heti myön-
teistä tuulta asiaan sekä päätöksen 
täydestä palkasta kuntoutuksen ajalle.

ASLAK -kurssimme pitopaikka oli 
Siuntion Hyvinvointikeskus. Alussa 
paikka tuntui sokkeloiselta monine 
kerroksineen ja sivuhaaroineen. Kiin-
teistöä on laajennettu useaan ottee-

ASLAK -kurssilla
seen ja kylpyläosasto on ainut, jossa 
vuodet jo ovat tehneet tehtäväänsä. 
Ruoka osoittautui Hyvinvointikes-
kuksessa uskomattoman monipuoli-
seksi ja oli hyvää! Meidän ryhmälle 
oli jälkiruoka todella tärkeää ja opim-
mekin pienessä ajassa hakemaan sen 
ennen pääruokaa. Emme halunneet 
riskeerata, että jäisimme ilman rahka-
kermaherkkuja. 

Kurssin ensimmäisen jakson ajoi-
tus osui aivan nappiin: Toukokuun 
2011 alussa  olin jo aivan poikki ke-
vään kokousrumbasta. Kokouksia riit-
ti vielä kurssin jälkeenkin, mutta ne 
sujuivat jo helposti, sillä olin saanut 
ensimmäisestä viikon jaksosta jo pal-
jon virtaa.

Ensimmäiset päivät kuluivat kurssi-
lasiin tutustumisen ja liikunnan vuo-
rottelussa. Osa kurssilaisista oli kas-
votuttuja, mutta nyt tutustuimme 
pikavauhtia jokaisen kurssilaisen ko-
ko työelämän kaareen. Laadimme AS-
LAK –kurssilaisten kesken omat ryh-

män säännöt, joissa yksi tärkeimmistä 
oli luottamuksellisuus ja aikatauluis-
ta kiinni pitämistä. Ajoittain purettiin 
todella vakavia jopa kyynelehtimiseen 
asti, välillä naurettiin aivan ”sikana”. 

Ryhmä oli jo etukäteen asennoitu-
nut  liikkumaan viikon aikana kun-
non rääkkiin ja ihmettelimme teoria-  
ja taukotuntien määrää. Ehkä olimme 
”suorittajatyyppejä”. Jos oli tunti vä-
lissä ilman merkittyä ohjelmaa, oli 
vaikeaa vain OLLA, opettelemisen ar-
voinen asia.  Monet meistä hoitikin li-
säliikuntatarpeensa klo 16.00 jälkeen 
ns. vapaaehtoisella iltaliikunnalla, 
joista osasta oli pieni lisämaksu. Tar-
jolla oli mm. Chi pilatesta, kahvakuu-
lajumppaa, fysioboxingia, niska-har-
tiajumppaa, zumbaa, kuntosteppiä, 
erilaisia venyttelyjä jne. Edellä maini-
tun lisäksi kuntosali ja altaat olivat il-
maiseksi käytössä Hyvinvointikeskuk-
sen asukkaille.

Varsinaiset useat kuntotestit toteu-
tettiin keskiviikkona ja torstaina. Täs-
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tä seurasi varsin jäykähkön näköistä 
liikkumista lähtöpäivänä, kun piti ol-
la niin hyväkuntoisen oloinen kotiin 
mennessä. ET ry kustansi meille lisäk-
si InBody:n eli kehon koostumusana-
lyysin, joka oli tosi mielenkiintoinen. 
Rasvamassa ylittyi hieman viitearvois-
ta. Oletan kuitenkin, että arvot ovat 
pian kohdallaan, kun joutuu takaisin 
niukempien ruokapatojen ääreen.

Unohtumattomia olivat illanistu-
jaiset huoneessa huonekaverin kans-
sa kutoen, kuten myös ryhmän kans-
sa vietetyt illat tanssiorkesterin tai 
karaoken viihdyttäminä.

Toinen jakso oli 2011 elo-syyskuun 
vaihteessa (ma–la). Aloin odottamaan 
kyseistä viikkoa jo loman jälkeen kuin 
lapsena joulua. Viikko alkoi aamupäi-
vällä jo kahvakuulajumpalla. Olim-
me antaneet edellisestä jaksosta pa-
lautetta siihen malliin, että ajattelivat 
varmaan ottaa löysät pois heti alussa. 
Antoisa viikko: Ohjelmassa mm. syke-
kävelyä, keppijumppaa vedessä ja sa-
lissa, frisbeegolfia, läsnäoloharjoituk-
sia, zumbaa jne. Toinen kurssiviikko 
antoi henkilökohtaisesti enemmän 
kuin ensimmäinen, sillä yksilökoh-
tainen jalkojen hoito-ohje oli todel-
la tarpeen. Samoin niska-hartiaseu-
dun jumppa. Tarpeellista ohjeistusta 
saimme kaikki tietokoneiden ääressä 
könöttäjät, aika perusteellisesti.  

Saamiamme ohjeita noudattamal-
la lupauduimme myös osallistumaan 
niska-hartiaseudun seurantaryhmään. 
Omakohtainen uskoni on vahva ja 
kukkien sekaan hautautunut kahva-
kuula onkin nyt siirtynyt lattialle ja ol-
lut oikeasti käytössä vähintään kolme 
kertaa viikossa – ohjeiden mukaisesti.

Toiseen jaksoon kuului myös yh-
teistyöpäivä, johon osallistui myös 
osa esimiehistä, ERTO:n ja ET:n edus-
tajat sekä ryhmänohjaajia. Pienestä 
ennakkojännityksestä huolimatta yh-
teistyöpäivä oli todella tarpeellinen ja 
onnistunut. Päivä koettiin mukaansa-
tempaavaksi ja ajatuksia herättäväksi.

ASLAK = Ammatillisesti syvennetty 
lääketieteellinen kuntoutus

ASLAK on työikäiselle suunnattu varhaiskuntoutus. Kuluvana vuonna tähän 
kurssitoimintaan osallistuu noin 14 000 työikäistä henkilöä. Kyseessä on var-
haiskuntoutus, joka on tarkoitettu ennalta ehkäisemään työkyvyn menetystä.

20 vuoden olemassaolonsa aikana ASLAK-kurssin sisältö on muuttunut lii-
kuntapainotteisesta kuntoutuksesta työhyvinvointia parantavaksi prosessiksi.  
Toki edelleen liikunnallakin on oma osuutensa mukaanlukien terveellisten elä-
mäntapojen ja psyykkisen hyvinvoinnin kysymykset.  

Kela myönsi ET:lle ASLAK-kurssin, joka toteutetaan kolmessa jaksossa yh-
teensä 16 päivää, kaksi jaksoa on jo ollut ja viimeinen jakso on keväällä 2012. 
Kurssille osallistuu 10 jäsentä eri puolilta Suomea. Painotimme hakemukses-
samme Kelalle pienten työpaikkojen ongelmia ja osallistujat valikoituvatkin 
työpaikan koon mukaan. ASLAK koskee koko työyhteisöä ja esimiestä, yhteis-
työpäivään osallistuikin muutamia työnantajien edustajia. 

Olemme hakemassa Kelalta uutta kurssia. Saatuamme päätöksen, tiedotamme 
asiasta kotisivuillamme.

Kelan ohjeiden mukaan olet sopiva hakija, jos:
1. Työkyvyn heikkenemisen riskit ovat todettavissa, mutta sairausoireet ovat 

lieviä
2. Yleensä samassa työssä 3–5 viimeistä vuotta
3. Työvuosia tulee olla vielä jäljellä kuntoutuksen jälkeekin
4. Oireilua ja / tai poissaoloa aiheuttavien ongelmien oltava työhön liittyviä
5. Sairausloman määrä enintään 3–4 kk viimeisen 1–2 vuoden aikana ja 

eläketodennäköisyys pieni
6. Kuntoutusmotivaatio ja kuntoutusta tukevat elämäntavat tärkeitä
 
Vielä tarkennetaan, että ASLAK ei sovi sinun tilanteeseesi jos:
1. Monisairas, jonka pääasiallista terveysongelmaa ei voida esittää
2. Toipumisvaiheessa akuutin sairauden jälkeen
3. Selkäleikkauksen jälkeen akuuttivaiheessa
4. Vakava sairaus estää kuntoutuksen tuloksellisen toteutumisen

Lauantaina eli lähtöpäivänä oli 
vielä reisi-vatsa-pakarajumppa ikään 
kuin matkaevääksi ja niin jälleen oli 
viikko paketissa. Olipas ihanaa! Tera-
peuttisinta kurssilla kuitenkin olivat 
ne päivittäiset rämäkät naurut kurs-
sikavereiden kanssa. Kun meni esim. 
ruokalaan, ei tarvinnut etsiä, missä 
meidän ryhmä on. Meni vain sinne, 
mistä kuului kovaäänisin nauru. 

Keväällä 2012 tapaamme viimei-
sellä ASLAK -viikon jaksolla. Tuskin 
tämä tähän jää, sillä olemme olleet 
vakituisesti yhteydessä omien nettisi-
vujen kautta toisiimme myös kurssi-
viikkojen välisenä aikana toisiamme 
tukien ja kannustaen. 

SUOSITTELEN LÄMPIMÄSTI,

ARJA JAATINEN
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K
uulutko ihmisiin, joille 
syksyn alussa opiskelu ja 
harrastukset maistuvat, 
mutta pimeä vuodenaika 
lannistaa vähitellen in-
nostuksen? Työpaineet-

kin tuntuvat aikaisempaa vaativim-
milta. 

Et ole ainoa, sillä peräti 40 prosent-
tia maamme aikuisväestöstä kärsii 
kaamosväsymyksestä, ja noin prosen-
tilla oireilu etenee kaamosmasennuk-
seksi. Pimeys verottaa etenkin naisten 
voimia, sillä kolme neljästä kaamosoi-
reilijasta on naisia. 

Kaamosoireilu alkaa yleensä loka-
kuussa ja kestää helmikuulle, joilla-
kin jopa huhtikuun alkupuolelle asti. 
Tuntuuko tutulta? 

Ruokahalu ja varsinkin makeanhi-
mo lisääntyvät.  Unta tuntee tarvitse-
vansa enemmän, mutta vaikka nuk-
kuu pitempään, silti väsyttää.  Paino 
pyrkii nousemaan, kun ei jaksa liik-
kua ja syö normaalia tuhdimpaa ruo-
kaa. Talven mittaan voikin kertyä 
muutama lisäkilo. 

– Jos oireet ovat vaikeita, puhu-
taan kaamosmasennuksesta. Edellis-
ten oireiden lisäksi mieliala on silloin 
alavireinen tai ärtynyt, aikaisemmin 
mukavilta tuntuneet asiat eivät enää 
kiinnosta ja mielihyvän kokeminen 
heikkenee. Voi olla myös keskittymis- 
ja muistivaikeuksia, Terveyden ja hy-

Torju kaamosapeus 
Kaamos rasittaa, mutta periksi sille ei kannata antaa. 
Kirkasvalo ja liikunta ovat varsinainen tehopari.  
Ja muista hyvät ystävät ja työkaverit.

vinvoinnin laitoksen ylilääkäri Timo 
Partonen kuvaa. 

Lisää valoa! 
Päätä tänä syksynä, että karkotat kaa-
moksen alkuunsa. Siinä tärkein teh-
tävä on lisätä valoa aamuun. 

– Niukan valon vuoksi vuorokausi-
rytmit pyrkivät viivästymään ja uni-
valverytmi  häiriintyy. Kun kesästä 
siirrytään talvea kohti, ihmisen sisäi-
nen kello jää hieman jälkeen. Luon-
taisen väsymyksen aika siirtyy myö-
hemmäksi, ja nukkumaan meno 
viivästyy. Samoin käy heräämisajalle, 
ja aamulla on vaikea päästä ylös, Par-
tonen selittää ilmiön syytä. 

Talvella uni on laadullisesti myös 
heikompaa kuin kesällä. Yöuni muut-
tuu katkonaisemmaksi ja kevyem-
mäksi, vaikka piteneekin.  

Kirkkaina aamuina ja päivinä kan-
nattaa aina oleskella ulkona, jos sii-
hen on mahdollisuus. Jos teet työ-
matkasi pyörällä tai kävellen, saat 
samalla valoetua. Se ei kuitenkaan rii-
tä vuorokausirytmin tahdistamiseen. 

Hyvä kaamosväsymyksen torju-
ja on kirkasvalolamppu, jonka ääres-
sä kannattaa puuhailla yhtäjaksoises-
ti vähintään viitenä päivänä viikossa 
puolen tunnin ajan klo 6–9 välillä. 
Pitkin päivää tai vasta iltapäivällä kir-
kasvaloa ei kannata ottaa, sillä siitä ei 
ole osoitettu olevan hyötyä.
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Kirkkaina  

aamuina ja päivinä 

kannattaa aina  

oleskella ulkona.

Moni hankkii lampun kotiinsa, 
mutta useilla työpaikoillakin lamput 
alkavat yleistyä. Onnistuisikohan sel-
lainen omalla työpaikallasi? 

Ihan kaikille kirkasvalo ei sovi, 
vaan aiheuttaa päänsärkyä, pahoin-
vointia sekä silmien punoitusta ja ve-
tistystä.  Haittavaikutukset häviävät 
yleensä viikon sisällä, kun vain jatkaa 
hoitoa. 

Monet ovat saaneet avun myös sa-
rastusvalosta, jota otetaan viimeisen 
puolen tunnin ajan, ennen kuin he-
rää yöuniltaan.  Heräämisen ajankoh-
dan pitäisi osua klo 6- 9 välille. Timo 
Partosen mukaan kirkasvalon teho 
näyttää toistaiseksi olevan huomatta-
vasti parempi kuin sarastusvalon. 

– Kirkasvalo auttaa jopa 80 pro-
senttia sekä kaamosväsyneistä että 
-masentujista. Masentujat saattavat 
tarvita muita masennuksen hoito-
keinoja. Pimeyden vuoksi väsymys-
tä tuntevat saavat kiitettävää lisäapua 
kuntoilusta. 

Nyt liikkeelle! 
Muutaman vuoden takainen Sami 
Leppävuoren väitös toi esiin, että kun 
kirkasvalo ja liikunta yhdistetään, 
syntyy varsinainen piristysruiske. Jo-
kainen voi toteuttaa samaa ideaa ot-
tamalla aamulla kirkasvaloa ennen 
töihin lähtöä ja kuntoilemalla sään-
nöllisesti kolmesti viikossa 45 mi-

nuuttia – tunnin niin, että syke nou-
see ja hieman hengästyy.

– Kuntoliikunta kannattaa ajoittaa 
varhaisiltaan. Liikunnan jälkeen oli-
si hyvä olla 3–4- tuntia rauhallista ai-
kaa, ennen kuin menee nukkumaan. 
Muuten uni voi häiriintyä, Partonen 
muistuttaa.  

Jos ei pidä kuntoliikunnasta, sekin 
auttaa, ettei jää kokonaan sohvaperu-
naksi. Reipas päivittäinen kävelylenk-
ki on hyväksi.  

Lähes varmat hyvästit voi sanoa 
kaamosväsymykselle, kun ensin he-
rää sarastusvaloon, sitten ottaa kir-
kasvaloa arkisin, ja vielä kolmesti vii-
kossa käy jumppaamassa, pelaamassa 
tai mitä liikuntaa nyt haluaa harras-
taakin. 

Muista kaverit 
Kun mieli on maassa, ei oikein hu-
vita lähteä mihinkään. Töissäkin 
saattaa herkemmin vetäytyä omiin 
oloihinsa. Timo Partonen kehottaa 
kuitenkin sitkeästi pitämään hyvistä 
ihmissuhteista huolta, sillä on huo-
mattu, että sosiaalinen kanssakäymi-
nen suojaa masennukselta.

Uusi harrastus ja erilaisissa kult-
tuuririennoissa käyminen voivat ne-
kin katkaista syysankeuden.  Liikaa ei 
kannata touhuta, jotta ehtii nukkua 
tarpeeksi: riittävän pitkä yönuni vai-
kuttaa myös myönteisesti mielialaan. 
Jos kärsii unihäiriöistä, silloin sään-
nölliset nukkumaanmenoajat voivat 
auttaa.

Varsinaista täsmäruokaa tai lisä-
ravinteita, joilla voisi parantaa mie-
lialaa, ei Partosen mukaan ole. Tär-
keintä on syödä terveellisesti ja 
monipuolisesti niin, että saa valta-
osan energiasta aamun ja päivän ai-
kana. Iltapainotteinen, klo 20 jälkeen 
tapahtuva syöminen lihottaa.

MERJA PERTTULA 

KUVA ISTOCKPHOTO 

Valohoidon  
aakkoset
• Hanki lamppu, jonka valaistusvoi-

makkuus on vähintään 2 500 luk-
sia.  Katso, että hoitoetäisyys on 
oikea.  

• Oleskele valossa yhtäjaksoisesti 
aamuisin klo 6–9 välillä puoli tun-
tia vähintään 5 päivänä viikossa. 
Voit samaan aikaan lukea lehteä 
tai tehdä muuta, kunhan silmät 
ovat auki. Älä kuitenkaan tuijota 
suoraan lamppuun.  

• Aloita hoito, kun huomaat syksyllä 
kaamosoireita. Jos tiedät ennes-
tään, milloin ne tulevat, aloita 
hyvissä ajoin. Hoito alkaa tehota 
noin viikon jälkeen. Sitä jatketaan 
pimeän yli, muuten oireet palaavat 
parissa viikossa. 
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K
iire on kasvanut, työ 
kuormittaa henkisesti, yli 
800 000 suomalaista syö 
mielialalääkkeitä, olem-
me Euroopan ykkösiä 
työpaikkakiusaamisessa, 

myös asiakkaat ahdistavat vähintään-
kin sanallisesti… Onko tässä työelä-
män koko kuva? Emmekö voi sille mi-
tään? Väitän, että voimme.

Se, mihin huomio kiinnittyy, val-
taa mielen. Myönteiset tunteet laa-
jentavat näkökykyämme, parantavat 
suoritusta ja vaikuttavat jopa tervey-
teemme. Kielteiset puolestaan johta-
vat helposti energian loppumiseen 
ja pahaan mieleen, jopa masennuk-
seen. Siksi ei ole yhdentekevää, kum-
paa asennetta ruokimme.  

Myönteiset tunteet on liitetty 
myös onnellisuuteen. Eräässä tutki-
muksessa henkilökohtainen onnelli-
suus lisääntyi, kun tutkittavat alkoi-
vat viikon ajan laskea hetkiä, jolloin 
he olivat kiitollisia jostakin. Päivit-
täinen kannattaisi siis alkaa kiinnit-
tää huomiota siihen, mitä hyvää on 
tapahtumassa ympärillä. Lisäksi esi-
merkiksi luontokuvat, lapsien katse-
lu, lemmikkieläimet ja miellyttävät 
tilanteet laukaisevat ihmisessä piile-

TYÖNILO 
– pää(n)asia tai Kaamoksen 
kimppuun kynä hampaiden välissä

viä myönteisiä voimia ja luovuutta ja 
niillä on jopa tervehdyttävä vaikutus. 
Vastapainoksi taas on havaittu, et-
tä negatiivisilla tunteilla, joita muun 
muassa pitkäkestoinen stressi synnyt-
tää, näyttää olevan yhteyksiä jopa 
muistisairauksien, kuten Alzheimerin 
taudin, syntyyn. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan maail-
man katsominen vaaleanpunaisten 
lasien lävitse vaan tietoisuuden laa-
jentaminen niin, ettei tarkastella vain 
uhkia vaan myös monia mahdolli-
suuksia. Negatiivisetkin tunteet ovat 
sallittuja ja tarpeellisia.

Kielteisten tunteiden vallassa ihmi-
sen keho kiristyy ja hänen arvioin-
tikykynsä kutistuu – huomaamat-
tomasti ja automaattisesti. Eräässä 
tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin kat-
somaan piirrettyjä elokuvia ja arvioi-
maan niiden huvittavuutta. Toisten 
piti tehdä sama asia lyijykynä huu-
lien välissä ja toisten hampaiden vä-
lissä, jolloin he tahtomattaan jännit-
tivät niitä lihaksia, joita käytetään 
hymyillessä. Lyijykynä tiukasti huu-
lien välissä ei pysty hymyilemään. 
Hymylihaksiaan käyttäneet pitivät 
elokuvaa hauskempana. 

Ala siis päivittäin kirjoittaa ylös het-
kiä, joista olet iloinen. Työssä, va-
paa-aikana, asiakkaiden kanssa. It-
se sain viime viikonloppuna kunnon 
tällin, oikean iloiskun Vaalan lukion 
50-vuotisjuhlissa, vaikka ajokilomet-
rejä kertyikin tuhat. Sain olla muka-
na muistelemassa omia kouluaikoja-
ni. 

Kiittelin silloista rehtoriani avaramie-
lisyydestä. Valtasimme nimittäin yh-
den koulun varastohuoneen, ristim-
me sen seksikopiksi ja paransimme 
siellä maailmaa uusimpia levyjä soi-
tellen. Ja laulunopettajaani, joka ko-
rotti vielä numeroanikin keskikou-
lun viimeisellä luokalla. Hän liikuttui 
silminnähden palautteestani. Kii-
tin myös äidinkielen opettajaani sii-
tä, että hän kannusti minua kirjoit-
tamaan asia-aineiden sijasta luovasti. 
Hän on osasyyllinen siihen, että elo-
kuussa pullahti painosta uusi kirja-
ni, jossa on asian lisäksi paljon tari-
noita ja työn ilon reseptejä – Työnilo  
(WsoyPro). Siitä löydät lisää peruste-
luja, miksi työnilo on pää(n)asia.

MARJA-LIISA MANKA
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Kaamoksen karkotus
Olen syntynyt Utsjoella 1950-luvun alussa ja asunut suuren 
osan elämästäni täällä. Vaikka  Utsjoki vaikuttaa ehkä joiden-
kin mielestä nuivalta paikalta, viihdyn täällä.

Selkeät erot vuodenaikojen välillä  tuo vaihtelua vuotuiseen 
elämänkiertoon.

Jokaisella vuodenajalla on tarkoituksensa kun eletään luon-
nosta ja luonnon lähellä.

Aurinko painuu horisontin taakse  marraskuun lopussa ja il-
mestyy  tammikuun puolivälin paikkeilla. 

On kuitenkin harhaluulo, että tuolloin paikallinen väestö ui-
nuisi hämärän pois.

Kaamosaika on poroerotusten valta-aikaa.  Erotusaitoja va-
laisevat  valonheittimet, poromiesten kämpissä loistavat säh-
kövalot. Päivien hämäryydellä ei ole samaa merkitystä kuin en-
nen, jolloin kilpailtiin valon kanssa. 

Omassa työssäni Saamelaisneuvostossa kaamos usein mer-
kitsee monia kokouksia pitkien välimatkojen päässä. Maantiellä 
hämäryys ja pimeys merkitsee tarkkaavaisena oloa autolla aja-
essa. Kaamoksen aikaan vältän autolla ajoa, pitkillä matkoilla 
pimeys tuntuu nielevän syövereihinsä. 

Maantiellä pimeys siis haittaa. Muutoin kaamos ei merkitse 
sen kummempaa, se on luontainen osa pohjoista elämää.  Aa-
muisin saattaa väsyttää enemmän, mutta sehän hoituu sillä, 
että menee nukkumaan aikaisemmin kuin muutoin. 

Kaamosta ei tarvitse karkottaa, se tulee joka vuosi ilman et-
tä siitä tekee sen suurempaa numeroa.

Eikä kaamoksen sinistä hämäryyttä ja sen tuomaa tunnel-
maa  voi kokea muulloin. 

LEENA AIKIO UTSJOELTA

Kesän jälkeen pimeys voi vaikuttaa 
negatiivisesti ja aiheuttaa ylimääräis-
tä väsymystä. Kun tietää, että pitkä ja 
pimeä talvi on tulossa, on keksittä-
vä positiivisia asioita, jotta jaksaa kaa-
moksen läpi. Minulle  ehdottomasti paras  
keino kaamoksen torjumiseen on matkus-
taminen jonnekin lämpimään ja aurin-
koiseen tropiikkiin viikoksi tai pariksi. 
Olemme suunnitelleet avomieheni kans-
sa Thaimaan matkaa tammikuulle. Kun 
matka on varattu, jaksaa paremmin syk-
syn ja alkutalven läpi, kun on jotain mitä 
odottaa. 

Ennen matkaa kuitenkin voi nauttia 
monesta muusta asiasta täällä Suomessa, 
kuten esimerkiksi mökkeilystä myöhään 
syksyyn. Vaikka ulkona on synkkää, voi 
arkea piristää kynttilöillä ja katsomalla 
hyviä elokuvia perheen ja ystävien kans-
sa. Lisäpuhtia arkeen antaa mm. syksyi-
sin alkavat jumpat. Liikunta antaa sekä 
henkistä että fyysistä voimaa. Kannattaa 
myös syödä C-vitamiinipitoisia hedelmiä 
ja marjoja. On myös hetkiä jolloin suk-
laan syönti auttaa :) 

Aurinkoista syksyä kaikille!

NINNI BERGMAN ESPOOSTA
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 2.3. käytiin katsomassa Muskettisotureiden seikkailuja 
Linnanmäen Peacock-teatterissa. Noin 50 naispuolista 
jäsentä ihaili mm. Veeti Kalliota.

 2.–3.4. kokoonnuttiin Omat edut ja oikeudet –viikonloppu-
kurssille Naantalin kylpylään. Viikonlopun aikana 
käytiin läpi keskeisimmät työsuhdetta määrittelevät 
lakipykälät, joita työsuhdeasiamies Leila Bruun ERTO:n 
toimistosta käänsi mahtavalla asiantuntemuksellaan 
selkokielelle lähes 50 kuulijalle.

 7.4. käytiin elokuvissa Tampereella katsomassa Oscar-
voittaja Black Swania

 19.4. tavattiin lähetystöjen paikalta palkattua henkilökun-
taa Helsingissä. Tapaamisen tiimoilta toteutettiin 
työsuhdeasioita käsittelevä kysely, jonka tulokset 
luovutettiin 29.9. ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.

 21.5. pidettiin kevätkokous Hotelli Vantaassa Vantaan Tik-
kurilassa, kokoukseen osallistui 46 jäsentä. Kokouksen 
jälkeen kuultiin Tom Lundbergin esitys ”Näin teen 
toiveista totta” ja osanottajat saivat kesälukemiseksi 
Tom Lundbergin kirjan em. aiheesta. 

 21.–24.5. tehtiin jäsenmatka Berliniin. Matkalle osallistui 
42 henkeä. Sunnuntaina ohjelmassa oli yhteinen 
kiertoajelu ja lounas, muuten tutustuttiin omatoi-
misesti sekä Berliniin tarjoamaan kulttuuriin että 
ostosmahdollisuuksiin. 

 7.6. risteiltiin kauniissa alkukesän illassa Helsingin 
edustalla höyrylaiva Norrkullalla. 

 11.6. rentouduttiin hellesäässä Tampereella Sauna Open 
Air –metallifestareilla. Festivaali ylsi tänä vuonna 
yleisöennätykseen, eikä ihme, huomioon ottaen 
loistava sää ja huippuesiintyjät.

 8.7. ERTOn Pohjois-Karjalan aluejärjestö teki ET ry:n 
avustamana retken Kuopion Viinijuhlille helteisessä 
kesäsäässä. Retkelle osallistui 20 henkilöä.

 13.–15.7. oltiin mukana ERTO:n ja muiden STTK:laisten liittojen 
kanssa Suomi Areenassa Porissa 

 13.8. ERTOn Pohjois-Savon aluejärjestö järjesti jäsenpäivän 
Kuopiossa Viinitila Alahovissa, jossa oli mukana 
alueen ET:läisten lisäksi myös yhdistyksen hallituksen 
jäseniä. ET:n joukkue osallistui myös savolaisiin 
olympialaisiin.

 16.8. ”Kaameat pomot” naurattivat lähes 90 ET:läistä 
Helsingissä. Onneksi vain valkokankaalla, todellisuu-
dessa tilanne olisi oikeasti kaamea. Tavoitteenamme 
on hyvä ja asiallinen johtaminen kaikilla työpaikoilla.

ET:ssä tapahtunutta 



KAIPAAMME SÄHKÖPOSTIOSOITETTASI
Viestinnän sujumiseksi on tärkeää, että ERTOlla on tiedossaan 
ajan tasalla olevat yhteystietosi. Tiedotamme ajankohtaisista 
asioista ja kutsumme tapahtumiin sähköpostilla, joten toimi-
va sähköpostiosoite on tärkeä. Saamme yhteystietosi ERTO:n 
jäsenrekisteristä.

Kesällä arvoimme toimivien sähköpostiosoitteiden kesken 
400 euroa kesälomarahaa. Ohessa Minna kertoo siitä, kuinka ai-
koo rahan käyttää. Oletko Sinä mahdollisesti seuraava voitta-
ja? Tämä on helppoa ja huokeaa osallistumista, ilmoitat vain 
ERTO:lle toimivan sähköpostiosoitteesi. 

Jos nimesi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköposti-
osoitteesi tai jokin muu yhteystietosi muuttuu, niin  kerro siitä 
sähköpostilla jasenpalvelu@erto.fi tai päivitä tiedot ERTO:n si-
vuilla http://www.erto.fi.
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Moi,
Sain kesäloman ensimmäisellä viikolla soiton tuuraajal-
tani Ninalta. Mietin, mitä olinkaan unohtanut kertoa vai 
oliko nyt jotain uutta tapahtunut muutoksissa vellovan 
vientimme kanssa, vai oliko kenties Ninan syksylle odo-
tettu vauva ilmoitellut tyytymättömyytensä Ninan työn-
tekoon.

Hän kertoi, että olin saanut sähköpostiini viestin, että 
olen voittanut jotain. Sanoin vaan, että ne on niitä mai-
nosjuttuja. Hän sai kuitenkin minut vakuuttuneeksi, että 
kannattaisi soittaa. Vieläkään en oikein uskonut voittanee-
ni mitään oikeasti.

Soitin kuitenkin ja sain kuulla, että olen voittanut ar-
vonnassa aktiivisten sähköpostiosoitteiden kesken S-ryh-
män 400 € lahjakortin! Jee. mutta vieläkin olin epäluuloi-
nen. Uskon vasta kun näen. Mutta niin se tuli perille, ihan 
oikeasti olin voittanut!

Kesäloma on vietetty, mutta syksyksi suunnittelemme 
perheen kanssa, lahjakortin ansiosta, ihanaa minilomaa 
ehkä Flamingoon tai ehkäpä Tallinnaan tai sitten talven 
tullen Tahkolle!

Lomahaaveilun ohella työskentelen pienehkössä kemi-
analan yrityksessä varastoesimiehenä. Toimenkuvaani kuu-
luu mm. raaka-aineiden tilaaminen, varastosaldojen seu-
raaminen ja vienti. Työyhteisömme on pieni ja koostuu 
hyvin erilaisista ihmisistä, se lienee viihtymisen salaisuus.

Toivotan kaikille hyvää syksyä ja viihtymistä työssä!
MINNA LINDHOLM

Tutkimuspyyntö  
yli 50-vuotiaille:  
Kirjoita työssä jatkamisesta

Työssä vai eläkkeelle? Kirjoita siitä, mikä 
vaikuttaa työssä jatkamiseen

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on vaadittu, että 
suomalaisten tulisi jatkaa työssä entistä pidempään. Työs-
sä jatkamiseen liittyviä päätöksiä tehdään kuitenkin eri-
laisissa elämäntilanteissa, joten myös ratkaisut ovat eri-
laisia.

Teen väitöskirjaa yli 50-vuotiaiden työssä jatkamista 
koskevista mietteistä. Kuullakseni asianomaisia itseään 
pyydän Sinua jakamaan omat kokemuksesi ja ajatuksesi 
työssä jatkamisesta sekä kertomaan
• Mitkä asiat vaikuttavat/vaikuttivat Sinun kohdallasi 

työssä jatkamiseen tai eläkkeelle siirtymiseen?
• Miten kuvailet omaa työkykyäsi ja työssä viihtymistäsi?
• Millainen vaihtoehto työssä jatkaminen Sinulle on/oli?

Kirjoittamalla näistä kysymyksistä voit saada äänesi kuu-
luville ja osallistua tutkimukseni kautta päivänpolttavaan 
keskusteluun eläkeiästä.

Kirjoitusmuoto on vapaa, samoin kirjoituksen pituus. 
Voit lähettää kirjoituksen nimimerkillä tai nimellä, mut-
ta huolehdin siitä, että kirjoittajien henkilöllisyys ei käy 
tutkimuksestani ilmi. Tulkintoja varten toivon Sinun kui-
tenkin mainitsevan ikäsi, ammattisi ja koulutuksesi sekä 
kuvailevan lyhyesti koko työhistoriaasi. Joitakin kirjoitus-
keruuseen osallistuneita haastatellaan, joten halutessasi 
voit kirjata taustatietojesi yhteyteen myös tarkemmat yh-
teystietosi.

Lähetä kirjoituksesi 31.1.2012 mennessä osoittee-
seen: Katri Halen, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskunta-
politiikka,  
PL 18, 00014 Helsingin yliopisto.

Laita kirjekuoreen tunnus ”Työssä jatkaminen”.  
Voit myös lähettää kirjoituksen sähköpostiosoitteeseen:  
katri.halen@helsinki.fi 

Ota kirjoituksesta itsellesi kopio tai pyydä palaut-
tamaan se, jolloin minä kopioin sen käyttööni. Vastaan 
mielelläni mahdollisiin kirjoituksia tai tutkimustani kos-
keviin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin, 
Katri Halen 
sähköposti: katri.halen@helsinki.fi , puh: 050-5640771
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P
alkansaajan ansiopäivära-
ha lasketaan työttömyyt-
tä edeltävän, vähintään 
34 kalenteriviikon työssä-
oloehdon täyttävän ajan 
vakiintuneesta palkasta. 

Työaika on oltava pääsääntöisesti ku-
nakin kalenteriviikkona 18 tuntia. 
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, 
vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viik-
koja voi kerätä välittömästi työttö-
mäksi työnhakijaksi ilmoittautumista 
edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen 
tarkastelujakson aikana. Lisäksi edel-
lytetään, että työstä maksettu palkka 
on ollut työehtosopimuksen mukai-
nen. Ellei alalla ole työehtosopimus-
ta, palkan on oltava kokoaikatyöstä 
vähintään 1 071 euroa kuukaudessa.  

Palkansaajan ansiopäiväraha voi 
muodostua myös useammasta osa-ai-
katyöstä tai keikkatyöstä. Päivärahaan 
voidaan huomioida tällöin enintään 
alan enimmäistyöaika tai jos alalla ei 
ole enimmäistyöaikaa, niin 40 tuntia 
kalenteriviikossa.  

Ansiopäivärahan suuruus
Palkkatulosta vähennetään lomara-
hat ja lomakorvaukset. Näiden erien 
lisäksi vähennys, joka vastaa palkan-
saajan työeläke- ja työttömyysvakuu-
tusmaksuja sekä sairausvakuutuksen 
päivärahamaksua. Vähennys on 3,67 
prosenttia vuonna 2011 täyttyvis-
sä työssäoloehdoissa. Prosenttimäärä 
vaihtelee vuosittain.  

Työttömyysetuuden taso 
ja siihen liittyvän palkkatodistuksen merkitys

Työttömyyskassan maksamat etuudet voivat määräytyä kolmella eri tavalla:

tehty vähintään 18 tuntia. Jos työtä 
on tehty esimerkiksi kahtena päivänä 
viikossa yhteensä 18 tuntia, lasketaan 
näiden kahden päivän tulo koko vii-
kon työtuloksi. 

Ansiopäiväraha on vähintään 80 
prosenttia aiemmasta, ilman lapsiko-
rotuksia lasketusta ansiopäivärahasta, 

Etuus

Perusosa
= peruspäiväraha
25,74 euroa/päivä

Ansio-osa palkan 105-
kertaiseen perusosaa
= 2702,70 euroon asti

Ansio-osa 
ylimenevältä 
osalta 

Ansiopäiväraha peruspäiväraha 45 % 20 %

Ansiopäiväraha 
korotetulla ansio-
osalla peruspäiväraha 57,5 % 35 %

Ansiopäiväraha 
muutosturvan 
ansio-osalla peruspäiväraha 65 % 37,5 %

Kun kuukautta kohti laskettua palk-
kaa muunnetaan päiväpalkaksi tai 
päinvastoin, katsotaan kuukauteen 
sisältyvän 21,5 päivää. Päivärahatau-
lukkoa voi katsoa esimerkiksi työttö-
myyskassojen yhteisjärjestön sivuilta 
www.tyj.fi 

Ansiopäivärahan uudelleen  
määrittely ja 80 prosentin suoja 
Ansiopäiväraha määritellään aina uu-
destaan, kun 34 kalenteriviikon työs-
säoloehto täyttyy 28 kalenterikuu-
kauden aikana. Samalla aloitetaan 
uusi 500 päivän enimmäisajan las-
keminen. Uusi päivärahan määritte-
ly tehdään, vaikka entisessä 500 päi-
vän laskurissa olisi maksamattomia 
päiviä. 

Uuteen ansiopäivärahan määri-
tykseen huomioidaan palkat sellai-
silta kalenteriviikoilta, joina työtä on 
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Karenssi  
on 90  
päivää.T 

yöttömyyskorvausta ei saa 
välttämättä heti, jos sanot 
itsesi irti työstä. Karenssi on 
90 päivää.   

Jos työntekijä irtisanou-
tuu työstään ilman pätevää syytä tai 
itse aiheuttaa työsuhteen päättymi-
sen, asettaa työ- ja elinkeinotoimisto 
90 päivän karenssin työsuhteen päät-
tymisestä lukien. Asiaa ei voi yleensä 
korjata jälkikäteen, jos ei ole esimer-
kiksi terveydellistä syytä työstä eroa-
miseen. Työ- ja elinkeinotoimisto 
vaatii lääkärintodistuksen asiasta. 

Työttömyyskassa sitoo työ- ja elin-
keinotoimiston antama lausunto ka-
renssista. Työttömyyskassa ei voi siitä 
poiketa antaessaan päätöstä. 

Pätevä syy 
Työttömyysturvalain mukaan hen-
kilöllä on pätevä syy erota työstään 
muun muassa, jos hänellä on työso-
pimuslain tarkoittama purkuperus-
te tai työtä ei voida hänen työkykyn-
sä perusteella pitää hänelle sopivana. 
Henkilöllä voi olla myös muu pätevä 
syy, esimerkiksi se, että perhe muut-
taa aviopuolison työn vuoksi toisel-
le paikkakunnalle työssäkäyntialueen 
ulkopuolelle. Oikeuskäytännössä pä-
teviä syitä eivät olleet lastenhoitovai-
keudet, matkustusvaikeudet, työajan 
pituus, palkanmaksuvaikeudet tai 
vastaavat hankaluudet.  Esimerkik-
si lastenhoitovaikeuksiin on haetta-
va mahdollisesti tarvittavaa lisäapua. 

Älä sano itseäsi irti 
työstäsi ”omin päin” 
– taloudelliset seuraukset  
eivät ole välttämättä hyvät  

Ole tarkkana, jos työnantaja eh-
dottaa irtisanomisilmoituksen sijasta 
työsuhteen päättämisestä sopimalla.
Jos sovit työsuhteen päättämisestä, 
se voi johtaa myös 90 päivän karens-
siin. Voit menettää myös tavallista 
korkeampaa maksettavaa päivärahaa 
eli ns. korotetun ansio-osan ja muu-
tosturvan ansio-osan.    

Ota aina yhteys liittoon tai 
työsuojeluviranomaiseen ennen 
kuin eroat työstä. 

Mikäli keskustelusi työnantajan 
kanssa eivät johtaisi mahdollisten 
epäkohtien selvittämiseen tai korjaa-
miseen, pitäisi ensin kääntyä liiton tai 
työsuojelupiirin puoleen.  Et voi itse 
päättää, onko sinulla pätevä syy erota 
työstä, esimerkiksi oletko sopimaton 
työtehtävään tai kiusataanko sinua 
työpaikalla. Korvauksetonta määrä-
aikaa ei tule asettaa työttömyysturva-
lain tavoitteeseen nähden esimerkik-
si silloin, jos työnantaja on arvioinut 
työntekijän soveltumattomaksi työ-
hön, mutta soveltumattomuutta ei 
voida lukea työntekijän viaksi tai lai-
minlyönniksi. 

mikäli 500 päivän enimmäisaika ei 
ole täyttynyt ennen uuden päivära-
han edellytyksen täyttymistä. 

Palkkatodistuksen merkitys 
Palkkatodistus on toimitettava 34 
viikolta välittömästi työttömyyttä 
edeltävältä ajalta. Tarkastelujakso-
na on 28 kuukautta. Tarkastelujak-
soa voi pidentää hyväksyttävästä 
syystä seitsemän vuotta (esimer-
kiksi sairaus, alle 3-vuotiaan lapsen 
hoito kotona, opiskelu). Palkkato-
distus on esitettävä tässä tilantees-
sa pidennysaika pois lukien vas-
taavasti yhteensä 34 viikon ajalta 
välittömästi ennen työttömyyttä. 

Palkkatodistuksesta tulee ilme-
tä eriteltynä saatu lomaraha ja lo-
makorvaus sekä muut poikkeavat 
ennakonpidätyksen alaiset tulot 
(esimerkiksi ns. kultainen käden-
puristus). Palkkatodistuksessa tulee 
ilmetä myös siihen sisältyvät pal-
kattomat jaksot ja poissaolot. Jos 
olet ollut työssä useammalla työn-
antajalla, esitä kaikilta työnanta-
jilta tarvittavat palkkatodistukset. 
Todistuksista tulee ilmetä työnan-
tajan yhteystiedot.

Palkkatodistuksesta voisi ilme-
tä kalenteriviikkojen palkat, jois-
sa työaika on alle 18 tuntia kalen-
teriviikossa, koska näitä viikkoja ei 
huomioida päivärahan tasossa.     
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Laadukas 

oppimisympäristö 

voidaan saavuttaa aidon 

työelämäkumppanuuden 

avulla.

T
ulevaisuudessa ammatillisen 
koulutuksen oppiminen to-
teutuu entistä enemmän työ-
paikoilla. Opettajan ja opis-
kelijaa työssäoppimisjaksolla 

ohjaavan työpaikkaohjaajan roolit 
muuttuvat oleellisesti, kun oppimi-
nen ja arviointi siirtyvät työelämään. 
Ammattioppilaitoksen tehtävänä on 
antaa tähän kehitykseen oma panok-
sensa ja tukensa työpaikoille

Työelämäkumppanuuteen perus-
tuvan Ammattisilta-hankkeen 
aikana on noussut esille tarve lisä-
tä niin opettajien kuin työpaikkaoh-
jaajien ohjaus- ja arviointiosaamis-
ta. Opettajien pedagogisia keinoja ja 
välineitä ohjata työssäoppimista tuli-
si lisätä. Opettajilla on runsaasti teo-
reettista tietämystä, mutta heillä ei ai-
na ole toiminta- ja soveltamistapaa 
tämän osaamisen hyödyntämiseen. 
Myöskään työssäoppimisen mahdol-
lisuudet oppimisen edistäjänä eivät 
aina hahmotu riittävästi. Työpaikka-
ohjaajien haasteena on nähdä kaikki 
mahdolliset tilanteet, joissa opiskelija 
voi oppia. Työpaikkaohjaaja osaa hy-
vin näyttää opeteltavat työtehtävät, 

Kohti työelämäkumppanuutta
Ammatillisen koulutuksen arviointi yhä enemmän työpaikoille

mutta perustelut toiminnalle jäävät 
usein oppimisen kannalta riittämät-
tömiksi. 

Laadukas oppimisympäristö voi-
daan saavuttaa aidon työelämä-
kumppanuuden avulla. Siinä opetta-
ja arvostaa työpaikkaohjaajan roolia 
oman ammattialansa asiantuntijana 
ja työelämä puolestaan arvostaa opet-
tajan roolia oppimisen, opetuksen, 
ohjauksen ja arvioinnin asiantuntija-
na. Oppilaitoksen ja työelämän kult-
tuurit ovat erilaisia, joten haasteena 
on työelämäyhteistyön muuttaminen 
kehittämiskumppanuudeksi. Siinä ko-
rostetaan tasavertaisen yhteistyösuh-
teen luomista.

Työssäoppimalla ammattilaiseksi
Kaikkiin nuorten ammatillisiin pe-
rustutkintoihin sisältyy vähintään 20 
opintoviikkoa eli noin puoli vuotta 
työssäoppimista, josta osan voi suo-
rittaa myös ulkomailla. Aikuiskou-
lutuksessa työssäoppimisen kesto 
vaihtelee kunkin opiskelijan henki-
lökohtaisen tarpeen mukaan. Työs-
säoppiminen on vuorovaikutteis-
ta koulutusta, jossa osa tutkinnosta 

opitaan työpaikalla työtä tehden. 
Työpaikalla työssäoppijaa ohjaa työ-
paikkaohjaaja, joka on oman alansa 
kokenut ammattilainen. 

Oppilaitoksen tehtävänä on pereh-
dyttää ja tukea sekä opiskelijaa että 
työpaikkaohjaajaa ennen työssäoppi-
misjakson aloittamista ja sen aikana. 
Ekamissa ja KSAO:ssa järjestetään 
työnantajille ja ohjaajille kahden 
opintoviikon laajuista työpaikkaoh-
jaajakoulutusta. Koulutus on modu-
loitu teemoihin ja sen voi nyt suorit-
taa myös verkossa.

Työssäoppiminen antaa opiske-
lijalle kokemuksia alan työtehtävis-
tä, parantaa ammattiosaamista ja 
se voi olla mahdollisuus löytää työ-
paikka koulutuksen päätyttyä. Työn-
antajille työssäoppimispaikan tar-
joaminen mahdollistaa uusien 
työntekijöiden joustavan rekrytoin-
nin. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa 
antaa mahdollisuuden vaikuttaa alan 
opetussuunnitelman, opetuksen ja 
työssäoppimisjaksojen käytäntöihin 
(sekä mahdollisuuden henkilöstön 
kehittämiseen ja sitä kautta yrityksen 
kilpailukyvyn vahvistamiseen).
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Joskus työttömyys päättyy ammatin 
vaihdon kautta unelmiensa työhön
Työttömyys voi olla mahdollisuus vaihtaa ammattia itselleen 
mielekkäämpään. Työttömänä voi kokeilemalla etsiä itselleen uuden 
ammatin, tai kouluttautua sellaiseen.

Ammatinvalintapsykologi Lii-
sa Kautiainen katsoo amma-
tin vaihtamista suunnittele-
vien kanssa ensimmäiseksi, 

kuinka valmiita he ovat lähtemään 
eteenpäin. Onko surutyö jo entisen 
ammatin harjoittamisen menettämi-
sestä jo tehty, vai pitääkö käsitellä me-
netystä vielä. Kun ammatin vaihtaja 
on hyväksynyt vanhan ammattinsa 
kuuluvan menneisyyteen, Kautiainen 
pureutuu hänen taustoihinsa.

– Katson hänen koulutustaan ja 
työhistoriaansa: onko siellä mitään 
sellaista, josta saataisiin aineksia tule-
vaisuuteen. Joskus henkilö on halun-
nut vaihtaa ammattia, johon hän ei 
ole koskaan hirveästi halunnut. Lä-
pikäymällä taustoja hän voi sitten 
muistaa jonkin unelman, josta ryh-
dytään tekemään hänelle uutta am-
mattia. Minun tehtäväni on tukea ja 
rohkaista, jotta hän tuntisi unelman 
toteutumisen mahdolliseksi, Keski-
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimis-
ton Oriveden toimipisteessä työsken-
televä Kautiainen kertoo.

Unelman muistaminen ja siihen 
tarttuminen sytyttää sisäisen palon: 
oma juttu on taas löytynyt. Palaset 
ovat loksahtaneet paikalleen, ja am-
matin vaihtotilanne ei olekaan enää 
katkos elämäntarinassa.

– Onnistuneessa ammatin vaihto-
prosessissa henkilö saa ajatuksensa 
järjestykseen, ja löytää itsensä. Aluk-

si asiakkaani ovat usein tuskastunei-
ta, sillä he tietävät haluavansa jota-
kin, mutta eivät vielä tiedä, mitä.

– Työttömäksi jääminenhän on ta-
vallisesti melkoinen järkytys, mutta 
monesti myöhemmin tilanne näh-
dään hyvänä käänteenä. Varsinkin 
sellaisille, jotka ovat vain luisuneet 
edelliseen ammattiin. Työttömyys on 
sitten ollut keino ensimmäistä kertaa 
valita itselleen mieluinen työ.

Kautiainen myös selvittää, haluaa-
ko ammatin vaihtaja uuteen ammat-
tiin joitakin yhtymäkohtia vanhaan, 

vai siitä tyystin eroon. Vaihtajia on 
kumpaankin leiriin.

Työkokeilulla voi osoittaa  
soveltuvuutensa alalle
Korkeakoulututkinnon omaavan am-
matin vaihtajan kanssa Liisa Kau-
tiainen pian selvittää, onko asiakas 
joustavin ja avoimin mielin liikkeel-
lä. Kuinka tärkeää hänelle on se, että 
uuteen ammattiin vaaditaan korkea-
koulututkinto.

– Usein sillä ei ole väliä kuten palk-
katasokaan ei tavallisesti ole asiakkaan 
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tärkeysjärjestyksessä ensimmäisillä si-
joilla. Asiakkaat haluavat ennen kaik-
kea, että uusi työ tuntuisi mielenkiin-
toiselta, ja tarjoaisi sopivasti haasteita.

– Nythän korkeakoulututkinnon 
omaavan työttömän työnhakijan on 
mahdollista niin halutessaan opiskella 
toinenkin tutkinto tiettyjen edellytys-
ten täyttyessä, Kautiainen muistuttaa.

Korkeakoulutetun ammatin vaihta-
jan täytyy varautua selittämään vähän 
enemmän, jos hän pyrkii matalam-
man koulutustason ammattiin. Pitää 
perustella aika hyvin vaikkapa tarjoi-
lijakurssille hakeutumisen motiivia.

– Voi käyttää tukena soveltuvuu-
destaan alalle esimerkiksi työkokeilun 
päätteeksi saatua palautetta työpai-
kasta. Suosittelen kaikille ammatin-
vaihtajille työkokeilua, sillä siten hen-
kilölle selviää, onko kulloinenkin työ 
hänen juttunsa. Työkokeilu voi kestää 
muutamankin kuukauden, ja henkilö 
voi tutustua halutessaan myös enem-
män kuin yhteen alaan.

Suuntaa heti katseesi  
tulevaisuuteen
Joskus henkilön korkeakoulututkin-
to on toiselta alalta kuin mitä hän 
on sitten tehnyt työkseen. Silloin Lii-
sa Kautiainen palaa koulutuspohjaan 
nähdäkseen, onko siellä aineksia uu-
teen työhön tietoja päivittämällä.

– Löytyy monenlaisia pätevöity-
mis- ja täydennyskoulutuksia. Am - 
mattikorkeakoulujen erikoitumiskou-
lutukset ovat myös hyviä vaihtoehto-
ja. Kaiken kaikkiaan niiden aikuiskas-
vatuspuoli on suunniteltu aikuisille 
ihmisille, joille tiivistahtinen ja jous-
tamaton opiskelu ei sovi. Ja siellä pää-
see opiskelemaan muiden kaltaisten 
parissa, joilla on jo työkokemusta, 
mutta hakevat uutta suuntaa.

– Työkokemus toiselta alalta on 
kyllä sitten plussaa hakiessaan uudel-
ta alalta töitä, Kautiainen sanoo.

Kautiainen pohtii, että käytännön 
läheinen työkokemus antaa parem-

mat mahdollisuudet työllistyä uudel-
le alalle kuin teoreettisempi työura. 
Työelämän tunteminen yhdessä tut-
kinnon päivittämisen kanssa ovat hy-
vät eväät uudelle elämälle. Kautiainen 
vielä neuvoo kutakin työttömyyden 
kautta ammatin vaihtoa pohdiskele-
via, että kannattaa toimia ennemmin 
kuin myöhemmin. Työllistyminen 
on sitä helpompaa, mitä lyhyemmäk-
si työttömyysjakso jää.

– Olisi hyvä hankkiutua mahdol-
lisimman pian työ- ja elinkeinotoi-
mistojen palvelujen pariin. Me am-
matinvalintapsykologit autamme 
rakentamaan tulevaisuutta, ja myös 
esimerkiksi koulutusneuvojilta voi 
löytää suunnan eteenpäin.

Vinkkejä ammatin vaihtoon
Ammatin vaihto voi onnistua esi-
merkiksi oppisopimuskoulutuksen 
kautta. Oppisopimuskoulutus on 
määräaikaisessa työsuhteessa tapah-
tuvaa ammatillista koulutusta, jo-
ka sisältää ammattioppilaitoksissa 
tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjes-
tettäviä tietopuolisia kursseja. Näin 
ollen koulutuksen aikana noudate-
taan alan työehtosopimusta palkkoi-
neen ja lomaoikeuksineen. Katso li-
sää http://www.oppisopimus.net/

Myös yrittäjyys saattaa olla väylä 
uuteen ammattiin. Katso lisää http://
www.yrityssuomi.fi/

Tampereen työ- ja elinkeinotoimis-
ton ammatinvalintapsykologi Kari 
Kilpeläisen nettivinkkejä amma-
tin vaihtoon:

Koulutusnetistä saa tietoa alkavis-
ta, tutkintotavoitteisista nuorten ja 
aikuisten koulutuksesta eri oppilai-
toksissa: http://www.koulutusnetti.fi/

Opintoluotsi kertoo monipuolises-
ti koulutuksesta aina koulutusalois-
ta opiskelun rahoittamiseen: http://
www.opintoluotsi.fi/

Ammattinetti on tarkoitettu kaikil-
le, jotka etsivät kuvauksia ammateis-
ta, ammattialoista ja työtehtävistä: 
http://www.ammattinetti.fi

AVO ammatinvalintaohjelma on 
tarkoitettu erityisesti henkilöille, jot-
ka pohtivat ammatti- ja koulutusva-
lintoja peruskoulun tai lukion pohjal-
ta: http://www.mol.fi/avo/

ForeAmmatti-palvelusta saa kat-
tavan kokonaiskuvan kunkin amma-
tin työllisyysnäkymistä ja työnanta-
jien arvostamista osaamisista: http://
www.foreammatti.fi

MIA HEMMING

KUVITUKSET ISTOCKPHOTO
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LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS 
viikot 8/2012–34/2012

Hakijan nimi:  _______________________________________________________

Osoite:  ____________________________________________________________

Sähköposti:  _________________________________________________________

Puhelin: ____________________________________________________________

Työpaikka: __________________________________________________________

LOMAMÖKIT

Molemmissa mökeissä on hyvä varustelutaso; astiat, astianpesukone, mikro, TV, 
video, radio/cd-soitin, hiustenkuivain, kiharrin, kuivauskaappi, autopistoke sekä 
vuodevaatteet ja pyyhkeet. Tonttulassa myös pyykinpesukone.

Molemmissa lomakohteissa vuokraan sisältyy golf-osake ja talvella kaksi 
rinnelippua. Tonttulassa Tahko Spa kylpyläliput päivittäiseen käyttöön.

Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 14, seuraavaan lauantaihin klo 12.
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12.

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35–52 ja 1–7 arvotaan 15.5. 
ja viikot 8–34 arvotaan 19.11. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, 
on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut. 

OLOKOLO:

Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____

TONTTULA:

Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____

LOMAHUONEISTO:

____________________________________

Olen aikaisemmin ollut:

Olokolossa:

vuosi ________ viikko _____ 

Tonttulassa: 

vuosi ________ viikko _____ 

lomahuoneistossa:

____________________________________

vuosi ________ 

MÖKKIVASTAAVAT:
Olokolo ja Ylläksen lomahuoneisto:
Virpi Pelttari, Käsityökatu 16 B as 4, 
38210 Sastamala
email virpi.pelttari@erto.fi  
p. 050 377 1961

Tonttula: Tuula Sydänmaa, 
Wahlinkatu 2 A 7, 78250 Varkaus
email tuula.sydanmaa@navitas.fi 
p. 040 596 8550

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN:
Postita mökkivastaavalle, lähetä  
sähköpostina tai täytä hakemus ET:n  
nettisivuilta www.etry.fi. Seuraavaan  
arvontaan hakemuksen tulee olla perillä 
10.11.2011 mennessä.

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä 
punainen paritalon puolikas (valm. 
-01), jossa on tupakeittiö, yksi ma-
kuuhuone, iso parvi ja sauna. Huo-
neisto on tarkoitettu 5–7 henki-
lön majoitukseen. Tonttula sijaitsee 
noin 1,5 km päässä rinteistä ja So-
kos Hotel Tahkovuoresta, jonka ym-
pärillä ovat muut ravintolat, kylpylä, 
elintarvikeliike sekä lahja- ja urhei-
lutavara-myymälä jne. Monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja 
www.tahko.fi
 

OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis 
siniharmaa hirsimökki (valm. -89),  
jossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuo-
netta, kaksi parvea ja sauna. Mökki on 
tarkoitettu 6–8 hengen majoitukseen. 
Olokolo sijaitsee noin 1 km päässä 
 Hullun Poron ravintoloista ja noin 2 km 
päässä Levikeskuksesta, jossa on elin-
tarvikekaupat, Alko, apteekki, lahja- 
ja erikoistavara-liikkeet, postipalvelut, 
kylpylä ja useita ravintoloita jne.  
Runsaat harrastusmahdollisuudet.
Lisätietoja www.levi.fi 

Erityistoimihenkilöt ET ry:llä on kaksi lomamökkiä ympäri- 
vuotiseen käyttöön ja yksi lomahuoneisto viikolle 8.

VIIKKOVUOKRAT:
Olokolo:  
A-kausi 500 € viikot 8–16, 51–52 (53)
B-kausi 350 € viikot 1–7, 17–18, 36–39
C-kausi 200 € viikot 19–35, 40-50

Tonttula:
A-kausi 500 € viikot 8–16, 51–52 (53)
B-kausi 350 € viikot 1–7, 23–39
C-kausi 200 € viikot 17–22, 40–50

LOMAHUONEISTO YLLÄKSELLÄ, VIIKKO 8 
(siis vain yksi viikko meillä)
Erityistoimihenkilöt ET ry omistaa  Ylläkseltä 
lomaosakeviikon 8, osoite Kurunmutka 7 D 7, 
97970 Äkäslompolo. Lomaosakkeeseen  mahtuu 
4 henkilöä. Liinavaatteet, pyyhkeet,  astiat 
ja loppusiivous sisältyvät vuokraan. Loma-
osakkeeseen ei kuulu rinnelippuja. Lemmikki-
eläimistä on ilmoitettava etukäteen mökki- 
vastaavalle (vuokraajan on maksettava lem- 
mikeistä erikseen avainpalveluun). Varaus  
alkaa lauantaina klo 17.00 ja päättyy seuraa-
vana lauantaina klo 11.00. Lomahuoneiston 
viikkohinta on 300 euroa.



Tarkkaile syksyn 
aikana postiasi. 
Lisätietoja
tapahtumasta 
piakkoin.

Henkilöstön edustajien, eli HEDien, rooli on yhä useam-
malla työpaikalla vuosi vuodelta suurempi. Tärkeimpiä
ihmisiä myös kohdellaan asemansa mukaisesti. Niin
teemme mekin.  

Tammikuussa kaikki huomio kohdistuu HEDeihin, joille 
tarjoillaan kokonainen tapahtumallinen hupia ja hyötyä. 
Varaa 28.-29.1.2012 kalenteristasi jo nyt. Jos harkitset
HEDiksi ryhtymistä, tapahtuma on paras hetki astua
remmiin.




