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Etiikan puute valuttaa  
etikkaa yhteiskuntaamme. 
apua etstä? 

M
edia keittää kansainvälisiä ja kotimaisia 
”kuumia perunoita”: eettinen ruokatuotanto, 
ulkomaiset vaalit ja vaalien puute, eurokriisi… Tyrmistyttävimpä-
nä ay-liikkeen kompastuskivi AKT:n ihmeelliset seikkailut.  Mistä 

oikein on kyse? Eräässä viestiketjussa analysoitiin Sauli Niinistön presiden-
tinvaalikampanjan aikaisia puheita. Niinistö peräänkuulutti puheissaan suo-
malaiseen toimintaan enemmän eettisyyttä.  Puoluetaustasta ja sitoumuksis-
ta riippumatta keskustelijat totesivat teeman olleen paitsi älykäs ja tehokas, 
myös tarpeen.  Suora lainaus Jouko Kajanojan tekstistä kuuluu:

”Niinistö puhe ei käsitellyt ollenkaan yhteiskuntapolitiikkaa. Siinä ei ollut mi-
tään arviointia tai ehdotuksia koskien eduskunnassa tai kuntien valtuustoissa 
päätettäviä asioita. Tarkemmin analysoituna se oli moraalisaarna. Jos käyttäy-
dymme moraalisesti korkeatasoisesti – oikeudentuntoisesti –, tästä maasta tulee 
parempi. Jos ihmiset tekevät velvollisuutensa ja kunnolla työnsä, esimiehet koh-
televat henkilökuntaansa hyvin, yrittäjät käyttävät yrityksen tuoton koko yhteis-
kuntaa rakentavasti, emme – ei kukaan – ahnehdi, tästä tulee hyvä yhteiskunta. 
Asian käänteispuolena yhteiskuntapolitiikka voidaan jättää nykyiselleen. Tätä 
hän ei sanonut”.

Yhteiskuntapolitiikkaa EI pidä unohtaa. Vastakkain eivät ole vain turval-
lisuus – turvattomuus, työnantaja – työntekijä, kotimainen – ulkomainen, 
vaan kaikki nämä samanaikaisesti ja paljon muuta. Kuntarakennetta ollaan 
”oikaisemassa” niin, että väliportaan hallinto häivytetään valtion ja kunti-
en välistä.  Pitkä, suomalainen perinne vastuullisesta toimintakulttuurista 
näyttää olevan katoamassa ja muuttumassa entistä haavoittuvaisemmaksi. 
Mitä merkitystä etiikalla siis on suomalaiselle palkansaajalle keskellä tällais-
ta henkistä, länsimaista taistelukenttää? 

Poliittinen aktiivisuus on ollut vuosikausia alamaissa, ehkä osaksi juuri 
siksi, että reaalipolitiikka on parin vuosikymmenen ajan yhä enemmän ohit-
tanut päätöksenteon eettiset periaatteet. Kun arkiasioista päätetään ”kor-
keammalla matemaattisella” tasolla, useimmat meistä vetäytyvät ajatellen, 
että oma ymmärrys ei riitä. Tämä ei palvele yleistä hyvää, saati kansalaisde-
mokratian vahvistamista, vaan antaa oikeutuksen yhä harvemmalle entistä 
suurempaan vallankäyttöön ja hapattaa yhteiskunnallista kulttuuriamme 
etikaksi. Me ET:ssä haluamme osaltamme vahvistaa eettisiä toimintaperi-
aatteita.

Nyt ei ole oikea aika olla passiivinen sen enempää poliittisesti, työpai-
kalla kuin kotonakaan. Yhteiskuntamme on suuren globaalimurroksen kes-
kellä ja omien asioiden hoito on helpompaa ryhmässä. ET tarjoaa sinulle 
jäsenenä tukiverkon sekä omaan jaksamiseen, osaamisen lisäämiseen että 
verkostoitumiseen.  

Olemme ET ry:ssä laatimassa parhaillaan ensimmäistä toimintaamme oh-
jaavaa strategiaa. Toivomme, että sinulla on intoa ja halua osallistua tänä 
vuonna omalla panoksellasi työhömme ja vastata sekä verkkokysymyksiim-
me että osallistua kehittämistyöhön tapahtumissamme. Haluamme vahvis-
taa oman toimintamme sellaisille linjoille, jotka vastaavat mahdollisimman 
syvästi jäsenistömme eettisiä ja toiminnallisia arvoja.  Haluamme olla Sinun 
vahva edustajasi ja puolustajasi!   Tarja Haili 
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5.5.
kokouskutsu
ET ry:n sääntömääräinen kevätkokous 5.5.2012

Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen kevätkokous pide-tään lauantaina 5.5. alkaen klo 12.00 Helsingissä Aleksanterin Teatterissa, osoite Albertinkatu 32, HelsinkiKokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat. Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdis-tyksen jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen aloite päätösesityksineen tulee jättää hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kevätkokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta, koska hallituksesta on eronnut yksi (1) varajäsen. Kokousasiakirjat lähetetään etukäteen kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla tai tarvittaessa postin välityksellä.Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen kotipaikka-kunnalta Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulta (Helsinki-Espoo-Kauniainen-Vantaa) tuleville ei korvata matka kuluja.
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä ET ry:n sihteeri Virpi Pelttarille,  sähköposti virpi.pelttari@erto.fi  tai p. 050-377 1961.Katso tarkemmat tiedot www.etry.fi

erityistoimihenkilöt et ry
hallitus

Ohjelma 5.5.

11.00 Salaattilounas
12.00 Kevätkokous
13.30 Kahvi/tee, leivos

Satamaan lähtö niille jotka 
lähtevät jäsenmatkalle

esItysLIsta

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan, 

sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen työjärjestys

5. Kokouksen menettelytavat

6. Hallituksen kertomus yhdistyksen 

toiminnasta ja  taloudesta edellisenä 

toimintavuotena

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Yli/alijäämän käyttäminen

9. Hallituksen täydentäminen

10. Kokoukselle tehdyt aloitteet

11. Ilmoitusasiat

12. Muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen
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vuoden 2013  
alusta lukien  
isyysvapaa on  
yhteensä 54  
arkipäivää

V
iime lokakuussa allekirjoitet-
tu raamiratkaisu oli sekä ko-
ko Suomen että palkansaajien 
voitto. Palkansaajien kannalta 

olennaisinta oli paluu aktiivisen vai-
kuttamisen kentälle ja työnantajalin-
nakkeen saaminen takaisin neuvot-
telupöytään. Työnantajien kannalta 
parasta oli kilpailukyvyn turvaami-
nen. Palkkaratkaisun lisäksi raamis-
opimus sisältää monia palkansaajan 
kannalta olennaisia lakimuutoksia.  

Lomarahan  
jaksotuksesta luovutaan
Raamisopimus parantaa työttömien 
asemaa. Työttömäksi jäävän viimei-
sen palkan yhteydessä maksetaan pi-
tämättömät lomat rahana. Tällä het-
kellä rahana maksettavat lomat on 
pidettävä lomana ennen työttömyys-
korvausten alkamista.  Jos henkilö on 
ollut vaikkapa 12 kuukauden määräai-
kaisessa työsuhteessa, pitää hän neljä 
viikkoa ”lomaa” ennen työttömyys-
päivärahojen alkamista. 

Raamisopimuksen mukaan lomara-
hojen em. kerrotusta ns. jaksotukses-
ta luovutaan vuoden 2013 alusta lu-
kien. Uudistus on todella merkittävä 
ja tulee parantamaan työttömien toi-
meentuloa.  Esimerkiksi ET:n jäsenistä 
20 % sai vuoden 2011 aikana työttö-
myyskorvauksia. Vuoden 2013 alusta 
voimaan tuleva uudistus olisi nopeut-
tanut todennäköisesti lähes kaikkien 
em. henkilöiden työttömyyskorva-
usten saamista. Uudistus on miljoo-
naluokan tulonsiirto työttömille ja 
erittäin merkittävä saavutus palkan-
saajaliikkeelle.  

Pappaloma pitenee
Raamisopimuksessa sovittiin merkit-
tävästä vanhempainvapaan paran-

RaamIsoPImus oLI voItto

nuksesta. Sopimuksen mukaan vuo-
den 2013 alusta lukien isyysvapaa on 
yhteensä 54 arkipäivää eli noin yh-
deksän viikkoa. Tällä hetkellä pappa-
loma on pisimmillään 42 arkipäivää 
eli seitsemän viikkoa. Ilman raamis-
opimusta ei tätäkään uudistusta oli-
si saatu.

vuorotteluvapaata ei heikennetä
Hallitus oli ennen raamisopimusta 
päättänyt heikentää vuorotteluvapaa-
järjestelmää.  Vuorotteluvapaa on yk-
si palkansaajien tärkeä mahdollisuus 
hengähdystaukoon hektisessä työelä-
mässä. Ertolaisista 130 ja ET:n jäse-
nistä 29 sai vuorotteluvapaakorvauk-
sia vuoden 2011 aikana. Keskitetyssä 
sopimuksessa sovittiin vuorotteluva-
paan säilyttämisestä ennallaan.

vuokratyöntekijät   
ja tasa-arvo raamisopimuksessa
Raamisopimuksessa työmarkkinoi-
den tasa-arvoisuutta saatiin eteen-
päin mm. työryhmäkirjauksella vuok- 
ratyöntekijöiden asemasta. Mi nis-
teriön johtaman työryhmän teh-
tävänä on miettiä vuokratyön-
tekijöiden tasa-arvoista kohtelua 
työmarkki noilla, vuokratyösopimus-
ten määräaikaisuuksien laillisuutta ja 
mahdollisuuksia ottaa käyt töön vuok-
ratyösopimuksen päättymiseen liitty-
vä ennakkoilmoitusmenettely. ERTO 
osallistuu STTKn kautta aktiivises-
ti ministeriön johtaman vuokratyötä 
selvittävän työryhmän työhön. 

Keskitetyn sopimuksen heikoin 
lenkki oli sukupuolten välinen tasa-ar-
vo. Raamisopimuksessa ei ole mukana 
samapalkkaisuuteen liittyviä palkan-
korotuseriä. Sopimuksessa sovittiin 
toki palkkakartoitusten toimivuuden 
ja kehittämisen selvittämisestä, mut-

ta konkreettisia tasa-arvoe-
riä ei sopimus sisällä. 

kaikki samassa veneessä
Noin 95 prosenttia palkansaajista on 
raamisopimuksen piirissä. Keskitetyn 
sopimuksen 2,4 prosentin kustannus-
vaikutus on toteutettu eri aloilla eri 
tavoin. Joillakin aloilla yleiskorotuk-
set ovat olleet 2,4 prosenttia ja joil-
lakin aloilla korotusvara on käytetty 
osin yleiskorotukseen ja osin palk-
kausjärjestelmän kehittämiseen. 

Olennaista on, että raamisopimus 
on taannut myös sopimuksettomille 
aloilla mahdollisuudet kohtuulliseen 
ansiokehitykseen. Palkankorotuksen 
pyytäminen omalta työnantajalta on 
helpompaa kun kaikki ovat pystyneet 
lehdistä lukemaan palkankorotusten 
tason, 2,4 % ja lisäksi 150 euron ker-
taerä. 

Puhevalta
Raamisopimus oli osoitus palkansaaja-
liikkeen kyvystä vaikuttaa yhteiskun-
nan asioihin. Varmuutta tulevista kes-
kitetyistä sopimuksista ei ole, mutta 
raamisopimuksella luotiin rakenteita, 
joiden avulla palkansaajilla on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskun-
nan kehitykseen. Yhtenä esimerkkinä 
tästä EU-politiikan seuranta ja valmis-
teluryhmä, jossa voimme olla vaikut-
tamassa Suomen linjaan EU-asioissa. 

Raamisopimus oli voitto pal-
kansaajille. Sopimus toi kohtuulli-
set palkankorotukset ja parannuksia 
lainsäädäntöön. Se myös osoitti, et-
tä palkansaajaliike on edelleen voi-
missaan ja pystyy suuntaamaan yh-
teiskunnan kehitystä palkansaajien 
kannalta hyvään suuntaan. Ollaan yh-
dessä rakentamassa ihmisten Suomea. 

JURI AALTONEN
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vuoden 2013  
alusta lukien  
isyysvapaa on  
yhteensä 54  
arkipäivää

Raamisopimuksen vaikutus  
työttömyysturvaan ja lakimuutoksia 1.1.2012 lukien

Lyhennetty työviikko 
vakinaistettiin 1.1.2012 
lukien

t yöttömyysturvalakia muutet-
tiin siten, että työntekijälle, jon-
ka viikoittaista työaikaa on ly-
hennetty lomautuksen johdosta 

yhdellä tai useammalle päivällä viikos-
sa, maksetaan täyttä työttömyys etuutta 
lomautuspäiviltä. Laki oli aikaisemmin 
määräaikainen. 

työaikaraja nousee 80 prosenttiin 
Kokoaikatyön ja osa-aikatyön käsit-
teiden työaikaprosentti muutettiin 75 
prosentista 80 prosenttiin. Vuoden 
2012 alusta lukien kokoaikaiseksi kat-
sotaan työ, jota tehdään yli 80 % alalla 
sovellettavan kokoaikaisen työntekijän 
enimmäistyöajasta. Lisäksi työaikaraja 
nostettiin vastaavasti sovitellussa työt-
tömyysetuudessa. Tätä sovelletaan sel-
laiseen työttömyysetuushakemukseen, 
jonka hakujakso alkaa aikaisintaan 
1.1.2012 lukien.  

vuorottelukorvauksen  
leikkaukset peruutettiin 
Vuorottelukorvauksen oli tarkoitus las-
kea nykyisistä 80 prosentista ja 70 pro-
sentista riippuen hakijan työhistoriasta 
60 prosenttiin ansiopäivärahan määräs-
tä. Vuorottelukorvaus säilyi entisen ta-
soisena raamisopimuksen myötä. 

korotetun ansiopäivärahan  
vähimmäismäärä nousee perus-
päivärahan korotusosan verran 
Mikäli henkilö on oikeutettu korotet-
tuun ansio-osaan tai muutosturvan an-

sio-osaan tulee ansiopäivärahan olla vä-
hintään yhtä suuri kuin mahdollisilla 
lapsikorotuksilla ja korotusosalla koro-
tettu peruspäiväraha. 

valtion osallistuminen ansio-
päivärahan kustannuksiin  
lomautusajalta vuosina 2012–2013
Työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
nettua lakia muutettiin siten, että valtio 
osallistuu määräaikaisesti lomautusajal-
ta maksettavien ansiopäivärahojen ra-
hoitukseen. Nykyisin valtio ei osallistu 
lomautusajalta maksettujen ansiopäi-
värahojen rahoitukseen, vaan työttö-
myysvakuutusrahasto rahoittaa perus-
päivärahan osuuden. 

Lomakorvauksen jaksotuksen  
poistuminen vuoden 2013 alusta
Lomakorvauksen jaksotus poistuu ko-
konaisuudessaan vuoden 2013 alusta 
lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että pitä-
mättömistä lomista maksetulla loma-
korvauksella työsuhteen päättyessä tai 
päättymisen jälkeen ei ole vaikutusta 
työttömyysetuuteen. 

Päivärahan tasoon muutoksia 
1.1.2012 lukien 
Työttömyysturvan peruspäiväraha nousee 
25,74 eurosta 31,36 euroon päivässä se-
kä lapsikorotukset yhdestä huollettavas-
ta alle 18 -vuotiaasta lapsesta 5,06, kah-
desta lapsesta yhteensä 7,43 ja kolmesta 
tai useammasta lapsesta yhteensä 9,58 
euroa päivässä. 

Työttömyyskassan määritellessä  
maksamiensa etuuksien suuruuksia  
palkkatulosta vähennetään työt tömyys- 
 vakuutusmaksua vastaava määrä. 
Vähen nys on 3,94 % (3,67 % vuonna 
2011).  

PaLkkasuosItuksIIn 
koRotuksIa

ERTOn ja ET:n antamia liikunta-
keskuksia, toimistotyötä ja eläin-
tenhoitotyötä koskevia palkka-
suosituksia korotetaan siten, että 
toimihenkilöiden henkilökohtai-
sia palkkoja korotetaan 1.5.2012 
alkaen 2,4% ja 1.6.2013 alkaen 
1,9%. Vastaavat korotukset laske-
taan taulukkoihin.

Lisäksi toimihenkilöille makse-
taan suosituksen mukaan 150 €:n 
kertaerä toukokuun 2012 palkan-
maksun yhteydessä edellyttäen, 
että työsuhde on sitä ennen ollut 
voimassa vähintään 3 kk. Osa-ai-
katyötä tekeville toimihenkilöille 
erä maksetaan suhteutettuna teh-
tyyn työaikaan. 

Uudet palkkataulukot ovat ET:n 
kotisivuilla huhtikuun aikana. 

omaLLa aJaLLa  
tehdään yLItöItä  
Ja oPIskeLLaan

Työ- ja elinkeinoministeriön Työ-
olobarometrissa 2011 selvitettiin 
ensimmäistä kertaa työskentelyä 
työpaikan ulkopuolella, omatoi-
mista ammattitaidon kehittämistä 
sekä työntekijän elämäntilanteen 
huomioonottamista erilaisissa 
työjärjestelyissä. Kyselyyn vastan-
neista yli puolet on tehnyt työ-
tä kotona, josta valtaosa oli pal-
katonta ylityötä. Sivutoimisesti 
palkattomaan koulutukseen oli 
osallistunut kunta- ja valtiosekto-
reilla jopa viidennes työntekijöis-
tä. Erilaisissa työpaikan työjärjes-
telyissä työnantaja otti huomioon 
työntekijän elämäntilanteen koh-
tuullisen hyvin. 

ET:n kotisivuilla www.etry.fi on 
ansiotyölaskuri, jonka avulla voit 
tarkistaa saatko tekemistäsi yli-
töistä lainmukaisen korvauksen. 
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L
iikuntakeskus oli tehnyt oppi-
sopimuskoulutukseen perus-
tuen määräaikaisen työsopi-
muksen 18 kk:n ajaksi liiton 
jäsenen kanssa. Työsopimuk-

sessa oli sovittu 3 kk:n koeajasta. Jä-
sen oli työnantajalle ennestään tuttu 
työntekijä, sillä hän oli ollut aiemmin 
työssä yrityksessä, ja siitä syystä tyy-
tyväinen työnantaja itse tarjosi uudel-
leen työpaikkaa. 

Työsuhteen kestettyä vajaat 2 kk jä-
sen sairastui ja ilmoitti työnantajalle 
viikon sairauslomasta ja samassa yh-
teydessä raskaudestaan. Sairausloman 
jälkeisenä vapaapäivänä työnantaja 
soitti ja ilmoitti puhelimitse, että työ-
suhde on purettu. Syyksi työnantaja 
ilmoitti raskauden. Työnantaja tote-
si vielä puhelun aikana, että jäsen voi 
tulla seuraavana päivänä keskustele-
maan tarkemmin työsuhteen päättä-
missyistä.

Jäsenen mentyä seuraavana päivä-
nä työpaikalle työnantaja antoi kirjal-
lisen työsuhteen purkuilmoituksen, 
jossa syyksi ilmoitettiin koeaika. Sa-
malla työnantaja kuitenkin suullises-
ti ilmoitti, että todellinen peruste on 
raskaus ja siitä mahdollisesti aiheutu-
vat sairauspoissaolot. 

ERTO saattoi jäsenen työsopimuk-
sen purkamisen käräjäoikeuden tut-
kittavaksi.  Koeaikana työsuhdeturva 
on heikko, mutta ei koeaikanakaan 

työnantaJa tuomIttIIn  
koRvauksIIn koeaIkaPuRun takIa
Liikuntakeskuksessa työssä olleen ERTOn jäsenen työsuhde purettiin 
koeaikana. Purku perustui tosiasiassa työntekijän raskauteen, minkä 
myös käräjäoikeus ja hovioikeus totesivat tuomioissaan. Työnantaja 
tuomittiin maksamaan jäsenelle korvausta työsuhteen päättämisestä ja 
tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

työsuhdetta saa purkaa epäasiallisella 
tai syrjivällä perusteella.

ERTO katsoi, että työsopimus oli 
purettu lainvastaisesti ilman hyväk-
syttävää perustetta ja koeajan tarkoi-
tukseen nähden epäasiallisella syyllä. 
Työsopimus oli purettu, kun työnan-
taja sai tietää raskaudesta. Purussa oli 
kyse tasa-arvolaissa tarkoitetusta syr-
jinnästä. Työnantaja puolestaan kat-
soi, ettei työntekijä ollut sopiva siihen 
työhön, johon hänet oli palkattu.  

Raskauden ja työsuhteen päättä-
misen ajallinen yhteys luo olettaman 
(raskausolettama) työsuhteen päättä-
misestä koeajan tarkoitukseen näh-
den epäasiallisella perusteella. Tällöin 
työnantajan on pystyttävä näyttä-
mään, että työsuhteen päättäminen 
ei johtunut työntekijän raskaudesta. 

Käräjäoikeus ei esitetyn näytön 
perusteella pitänyt uskottavana, että 
työsopimuksen purkamiselle olisi ol-
lut jokin muu peruste kuin raskaus ja 
sairauslomat. Siksi yritys tuomittiin 
maksamaan jäsenelle korvausta työ-
suhteen perusteettomasta päättämi-
sestä. Korvauksen määräksi tuomittiin 
8 kk:n palkkaa vastaava määrä. Lisäksi 
työnantaja velvoitettiin maksamaan 
tasa-arvolain mukaista hyvitystä 
6 000 euroa syrjintäkiellon rikkomi-
sesta ja korvaamaan oikeudenkäynti- 
kuluja.

Työnantaja valitti käräjäoikeuden 
päätöksestä hovioikeuteen, joka ei 
muuttanut käräjäoikeuden tuomio-
ta. Lisäksi työnantaja tuomittiin kor-
vaamaan oikeudenkäyntikulut hovi-
oikeudessa. 

KU
VA: ISTOCKPH

OTO
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eRton puheenjohtaja Juri 
Aaltonen herätteli semi-

naariväkeä pohtimaan työurien piden-
tämistä. Vuodesta 2009 työurat ovat 
pidentyneet vuodella ja tavoitteena 
on 3 vuotta vuoteen 2025 mennessä. 

”Tavoite työurien pidentämisestä 
on kannatettava ja työuria voidaan 
pidentää muun muassa kehittämällä 
opintoja työuran alussa ja työelämää 
parantamalla”; Aaltonen sanoi ja pai-
notti eläkejärjestelmän kyllä kestävän. 
”Haasteet ovat julkisen talouden puo-
lella”, hän muistutti. 

Aaltonen kertoi työ- ja elinkein-
oministeriön tuoreesta tilastosta, jon-
ka mukaan yleinen ammattiliittoihin 
järjestäytymisaste on tippunut. Las-
kua on tapahtunut kaikissa ikäluokis-
sa sekä miehissä että naisissa. Aalto-
nen korosti, että asiaa on pohdittava 
avoimesti ja mietittävä keinoja järjes-
täytymisasteen nostamiseksi. ”Tähän 
päästään avoimella ja demokraattisel-
la toiminnalla sekä liiton ja yhdistys-
ten yhteistyöllä”, hän korosti. 

ERTOn Ykkösketju eli henkilöstön edustajat 
(hedit) kokoontuivat tammikuun viimeisenä 
viikonloppuna Helsinkiin Ykkösketju kuntoon 
-seminaariin. Tapahtuman aikana hedeille 
tarjoiltiin asiaa ja hieman viihdettäkin. 

maailmanmarkkinoista  
esiintymistaitoihin
Sampo Pankki Oyj:n johtava neuvon-
antaja Lauri Uotila  johdatteli se-
minaariväen talousnäkymiin ja 
-suhdanteisiin. Hän antoi tunnin 
pika katsauksen siitä, mihin suuntaan 
maailmanmarkkinat ovat menossa. 
”Suomen talous on vahva ja kilpailu-
kykyinen muiden maiden talouksiin 
verrattuna”, Uotila terotti virkistä-
vässä talouskatsauksessaan. Seminaa-
riväen mukaan jokaisen kansalaisen 
pitäisikin kuulla Uotilan esitys, niin 
totuudenmukainen ja tulevaisuuden-
uskoinen luotaus se oli. 

Näyttelijät Elina Knihtilä ja Tais-
to Oksanen kuljettivat seminaariväen 
esimerkkien voimalla erilaisiin tapoi-
hin, joilla HED voi lähestyä työkave-
riaan. Keskustelun kautta selviteltiin 
yhdessä, miten ”lääkäriasema Kima-
laisen”, kutsumustyölleen omistau-
tuneen pieneläinhoitajan tai oman 
tiensä kulkijan ”ad-copy-mainostoi-
misto-projektityöläisen” tapauksissa 

olisi järkevintä toimia, puhua ja käyt-
täytyä. 

ERTOn järjestölakimies Maritta 
Jalo esitteli työoikeuden uusimpia ta-
pauksia ja tuoreimpia lakimuutoksia.  
Hän kertoi mm. oikeustapauksista ja 
niiden tulkinnoista, mutta muistutti 
että kaikki tapaukset ovat aina erillisiä 
eikä yleistyksiä pidä tehdä liian hel-
posti tai yksioikoisesti. 

KTM Arto Suninen koulutti hede-
jä tulkitsemaan yrityksen tilinpäätös-
tä. Hän kertoi, miten tilinpäätöksen 
lukujen taakse näkee ja mitä ne ker-
tovat yrityksestä. Esimerkkien avulla 
hän johdatti hyödyntämään tilinpää-
töstä hed-työssä.

Työnohjaaja, coach Leena Aijasa-
lo opasti hedejä huolehtimaan omas-
ta hyvinvoinnistaan. HED on usein 
vastuussa siitä, että työpaikalla on ki-
va olla ja kaikki jaksavat oman työnsä 
äärellä. Huolehtijan roolissa jää usein 
huolehtimatta omasta jaksamisestaan.  
Jaksamiseen auttaa mm. onnistumi-
sen kokemukset, usko omiin kykyi-
hin ja tasapaino työn ja oman elä-
män välillä. Myös fyysisestä kunnosta 
ja ruokavaliosta kannattaa huolehtia 
ja opetella pysähtymään kiireenkin  
keskellä. 

Telan tiedottaja Lea Ala-Mononen 
kertoi mm. eläkkeen muodostumises-
ta ja siihen vaikuttavista seikoista. 
Elinaikakerroin pienentää kuukausi-
eläkkeitä kunkin ikäluokan odotet-

hedIen hemmotteLua Ja muIta heRkkuJa
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Ykkösketju  
kuntoon -tilaisuuden 
ET:n osuudessa Päivi Lohi-aal-
to TJS-opintokeskuksesta veti erin-
omaisen työpajan, jossa HED:it 
tuottivat itse visioita ja parannus-
ehdotuksia työpaikoille. Lohi-Aal-
to teki lopuksi tuloksista yhteenve-
toa: ehotuksia tarkkailtiin yhdessä 
ja niistä keskusteltiin. 

HED:ien reseptit onnellisemman 
työpaikan saavuttamiseksi
• HED:it neuvovat ja tukevat
• HED:it toimivat välittäjinä
• valvotaan, että yhteisiä peli-

sääntöjä noudatetaan
• HED:it ja TED:it pitävät säännöl-

lisesti tapaamisia
• kehitetään toimintamallit ongel-

matilanteiden ratkaisemiseksi

KATRI HIRVONEN-NURMI, 

TYöPAIKKANSA 

TYöSUOJELUVALTUUTETTU JA  

HED-VASTAAVA ET:N HALLITUKSESSA

tavissa olevan elinajan perusteella. 
Elinaikakertoimen vaikutusta voi kui-
tenkin kompensoida jatkamalla työs-
sä pidempään käyttämällä hyväkseen 
ns. superkarttumaa. 

somesta elvikseen
Aimo Räsäsen esittämä Erkki Ran-
to ”luennoi” Minä Oy:sta ja ohjeis-
ti työelämäkuvioita tiukalla konsult-
titykityksellä. Ranto lietsoi kuulijoita 
yhä tehokkaampiin suorituksiin van-
han kunnon fläppitaulun ja herkisty-
neiden sormenpäidensä avulla.  

Esiintymistaiton akatemian toimi-
tusjohtaja ja teatteritaiteen maisteri 
Johannes Lahtela koulutti ykkösket-
julaiset innostavaan ja vaikuttavaan 
esiintymiseen. Yleisöä apunaan käyt-
täen hän opasti yhdellä lauseella vai-
kuttamiseen, läsnäoloon ja kuunte-
luun sekä erilaisten äänenpainojen 
käyttämiseen. ”Kun alkaa hermostut-
taa, niin muista hengittää”, Lahtela 
opasti tekniikaksi kiperiin neuvotte-
lutilanteisiin. 

Verkkotoimittaja Perttu Iso-Mark-
ku luennoi ja keskustelutti yleisöä so-
siaalisesta mediasta. Hän valotti sosi-
aalisen median (somen) luonnetta ja 
ominaisuuksia sekä kertoi esimerkein 
onnistuneista ja vähemmän onnistu-
neista some-kampanjoista. ”Sosiaali-
nen media ja perinteinen media toi-
mivat parhaiten vuorovaikutuksessa 
ja syöttävät toisilleen aiheita. Siksi 
kaikista oikeista tapahtumista kannat-
taa tehdä aina myös facebook-tapah-
tuma kutsuineen”, Iso-Markku muis-
tutti.  Hänen esityksensä löytyy myös 
Slide Sharesta. 

Jokaisella ERTOn jäsenyhdistyksel-
lä oli tilaisuudessa oma esittelypöytä. 
Seminaariväki tutustuikin innokkaasti 

yhdistysten toimintaan ja toisilta opi-
tut hyvät ideat lähtivät varmasti kier-
tämään.

Iltaohjelmana tanssahdeltiin Ame-
ban tahdissa ja illan solistina esiintyi 
rokin kuningas ”Elvis”.

uusittu hed-intra
ERTOn HED-intra www.hedit.fi  on 
uusittu. Intra sisältää hedin tarvitse-
mia tietoja, aineistoja ja linkkivink-
kejä. Lisäksi sivustolla on keskuste-
lupalsta, jolla voi esimerkiksi kertoa 
kokemuksistaan tai kysyä neuvoa. 
HED-intra on uusittu yhteistyössä 
HEDien kanssa ja sitä kehitetään jat-
kuvasti HEDien tarpeita ja toiveita 
vastaavaksi palveluksi. Palautetta ja 
kehittämisideoita voi esittää intran 
keskustelupalstalla.  

HED-intraan saavat käyttäjätun-
nuksen kaikki ertolaiset HEDit se-
kä muutama mentori ja asiantuntija. 
Jos olet henkilöstön edustaja (luotta-
musmies tai -valtuutettu, pääluotta-
musmies, työsuojeluvaltuutettu tai 
-asiamies, EWC-edustaja, työpaikka-
osaston vetäjä tai edellä mainittujen 
vara) ja sinulla ei ole vielä tunnuksia, 
ota yhteyttä ERTOon osoitteella hed@
erto.fi. Vain palveluun kirjautumalla 
saat jatkossa käyttöösi HEDin uutiskir-
jeet ja HEDien muut herkut.

HED-intrasta löytyvät kaikki HED-
tehtävässä tarvittavat tärkeät aineis-
tot ja lomakkeet sekä linkkivinkkejä 
erinomaisille tiedon lähteille. Intras-
ta löytyy mm. oppaita, asiakirjapoh-
jia, työehtosopimukset, palkkasuosi-
tukset, oikeustapauksia ja tulkintoja, 
HED-koulutusten materiaaleja sekä 
vinkkejä työpaikka- ja klubitoimin-
taan. Materiaalipankkiin voi tallentaa 
omia tiedostoja ja linkkejä. 

Viesti-toiminnolla voi lähettää 
henkilökohtaisia viestejä muille re-
kisteröityneille käyttäjille. Toisella 
HEDillä saattaa olla vastaus tai ratkai-
su valmiina toisen pulmatilanteeseen. 

HED-intran kaikille avoimella ja jul-
kisella etusivulla on tietoa erilaisista 
HED-tehtävistä, HEDeille suunnatuis-
ta tapahtumista ja koulutuksista sekä 
käytännön ohjeet HEDien valintaan. 

Etusivulla esitellään ertolaisia hen-
kilöstön edustajia kuvien ja tarinoi-
den avulla. Lisäksi etusivulla voi kuka 
tahansa etsiä lähimmän HEDin ja lä-
hettää hänelle viestin.  

ERTOn vanha HED-intra on pois-
tettu käytöstä eivätkä vanhat tunnuk-
set sinne ole enää voimassa. 

KRISTIINA AHONEN
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tunnelma on tiivis, kun lähes 
30-henkinen joukko ideoi seu-
raavaa liikettä urallaan. He kir-

jaavat ajatuksensa yhden aanelosen 
suunnitelmaksi, Minun projektikseni. 

Erton jäsen Mervi Leivon, 44, pro-
jektina on työnhaku. Hän jäi työttö-
mäksi vuoden alussa. Vaikka Leivolla 
on vankka kokemus projektipäällikön 
töistä sosiaali- ja terveysalalla, hän 
kaipaa pientä sparrausta. Aiemmin 
siirtyminen työstä toiseen on mennyt 
jouhevasti.

– Tulin tänne hakemaan neuvoja 
CV:n ja hakemusten päivittämiseen 
sekä motivaatiota työnhakuun. Nii-
tä on tullut mukavasti, Leivo kertoo. 

Olemme Toimihenkilöliitto Erton, 
nordealaisten ammattiliitto Nousun ja 

navigoi itsesi  
uudelle uralle
Miten löydän itselleni sopivimmat työnantajat? 
Miten pärjään työhaastattelussa? Hae 
viimeisimmät vinkit ja työkalut työnhakuun 
Uranavigoinnin ABC -koulutuksesta.

minun tarinani työnhakijana? 
Innovatiivista projektitoimintaa jo 
vuodesta X, mervi Leivo nauraa.
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Vakuutusväen Liiton VvL:n yhteises-
sä Uranavigoinnin ABC -koulutukses-
sa helmikuussa 2012. Samanlaisia il-
tatilaisuuksia on luvassa syyskuuhun 
asti eripuolilla Suomea. Ideana on an-
taa liittojen jäsenille neuvoja ja työka-
luja työnhakuun ja uralla etenemiseen.

– Idea tähän koulutuskiertueeseen 
tuli Erton puheenjohtaja Juri Aalto-
selta – olemmehan tasaväkisiä am-
mattiliittoja ja siksi hyviä kump-
paneita. Yhdessä voimme järjestää 
enemmän tilaisuuksia kuin yksin, 
järjestöpäällikkö Mikael Gerkman 
VvL:stä sanoo.

työkokemus tarinoiksi
Nousuun kuuluvan Leena Turtiaisen, 
31, tilanne on erilainen. Hän työs-

kentelee määräaikaisessa tehtävässä 
projektipäällikkönä Nordeassa. Hän 
toivoo voivansa jatkaa vastaavissa 
tehtävissä sen sijaan, että palaisi va-
kituiseen asiantuntijatyöhönsä samal-
la työnantajalla. 

– Koen, että minulla on todellinen 
näytön paikka, joten on syytä teräs-
täytyä uraan liittyvissä asioissa.  Eri-
tyisesti Heidin neuvo omien tarinoi-
den luomisesta raksuttaa mielessäni, 
Turtiainen kertoo.

Hän viittaa CareerStorm Urapal-
veluiden uravalmentaja Heidi Vilja-
maan vetämän koulutuksen en sim-
mäiseen aiheeseen, itsetuntemuk seen.

– Jokaisella on lahjapaketissa täh-
tiä eli monenlaista osaamista. Se pitää 
osata paketoida tarinoiksi, sillä työn-

Uranavigoinnin 
ABC -koulutuksen 
teemat
• Tutustu itseesi
• Tutki vaihtoehtojasi
• Tee valintoja
• Neuvottele paikkasi
• Uudistu ja ylläpidä arvosi

Jokainen saa täältä neuvoja ja työkaluja 
siihen, että oma ura etenisi turvallisesti 
ja mieluisaan suuntaan, Heidi Viljamaa 
avasi koulutuksen.
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antajat haluavat kuulla pieniä tari-
noita. Tarinoita siitä, millaisia onnis-
tumisia kullekin on tullut aiemmissa 
työtehtävissä. Ne kertovat paljon 
enemmän kuin pelkät tittelit, Vilja-
maa painottaa.

ole aktiivinen haastateltava
Heidi Viljamaa suosittelee hakemaan 
piilotyöpaikkoja. Ensin työnhakija 
kartoittaa häntä kiinnostavia organi-
saatioita. Sitten hän tekee valintoja, 
mistä hän aikoo hakea töitä. Tämä on 
jotakin ihan muuta kuin pelkkä avoi-
miin hakemuksiin vastaaminen.

– Tiedonkeruu auttaa varmista-
maan, että et osta sikaa säkissä. Tapaa 
rohkeasti ihmisiä, jotka tekevät sinua 
kiinnostavaa työtä tai joilla on kon-

CV menee uusiksi, Leena Turtiainen sanoo urakoulutuksen jälkeen.

takteja sinua kiinnostaviin organi-
saatioihin. Alan tapahtumissa pääset 
jututtamaan useita ihmisiä kertahei-
tolla, Viljamaa kannustaa.

Seuraavaksi työnhakijan pitää luo-
da kontakti henkilöön, jolla on valta 
palkata hänet. Vasta sitten on edessä 
työhaastattelu. Viljamaa kehottaa sii-
näkin oma-aloitteisuuteen.

– Kannattaa itsekin kysellä haastat-
telijalta, millaista osaamista ja toimi-
alatuntemusta kyseisen työn tekemi-
sessä tarvitaan. Näin voit tuoda esiin 
sellaisia asioita itsestäsi, jotka ovat vas-
tauksia työnantajan tarpeisiin. Haluaa-
han työnantaja poimia hedelmäkoriin-
sa niitä hänelle oikeita hedelmiä.

TEKSTI KATJA ALAJA

KUVAT JUKKA VISKARI

sInä voIt  
vaIkuttaa  
JäsenkyseLyIden 
kautta

Kyselyt toimitetaan sähköisesti, jo-
ten laita sähköpostiosoitteesi kun-
toon nyt. 

Sinulla on mahdollisuus vaikut-
taa vuoden aikana tehtävien jäsen-
kyselyiden kautta. Huhtikuussa tu-
lemme tekemään ison jäsenkyselyn, 
jossa sinä annat suunnan ERTOn toi-
minalle tulevina vuosina. Myös mui-
den jäsenkyselyiden kautta vaikutat 
suuriin asioihin, kuten omiin työ-
suhteesi ehtoihin.

Helpoiten tee sähköpostiosoit-
teen muutoksen sähköisen asioinnin 
kautta osoitteessa http://www.erto.
fi/kirjaudu. Toinen vaihtoehto on lä-
hettää sähköposti osoitteeseen ja-
senpalvelu@erto.fi.

Tarkkaile postiasi, vastaa kyselyi-
hin ja ole vaikuttaja!

et tukemassa 
nuoRten  
Luonto- 
toImIntaa

ET on osallistunut Luonto-Liiton 
kampanjoihin, joilla on kerätty varo-
ja lasten ja nuorten luonnonharras-
tus- ja leiritoimintaan. Keräyskam-
panjan tuotoilla turvataan kerhojen, 
leirien ja retkien järjestäminen vas-
taisuudessakin ja autamme yhdessä 
nuoria ihmisiä luontoelämysten pa-
riin. 
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k
ilpailukieltosopimus on työ-
suhteen ehto, joka nyky-
ään yhä useammin liitetään 
osaksi työsopimusta. Melko 
harva kuitenkin kiinnittää 

sopimusta allekirjoittaessaan erityistä 
huomiota tähän harmittomalta näyt-
tävään ehtoon, johon – huolimatta 
epäsuhtaisesta neuvottelutilanteesta 
– olisi syytä paneutua. Kyse on nimit-
täin ehdosta, jolla rajoitetaan työnte-
kijän oikeutta solmia kilpaileva työ-
sopimus työsuhteen päättymisen 
jälkeen ja joka näin vaikeuttaa myös 
uuden työpaikan saamista.

Aiheen pohjustamiseksi on ensin 
erotettava toisistaan työsuhteen aika-
na voimassaoleva lakisääteinen kilpai-
lukielto ja työsuhteen päättymisestä 
voimaanastuva sopimuksenvarainen 
kilpailukielto. Jo työsuhteen aikana 
on työsopimuslain 3 luvun 3 §:n no-
jalla voimassa kielto, jonka mukaan 
työntekijä ei saa tehdä toiselle sel-
laista työtä tai harjoittaa sellaista toi-
mintaa, joka huomioon ottaen työn 
luonne ja työntekijän asema ilmeises-
ti vahingoittaa hänen työnantajaan-
sa työsuhteissa noudatettavan hyvän 
tavan vastaisena kilpailutekona. Tässä 
kirjoituksessa tarkastellaan kuitenkin 

kilpailukieltosopimus  

arkipäiväistyy 
työelämässä

yksinomaan työsuhteen päättymises-
tä alkavaa, erityistä sopimista edellyt-
tävää kilpailukieltoa.

Kilpailukieltosopimuksesta sääde-
tään työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä. 
Lainkohdan mukaan voidaan vain eri-
tyisen painavasta, työantajan toimin-
taan tai työsuhteeseen liittyvästä syys-
tä rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä 
kilpaileva työsopimus tai harjoittaa 
omaan lukuunsa kilpailevaa toimin-
taa työsuhteen päättymisen jälkeen.  
Perusteen erityistä painavuutta arvi-
oitaessa tulee ottaa huomioon mm. 
työantajan toiminnan laatu ja sellai-
nen suojan tarve, joka johtuu liike- tai 
ammattisalaisuuden säilyttämisestä 
tai työnantajan työntekijälle järjes-
tämästä erityiskoulutuksesta. Huo-
mioon tulee ottaa myös työntekijän 
asema ja tehtävät. Kilpailukieltosopi-
musta voidaan pitää sallittuna esimer-
kiksi silloin, kun työntekijän tehtävät 
liittyvät tuotekehitys-, tutkimus- tai 
muuhun vastaavaan toimintaan, ja 
kun työnantajalla on sellaista tietoa ja 
osaamista, jota kilpailijoilla ei yleises-
ti ole käytössä. Erityisen painava syy 
sopimuksen tekemiselle voi olla myös 
yrityksissä, joissa asiakaskunta sitou-
tuu yritykseen esimerkiksi myyntityö-

tä tekevän työntekijän kautta. Tällöin 
kysymykseen tulee asiakaskunnan säi-
lyttämisintressi. 

On selvää, että puhtaasti suoritta-
vaa työtä tekevä työntekijä voi vain 
hyvin poikkeuksellisesti olla sellaises-
sa asemassa, että kilpailukieltosopi-
mukselle olisi lain edellyttämä perus-
te. Kilpailukiellosta ei voidakaan sopia 
sellaisissa työtehtävissä, joihin ei lii-
ty työnantajan todellista kilpailunra-
joitustarvetta. Lain esitöissä on myös 
nimenomaisesti todettu, ettei kilpai-
lukieltosopimuksen yksinomaisena 
tarkoituksena saa olla terveen kilpai-

KU
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kyse on ehdosta, jolla 
rajoitetaan työntekijän 

oikeutta solmia kilpaileva 
työsopimus työsuhteen 
päättymisen jälkeen ja 
joka näin vaikeuttaa 

myös uuden työpaikan 
saamista.

lun rajoittaminen, eikä sillä saa yksin-
omaan estää työntekijää käyttämästä 
ammattiosaamistaan tai -taitoaan. Vii-
me kädessä kysymys on Suomen pe-
rustuslain jokaiselle takaamasta oi-
keudesta hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai 
elinkeinolla. Tästä voidaan poiketa 
ainoastaan rajoitetusti ja lakia nou-
dattaen.

Kilpailukieltosopimus voidaan teh-
dä joko työsuhteen aikana tai sitä en-
nen. Sopimuksen kesto voi olla enim-
millään kuusi kuukautta työsuhteen 
päättymisestä. Mikäli työntekijäl-
le maksetaan kohtuullinen korvaus, 
voidaan kielto kuitenkin sopia enim-
millään vuoden pituiseksi. Kohtuulli-
sen korvauksen määrä ei ilmene lais-
ta, mutta oikeuskirjallisuudessa on 
esitetty, että korvauksen tulisi ”aina-
kin jossain määrin” vastata ansion 
menetystä kuuden kuukauden kilpai-
lukieltojakson ylittävältä ajalta. Esi-
merkiksi vuoden mittaisesta kilpailu-
kiellosta tulisi tämän valossa maksaa 
puolen vuoden palkkaa vastaava kor-
vaus.

Kilpailukiellon kohteen tarkka 
määrittely sopimisen yhteydessä on 
erityisen suotavaa. Tämä tarkoittaa 
kohteen määrittelyä esimerkiksi alu-
eellisesti taikka tehtävä-, yritys- tai 
tuotekohtaisesti. Osapuolten kesken 
voidaan rajata vaikkapa se maantie-
teellinen alue, jolla ei saa toimia (esi-
merkiksi Etelä-Suomi tai Helsinki), 
sellaiset tehtävät kilpailevassa yrityk-
sessä, joissa ei saa toimia taikka ne 
nimenomaiset yritykset tai tuotteet, 
joiden kanssa ei saa olla tekemisissä 
kilpailukiellon aikana. Tämänkaltai-
nen täsmällinen määrittely helpottaa 
työntekijän uudelleentyöllistymistä, 
mutta turvaa samalla myös työnan-
tajan intressit, mikäli suojan tarve on 
lain edellyttämällä tavalla olemassa.

Kilpailukiellon rikkomisesta seu-
raavat sanktiot riippuvat pitkälti siitä, 
mitä niistä on osapuolten välillä so-

vittu. Jos erityistä sopi-
mussakkoehtoa ei ole, 
noudatetaan vahin-
gonkorvauslain 4 lu-
vun 1 §:n mukaista 
vahingonkorvausvel-
vollisuutta. Kilpailu-
kieltoehtoa rikkoneen 
työntekijän tulee täl-
löin maksaa korvaus-
ta aiheuttamaansa to-
dellista vahingon määrää 
vastaavasti. Vahingon mää-
rän näyttäminen on kuitenkin 
työnantajalle usein erittäin haas-
tava tehtävä, minkä vuoksi työnan-
tajalla on kilpailukiellosta sovittaessa 
yleisesti pyrkimys sopia myös sopi-
mussakosta. 

Sopimussakon enimmäismäärä saa 
olla enimmillään kuuden kuukauden 
palkkaa vastaava summa. Sopimussak-
koehto on työnantajalle edullinen, sil-
lä sakko lankeaa vahingon määrästä 
riippumatta maksettavaksi täysimää-
räisenä, kunhan työnantaja vain ky-
kenee näyttämään, että työntekijä on 
rikkonut kilpailukieltoa. Mikäli kilpai-
lukieltoehdosta neuvoteltaessa on ns. 
neuvotteluvaraa, kannattaa työnteki-
jän asemassa pyrkiä yleensä sopimus-
sakkoehdon poistamiseen. Toisaal-
ta sopimussakko voi ääritapauksessa 
osoittautua työntekijälle myös vahin-
gonkorvauslain mukaista vahingon-
korvausta edullisemmaksi. Tämä 
koskee kuitenkin vain niitä erittäin 
harvinaisia tilanteita, joissa kilpailu-
kiellon rikkomisesta aiheutunut va-
hinko osoitetaan suuremmaksi, kuin 
henkilön puolen vuoden palkkaa vas-
taava summa, joka olisi sopimussakon 
maksimimäärä. 

Kilpailukieltosopimus on työso-
pimuslain nojalla mitätön siltä osin, 
kuin se on tehty vastoin edellä sa-
nottua. On myös hyvä muistaa, että 
mikäli työsuhde on päättynyt työn-
antajasta johtuvasta syystä, kuten esi-
merkiksi tuotannollisin tai taloudelli-

sin perustein, kilpailukieltosopimus ei 
sido työntekijää. Johtavassa asemassa 
toimivat henkilöt ovat lain mukaan 
erityisasemassa, sillä heitä eivät koske 
kiellon kestoa ja sopimussakon enim-
mäismäärää koskevat rajoitukset. Täl-
tä osin kysymykseen tulevat lähinnä 
yrityksen tai yhteisön ylimmät johta-
jat, ns. keskijohto on yleensä rajoitus-
ten piirissä. 

Lopuksi on syytä erottaa työnanta-
jan liike- ja ammattisalaisuuksia kos-
keva työntekijän salassapitovelvolli-
suus kilpailukiellosta. Vastoin yleistä 
käsitystä, työntekijälle ei voida au-
tomaattisesti asettaa kilpailukielto-
ehtoa, vaikka tämä saisikin työssään 
haltuunsa salassa pidettävää tietoa. 
Työsopimuslaissa on säädetty erik-
seen työntekijän salassapitovelvoit-
teesta työsuhteen aikana. Erillisellä 
sopimuksella salassapitovelvollisuus 
voidaan ulottaa kilpailukiellon lailla 
koskemaan myös työsuhteen päätty-
misen jälkeistä aikaa. Kummankin eh-
don sallittavuutta on kuitenkin aina 
arvioitava itsenäisesti.

Pidä siis huoli oikeuksistasi. Kilpai-
lu on kovaa – mutta useimmiten sal-
littua.

JAMI POHJA

LAKIMIES, 

TOIMIHENKILöLIITTO ERTO RY
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J
yväskylän ammattikorkea-
koulussa alkoi helmikuus-
sa 2011 kansainvälinen 
hanke, jonka tarkoitukse-
na on etsiä, koota ja levit-
tää korkeakoulun ja työ-

elämän yhteistyökäytänteitä ja tietoa 
toimintatavoista. Hankkeessa on mu-
kana neljä maata ja kuusi eri toimija-
tahoa Suomesta, Luxemburgista, Itä-
vallasta ja Englannista. Rahoittajana 
toimivat Euroopan Sosiaalirahasto ja 
Keski-Suomen ELY -keskus

Hankkeen tavoitteena on, että 
opintojen aikainen yhteistyö opis-
kelijan ja oppilaitoksen sekä yrityk-
sen välillä auttaa nuoria linkittymään 
työelämään sekä löytämään sieltä työ-
harjoittelupaikkoja, projekti- ja opin-
näytetyön aiheita sekä kesätyöpaikko-
ja. Näiden yhteistyökuvioiden avulla 
työllistyminen opiskelun jälkeen on 

Quicker steps 
– nuoret nopeammin työelämään

helpompaa ja nopeampaa. Yhteistyö-
mahdollisuuksia työelämän ja opis-
kelijoiden välillä kartoitetaan neljäs-
sä seminaarissa, joiden teemat ovat:

1. AMK – opettajuus ja työelämäyh-
teistyö nuorten työllistymisen no-
peuttamiseksi, Suomi

2. Maahanmuuttajat ja heidän työl-
listymistään tukevat pedagogiset 
ratkaisut, Luxemburg

3. Käytäntöläheiset innovaatiot 
nuorten työllistymisen ja opinto-
jen loppuunsaattamisen tukena, 
Itävalta

4. Työelämän ja koulutuksen yhteis-
työmallit: organisatorinen näkö-
kulma nuorten työllistymisen no-
peuttamisessa, Englanti

Lisäksi päätösseminaari pidetään 
marraskuussa 2012 Jyväskylässä.

eJournal ja muut  
levittämisen kanavat
Hankkeessa on juuri julkaistu verk-
kolehti, jossa avataan seminaareis-
sa käsiteltyjä aiheita artikkelein ja 
videoin. Tämän lisäksi olemme pyy-
täneet artikkeleita aiheeseen liittyen 
sekä suomalaisilta että kansainväli-
siltä asiantuntijoilta. Lehteä päivite-
tään jatkuvasti uusien artikkeleiden 
myötä ja se on hankkeen pääasialli-
nen levityskanava. Lisäksi hankkeel-
la on omat nettisivut sekä käytämme 
hyödyksemme sosiaalista mediaa jo-
ten hankkeen löytää myös Faceboo-
kin ja LinkedIn:n kautta.

HANNA PILKE

Lisää tietoa hankkeesta
www.quickersteps.net

http://ejournal.quickersteps.net

KU
VA: ISTOCKPH

OTO
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Hankkeessa tammikuussa aloittanut yliopisto-opiskelija Tiia kertoo omista 
kokemuksistaan seuraavassa.

Korkeakouluopiskelijan  
näkökulma projekti-
toimintaan

Päädyin mukaan Quicker Steps 
– projektiin oman aktiivisuute-
ni kautta. Kasvatustieteen opin-

toihini kuuluvan pro gradun aihetta 
tarkentaessani ja taustatyötä tehdes-
säni löysin sattumalta projektin verk-
kosivut ja mielenkiintoni heräsi vä-
littömästi. Hankkeen tavoitteet, etsiä 
ja jakaa tietoa nuorten työllistymistä 
helpottavista koulutuksen ja työelä-
män välisistä yhteistyökäytännöistä, 
olivat hyvin läheltä omaa kiinnostuk-
sen kohdettani: korkeakoulutuksen ja 
työelämän välisen yhteistyön merki-
tys ja korkeakoulutuksessa opittavat 
työelämätaidot ovat kantavia teemo-
ja pro gradussani.

Halusin tietää hankkeesta enem-
män ja otin yhteyttä hankkeen pro-
jektipäällikköön, Sirpa Laitinen-Vää-
näseen, ja muutaman kuukauden 
jälkeen yhteydenotosta aloitin työt 
hankkeessa projektityöntekijän ni-
mikkeellä. Työtarjous oli tietenkin 
iloinen uutinen, mutta työtilaisuu-
tena Quicker Steps – projektiin pääsy 
on merkinnyt minulle enemmän kuin 
aluksi olisin uskonut. Olin kyllä tottu-
nut opintojen ohessa työssäkäyntiin 
rautakaupan sisustusosastolla, mutta 
oman alan töihin kosketuksen saami-
sen koen merkittäväksi ponnahdus-
laudaksi niin valmistumisen jälkeisen 
työllistymisen kuin oman ammatil-

lisen identiteetin rakentamisenkin 
kannalta. Työharjoittelukin odottaa 
minulla vielä edessäpäin, joten tä-
mä työtilaisuus on ainutlaatuinen ja 
osaan arvostaa sitä työkokemusta, jo-
ta tästä minulle kertyy.

Hankkeessa vastuullani ovat si-
sällölliset asiantuntijatehtävät, joi-
hin kuuluu lähinnä projektin verkko-
julkaisuun materiaalin etsiminen ja 
tuottaminen. Projektipäällikön kans-
sa olemme ideoineet muun muassa 
videohaastattelujen sarjaa, ammat-
tikorkeakouluille tehtävää kyselyä, 
muutaman aiheeseen liittyvän ai-
neiston tiivistelmiä ja raportteja sekä 
asiantuntijoiden haastatteluja. Moni-
puolisten tehtävien kautta pääsen to-
teuttamaan ideoitani ja näyttämään 
osaamistani, mutta tietenkin vapau-
den rinnalla tulee myös vastuu omis-
ta tekemisistään. Opintojen aikana 
harjoitellut ajankäyttötaidot ja priori-
sointi pääsevät toden teolla käyttöön 
samoin kuin rohkeus verkostoitua ja 
ottaa kontaktia uusiin ihmisiin ja yh-
teistyöympyröihin niin työyhteisön 
sisällä kuin ulkopuolellakin.

Quicker Steps – projektissa toimi-
minen on avannut minulle ovia paitsi 
työelämän tuntemisen saralla niin itse 
projektin teemankin suhteen. On ol-
lut erittäin mielenkiintoista ottaa sel-
vää erilaisista yhteistyökäytännöistä, 

joilla on pyritty tiivistämään koulu-
tuksen ja työelämän välistä keskinäis-
tä vuorovaikutusta. Valmistumisen 
kynnyksellä olevana yliopisto-opiske-
lijana koen läheiseksi ja tärkeäksi me-
diassa käytävän keskustelun yhteis-
työn merkityksestä ja etenkin eroista 
korkeakoulujen välillä. Käytäntöjen 
näkyväksi tekeminen, kokemusten 
jakaminen ja toisilta oppiminen ovat 
mielestäni edellytyksiä työelämäyh-
teistyön kehittämiseksi; Quicker Steps 
– projekti osaltaan edistää tätä toimin-
taa keräämällä yhteen hyviä yhteis-
työkäytäntöjä ja mahdollistamalla eri 
tahojen äänen kuuluvuuden.

Toivon, että projektissa työsken-
neltyäni saan kokonaisvaltaisemman 
kuvan korkeakoulujärjestelmän työ-
elämäkontakteista, niiden mahdolli-
suuksista ja haasteista niin opiskeli-
jan, korkeakoulun kuin työelämänkin 
näkökulmasta. Omiin tulevaisuuden 
työmahdollisuuksiin suhtaudun avoi-
min mielin, mutta toivon työskente-
leväni juuri tällaisten asioiden parissa: 
koulutuksen kehittäminen alati muut-
tuvan työelämän vaatimusten mukai-
sesti sekä koulutuksen ja työelämän 
välinen yhteistyö tulevat aina ole-
maan ajankohtaisia aiheita.

TIIA ISOHANNI
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J
okainen meistä asianajotoi-
mistoissa ja lakiasiaintoimis-
toissa työskentelevä tietää, 
että työmme on todella mie-
lenkiintoista ja monipuolis-

ta – jokainen päivä on erilainen. Sih-
teereiden määrä on vähenemässä ja 
työnkuva on muuttunut paljon. Meil-
tä vaaditaan tarkkuutta ja meidän pi-
tää tehdä yleensä montaa työtä yhtä-
aikaa. Tämä tuottaa varmasti monelle 
uraansa aloittelevalle asianajosihtee-
rille ongelmia, vaikka kokee työn mie-
lenkiintoiseksi.   

tässä uransa äskettäin aloittaneen 
asianajosihteerin kommentteja 
menneistä työkuukausista;
– on todella hankala toimia monen 
asianajajan alaisuudessa. Jokaisella 
asianajajalla on omat tavat ja ne 
saattavat unohtua kiireessä kun te-
kee viidelle asianajajalle yhtaikaa 
töitä. Yritän muistaa parhaani mu-
kaan, kuinka juuri tämä asianaja-
ja haluaa, että asia hoidetaan. Tä-
mä ei vaan aina onnistu... Jokaisella 
on oma tapansa työskennellä; teh-
dä laskut, perukirjat jne. Kuinka 
osaan olla kaikille mieliksi???

– asianajajat saattavat sanoa kii-
reessä pahasti. Olen sanonut, että 
minusta tuntuu pahalta jos kiuk-
kuisena sanotaan pahasti alaiselle. 
En halua tottua siihen, että minul-
le saa kiukkuisena tiuskia ja purkaa 
pahaa oloaan. Kaikesta huolimatta 

Asianajotoimistoissa ja 
lakiasiain toimistoissa 
työskentelevät  
sihteerit ja assistentit

tämä työ on mielenkiintoista ja ha-
luan oppia sen!

Ja tässä kommentteja jo  
pitkään työtä tehneeltä  
asianajosihteeriltä;
– työhön on tullut suuria muutok-
sia – minulta vaaditaan paljon eri-
koisosaamista; ohjelmat vaihtuu, 
muutoksia tulee joka asiaan; minun 
oletetaan tietävän kaikki ja osaavan 
kaikki; opettelen kaiken oikeastaan 
tekemisen kautta

– minun oletetaan tietävän kaik-
ki asiat; juttujen vaiheet, konkurssi-
en vaiheet, menneetkin jutut on hy-
vä muistaa

– haluaisin vuorotteluvapaalle – 
ei ole mitään mahdollisuutta jäädä. 
Työnantajapuoli suuressa viisaudes-
saan sanoo heti kieltävän vastauksen 

– olen väsynyt ainaiseen kiiree-
seen ja paineeseen; olen huolissani 
siitä, että tuleeko kaikki asiat tehtyä 
kiireessä oikein ja eihän mitään jää 
tekemättä. Pelkään myös että palan 
loppuun 

– vuosien varrella on aina vaike-
aa ollut päästä mihinkään koulu-
tuksiin

– työni on kaikesta huolimatta 
mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Ha-
luan jaksaa tehdä sitä mahdollisim-
man pitään  

Nyt meille kaikille on tiedossa koulu-
tusta ja rentoutusta. 

Järjestämme perinteiset 
asLat-päivät 

29.–30.9.2012 vantaaLLa,  
kyLPyLähoteLLI FLamIngossa. 
Ohjelmassa mm. 
• stressinhallintaan liittyvä luento
• konkurssiasiamiehen toimiston  

luento konkurssimenettelyn  
koukeroista 

• kaupparekisteriasioista kuulumisia
• rentoutumista kylpylässä / mini-

golfia.

Toivotamme uudet ja jo aiemmin mu-
kana olleet jäsenet lämpimästi ter-
vetulleiksi viettämään viikonloppua 
tärkeiden ajankohtaisten asioiden pa-
rissa. Sen lisäksi toivotamme ter-
vetulleiksi myös muut asianajotoi-
mistoissa ja lakiasiaintoimistoissa 
työskentelevät sihteerit ja assistentit.

Koulutus, majoitus kahden hengen 
huoneissa, ruokailut sekä matkakulut 
maksavat (halvinta kulkuneuvoa käyt-
täen) jäsenelle vain 50 euroa Koulutus 
ja majoitus kahden hengen huoneis-
sa sekä ruokailut maksavat ei-jäsenel-
le 300 euroa, 

Ilmoittautumisen vahvistat maksa-
malla omavastuuosuuden Erityistoimi-
henkilöt ET ry:n tilille Sampo 800012-
1382471.

Kerrothan ilmoittautumisen yhtey-
dessä: mahdolliset ruokarajoitteet, ju-
nalipputoiveesi, jos jokin muu kuin 
lähimmät mahdolliset junavuorot, huo-
nekaveritoiveen, kylpylä/golf.

Ilmoittauduthan mahdollisimman 
pian, mutta viimeistään elokuun lop-
puun mennessä. 

Ilmoittautumiset:   
paivi.kuosmanen@erto.fi
lisätietoja: Päivi Kuosmanen  
050-369 5428.
Sirkka Inkilä 045-8788708

teRvetuLoa!
Erityistoimihenkilöt ET ry:n hallitus
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 1.–2.10.  Jäsenforum Jyväskylässä. Monipuoliseen ohjelmaan osallistui 
noin 80 henkeä. 

 5.10.  Päijät-Hämeen aluejärjestö järjesti tutustumiskäynnin 
Hartwallin tuotantolaitoksille. ET tuki tapahtumaa ja yhdistyksen 
puheenjohtaja esitteli osallistujille toimintaamme

 15.–16.10. ERTOn järjestöpäivät Tallinnassa, päiville osallistui runsaasti 
ET:läisiä aluejärjestöaktiiveja. 

 18.10.  Paula Koivuniemen konsertti uudessa musiikkitalossa Helsingissä, 
suosikkitähden konsertti oli loppuunmyyty, paikalla oli 50 ET:läistä.

 23.10.  Yli 100 ET:läistä tai perheenjäsentä niin aikuisia kuin lapsiakin näki 
Sirkus Finlandian huikean ja hauskan esityksen  Helsingissä. 

 12.11.  jäsenilta teatterin merkeissä ”Kevät koittaa Hiterille, Porin 
teatterissa 

 16.11.  suurlähetystöjen henkilökunnalle annettiin tietoa suomalaisesta 
työlainsäädännöstä

 19.11.  pidettiin syyskokous Tampereelle Scandic City hotellissa, 
kokoukseen osallistui 61 jäsentä, illalla oli järjestetty mahdollisuus 
käydä katsomassa Tampereen Työväen teatterin esitys 
Lämminveriset, tähän mahdollisuuteen tarttui 43 jäsentä

 20.11.  sunnuntaina syyskokouksen jälkeen Anja Alasilta johdatti meidät 
Verkkokirjoittamisen saloihin

 24.11.  Pohjois-Suomen aluejärjestö järjesti Oulussa jäsentilaisuuden, 
jossa aluksi kokoonnuttiin yhdistyksittäin keskustelemaan omista 
jutuista. ET:stä osallistui kymmenkunta jäsentä. Illan päätteeksi 
mentiin koko ERTOn porukalla konserttiin.

 8.12.  jäsentapaaminen ja Heli Laaksosen runoilta Hyvinkäällä.

  vuosI 2012
 25.1.  Vuosaari –elokuva Helsingissä, paikalla 80 ET:läistä tai 

järjestäytymätöntä työkaveria, iltaa markkinoitiin teemalla ”kaksi 
vitosella leffaan”.

 14.3.  Kuninkaan puhe Helsingin kaupunginteatterissa, tähän 
ennakkoesitykseen osallistui 60 ET:läistä 

 24.–25.3.  Liikunnalla työhyvinvointia –viikonloppu Vierumäellä. Tilaisuuteen 
on tulossa noin 60 henkeä liikkumaan monipuolisesti sekä 
pohtimaan liikunnan ja ravinnon merkitystä omaan elämäänsä

 5.5.  kevätkokous Helsingissä (ks. sivu 3)
 5.–6.5.  jäsenmatka Tallinnaan (ilmoittautuminen on päättynyt, 

kysy peruutuspaikkoja)
 28.9.  Unohtumaton Hair-musikaali Lahden kaupunginteatterissa. 

Lisätiedot ilmoittautumisesta myöhemmin etry:n sivuilla.
 29.–30.9.  ASLAT-päivät asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskenteleville 

Vantaan Flamingossa
 6.–7.10.  Jäsenforum Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa, tulossa jälleen 

monipuolinen viikonloppu kaikille työelämässä oleville jäsenille
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”suomalaisen hiilijalanjäl-
jen suuruuteen ei ole yh-
tä ainoaa syytä, vaan se on 
monien asioiden summa”, 

kertoo WWF Suomen ilmastovastaava 
Hanna-Liisa Kangas.

Suomalaisen hiilijalanjälki, eli kai-
kesta kuluttamisesta syntyvät päästöt, 
on noin kymmenen tonnia ilmasto-
päästöjä eli hiilidioksidiekvivalentti-
tonneja vuodessa. Ilmastopäästöt si-
sältävät tuotteen tai palvelun koko 
elinkaaren tuottamat päästöt. Ruotsa-
laisen hiilijalanjälki on noin viisi ton-
nia.

”Ruotsi on jo matkalla kohti vähä-
hiilistä yhteiskuntaa, kun Suomi vas-
ta suunnittelee sitä. Ruotsissa ollaan 
kunnianhimoisempia uusiutuvien 
energiamuotojen lisäämisessä. Lisäksi 
ruotsalaiset asuvat keskimäärin meitä 
etelämpänä ja tiiviimmin. Ruotsi on 
myös valtiona sitoutunut paljon Suo-
mea suurempiin päästövähennyksiin 
vuoteen 2020 mennessä, joka näkyy 
jo nyt päästöjen suuruudessa”, Kangas 
listaa erojen syitä.

WWF Suomi on ensimmäisenä Suo-
messa selvittänyt suomalaisen kulutta-
jan hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat 
ilmastoteot. Tunnista teko-kampanjas-
sa nimetään yhdeksän suurinta yksit-
täistä ilmastotekoa asumiseen, liikku-
miseen ja ruokaan liittyen.

Ilmastoteot on valittu selvityk-
sen perusteella niin, että joukossa on 
myös sellaisia tekoja, jotka kuka vain 
voi tehdä asumismuodosta tai varal-
lisuudesta riippumatta. Suurin osa il-
mastoteoista säästää myös rahaa.

”Kampanjan alkaessa kuulin monel-
ta, että suuri osa ilmastoteoista voisi 
olla suoraan Marttojen nuukuusvin-
keistä, ja tottahan se. Näissä on hyvin 
paljon samaa”, Kangas sanoo.

Helpoimmat ilmastoteot liitty-
vät ruokaan, koska kyse on jokapäi-
väisistä valinnoista ruokakaupassa ja 
kotona. Joukossa on esimerkiksi ruo-
kajätteen määrän vähentäminen, nau-
danlihan kulutuksen puolittaminen ja 
oman ruoan tuottaminen, kuten mar-
jastus, sienestys ja kalastus. 

”Naudanlihan päästöt ovat elin-

suomalainen voittaa hiili-
jalanjäljen suuruudessa

Suomalaisen hiilijalanjälki on yksi Euroopan suurimmista. Päästöjen 
maaottelussa esimerkiksi länsinaapurimme voittaa kirkkaasti: Ruotsalaisen 
hiilijalanjälki on vain puolet suomalaisen vastaavasta. Poliittisilla 
päätöksillä on merkitystä suomalaisten päästöihin, mutta niihin voi 
vaikuttaa huomattavasti myös omilla, arkipäivän valinnoillaan.

tarvikkeista suurimmat. Tärkeää on 
myös se, minkälaista lihaa suosii täs-
sä jäljelle jäävässä puolikkaassa. Me 
suosittelemme, että mikäli naudanli-
haa syö, suosisi luomulihaa tai luon-
nonlaidunlihaa. Näiden tuottamisella 
on myös myönteisiä ympäristövaiku-
tuksia, Kangas kertoo.

Yhden ihmisen teoilla on suuri 
vaikutus yhteispäästöihimme. Yksi 
suomalainen esimerkiksi heittää kes-
kimäärin 60 kiloa syömäkelpoista ruo-
kaa roskiin vuodessa. 

”Mikäli jokainen minimoisi ruoka-
jätteen määrän, päästösäästöjä syn-
tyisi noin 100 000 asukkaan verran. 
Käytännössä siis Lahden kokoisen 
kaupungin asukkaiden päästöt olisi-
vat nolla”, Kangas sanoo.

mikä on sinun ilmastotekosi?  
Osallistu wwf.fi/earthhour
Earth Hour 31.3. klo 20.30-21.30. Valot 
sammuvat ilmaston puolesta, ilmoittau-
du sinäkin mukaan netissä!

KATJA RöNKKö
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e
tätyöhön on ollut Suomes-
sa teknologiset mahdolli-
suudet jo vuosikymmenet, 
mutta etätyö on vielä pe-
rin harvinaista. Syynä on 
enimmäkseen työ- ja johta-

miskulttuuri, joka laahaa teknologia-
kehityksen jäljessä, sanoo tutkimus- ja 
kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvi Tie-
toyhteiskunnan kehittämiskeskukses-
ta Tiekestä. 

Työnteossa hiilijalanjälkeä kasvat-
tavat merkittävästi työmatkat ja te-
hottomasti käytetyt toimitilat.

Tutkija soittaa kansanedustajan 
avustajalle kysyäkseen tulevaisuus-
valiokunnan asioista. Avustaja kertoo 
olevansa kesämökillään laiturin no-
kassa. So what?, sanoo tutkija ja saa 
vastaukset kysymyksiinsä. Asia tuli 
hoidettua.

Kansanedustajien avustajat toki 
työskentelevät pääasiassa eduskun-
nassa tai edustajien kotikuntien toi-
mistoissa, mutta voivat tasata pitkiä 
budjettiriihen aikaisia työpäiviään ke-
sällä leppoisammissa työoloissa. Yli-
töitä kun ei makseta.

etätyöllä hiilijalanjälki 
pienemmäksi
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Projektitiimi  

tulehtuu, kun 

kohtaamisia  

ei ole

Ei makseta monille muillekaan, 
minkä seurauksena yhä useampi toi-
mihenkilö raahaa töitä illaksi kotiin-
sa, vastailee sähköposteihinsa ja tekee 
muuta palkatonta ylityötä.

”Koska annettuja töitä ei ehdi teh-
dä annetuissa työjärjestelyissä, työn-
tekijä joustaa. Runsas viidesosa työn-
tekijöistä kertoo tehneensä kotona 
palkatonta ylityötä”, Kasvi kuvaa.

Voisihan tätäkin kutsua etätyöksi.

työaikoja vahdataan
Tietoyhteiskunnan lupaus oli, et-
tä työtä voi tehdä paikasta ja ajas-
ta riippumatta. Mikä loistava visio! 
Se on jäänyt kuitenkin toteutumatta. 
Palkansaajista etätyötä tekee kotona 
usein vain reilu kymmenes. Noin 40 
prosenttia on kuitenkin tehnyt joskus 
päätyöhönsä liittyviä töitä kotona. 

”Suurin este etätyön yleistymiselle 
on johtamis- ja organisaatiokulttuu-
ri. Etätyötä ei osata vielä johtaa. Työn 
tulosten asemesta seurataan edelleen 
työtunteja. Itse asiassa työaikojen 
vahtaaminen jo siirretty työntekijöil-
le itselleen tietoteknisin järjestelyin”, 
Kasvi sanoo.

Lasipalatsit vajaakäytössä
Jos työn tekemisen paikka ymmär-
rettäisiin laajasti ja oleellista olisi tu-
losten seuraaminen, se näkyisi aamu-
ruuhkissa ja siten hiilijalanjäljessä. 
Hiilijalanjäljen kannalta oleellista on 
myös toimitilojen vajaakäyttö.

”Hienot toimistopalatsit ovat osin 
tyhjillään päiväsaikaankin, kun osa po-
rukasta on palavereissa ja työmatkoil-
la. Tosin nykyaikaisissa toimistoissa ei 
sentään enää ole ikiomia työhuonei-
ta, vaan työpisteitä, joita kuka tahansa 
voi käyttää tarvitessaan. Jos tehdasra-
kennuksia seisotettaisiin niin suuri osa 
ajasta tyhjinä kuin toimistoja, toimin-
taa pidettäisiin tuottavuuden ja talou-
dellisuuden kannalta hulluna.”

Toinen toistaan hienompien ”läpi-
näkyvien” lasisten palatsien rakenta-
minen juuri tietotekniikkayrityksille 
on ollut ominaista. Rakentaminen ja 
liikenneväylien järjestäminen raken-
nuksiin vasta hiilijalanjälkiä jättääkin.

virtuaalijohtamista pelimaailmasta
Kuinka tärkeää sitten on, että tois-
tensa kanssa työskentelevät ihmiset 
myös kohtaavat kasvokkain eikä vain 
koneen välityksellä?

”Nykyään vielä on tärkeää, että tii-
viisti yhteistyössä työskentelevät luo-
vat henkilötason suhteen kasvotus-
ten, jonka jälkeen työtä voidaan tehdä 
mutkattomasti tietokoneiden välityk-
sellä. Usein on käynyt niin, että pro-
jektitiimi tulehtuu, kun kohtaami-
sia ei ole ja kommunikointi tapahtuu 
pelkästään tietokoneiden avustuksel-
la. Sosiaalistuminen ja sitoutuminen 
jäävät puolitiehen.”

”Tosin teknologia kehittyy tälläkin 
saralla. Nettipeleissä ihmiset ovat erit-
täin sitoutuneita tiimiinsä ja valmiita 
tekemään sen hyväksi kaikkensa pela-
tessaan tuntikaupalla ilman palkkaa. 
Jaetut kokemukset ja elämykset ovat 
virtuaalisia. Työelämä ei ole onnistu-
nut tässä vielä niin hyvin kuin viihde-
teollisuus”, Kasvi sanoo.

Hän arvelee, että kokeneet nettipe-
lurit saattavat olla hyviä projektijoh-
tajia työelämässä.

”Uusi sukupolvi tuo työelämään 
luottamuksen lisäksi sosiaalista pää-
omaa, jota voi kasvattaa myös virtu-
aalisessa maailmassa.”

Pääte silmälaseissa
Kasvin tuttavapiiriin kuuluu henkilö, 
joka työskentelee Italiassa ja perhe 
asuu Suomessa. Isä syö kuitenkin jo-
ka ilta perheensä kanssa samassa ruo-
kapöydässä. Virtuaalisesti.

”Markkinoille on tulossa pääte-
laitteilla varustetut silmälasit. Kehi-
tys kulkee suuntaan, että kohta em-
me edes huomaa, että kokemusten, 
elämysten ja tiedon hankinnan ja ai-
vojen välissä on teknologiaa. Aivot so-
peutuvat uuteen tilanteeseen”, Kasvi 
sanoo, mutta ei ota kantaa, onko ke-
hityssuunta hyvä vai huono aivoille ja 
ihmisen hyvinvoinnille.

Joka tapauksessa tietoteknologian 
kehittymisen myötä hiilijalanjälkeä 
voi tulevaisuudessa pienentää myös 
kokemus- ja elämysmaailmassa. Len-
tokone voi pysyä Pekingin kentällä ja 
miljoonat ja taas miljoonat kiinalai-
set voivat kokea päätelaitteet silmil-
lään ja kuulokkeet korvillaan vaikkapa 
Suomen Lapin lumon. Matkailuteolli-
suus tietenkin näkisi mielellään kiina-
laiset ihan liveinä Lapin tunturilla eu-
rolompakot pullollaan.

LEENA SERETIN
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n
ykyään puhutaan paljon 
”sosiaalisesta mediasta”. 
Harva meistä kuiten-
kaan on mediatyönte-
kijä. Olemme ihan ta-
vallisia ihmisiä, jotka 

viestittelevät toisilleen meitä kosket-
tavista arkisista asioista. Kun haluaa 
hyödyntää Internetin tarjoamia uusia 
mahdollisuuksia työssään ja vapaa-
ajallaan mahdollisimman tehokkaas-
ti on oleellista ymmärtää että kyse on 
”yhteisöllisistä välineistä”.

Joukkoviestitävälineillä kuten Ra-
dion ja television avulla tehdään jouk-
koviestintää. Yhteisöllisin välinein 
kuten Facebookin, Twitterin ja Lin-

yhteisöllinen viestintä
entistä tehokkaampaa vaikuttamista ja vaikuttumista

ked In’in avulla tehdään yhteisöllis-
tä viestintää.

Toki uusia välineitä voi kutsua ”so-
siaaliseksi mediaksi” tai vielä lyhyem-
min ”someksi”. Pääasia että näkee sel-
keästi mistä pohjimmiltaan on kyse 
ja keskittyy kehittämään sekä omaa 
henkilökohtaista että organisaation-
sa osaamista siinä, mikä on kaikkein 
arvokkainta. 

tilannetajua tarvitaan enemmän 
kuin koskaan
Yrityksissä nyt tarvittava uusi tieto-
taito ei kuulu tekniikan alueelle vaan 
sosiaalipsykologiaan. Jos CV:hen kir-
joittaa että ”hallitsee Wordin, Exce-

lin ja Facebookin” niin siihen liittyy 
varmasti tiettyä teknistä näppäryyt-
tä. Uudet yhteisölliset välineet ovat 
kuitenkin näkyviä ja voimallisia työ-
kaluja, joiden kohdalla tärkeintä on 
ymmärrys siitä, missä tilanteissa ja 
minkälaiseen vaikuttamiseen niitä 
käytetään.

Selkeällä suomenkielellä voidaan 
ihan reilusti todeta että joka firmassa 
kannattaa ehdottomasti panostaa ti-
lannetajun kehittämiseen – niitä mo-
nia uusia tilanteita ajatellen, joihin 
joudumme yhä useammin. Erityisen 
haastaviahan ovat ne uudet tilanteet 
joihin joudumme työn ja vapaa-ajan 
rajamaastossa kun roolimme ja ase-

tETra 1/2012 tETra 1/2012 21  

KU
VA: ISTOCKPH

OTO



mamme eivät olekaan enää yhtä sel-
keät.

Perinteisesti tarkasteltuna olen 
työntekijä toimistossa työaikana ja 
yksityishenkilö sen ulkopuolella va-
paalla. Mutta kuka minä oikein olen 
ja mitkä ovatkaan tavoitteeni kun 
käytän työnantajan kustantamaa ai-
kaa työpaikalla facebookailuun tai 
toisaalta illalla kalastelen uusia kon-
takteja verkostoitumalla innokkaasti 
Linked In-palvelussa?

yhteisöllisen viestinnän  
taitaminen on tärkeintä
Käsitteenä ” yhteisöllinen viestintä” 
pureutuu suoraan siihen toimintaan, 
jota ihmiset tekevät – sen sijaan että 
tuijotettaisiin välineitä, joita on mo-
nia erilaisia ja jotka muuttuvat jatku-
vasti. Kannattaa opetella ymmärtä-
mään ne yleiset lainalaisuudet, jotka 
vaikuttavat ihmisten väliseen vuoro-
vaikutukseen. Käytännön IT-koulu-
tusta muistuttavassa perehdytyksessä 
voi sitten opetella käyttämään Face-
bookia ja Twitteriä sillä tasolla, että 
keskustellaan mistä napista pitää mil-
loinkin painaa.

käytätkö välineitä vai  
mediumeja?
Onneksi suomi on niin rikas kieli, 
ettei meidän tarvitse puhua latinaa 
vaikka puhumme uusista ilmiöistä 
kuten ”sosiaalisesta mediasta”. Oman 

kielemme kantasanasta ”yksi” kum-
puavat sanat ”yhteys”, ”yhteinen” 
ja ”yhteisö” ilmaisevat kaikki sitä et-
tä ihmiset jollain tavoin ovat tai pitä-
vät ”yhtä”. Ilmauksena ”yhteisöllinen 
viestintä” kasvaa luontevasti suoraan 
siitä mikä tässä on jutun juuri: Ih-
miset pitävät ”yhteyttä” ja muodos-
tavat näin ”yksiköitä”, jonka jäsenet 
kokevat ”yhteisöllisyyttä” – merkittä-
vinä hetkinä suoranaista ”ykseyttä”. 
Tähän liittyvät ihmisen perustarpeet 
ovat merkittäviä toimintaamme oh-
jaavia voimia.

Sana ”väline” on sikäli ihana että se 
korvaa suoraan latinan ”mediumin”, 
jonka merkitys suomeksi on ”väli” – 
oli sitten kyse t-paidan koosta tai pih-
vin kypyysasteesta. Väline kertoo pal-
jon suoremmin että kyse on jostain, 
mistä täytyy pitää kaksin käsin lujas-
ti kiinni. Ei se ole putki jonne ahde-
taan sisältöä niin että se lentää kasvot-
tomille vastaanottajille, vaan ennen 
muuta jatkuvan vuoropuhelun mah-
dollistava väline! Juuri siksi yritykset 
– Yleisradio mukaanlukien – ovat jou-
tuneet yhtäkkiä muuttamaan toimin-
taansa ja organisaatioitaan merkittä-
västi: Ei riitä että löytyy työntekijöitä, 
jotka osaavat luoda nasevia viestejä 
turvassa viestintäosaston tai toimi-
tuksen uumenissa ja sitten lähettää 
ne maailmalle.

Kaikki työntekijät eivät ole valmii-
ta yhtäkkiä kohtaaman asiakkaita tai 
yleisöä päivittäin. Se vaatii myös vuo-
sikalenterin isoa remonttia: Nykivistä 
”kampanjoista” perinteisissä ”medi-
oissa” siirrytään yhä enemmän jat-
kuvaan vuoropuheluun tuhansien 
olemassaolevien ja potentiaalisten asi-
akkaiden kanssa. Nyt vaaditaan ”asi-
akkuudenhallinnan” osaamista, eli 
kuuntelemista, tietojen keräämistä ja 
viestien yksilöllistä räätälöimistä sen 
sijaan että koko kansalle toitotetaab 
yhtä ja samaa lehtimainosta. Muutok-
set vaikuttavat assistenttien ja johtaji-
en työnkuvaan yhtälailla.

aloita kuuntelemalla
Yhteisöllinen viestintä on paljon 
enemmän kuin markkinointi. Sitä 
voidaan käyttää organisaatiossa jo 
paljon ennen kuin on edes mitään 
markkinoitavaa. Tuotteita ja palve-
luita voi kehittää kunnolla ja pitkä-
jänteisesti vain kuuntelemalla tar-
koin mitä tarpeita ihmisillä arjessaan 
on. Tällaiseen kuunteluun yhteisölli-
set välineet ovat kuin arvokkaita tai-
kapeilejä: Kun tuhannet ihmiset ker-
tovat ällistyttävän avoimesti omasta 
elämästään piirtyy ilman galluppeja 
tai salapoliisityötä yhä tarkempi ku-
va siitä, mitä ihmiset ajattelevat, eli 
mitä he haluavat ja mitä he pelkäävät.

Itse asiassa yhteisöllisen viestin-
nän tärkeimpiä tehtäviä organisaati-
on kannalta on kuunteleminen – ei 
puhuminen. Moni valistunut organi-
saatio aloittaakin yhteisöllisten väli-
neiden käytön toteamalla näin: ”Nyt 
panostamme yhteisölliseen viestin-
tään oikein kunnolla. Nämä henkilöt 
saavat kolmen kuukauden ajan käyt-
tää merkittävän osan työajastaan sii-
hen. Sen jälkeen katsotaan yhdessä 
miten ryhdymme kenties osallistu-
maan keskusteluihin.”

Yhä useampi ymmärtää siis että 
kannattaa aloittaa ihan vain kuunte-
lemalla jonkin aikaa. Näin ymmärtää 
parhaiten mitä verkossa oikein tapah-
tuu ja miten siellä kannattaa käyttäy-
tyä. Toisaalta kuuntelemisen tärkeys 
ei suinkaan vähene alun tutustumi-
sen myötä. Alan muiden toimijoiden, 
eli alan yleisen kehityksen seuraami-
nen on tietysti aina tärkeää. Erityisesti 
kilpailijoiden liikkeiden ymmärtämi-
nen ja ennakoiminen saattaa olla to-
della arvokasta.

Facebook on kuin taikapeili
Toisaalta Facebookissa on erityisen 
paljon mm. media-, viestintä-, tele-
viestintä- ja IT-alojen ihmisiä. Yksit-
täinen kommentti tyyliin ”Yäk kun 
on taas maanantai”, ”Huh – onnek-
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si on taas perjantai” tai ”Kylläpä 
duuni taas tökkii” 597 lähimmälle 
Facebook-kaverille tuntuu ehkä viat-
tomalta tokaisilta. Moinen hyvinkin 
julkinen höyryjen päästäminen saat-
taa kuitenkin tehdä yllättävän paljon 
haittaa työnantajayritykselle.

Nykyään toimitusjohtajan tai vies-
tintäjohtajan on aivan turhaa yrit-
tää hokea että ”vain he antavat jul-
kisia lausuntoja yrityksestä”. Riittää 
että muutama henkilö organisaatios-
sa muutaman kerran parin viikon si-
sällä heittää edellä mainitun kaltaisia 
kommentteja jotta yrityksessä useita 
tuttuja omaavalle ulkopuoliselle yht-
äkkiä piirtyy hyvinkin ikävä kuva yri-
tyksestä. Hän huomaa että useam-
pi ihminen voi siellä huonosti ja on 
tyytymätön. Näin hän tajuaa että hä-
nen on parasta käyttää jonkin toisen 
yrityksen palveluita jottei vaaranna 
omaa toimintaansa. Yhtä hyvin tyy-
tymättömät työntekijät olisivat voi-
neet soittaa paikalliselle radioasemalle 
ja tuuletaneet huonoa oloaan suoras-
sa lähetyksessä.

Taikapeili on vain yksi vertaus-
kuva, joka sopii Facebookille. Se on 
myös ikäänkuin yökerho: Siksi se on 
niin valtavan suosittu että sillä on pi-
an miljardi käyttäjää, eli joka kuudes 
ihmiskunnan jäsen.

Facebook on kuin yökerho
Me menemme yökerhoon näkemään 
ja näkymään, eli vaikuttumaan ja vai-
kuttamaan. Haluamme nähdä tiettyjä 
ihmisiä ja mitä he tekevät milloinkin 
kenen kanssa, miten, missä ja miksi. 
Samalla haluamme mielellämme et-
tä muut näkevät meidät ja että se ta-
pahtuu mahdollisimman edullisessa 
valossa. Nämä samat syyt ovat täyt-
täneet Facebookin ihmisillä ja heidän 
keskusteluillaan.

Ei Facebookinkaan henkilökunta 
luo siellä syntyvää puheensorinaa. He 
vain luovat tietyt puitteet sille, että ih-
miset ovat mahdollisimman vilkkaas-

ti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 
elein, ilmein ja sanoin. Tekstit, hymi-
öt, kuvat, videot ja musiikkikappaleet 
joita ihmiset jakavat keskenään välit-
tävät tietoja ja ilmaisevat vahvoja tun-
teita. Osin tämä vaatii uutta lukutai-
toa, mutta suurimmaksi osaksi kyse 
on samasta viestinnästä kuin aina. Ei 
paperille kirjoitettu rakkauskirje kol-
mesataa vuotta sitten ollut mikään 
köyhdytetty ”huonompi” rakkauden-
ilmaus kuin suudelma. Molemmille 
on aikansa ja paikkansa. Uusia väli-
neitä tulee mutta halut ja pelot pysy-
vät samoina ja siksi myös toimintam-
me tavoitteet.

Jo kymmeniä tuhansia vuosia sit-
ten ihmiset kerääntyivät leirinuoti-
on äärelle. Häilyvässä valaistuksessa 
ja monotonisen jumputuksen säestä-
mänä he tanssivat usein estottomas-
ti – korostaen kuitenkin asennoillaan 
mahdollisimman hyvin miehekkäitä 
ja naisellisia puoliaan ja avujaan – ku-
kin parhaan kykynsä mukaan.

Näin tehdään modernissa yöker-
hossa edelleen ja Facebook täyttää 
täsmälleen samat inhimilliset perus-
tarpeet, jotka ovat samat planeettam-
me joka kolkassa. Siksi Facebook on 
kokenut niin valtaisan suosion. Toki 
se täyttää tiettyjä muitakin tehtäviä, 
mutta suurimmat voimat meissä liit-
tyvät tietysti perustarpeidemme tyy-
dyttämiseen.

Facebook on tehokas työväline
Mikään ei lyhyen ihmiselämän aikana 
ole tärkeämpää kuin se KUKA tuntee 
sinut niin hyvin että hän välittää sii-

tä, mitä sinulle tapahtuu. Mitä enem-
män tällaisia ihmisiä sinulla on ym-
pärilläsi, sitä turvatumpi asemasi on.

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan tarjoama ”sosiaaliturva” ja 
ammattiliittojen tarjoama yhteisvoi-
man suoja ovat tärkeitä ja arvokkaita 
mekanismeja elämän perusturvan ra-
kentamiseksi.

Facebook, Linked In, Twitter ja mo-
ni muu mahdollistaa nyt sen että pu-
not itse aktiivisesti ja pitkäjänteisesti 
itsellesi turvaverkkoa: Jokainen pieni 
viesti sinun ja toisen henkilön välillä 
on ohut säie. Kun niitä kertyy tarpeek-
si, teidät sitoo toisiinne vahva tunne-
side – köysi, joka voi olla aivan ratkai-
seva tiukan paikan tullen. 

Perinteiset ”mediat” välittävät 
viestejä. Uutiset ja viihde ovat niiden 
substanssia. Yhteisöllisissä välineis-
sä viestit vain kertovat että SINÄ vä-
lität muista ja että he välittävät sinus-
ta. Substanssi ei piile viesteissä vaan 
niiden mahdollistamissa suhteissa. 
Tilanne on täsmälleen sama kun ta-
paat vanhan tutun kadulla: keskus-
telunne vahvistaa suhdettanne (suh-
teenne). Se mitä te tarkalleen ottaen 
sanotte on toissijaista. Pääasia on et-
tä osoitatte kaiken elein, ilmein, kysy-
myksin ja vastauksin että te välitätte 
toisistanne. Yhteisöllisissä välineissä 
hauskat, hupsut, kevyet ja kivat vies-
tit sekä myös ne vakavammat ja syväl-
lisemmät ovat vain erivärisiä kuituja 
ympärillesi muodostuvissa turvaköy-
sissä. 

REIDAR WASENIUS
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Kulttuuritoimittaja Outi Popp on 
riistäytynyt naamakirjasta raikastavaan 
ulkoilmaan.
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t 
otta se on. Facebook kaap-
pasi minut pari vuotta sit-
ten ja olen tykästynyt 
kaappaajaani niin että en 
edes halua entisen elä-
määni. Nyt ovet ovat au-

ki ja uuden oven takana on aina uu-
si ovi. Olen matkalla tuntemattomaan 
ja pidän siitä.

Vielä kaksi vuotta sitten puursin 
yhden hengen työhuoneellani päi-
vät pitkät. Pidin kiinni oikeudestani 
yksin oloon ja kieltäydyin nettiyhtei-
söistä. Sitten tulin järkiini ja liityin Fa-
cebookiin.

Siellä minua odottivat jo kadon-
neiksi luulemani vanhat ystävät ja 
työkaverit Radio Citystä, Lepakosta, 
Radiomafiasta, kieli-instituutista, te-
atterikoulusta ja lukioajoilta. Tarmo 
löytyi Sveitsistä, Billy Los Angelsista, 
Anu Ranskasta ja Marko Köpiksestä. 
Löysin jopa vanhan bändini ja teim-
me muutaman keikan! Facebook-kut-
sujen avulla saimme väkeä paikalle 
mukavasti. Jari lähetti satakunta mus-
tavalokuvaa 80-luvulta, kollektiivi-
nen ja henkilökohtainen muisti alkoi 
palautua. Ystävät ja tutut, jotka eivät 
entuudestaan tunteneet toisiaan al-
koivat kommunikoida ristiin. Minul-
la oli oma kylä, ja minä olin sen hei-
mopäällikkö. 

Työkin sai uutta happea, kun ih-
miset huomasivat, että olen hengis-
sä ja lanttu leikkaa. Erilaiset päivityk-
set ja linkit pommittivat aivosoluja ja 
antoivat työhön uutta virtaa. Vuosi-
kymmeniä tärkein tietolähteeni oli ol-
lut Hesari. Nyt luen Huffington Pos-
tia, Urheilulehteä, Vihreää Lankaa, 
Savon Sanomia, New York Timesia, 

tukholma-syndrooma 

Kansan Uutisia, Taloussanomia, Voi-
maa ja mitä milloinkin. Tuomas päi-
vittää valtuuston kuulumisia, Pekka 
liikennettä. Rauli kertoo arabimaail-
man ja Reijo Moskovan kuulumiset. 
Jussi kutsuu kirjamessuille, Johanna 
luennolle, Sohvi karaokeen ja Markka 
jazz-klubille. Kirsikan ja Jaanan kans-
sa arvioimme teatteritarjontaa. Mi-
nä selostan Euroviisut, Oscar-gaalat 
ja Olympialaiset reaaliajassa. Freelan-
cereiden ryhmä linkittää tietoja työ-
keikasta. Sen ansiosta menen muuten 
huomenna työhaastatteluun. 

Sosiaalinen media on keskustelu-
foorumi, tietolähde, työväline, treffi-
paikka, pelastusrengas, kallonkutista-
ja ja omahoitaja, joka pitää minusta 
huolta. Facebook ei aktivoi tai pas-
sivoi – panttivanki päättää itse, jää-
kö istumaan vai lähteekö liikkeelle. 
Aika usein olen valmis hyppäämään 
kenkiin ja keikalle, teatteriin, leffaan, 
pyöräretkelle tai vaikka mielenosoi-
tukseen. Muutamasta Jannen päivi-
tyksestä presidentinvaalien alkupäivi-
nä kasvoi silmieni edessä kampanja, 
johon tempauduin itsekin mukaan. 

Joskus ajan taju katoaa, myönne-
tään. Jumitun Maran aloittamaan 
kärkevään keskusteluun ahneudes-
ta ja kommentoin Markuksen aforis-
mia. Yksi asia johtaa toiseen ja huo-
maan että pari tuntia on vierähtänyt. 
Työt ovat jääneet tekemättä ja aika-
taulu laahaa, kun olen selvittänyt, 
mikä Downton Abbey tv-sarjan hah-
mo olen. (Tietysti Violet, kahdeksan-
kymppinen teräväkielinen kreivitär). 
Lisäksi tiedän, että Ville on Kambod-
zassa ja Ali avannossa. Ai niin. Vielä 
Minnalle menovinkit New Yorkiin ja 

sitten Tommyn keikalle. Meidän ky-
lässä kaikki hyvin.

Kuka vielä väittää, että ihmiset vä-
littävät vain itsestään? Sosiaalinen 
media on tuonut yhteisöllisyyden ta-
kaisin ja ihmisille rajattomat mahdol-
lisuudet ilmaista, vaikuttaa, tehdä ja 
jakaa havaintoja. Vuonna 1985 sain 
olla mukana suuressa myllerryksessä, 
kun eetteri vapautui ja paikallisradiot 
mursivat perinteisen viestinnän. No, 
se vallankumous söi lapsensa, radio-
kanavat jauhavat samoja soittolistoja 
ja internet-radiot tulevat syömään ne.  
Nyt ihmiset kommunikoivat netissä ja 
muuttavat maailmaa joka päivä omil-
la valinnoillaan. Suunnasta en tiedä, 
mutta eipä tiedä kukaan muukaan. 

OUTI POPP
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vähähiilihydraattinen ruokava-
lio eli karppaaminen on saavut-
tanut uskomattoman suosion 

Suomessa. Einesvalmistajat ja leipo-
mot ovat vastanneet karppaustuottei-
den kysyntään tuomalla markkinoille 
vähähiilihydraattisia aterioita ja lei-
piä. Lehdissä on juttuja karppaamal-
la kilonsa kadottaneista, onpa joku 
julkkis joutunut pahoittelemaan leh-
den palstalla, miten kiloja lähti vahin-
gossa liikaakin. Toisaalta ruokavalion 
ekologisia vaikutuksia on arvosteltu; 
eläinperäisen proteiinin tuottaminen 
kuormittaa luontoa. 

vähähiilihydraattinen 
dieetti vai elämäntapa?

Arja (42) on karpannut puolisen 
vuotta. Kimmoke ruokavalion muu-
tokseen tuli, kun Arja luki Kaisa Jaak-
kolan laihdutusoppaan, ”Hormoni-
dieetti”. – Kyllähän ruokavaliossani 
tapahtui oikeastaan vallankumouk-
sellinen muutos. Koko aikuisikäni olin 
yrittänyt laihduttaa erilaisilla ohjeil-
la, mutta niissä kaikissa oli kantavana 
ideana rasvan rajoittaminen minimiin 
ja kaloreihin tuijottaminen. Paino tip-
puikin, mutta ruokavaliota oli vaikea 
ylläpitää ja lihani oli heikko. Aina pi-
ti aloittaa uudelleen ja tunsin jatkuvaa 
syyllisyyttä lipsumisista. Minusta tu-

li tyypillinen jojolaihduttaja. Jaakko-
lan kirjan kautta ymmärsin, että meitä 
on johdettu harhaan jo vuosikymme-
niä ja tämä on tehty tieteen nimissä. 
Nykyään ruokakaupassa kysyn aina it-
seltäni, olisiko kivikauden mies syö-
nyt tätä? 

Jo 1900-luvun alkuvuosikymme-
nillä todettiin, että primitiiviset  
kansat lihoivat sekä sairastuivat länsi-
maissa tyypillisiin sydän- ja verisuoni-
sairauksiin, syöpiin ja kariekseen, kun 
heidän ruokavalionsa muuttui prote-
iinipainotteisesta tärkkelys- ja sokeri-
painotteiseksi. Monet vähähiilihyd-
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raattisen ruokavalion puolestapuhujat 
uskovat, että ihmisen aineenvaihdun-
ta ei ole muutamassa tuhannessa vuo-
dessa sopeutunut uudenlaiseen help-
poon ruokavalioon, jonka maanviljely 
on mahdollistanut. Ihmisen metabo-
lia on edelleen sen metsästäjä-keräili-
jän, joka hankki ruokansa suurella vai-
valla ja tarpeen mukaan. 

Arjan olemus keventyi puolessa 
vuodessa kahden vaatekoon verran ja 
energiaa naiselle tuli aloittaa uusia lii-
kuntaharrastuksia. – Minusta oli vuo-
sien mittaan tullut saamaton sohva-
peruna. Töistä palattua en jaksanut 
tehdä mitään, kaikki energia kului työ-
hön. Siispä makoilin aina illat sohval-
la televisiota tuijottaen, kunnes oli ai-
ka mennä nukkumaan yö koiranunta 
ja herätä uuteen työpäivään. Liikun-
nan ajattelukin puristi rintaa, vaik-
ka toisaalta se oli huonoa omatuntoa. 
Olin nuorempana melko liikunnalli-
nen. Jaakkolan kirjasta luin, että eten-
kin vatsan seudulle kertyvä rasva kielii 
liiallisesta stressistä. Kortisolia erittyy 
silloin liikaa ja lisämunuaiset ovat ko-
villa. Tämä puhutteli, sillä olen ai-
na ollut omenavartaloinen ja herkkä 
stressaantumaan pienistäkin asioista. 
Lisäksi stressilihavuuteen liitettiin kir-
jassa aamuyön heräily klo 3-5 välillä. 
Tätäkin minulla oli ollut vuositolkulla. 
Olin kokeillut poppakonsteja ja lääki-
tystä, mutta eihän niistä mitään apua 
ollut. Vasta oikea ruoka rauhoitti yöni 
ja sain kosolti energiaa aloittaa juok-
suharrastuksen, jonka lisäksi käyn pa-
ri kertaa viikossa erilaisissa tanssillisis-
sa jumpissa.

Arja aloitti vähähiilihydraattisen 
ruokavalion siten, että jätti pois vilja-
tuotteet, perunan, pastan, riisin sekä 
lisättyä sokeria sisältävät ruoka-aineet. 
Hän nauttii edelleen kotimaisista 
marjoista ja silloin tällöin hedelmis-
tä. Ruokavalion peruspilarit ovat liha, 
kala, kana ja kananmunat sekä erilai-
set maan päällä kasvavat vihannekset 
ja juureksia silloin tällöin. Lisäksi Ar-

ja käyttää ruoanlaitossa kermaa, sme-
tanaa ja oikeaa voita. 

– Ruoanlaittokin on mahtavaa, kun 
ei tarvitse ajatella kaloreita tai rasvan 
määrää. Saan syödä itseni kylläiseksi, 
eikä lasillinen punaviiniä kaada tätä 
elämäntapaa! Ruokavalion myötä ma-
keanhimo katosi minulta oikeastaan 
kokonaan, pari palaa tummaa suk-
laata on toisinaan herkullinen jälki-
ruoka. Alkoholin kulutus on vähen-
tynyt, kun entinen lempijuomani, 
esanssinen kevytsiideri, maistuu ny-
kyään oudon imelältä. Välipaloina 
suosin muun muassa rahkaa, pähki-
nöitä ja juustoa sekä täyslihaleikkelei-
tä tai -nakkeja. Ja on se palkitsevaa, et-
tä vaatekoko on nykyään 36 entisen 
40:n sijaan. En kyllä oikeasti ikinä us-
konut mahtuvani näin pieniin vaat-
teisiin, välillä oikein epäusko iskee ja 
mietin ovatko vaatetehtaat suurenta-
neet vaatekokoja.

Menestystarinat vähähiilihydraat-
tisen ruokavalion vaikutuksista leviä-
vät ja jokainen tuntee nykyään jon-
kun, joka karppaa. Internetistä löytää 
paljon karppausohjeita ja vähähiili-
hydraattisia dieettejä on useita, esim. 
Atkins, Zone ja Antti Heikkilän Pellin-
ki-dieetti. Ruokavalioiden perusajatus 
on vähentää hiilihydraatteja, mutta 
niiden ja proteiinin sekä rasvan suh-
teet vaihtelevat eri karppaustyyleissä.

– Olen levittänyt karppaamistietoa 
lähipiiriini, sen verran hienoa tämä 
elämäni nykyään on. Seitsemänkymp-
pisellä isälläni on II-tyypin diabetes ja 
hän sai tällä ruokavaliolla sokeriarvot 
normalisoitumaan. Kyllä tämäkin elä-
mäntapa vaatii kurinalaisuutta, mutta 
esimerkiksi pasta-annos on helppo jät-
tää väliin, kun muistaa miten vetämä-
tön olo siitä seuraa. En halua enää si-
tä vanhaa ja väsynyttä Arjaa takaisin, 
olen tyytyväinen näin.

MINNA TURUNEN

LäHTEET: 

ANDREAS EENFELDT: RUOKAVALLANKUMOUS, 

KAISA JAAKKOLA: HORMONIDIEETTI, OPAS 

YKSILöLLISEEN TäSMäLAIHDUTUKSEEN
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LomamökkIen vuokRahakemus 
viikot 35/2012–7/2013
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 17, seuraavaan perjantaihin klo 12.

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35–52 ja 1–7 arvotaan 
toukokuussa ja viikot 8–34 arvotaan marraskuussa. 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 _____

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@kopteri.net 
p. 050 377 1961
tonttula: Päivi Kuosmanen, 
Kokkomäentie 2 D 19, 80140 Joensuu
email paivi.kuosmanen@erto.fi
p. 050 369 5428

hakemuksen toImIttamInen:
Postita mökkivastaavalle, lähetä sähköpostina 
tai täytä hakemus ET:n nettisivuilta www.etry.fi.  
Seuraavaan arvontaan hakemuksen tulee olla  
perillä 30.4.2012 mennessä. Arvonta suoritetaan 
5.5.2012

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 Hul-
lun 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.

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




