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PUHEENJOHTAJALTA

Hyvää juhlavuotta, ETry!
Kannamme juhlavuonna erityistä huolta kansallisen kilpailukyvyn, johtamistason, työpaikkojen ja erityisesti sopimisen
tulevaisuudesta. Keskusjärjestömme STTK on
esittänyt huolensa heikon talouskasvun ja todellisen suorituskyvyn asettamista haasteista. On helppo yhtyä
näkemykseen, että lyhyellä aikavälillä tarvitaan malttia palkkaratkaisuihin.
Sopimiseen pitää kuitenkin voida luottaa. Tämän vuoden kansallisena testinä voitanee pitää kolmen päivän koulutusratkaisukeskustelun ratkaisua
muistaen, että olemme juuri niin kilpailukykyisiä kuin heikoin lenkkimme. Kansallisesti olemme pitkään panostaneet osaamiseen ja innovaatioihin, ei niitä alehintaan ole syytä myydä sen enempää maasta kuin maassa, saati jättää mahdollisuudet käyttämättä.
Vuosikymmenen verran olen seurannut suomalaisten kilpailukykytekijöiden kehitystä suhteessa muuhun maailmaan. Omalla sarallani on selvä viesti maailmalta ollut pitkään, että suomalainen johtamiskulttuuri on
meidän Akilleen kantapäämme. Suomeen on tuotettu valtava määrä johtamistaidon kirjoja Kalevalasta alkaen. Viimeisimmät taitavat olla Saku Tuomisen Työkirja –Työelämän vallankumouksen perusteet ja Harri Hietikon
väitös ”Valta, johtajuus, tuho ja toivo J.R.R.Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta eli Management by Sauron”. Onko väärin odottaa, että keskimäärin keski-ikäiselle johtajalle riittäisi käytännön maalaisjärkeä johdatella ryhmäänsä positiivisiin tuloksiin?
ETry on yhdistyksenä saavuttanut hyvän keski-iän. On paikallaan tarkastella mennyttä ja tulevaa, asettaa tavoitteita ja terästäytyä. Oman työn ohella pyöritettävän yhdistyksenkin on kyettävä uudistumaan. Viime vuonna
käynnistämämme strategiatyö avasi keskustelua ja suuntasi toimintaamme.
Seurauksena tarjontamme on entisestään monipuolistunut.
Miten uudistuu yhdistys, jonka rooli on alun perinkin ollut edelläkävijän? Nuoruudenkaipuustako on kyse, kun toimintamme yhtenä erityiskohteena tänä vuonna ovat nuoret ja löydymme nyt myös Facebookista
ja LinkedInistä? Hiomme yhteyksiä oppilaitoksiin ja muistamme myös aikuisjäseniämme poikkeuksellisen runsaalla tarjonnalla sirkuksesta koulutukseen, teatterista juoksulenkeille. 20 % ETry:n jäsenistämme on miehiä,
hallituksessa ei heitä tällä hetkellä kuitenkaan ole. Järjestäytymiskokouksessamme valitsimme erikseen ”äijävastaavan”, jotta tarjontamme monipuolistuu. Poimi siis omasi ja jos sellaista ei löydy, kerro, mitä puuttuu!
Pyydän jo tässä vaiheessa muistamaan, että arkeen paluu on edessä, joten nauttikaamme sirkuksesta, koulutuksista ja muista yhteisistä riennoistamme!
TARJA HAILI

PS. Lääkkeiden hakua on lie harjoitettu laajemminkin, kun keskusjärjestömme on vastannut omalla asperiinillaan:
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Kutsu kevätkokoukseen

27.4.

Erityistoimihenkilöt ET ry:
n sääntömääräinen kevätk
okous pidetään lauantain
klo 13.00 Sokos Hotel Van
a 27.4.2013 alkaen
taassa, osoite: Hertakse
nti
e 2, 01300 Vantaa. Hotel
rautatieaseman vieressä.
li sijaitsee Tikkurilan
Lounastarjoilu klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 9 §:n kevätkoko
ukselle määräämät asiat.
lähetetään etukäteen kok
Kokousasiakirjat
oukseen ilmoittautuneill
e
säh
köpostilla tai tarvittaessa
Kokoukseen osallistuville
postin välityksellä.
yhdistyksen jäsenille kor
vataan matkakulut matku
mukaisesti halvinta kulkun
stusohjesäännön
euvoa käyttäen kotipaikk
akunnalta kokouspaikka
tumisen yhteydessä matka
kunnalle. Kerro ilmoittau
lipputoiveesi. Pääkaupun
kis
eudulta (Helsinki–Espoo–
tuleville ei korvata matka
Kauniainen–Vantaa)
kuluja.
Yhdistyksen sääntöjen 12
§:n mukaan yhdistyksen
jäsenet voivat tehdä alo
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itteita yhdistyksen
aloite päätösehdotuksinee
n
tul
ee jättää hallitukselle viim
mentä (30) päivää ennen
eistään kolmekymkokousta.
Ilmoittautumiset 13.4.2
013 mennessä ET ry:n sih
teeri Päivi Kuosmaselle,
paivi.kuosmanen@erto.fi,
sähköposti
puhelin 050 – 369 5428
Katso tarkemmat tiedot
www.etry.fi.
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Edessä vasemmalta: Nea Pohja, Tarja Haili, Katri Hirvonen-Nurmi, keskellä vasemmalta Tiina Immonen, Hanna Pilke, Laura
Puustinen, Tarja Kinnunen, takana vasemmalta Sirkka Inkilä, Sari Andersson, Leena Holmstedt, Päivi Kuosmanen ja Virpi Pelttari

Naiset vallankahvassa
– ET ry:n hallitus 2013

ET

ry:n puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenten toimikausi on
kaksi vuotta. Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinta ta-
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pahtuu aina syyskokouksessa sääntöjen edellyttämällä tavalla. Sääntöjen
mukaan hallituksen valinnassa tulee
ottaa huomioon alueellinen ja toimialakohtainen edustavuus.
Hallitus kokoontuu yleensä 10–11
kertaa vuodessa. Jos Sinulla on toivomuksia tai haluat muuten ottaa kantaa
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yhdistyksen toimintaan, ota yhteyttä
kehen tahansa hallituksen jäsenistä.
Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@erto.fi
Hallituksen valitsemana taloudenhoitajana toimii Pirkkoliisa Meincke
sekä konsulttina ja tETran toimitussihteerinä Seija Pyökeri.

Tarja Haili, Hyvinkää

Tarja Kinnunen, Espoo

PUHEENJOHTAJA

NUORISO- JA NETTIVIESTINTÄVASTAAVA

Aikuisen ikäni olen työskennellyt kulttuurin ja matkailun parissa, tapahtumanjärjestäjänä ja verkostonkutojana
välillä myös kouluttaen. Viimeisin tutkintoni on Kulttuurituottaja YAMK,
takana matkailun ja kulttuurin muita
tutkintoja, sekä kesken jääneet opettajanopinnot, jotka yhä kismittävät. ERTOn hallituksen jäsen.
Mottoni: ”Lähimmäinen. Kaikkea saa
tehdä, kaikkea pitää tehdä, kaikkia ovia
täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.
On vain yksi ehto, elinehto: värisevää sielua ei saa tallata.” Tommy Tabermann

Olen toiminut kansainvälisissä töissä
suurlähetystössä prokonsulina vuosikausia. Koulutustaustani on Helsingin
yliopistossa, filosofian maisteri humanistisesta tiedekunnasta, toinen maisterinpaperi valtiotieteellisestä työn
alla.
Mottoni Oscar Wildea lainaten: ”Ole
oma itsesi: kaikki muut ovat varattuja.”

Sirkka Inkilä, Oulu
VARAPUHEENJOHTAJA, ALUEJÄRJESTÖVASTAAVA

Pitkänlinjan asianajosihteeri- toimistosihteeri, työskentelen rakennusalalla.
Koulutukseltani olen taloushallinnon
merkonomi. Toiminut ay-aktiivina yli
20 vuotta.
Onnellisen elämän perusta on: Ajattele positiivisesti, ole aktiivinen ja pese aina meikit kasvoiltasi ennen nukkumaanmenoa.

Päivi Kuosmanen, Joensuu
YHDISTYKSEN SIHTEERI, TONTTULA-VASTAAVA

Asianajotoimisto Surakka Oy:llä asianajosihteerinä vuodesta 1988, asianajotoimistossa ura alkanut 1986. Olen
valmistunut Kauppaoppilaitoksesta yomerkonomiksi. ERTOn Pohjois-Karjalan aluejärjestön puheenjohtaja.
Mottoni: yhdessä olemme enemmän,
hyviä eväitä työpaikalle ja työssä jaksamiseen

Virpi Pelttari, Sastamala
OLOKOLO-VASTAAVA

Toimistosihteerinä sosiaalialalla.
Jäsenet saavat tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaidon hankintaan ja ylläpitoon sekä työllistyä työehtosopimuksen mukaisin palkka- ja
työehdoin.

Hanna Pilke, Jyväskylä
ÄIJÄTOIMINTA

Olen 40-vuotias, kahden tytön yksinhuoltaja Jyväskylästä. Koulutukseltani olen taloushallinnon merkonomi.
Olen toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektisihteerinä,
määräaikainen sopimukseni loppui
vuoden vaihteessa. ERTOn Keski-Suomen aluejärjestön varapuheenjohtaja.
Minut nimettiin tänä vuonna ET:n
äijävastaavaksi, joten äijämäistä toimintaa on suunnitteilla.
Mottoni: Pysykää siis äijät kuulolla!

VARAJÄSENET
(samassa järjestyksessä kuin
varsinaiset jäsenet)

Sari Andersson, Espoo

Nea Pohja, Helsinki

HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, HUISKI

VUOKRATYÖVASTAAVA, SLIDESHARE.

Olen työskennellyt pääasiassa mainosalalla ja kiinteistönvälitysalalla. Ammattini on kiinteistönvälittäjä. Olen
laillistettu kiinteistönvälittäjä eli LKV.
Mottoni: Yhdessä olemme enemmän
ja elämä on ikuista oppimista niin työkuin vapaa-ajallakin.

Teologian maisteri, Rekrytointikonsultti vuokratyö ja suorarekrytointi pääasiassa toimiston ja taloushallinnon asiantuntijatehtäviin, nykyisessä työssä
1+ v, henkilöstöalalla 2,5+ vuotta)
Mottoni: Työntekijöiden ja työnantajien on yhdessä kohdattava kentällä, ei kil-
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pavatusteltava ja huudeltava poteroista.
Hyvistä työoloista hyötyy sekä työntekijä, työnantaja että yhteiskunta.

Tiina Immonen, Turku
JÄSENKIRJE, KOTISIVUT, YHDISTYSAVAIN

Turkulainen asumisneuvoja, opiskelen parhaillaan Oulun yliopistossa
ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja
kehittäjävalmentajaksi. ERTOlainen
olen ollut 2000-luvun alusta, ERTOn
hallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen
aluejärjestön puheenjohtaja. Oma
työpaikkani on Turun Ylioppilaskyläsäätiö, jossa toimin myös luottamusja työsuojeluvaltuutettuna.
Mottoni: Kaikki on mahdollista!

Leena Holmstedt, Helsinki
OHJELMAVASTAAVA

Olen työskennellyt pienissä organisaatioissa hallinnon ja myynnin
avustavissa tehtävissä, mm. talousassistenttina. Sivutyöni on lasten liikunnan ohjaaja. Minulla on kaupallisen alan alempi korkeakoulututkinto
(englanti).
Mottoni: Tärkeätä ei ole se mitä olit,
vaan se mitä olet juuri tänään.

Laura Puustinen, Savonlinna
MATKAILU-ALA, TOIMINTAKALENTERI

Myyntipäällikkönä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:ssa, jossa olen työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 1995.
Mottoni: Asenne ratkaisee!

Katri Hirvonen-Nurmi, Helsinki
HYVINVOINTI- JA HED –VASTAAVA,
LINKEDIN YHDISTYSSIVU.

Museoamanuenssi FM, töissä etno
grafisessa museossa. Ikuinen opiskelija.
Mottoni: AY-kentän monimuotoisuudesta kumpuaa järkevää ajattelua.

Pirjo Favorin, Tuusula
EDUNVALVONTAVASTAAVA, 45-VUOTISJUHLA

Lakiassistentti, yli 30 vuotta alalla
Mottoni: Saatan olla eri mieltä siitä
mitä sanot, mutta puolustan kuolemaan
asti oikeuttasi sanoa sen (Voltaire)
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Raamisopimus on
palkansaajalle hyvä

E

linkeinoelämän keskusliitto
EK:sta ulvotun totuuden mukaan keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen aika on ohi.
TUPOa, raamisopimusta tai
muuta keskitettyä ei kuulemma enää
tehdä.

Sopien hyvä tulee
Suomalainen yhteiskunta rakentuu
sopimisen ja yhteistyön varaan. Palkansaajat, työnantajat ja valtio pyrkivät yhdessä tekemään koko kansalle
hyviä ratkaisuja. Sopimisen yhteiskunta on kuitenkin yritysten ulosliputusten, irtisanomisten ja megabonusten jäljiltä palamassa kivijalkaan asti.
Välillä tuntuu siltä, että nykyisten yritysjohtajien ideologiana on viedä työt
maasta ja survoa palkansaajaliike jäsenineen maanrakoon. Menettely ei
ole kenenkään etu. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja työntekijät työtä. Kummatkin tarvitsevat menestyvää Suomea.
Sopimisen yhteiskunta on osoittanut viime vuosina voimansa. Muutamassa vuodessa on sovittu mm.
eläkemaksuista sosiaalitupolla, palkankorotuksista raamisopimuksella ja
eläkeuudistuksen valmistelusta työurasopimuksella. Nuo kaikki ovat kiistattomia todisteita järjestelmämme
toimivuudesta. Palkansaajat, työnantajat ja valtio ovat toimineet vastuullisesti tavoitteella oikeudenmukaisuus,
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työllisyys, kilpailukyky ja palkansaajien ostovoima.

Yksin on vaikea sopia
Työnantajien vaatimuslistalla on ollut aimo läjä työelämän heikennyksiä. Julkisuudessa on vaadittu työajan pidennystä, lomien lyhennystä,
eläkeiän nostoa, sairaslomien palkatonta karenssia ja kaiken tuon päälle vielä palkan alennusta. Palkansaajaliikkeen kanta on yksiselitteinen.
Haluamme parantaa tuottavuutta ja
työllisyyttä. Haluamme Suomen menestyvän. Työehtojen heikennykset
eivät auta sen enempää palkansaajia
kuin yrityksiäkään. Palkansaajaliike
haluaa investoida ihmisiin, koulutukseen, innovaatioihin, tiestöön, energiantuotantoon, asuntojen rakentamiseen ja työelämän parantamiseen.
Investoinneilla niin palkansaajat kuin
yrityksetkin menestyvät tulevaisuuden Suomessa.
Palkansaajaliike toimii vastuullisesti yhteistä hyvää etsien, mutta työnantajapuolella näyttää asetelma olevan erilainen. Globaalissa taloudessa
yritykset kilpailuttavat itsekkäästi niin
palkansaajia kuin valtioitakin. Ken
tarjoaa yrityksille parhaimmat edut,
saa investointeja ja työpaikkoja. Palkansaajaliikkeen ja valtion tulee yhdistää voimansa yritysten ylivaltaa
vastaan. Yritysten kvartaalitalouden
vaatimukset eivät läheskään aina ole
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kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Yhteiskuntaa ja Suomen kilpailukykyä pitää rakentaa pitkäjänteisesti.

Oikeus vaikuttaa
Keskitetyillä työmarkkinaratkaisuilla ei sovita pelkästään palkoista. Keskitetty ratkaisu on kokonaisuus, jossa sovitaan laajasti yhteiskunnallisista
asioista kuten veroista, perhevapaista
ja työttömyysturvasta. Hyvä esimerkki loistavasta yhdessä sovitusta uudistuksesta on työttömien lomarahan
jaksotuksesta luopuminen 2013. Moni työtön saa nyt työttömyyskorvauksia viikkoja aikaisempaa nopeammin. Tuosta uudistuksesta kannattaa
olla ylpeä.
17.2.2013
JURI AALTONEN

Bonukset
vain harvoin
keikkalaisille

Henkilöstöpalvelualan
palkkakysely

L

oppuvuodesta 2012 toteutettiin henkilöstöpalvelualalla
työskenteleville jäsenille suunnattu
palkkakysely. Siihen vastasivat sekä vuokrayritysten omissa toimistoissa
työskentelevät toimihenkilöt että asiakasyrityksissä työskentelevät vuokratoimihenkilöt. Lisäksi vastanneista oli
vajaat 3 % niitä, jotka tekivät työtä sekä omassa toimistossa että asiakkaan
luona. Vastausprosentti ei noussut kovin korkeaksi (21,6 %), mutta vastanneilta saatuja palkkatietoja käytetään
soveltuvin osin edunvalvontatyössä.
Iso kiitos kaikille vastanneille!

Tietoja vastanneista
Kyselyyn vastanneista oli vuokratoimihenkilöitä runsaat 37 % ja vuokrayritysten omaa henkilökuntaa 58 %.
Vastanneiden sukupuolijakauma heijastelee jäsenkunnan koostumusta: lähes 80 % vastaajista oli naisia, joista
runsaat 60 % oli iältään 26–35-vuotiaita. Vastanneista lähes 10 % oli vielä nuorempia kuuluen ikäryhmään
21–25-vuotiaat. Lisäksi saman verran eli noin 10 % sijoittui kumpaankin ikäryhmään 36–40-vuotiaat ja
46–50-vuotiaat. Myös yli 50-vuotiaita työllistyy henkilöstöpalvelualalla,
vastanneista he sijoittuivat tasaisesti eri ikäryhmiin 65-vuotiaiksi saakka.
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Koulutuksellisesti suurin ryhmä oli
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joita oli 40 % vastanneis-
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ta. Korkeakoulu/yliopistotutkinnon
oli suorittanut yli 10 %. Ammatillinen peruskoulutus oli joka neljännellä vastaajalla samoin kuin yo-tutkinto
tai opistotason tutkinto.
Vastaajista lähes 60 % oli työssä muualla kuin pääkaupunkiseudulla, sillä Helsingin, Espoon, Vantaan
ja Kauniaisten alueella vastanneista työskenteli 41 %. Vuokrayritysten
koossa henkilöstömäärällä mitoitettuna ei ollut merkittäviä eroja: 23 % vastanneista oli suuren yli 1 000 henkeä
työllistävän yrityksen palveluksessa,
lähes neljännes puolestaan yrityksissä,
joissa työskenteli enintään 30 henkeä.
Muutoin vastanneet jakautuivat varsin tasaisesti yrityskoosta riippumatta.

Työsuhteesta ja kokemuksesta
Runsaalla 72 %:lla vastanneista oli
toistaiseksi jatkuva, vakituinen työsuhde, mitä osin selittää vuokrayritysten oman henkilökunnan osuus vastaajista. Määräaikaisessa työssä oli alle
28 %. Työsuhteen kestoaika oli yli 10
vuotta vain alle 3 %:lla, alle vuoden
työsuhde oli runsaalla 17 %:lla, 1–2
vuotta kestänyt työsuhde puolestaan
runsaalla neljänneksellä eli 26,5 %:lla
vastanneista. Myös 2–4 vuotta jatkunut työ oli lähes neljänneksellä, 4–7
vuotta lähes joka kolmannella vastanneista. Valtaosa eli yli 91 % vastaajista teki kokoaikatyötä.
Kysyttäessä aiempaa työkokemusta noin kolmannes ilmoitti, ettei heillä
ollut lainkaan aiempaa kokemusta samoista tai samankaltaisista työtehtävistä. Yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta
kokemusaikaa oli yli 35 %:lla vastanneista, 4 vuodesta enintään 10 vuoteen
asti kokemusta oli lähes 15 %:lla.

Palkasta
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa vähimmäispalkat määräytyvät tehtävän mukaan kullakin soveltamisalan sektorilla. Toimistotehtävissä
avustavia töitä ei tehnyt kukaan vas-
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taajista. Toimistotehtävissä toimi
suorittavalla tasolla runsaat 10 %,
ammattitehtävissä tai asiantuntijatehtävissä kummassakin noin 45 %. Taloushallinnossa ei suorittavan tason
tehtävissä ollut yhtään vastaajaa, sen
sijaan ammattitehtävissä toimi 87,5 %
ja asiantuntijatehtävissä loput 12,5 %.
ICT-tehtävissä kaikki vastaajat toimivat operatiivisissa tehtävissä.
Toimistotehtävissä suorittavalla
tasolla kokoaikatyöstä maksettujen
palkkojen keskiarvo pääkaupunkiseudulla oli 2 242 € ja muualla Suomessa noin 100 € vähemmän. Ammattitehtävissä pääkaupunkiseudulla
maksettujen palkkojen vaihteluväli oli 2 331–3 200 € palkkojen keskiarvon ollessa 2 747,81 €, ja vastaavat
luvut muualla Suomessa: vaihteluväli 2 000–3 395€ keskiarvon ollessa 2 476,54 €. Asiantuntijatehtävissä
vaihteluvälit olivat suurempia: pääkaupunkiseudulla palkat vaihtelivat
välillä 2 050–5 160 € palkkojen keskiarvon ollessa 3 331,68 € ja muualla Suomessa vaihteluväli oli 2 138–4 100 €,
keskiarvo 2 757,53 €.
Taloushallinnon sektorilla ammattitehtävistä kokoaikatyössä maksettujen
palkkojen vaihteluväli oli pääkaupunkiseudulla 2 300–3 600 € keskiarvopalkan ollessa 2 745,92 €. Asiantuntijatehtävissä toimi vastaajista niin harva,
ettei palkkatietoja voida luotettavasti
käyttää vertailuun. Muualla Suomessa ammattitehtävistä maksetut palkat
vaihtelivat 2 457–2 713 €:n välillä keskiarvoksi muodostuessa 2 585 €.
ICT-alan operatiivisissa tehtävissä
kokoaikatyössä pääkaupunkiseudulla vaihteluväli oli 2 071–2 715 € ja keskiarvopalkka oli 2 428,79 €. Vastaavat
luvut muualta Suomesta olivat vaihteluväli 1 888–2 704 €. Keskiarvopalkka oli 2 196,36 €.

sä oli 2 000–3 200 € silloin, kun toimihenkilöllä oli aiempaa kokemusta
enintään 6 kk. Tässä ryhmässä palkan keskiarvo oli 2 547,19 €/kk. Kokemuksen karttuminen näkyi myös
palkassa: työsuhteen kestettyä 2–4
vuotta vaihteluväli oli 2 038–4 100 €
keskiarvopalkan ollessa 2 827,14 €.
Kokemuksen edelleen lisäännyttyä
4–10 vuoteen palkat vaihtelivat välillä 2 500–5 160 €, jolloin keskiarvopalkaksi laskettiin 4 058,46 €.
Vuokratoimihenkilöillä keskiarvopalkka ilman aiempaa kokemusta tai
enintään 6 kk:n kokemuksen pohjalta oli 2 180,72 €. Enintään 2 vuotta
kokemusta omaavan kohdalla palkkojen vaihteluväli oli 1 888–2 500 € ja
2–4 vuotta kokemusta kerryttäneiden
kohdalla 2 050–4 390,13 €. Vastanneiden vähäisen lukumäärän takia vertailukelpoisia luotettavia tietoja ei ole
käytettävissä kokemusajan kasvun
vaikutuksista vuokratoimihenkilöiden palkkaan.

Muista taloudellisista eduista
Kysyttäessä, maksettiinko toimihenkilöille tulospalkkausta tai bonusta, 64 % ilmoitti, ettei niitä makseta.
Vuokratoimihenkilöistä kaksi vastaajaa kertoi saavansa lisäetuja, mutta
niiden saaminen ei ollut säännöllistä, vaan mahdollisesta maksamisesta
päätettiin kulloinkin erikseen riippuen yleensä siitä, oliko tulostavoite saavutettu. Oman toimiston henkilöstöllä nämä edut olivat yleisempiä, sillä
vastanneista joka kolmas kertoi saavansa tulospalkkausta, jonka määrä
tosin vaihteli 0–1 500 €:n välillä tuloksesta riippuen.
Puhelinetu oli yli 60 %:lla vastanneista, lounas- tai liikuntaetu kuuluivat kumpikin yli 44 %:lle vastaajista,
ja lähes viidenneksellä oli jokin kulttuurietu käytettävissään.

Kokemuksen vaikutus palkkaan
Oman toimiston henkilökunnan
palkkojen vaihteluväli kokoaikatyös-
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Määräaikaisuudelle
tulee olla
perusteltu syy

Työsopimuslakia muutettiin siten, että määräaikaisessa työsuhteessa
olevan on helpompi arvioida työsuhteensa perusteita. Työnantajan tulee
aiempaa tarkemmin selvittää työntekijälle määräaikaisuuden peruste,
sopimuksen päättymisaika tai arvio siitä. Lisäksi vuokratyöntekijä saa
tietoa vuokratyötilauksen syystä ja kestoajasta.

L

isäksi tilaajavastuulain muutoksella täsmennettiin käyttäjäyrityksen selvitysvelvoitetta henkilöstön edustajalle.

Selvitys työnteon
keskeisistä ehdoista
Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle, jonka työsuhde on
voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen
selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, elleivät ehdot ilmene kirjallisesta
työsopimuksesta.
Samoin jos työntekijä on alle kuukauden jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa
toistuvasti samoin ehdoin, keskeisiä
ehtoja koskeva selvitys tulee antaa viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta.
Vuokratyössä selvitys on annettava, jos työntekijä sitä pyytää, vaikka

sopimus olisi tehty alle kuukauden
määräajaksi.

Selvityksen sisältö
Selvityksestä tulee ilmetä ainakin työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka, työnteon alkamisaika, määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden
peruste ja sopimuksen päättymisaika
tai sen arvioitu päättymisaika, koeaika,
työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja palkanmaksukausi, työaika, loman määräytyminen ja irtisanomisaika.
Lisäksi vuokratyöntekijöille tulee selvityksestä ilmetä tieto määräaikaisen sopimuksen taustalla olevan
käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen
perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta sekä arvio
vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista muista, työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä
vastaavista tehtävistä. Vuokratyöntekijällä on tällöin paremmin mah-
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dollista arvioida työsopimuksen
määräaikaisuuden perustetta ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Selvitys henkilöstön edustajalle
Vuokrayrityksen pitää ilmoittaa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle
työntekijälle käyttäjäyrityksen vuokratyötilauksen syy ja arvioitu kesto.
Käyttäjäyritys puolestaan on velvollinen kertomaan oman henkilöstönsä edustajalle, miksi yritys käyttää
vuokratyövoimaa, mikäli henkilöstön edustaja tietoa pyytää.
Henkilöstön edustaja, siis luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai
työsuojeluvaltuutettu, voivat pyytää
työnantajaltaan tietoa vuokratyön
käytön syystä. Tällaisesta selvityksestä tulee syyn lisäksi ilmetä käytettävän
työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot.
LEILA BRUUN
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Joustoa ja jaksamista
etätyön avulla

E

tätyöskentely on työnteon malli, jossa työ tehdään joko osin kotona
tai muissa vaihtoehtoisissa paikoissa kuten vapaa-ajanasunnolla, työnantajan eri toimipisteissä,
työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. Etätyö on vapaaehtoista sekä
työntekijälle että työnantajalle. Lisäksi etätyö edellyttää johdon luottamusta työntekijään ja työntekijältä
vastuuta ja korkeaa työmoraalia.
Määritelmän mukaan etätyö on
kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka tehdään tietoja viestintätekniikoita hyödyntäen
ainakin osittain. Työ tehdään siellä,
missä se on työntekijän ja työnantajan kannalta kulloinkin tarkoituksenmukaisinta. Etätyö on yksi mahdollisuus organisoida työtä yksilöllisten
tarpeiden mukaan.
Etätyön ei ole tarkoitus olla lisätai ylityötä, jota tehdään kotona työpäivän päätteeksi. Työnantaja ei voi
käytännössä valvoa työntekijöiden
työaikaa, joten ylityökorvauksia ei voi
saada. Työsuhteen kannalta etätyö ei
ole erillinen työsuhteen muoto vaan
tapa organisoida työtä uudelleen. Etätyö ei myöskään vaikuta työntekijän työsuhteen ehtoihin ja työntekijän työoikeudelliseen asemaan, koska
etätyössä vain työnteon paikka vaihtuu. Etätyöntekijään sovelletaan samoja työlainsäädännön säännöksiä
sekä työehtosopimusten määräyksiä
kuin työnantajan tiloissa tehtävään
työhön.
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Etätyössä sattuvat työtapaturmat
ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Korvaustilanteessa selvitetään ensin, että kysymys on työajasta. Työn ja vapaa-ajan rajaa voi
kotona tehtävässä työssä joskus olla vaikea erottaa. Onkin suositeltavaa
ottaa vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joko työnantajan
tai työntekijän itsensä kustantamana.
Työvälineet pitää luonnollisesti vakuuttaa vakuutuspaikoittain.
Työpaikalla on hyvä sopia, mitä
etätyö kyseisessä organisaatiossa tarkoittaa. Käytännössä kirjataan pelisäännöt paperille, seurataan etätyön
sujumista ja päivitetään ohjeita. Suositeltavaa on, että työntekijän kanssa tehdään kirjallinen etätyösopimus.
Etätyötä ei suositella uusille työntekijöille ennen kuin he ovat tutustuneet
työpaikan yhteisöön ja työskentelykulttuuriin. Suositeltava määrä on viikoittain 1–2 päivänä tehtävä etätyö.
Silloin etätyöstä koituvat riskit ja ongelmat jäävät vähäisiksi. Etätyöpäivät
kannattaa sopia etukäteen työnantajan kanssa ja kirjata ne etätyösopimukseen. Myös työyhteisön on tiedettävä työntekijöiden etätyöpäivät
ja paikalla olot.
Työntekijälle etätyöskentelyn edellytyksenä on hyvä ammattitaito ja
kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä valmius käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa. Etätyössä tehtävät työt
kannattaa miettiä ja sopia työnantajan kanssa etukäteen. Työnantajan on
seurattava työajan käytön sijaan etätyön tulosten määrää ja laatua. On
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Etätyö
edellyttää hyv
ää
ammattitaitoa

hyvä sopia raportoinneista ja yhteydenpidosta työpaikalle. Yhteydenpito
etätyöntekijöihin on oltava kunnossa.
Työnantajan asiana on antaa työntekijälle työvälineet ja työaineet. Asiasta
voidaan kuitenkin sopia toisin tai käytäntö työalalla voi olla toinen.
Etätyösopimuksessa sovitaan, korvaako työnantaja työntekijän Internet – yhteyden ja muut puhelinkulut.
Tietoturvan ja virustorjunnan on oltava ajan tasalla. Sähköisen tiedonjakelun, kuten sähköpostit, intranet ja
puhelin, on toimittava etätyöpisteessä. Internet-yhteyden on lisäksi oltava riittävän nopea, jotta etätyöntekijä
voi osallistua esimerkiksi Skype – puhelimella neuvotteluihin tai lähettää
työnantajalle raportteja.
Etätyöntekijät voivat suunnitella työtilansa itselleen parhaiten sopivaksi. Työtilan asunnossa tai muussa
työpisteessä on oltava ergonomisesti
ja valaistuksen suhteen toimiva. Kotityöpisteessä on hyvä olla lukittu kaappi asiapapereiden säilyttämiseen. Ko-

tona säännöllisesti etätyötä tekevä
voi saada verotuksessa työhuonevähennyksen. Myös etätyöntekijän lastenhoitoasiat on oltava kunnossa, sillä etätyö ei korvaa lastenhoitoa.
Työntekijälle etätyöstä saatavia
hyötyjä ovat parempi henkinen ja
fyysinen työssä jaksaminen, työmotivaation ylläpitäminen ja työelämän
laadun paraneminen. Mahdollisuus
joustaa työajoissa auttaa paremmin
yhteen sovittamaan perheen ja työelämän. Voimavaroja jää paremmin
työasioiden hoitoon ja vapaa-ajan
viettoon. Työntekijä voi normaalisti työmatkaan kuluvan ajan käyttää
matkustamisen sijasta joustavammin
hyväksi etätyötä tehden. Etätyössä voi
paremmin keskittyä kirjallisen materiaalin lukemiseen ja pitkäjännitteiseen
työntekoon ilman jatkuvia työnteon
keskeytyksiä. Työpaikalla on hekti-

sempää. Työnteon keskeyttävät usein
puhelut, palaverit ja työkavereiden
kanssa neuvottelut. Etätyössä on mahdollista rytmittää työtä itselle sopivaksi. Paremman työrauhan vuoksi työntekijät kokevat saavansa enemmän
aikaan kuin normaalin työpäivän aikana.
Etätyöstä saattaa aiheutua sosiaalisia haittoja kuten etätyöntekijän eristäytyminen työyhteisöstä, työssä uupuminen ja epäonnistuminen työ- ja
vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Etätyöntekijät voivat unohtua työpaikalla tapahtuvissa muutostilanteissa ja
työn uudelleen organisoinnissa. Työvälineiden ja ohjelmistojen kanssa voi
tulla teknisiä ongelmia. Tietoliikenneyhteys voi olla liian hidas tai pääsy yhtiön tietoverkkoon estyy. Mikrotukihenkilö on kaukana ja vaikeasti
tavoitettavissa virka-ajan ulkopuolel-
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la. Myöskään työkaverilta ei voi kysyä
neuvoa saman tien.
Usein riitoja syntyy siitä, onko etätyö muodostunut työsuhteen ehdoksi ja voiko työnantaja yksipuolisesti
poistaa etätyömahdollisuuden. Työtekijät eivät haluaisi luopua etätyöstä.
On tärkeää, että työpaikalla tunnustetaan etätyöskentely yhdeksi työn teon muodoksi. Yhteiset pelisäännöt ja
kirjallinen etätyösopimus ovat keinoja vähentää etätyöstä syntyviä erimielisyyksiä.
Hyvin järjestetty etätyö edistää
työnteon joustavuutta ja tehokkuutta
sekä tukee henkilöstön hyvinvointia.
Etätyö vähentää työmatkaliikennettä ja parantaa siten ympäristön laatua. Etätyömahdollisuus on työntekijöiden mielestä houkutteleva tekijä ja
rekrytointivaltti työnantajille.
HELENA LIEVONEN
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Kysymyksiä työolosuhteista
Miten kannattaa edetä, jos haluaa
lyhentää työaikaa, jotta ehtisi hoitaa sairaita, vielä itsekseen asuvia
vanhempiansa?
Keskustele ensin asiasta esimiehesi / työnantajasi kanssa. Työnantajalla
ei ole tässä tilanteessa lakiin pohjautuvaa velvollisuutta suostua osa-aikatyöhön, mutta neuvottelemalla asia voi
hyvinkin järjestyä. Kannattaa pyytää
mahdollisesta lyhennetystä työajasta
kirjallinen sopimus, johon on merkitty myös päivämäärä, jolloin palaat kokoaikatyöhön
Työpaikalla, jossa työskentelee vakituisesti palkattujen lisäksi myös
tarvittaessa töihin kutsuttavia osaaikaisia työntekijöitä, on työterveyshuollon järjestämä tilaisuus
työssä jaksamisesta. Onko tarvittaessa töihin kutsuttavilla oikeus
osallistua siihen?
Työntekijöitä tulee kohdella tasavertaisesti myös koulutusasioissa.
Toimihenkilön sijaiseksi on nimetty 1 vuoden työsuhteeseen uusi
työntekijä. On kerrottu, että sen jälkeen voi ehkä tulla jatkoa, jos määrärahat sallivat. Pitääkö hänen alkaa vaatia työhöntulotarkastusta,
jos työnantaja ei sitä ehdota?
Työterveyshuolto on työpaikoilla
järjestetty usein paremmin kuin mitä
työterveyshuoltolaki velvoittaa. Työhöntulotarkastus on harvoja asioita joka laissa on säädetty pakottavasti. Eli oikeus työhöntulotarkastukseen
koskee myös määräaikaista työntekijää.
Työpaikalla on 15 firman toimihenkilöä, 2 oppisopimuskoulutettavaa
ja 3 työharjoittelijaa (3 kk. harjoittelussa) sekä 1 TET-harjoittelija (1
hlö 2 viikon harjoittelussa ja toinen
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heti perään). Täytyykö firman perustaa työsuojelutoimikunta?
Työsuojelun valvontalaki määrää, että jos työpaikalla on 20 tai sitä enemmän työntekijöitä (joille maksetaan palkkaa), niin työpaikalle tulee
perustaa työsuojelutoimikunta. Edustajia siinä on sekä työnantajan että
työntekijöiden puolelta. Voimasuhde on 1+3, eli jos työnantajan edustajia työsuojelutoimikunnassa on yksi, niin työntekijöiden edustajia on
kolme. Myös pienemmillä työpaikoilla voidaan perustaa työsuojelutoimikunta, kunhan siitä sovitaan työnantajan kanssa.
Voiko järjestön katutasossa sijaitsevaan asiakaspalvelun toimipisteeseen sijoittaa vastavalmistunutta
henkilöä, joka on 1 vuoden työelämäharjoittelussa? Hänen pitäisi antaa asiakkaille neuvontaa yksin. Työpisteeseen on asennettu hälytysnappi
ja viikon perehdytys on annettu.
Asiassa pitäisi tehdä kokonaisharkintaa siitä, onko järjestely toimiva
sekä asiakkaiden että työntekijän tarpeita ajatellen. Laillista estettä, miksi
hänen työpistettään ei voisi sijoittaa
kuvatulla tavalla, ei ole. Työpisteen
työturvallisuudesta on huolehdittava
ja se on työnantajan vastuulla.
Pienen työpaikan työnantaja toivoo, että toimihenkilö pitäisi 4 viikon kertyneen lomansa 3 eri jaksossa, joista mikään ei kestä yli kahta
viikkoa. Onko tämä lailista? Työntekijä pitäisi pidempää lomaa parempana.
Kesäloman vähintään 24 päivää tulee sijoittaa lomakaudelle 2.5.–30.9. Kesä- ja talviloma on annettava pääsääntöisesti yhdenjaksoisina. 12 arkipäivää
ylittävä kesäloman osuus voidaan jakaa
pidettäväksi yhdessä tai useammassa
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osassa, jos jakaminen on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi.
Lomasta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, on loman ajankohta kuitenkin
ilmoitettava työntekijälle vähintään
kaksi viikkoa ennen loman alkamista.
Voiko työtilan puutteellista neliömäärää korvata sillä, että tila on
normaalia korkeampi ja siten tilavampi? Entä jos tila on tavallisen
korkuinen ja tuntuu ettei happi riitä, miten asiaan voi puuttua?
Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja
tarkoituksenmukainen valaistus. Työturvallisuuslaissa ei määritellä tarkasti työtilojen vaatimuksia. Tilojen tulee
olla turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseensa sopivat.
Työhuoneessa tulee olla tarpeeksi
tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa
täytyy olla työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään 10 m³ kutakin työntekijää kohden. Työhuoneen korkeudesta otetaan huomioon
ilmatilaa laskettaessa enintään 3,5 m.
Työtilan vähimmäiskorkeus on
2,5 m. Välillistä luonnonvaloa saava
työhuonetila voidaan sallia, jos valoa
saadaan riittävästi. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota työtilan
viihtyvyyteen ja tehtävän työn luonteeseen.
Mistä löytyisi ohjeelliset raja-arvot
homeitiöiden sallittuun määrään,
jos niitä on löydetty työtilasta?
Mikrobien pitoisuuksille tai henkilön oireiden määrälle viranomaiset eivät ole asettaneet raja-arvoja.
VASTAUKSET ON LAATINUT
ASIANTUNTIJA JARMO LAHTI

Aikaa rakastaa

B

axterin säännön mukaan kaikki tehtävät, jotka voidaan kuvata yksiselitteisesti, tulevat jossain vaiheessa
edullisemmiksi automatisoida kuin
suorittaa ihmistyönä. Ensin teollistuminen poisti työtehtäviä, sitten tietokoneet ja näiden jälkeen robotit
ja tekoäly. Ihmisen ei enää tarvinnut
työskennellä enemmän, jotta hänellä
olisi enemmän vapaa-aikaa. Paratiisin
salaisuus ei ollutkaan omenapuu vaan koneet.
Ensimmäiset halvat yleisrobotit tulivat yritysten ja kotitalouksien käyttöön 2010-luvulla. Tärkein edistysaskel oli
modulaarisuus: robotti ja sen ohjelmistot voitiin koota valmisosista, jotka noudattivat tietokoneiden käyttämiä yhteensopivuusvaatimuksia. Neljä vuosikymmentä aikaisemmin olivat autotalleissa syntyneet tietokoneet vähitellen
kehittyneet osiksi yhtä ja samaa perhettä, kun niidenkin
rakentaminen muuttui kokoamiseksi. Kotirobotti ja 3D-tulostin, niillä perhe pärjää.
Myös asiantuntijajärjestelmien eli kansanomaisemmin
tekoälyn murrosvaihe osui 2010-luvulle. Aikaisemmin niitä
oli kehitetty massiivisella panostuksella yrityksissä, mutta
joukkoistaminen porhalsi ylivoimaisena menetelmänä sen
ohi. Wikipediassa opitulla tavalla ryhdyttiin kokoamaan
tiedon tueksi myös ymmärrystä Wiki-Athenelle. ”Koko
maailma opettaa”-periaatteen mukaisesti itse kukin saattoi parantaa sen kykyä tulkita ihmisten kommunikaatiota.
Se oli Wikipedian tapaan kaikkien käytettävissä kaikkialla,
useina kieliversioina. Eikä maksanut mitään.
Koulutuksessa päästiin vihdoin eroon muinaisten kreikkalaisten tavasta kokoontua kuulemaan oppineita heidän
jalkojensa juureen. Oppiminen tapahtui integroidusti ja
hands-on eli ratkomalla yksitellen eteen tulevia ongelmia.
Sitähän monet tietokonepelit ovat. ”Ja tällä viikolla pelataan tasot 36 ja 37” oli opettajan uusi tapa antaa tehtäviä.
Käden taidot, liikunta ja ilmaisu toki edellyttivät muutakin
kuin netissä roikkumista.

ICT-vallankumouksen rinnalla kulki toinen, hankalampi ilmiö. Kasvihuoneilmiö oli selitetty jo varhain ja sen ikävät vaikutukset kuvattu riittävän tarkoin, mutta sen vaatimia päätöksiä lykättiin liikaa. Jo vuoden 2030 paikkeilla
ilmakehän CO2-pitoisuus ylitti tason, jolla oltiin edellisen
kerran, kun mannerjäätiköt alkoivat muodostua. Nyt siis
oli päätetty sulattaa ne eli nostaa valtamerten pintaa yli 60
metrillä; vain aikataulu oli vielä auki. Sisämaan kunnat alkoivat kaupitella merenrantatontteja, ja hiihtourheilu siirtyi pysyvästi hallikauteen.
Science fiction-kirjailijoita on aina houkuttanut kirjoittaa tietokoneista, jotka ovat ihmistä älykkäämpiä ja alkavat sitten listiä näitä. Todellisuudessa ihmisen älykkyys on
kuitenkin toisella raiteella kuin laskukoneen, minkä lisäksi
evoluutio on ohjelmoinut ihmiseen tavattomasti sellaista
krääsää, joka vain heikentäisi tietokoneen toimivuutta. Ihminen on analoginen, kemiallis-fysikaalinen systeemi, joka käyttää pääosin sumeaa logiikkaa. Meitä ohjaavat koodin sijaan kemikaalit; me voimme raivostua, robotit eivät.
Jotain työtä jäi siten koneiden taitojen ulottumattomiin. Luovuus, tunteet, musiikki, kauneus ja huumori pysyvät ikuisesti ihmiskunnan sisäpiirijuttuna. Mutta näissäkin meille riittää tekemistä, jos ei muuta niin ainakin
rakastamista. Ja aikaahan meillä on, etenkin kun 2020-luvulla opittiin solujen nuorennushoito. Eläkejärjestelmä tosin jouduttiin hyvästelemään, kun eliniänodotus nousi samalla tuhanteen vuoteen.
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JOUNI J SÄRKIJÄRVI

espoolainen arkkitehti, joka on kirjoittanut säästeliäästi
science fictionia ja tulevaisuuden historiaa 1960-luvulta
alkaen. Edellä olevassa on kuitenkin vain yksi kohta
fiktiota: Baxterin sääntöä ei ole olemassa, vaan Baxter
on se ensimmäinen yleiskäyttörobotti. Kaikki muu vastaa
todennäköistä kehitystä.
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Työttömyysturvaan
muutoksia vuoden alusta
Muutoksia
työvoimapoliittisiin
edellytyksiin
Yrittäjät
Tavoitteena on lainmuutoksin parantaa yrittäjien työttömyysturvaa ja täsmentää muun muassa palkansaajaan
rinnastettavan yrittäjän sekä kausiluonteisen yritystoiminnan määritelmää. Yrittäjän perheenjäsenellä on
jatkossa oikeus työttömyysetuuteen
lomautuksen perusteella, jos hän on
vakuutettu muun kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain
mukaisesti ja yritys on lomauttanut
tai irtisanonut myös muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.
Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän osalta ei enää edellytetä sen selvittämistä, onko henkilö ollut toimeksiantajan johdon ja valvonnan
alaisena. Lisäksi palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää muutettiin siten, että toimeksiantoja voi
ottaa useammalta kuin yhdeltä toimeksiantajalta.
Henkilö voi osoittaa, ettei yritystoiminta tai oma työ ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle tekemällä yritystoimintaan tai omaan työhön
liittymätöntä kokoaikatyötä vähintään kahdeksan kuukautta nykyisen
10 kuukauden sijasta. Työssäoloksi
hyväksytään entisestä poiketen myös
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esimerkiksi työssäoloehtoon luettava
osa-aikatyö.

Opiskelijat
Opiskelijoiden osalta TE-toimisto ei jatkossa tutki heidän opintojen päätoimisuutta kokonaisharkinnan perusteella
vaan opintojen päätoimisuus ratkaistaan selkein kriteerein tutkintotavoitteiden ja niiden laajuuden perusteella.
Yliopisto-opintojen keskeyttäminen vähintään vuodeksi ei jatkossa oikeuttaisi saamaan työttömyyspäivärahaa vaan
jatkossa myös yliopisto-opinnot tulee
olla todistettavasti päättyneet.

Alle 25-vuotiaat
Alle 25-vuotiaalta ammatillista koulutusta vailla olevalta nuorelta edellytetään hakeutumista koulutukseen
ainoastaan kevään yhteishaussa, kevään ja syksyn sijaan. Samalla velvoite laajennetaan koskemaan myös perus- tai ansiopäivärahaa saavia nuoria.

Työkyvyttömyys
Työnhakijan oltua poissa työllistymistä edistävästä palvelusta oman työkyvyttömyytensä tai alle 10-vuotiaan
lapsen sairauden takia, asiasta ei enää
anneta työvoimapoliittista lausuntoa
2013 alkaen. Sen sijaan hakija ilmoittaa poissaolosta ansiopäivärahahakemuksessaan työttömyysetuuden maksajalle ja esittää työkyvyttömyyden
jatkuessa lääkärintodistuksen työttömyyskassalle.
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Kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuminen
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta taustalla olevan työssäolovelvoitteen estämättä
samoin edellytyksin kuin muihinkin
työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistuville maksetaan.

Työttömyysturvan lisäpäivät ja
varhennettu vanhuuseläke
Työttömyysturvan lisäpäivillä olevan
henkilön oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman
varhennusvähennystä poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.
Ennen vuotta 1958 syntyneet voivat
edelleen jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle täyttäessään 62 vuotta. Tämä edellyttää,
että henkilö on
• syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen ja
• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen
alkamista edeltävän kuukauden
aikana vähintään yhdeltä päivältä

Lomautettuja koskevat muutokset
Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan ja kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti. Rekisteröinti tehdään
ensisijaisesti verkkopalvelussa. Lakia
sovelletaan 1.7.2013 tai sen jälkeen
alkaneisiin lomautuksiin.

työ voi olla myös määräaikainen ja/
tai osa-aikainen. Oikeus työllistymisrahaan tulee olemaan niillä työnhakijoilla, jotka ovat olleet työmarkkinatuen saajina vähintään 500 päivää tai
joiden oikeus työttömyyspäivärahaan
on päättynyt enimmäisajan johdosta.
Edellytyksenä työllistymisrahan maksamiselle on myös, että työnhakija on
oikeutettu työmarkkinatukeen. Henkilö ei saa olla työllistymisrahaan oikeuttavan työn alkaessa työsuhteessa,
työllistyä yrittäjänä tai omassa työssä
tai olla päätoiminen opiskelija.
Työllistymisraha haetaan työ- ja
elinkeinotoimistosta
aikaisintaan
kaksi viikkoa ennen työn alkamista.
Kansaneläkelaitos maksaa työllistymisrahan kokonaisuudessaan saatuaan asiaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Lisätietoja saa Kelasta.

Ylläpitokorvaus muuttuu
kulukorvaukseksi
Lomakorvauksen jaksotuksesta
luovutaan työsuhteista,
jotka päättyvät 1.1.2013
Lomakorvausta maksetaan pitämättömistä lomista. Yli kahden viikon
pituisen kokoaikaisen työsuhteen
päättyessä lain tai työ – tai virkaehtosopimuksen mukaan maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden
myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan. Jaksotusta ei tehdä enää niiden työsuhteiden osalta, jotka päättyvät aikaisintaan 1.1.2013.
Tämän hetkisen tiedon mukaan lomakorvaus vaikuttaa edelleen ns. sovitellun päivärahan määrään. Esimerkiksi jos henkilö on osa-aikatyössä ja
täyttää sovitellun päivärahan edellytykset, niin osa-aikatyöstä saatu palkkatulo ja lomakorvaus vähentävät sovitellun päivärahan määrää.
Jos lomautuksen tai vuorotteluvapaan aikana henkilölle maksetaan
lomakorvaus– nimikkeellä etuutta
ilman, että tämä on lain tai työehtosopimuksen mukaista, tulee lomakor-

Muita muutoksia
työttömyysturvalakiin

Työllistymistä edistävien palveluiden
ajalta maksettavan ylläpitokorvauksen nimi muuttuu uuden lain myötä
kulukorvaukseksi. Korvauksen määrä
säilyy ennallaan.
Alle 25-vuotias ammatillista koulutusta vailla oleva nuori ei saa kulukorvausta työkokeilun ajalta, ellei hänen
oikeutensa työttömyyspäivärahaan
ole päättynyt enimmäisajan johdosta
tai ellei hän ole saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä.

Työmarkkinatuki ja puolison tulot

Päivärahan määrä

Työmarkkinatuen saajan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Lakimuutos on tullut
voimaan vuoden vaihteessa.

Ansiopäivärahan perusosan taso vuonna 2013 tulee olemaan 32,46 € (v.
2012 31,36 €). Ansiopäivärahan määrä lasketaan tämän perusosan määrän
perusteella erillisellä lasku-kaavalla.
Myös lapsikorotuksiin tulee pieniä korotuksia. Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,24 € (5,06 €), kahdesta lapsesta 7,69 € (7,43 €) ja kolmesta
tai useammasta lapsesta 9,92 € (9,58 €)
päivässä. Etuuksia maksetaan viideltä
päivältä viikossa.

vaus –nimikkeellä maksettua summaa
työttömyyspäivärahan oikeuden kannalta käsitellä kuten lomautuksen aikana maksettua vuosiloma-ajan palkkaa, joka estää työttömyyspäivärahan
saamisen

Työllistymisraha
Työllistymisrahakokeilu toteutetaan
2013 alusta lukien. Työllistymisraha maksetaan pitkäaikaistyöttömälle,
joka ottaa vastaan vähintään 3 kuukautta kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Toistaiseksi
voimassa olevan kokoaikatyön lisäksi
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Yritys tarvitsee
hyvinvoivan henkilöstön
menestyäkseen
Koneiden ja kiinteistöjen kunnossapito on yrityksille selviö. Vähintään
yhtä tärkeää on pitää huolta henkilökunnan kunnosta eli panostaa
työhyvinvointiin. Satsatut eurot eivät ole välttämätön kuluerä vaan osa
menestyvää liiketoimintaa.

H

enkilöstön työhyvinvointi ei
kuittaannu yksistään sillä, että
työntekijät saavat nipun liikunta- ja kulttuuriseteleitä kouraansa. Se
on vasta hyvä alku. Kyse on paljon kokonaisvaltaisemmasta asiasta.
– Suomalaiset ovat tuoneet ensimmäisinä esiin sen, että työkyky on moniulotteista. Siihen vaikuttavat henkilökohtainen terveys, työympäristö,
oma osaaminen, kehittyminen ja soveltuminen kyseiseen työhön. Lisäksi
työyhteisön ja johtamisen on toimittava hyvin. Kun työkykyyn lisätään
työn ja vapaa-ajan suhde, tulevaisuuden näkymät sekä työn mielekkyys,
puhutaan työhyvinvoinnista, Työterveyslaitoksen toiminta-alueen johtaja
Guy Ahonen tiivistää.
Työolotutkimusten mukaan työntekijöillä on Suomessa aiempaa paremmat vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet, työ on monipuolisempaa,
tiimityö on lisääntynyt ja naisia on
enemmän johtajina. Työaikajoustot
ovat lisääntyneet; henkinen väsymys
ja työtapaturmat taas vähentyneet.
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Takapakkiakin on tullut. Organisaatiomuutoksia on niin tiuhaan, että se vaikuttaa turvallisuuden tunteen heikkenemiseen. Kiire haittaa
yhä enemmän, ja työilmapiiri on heikentynyt. Suomella onkin Ahosen kyseenalainen kunnia olla Euroopan
kärkimaita työpaikkakiusaamisessa.
Työn mielekkyyden vähentyminen
johtuu osalla siitä, että uutiset palkka- ja pääomatulojen kehityksestä
viestivät työelämän epäoikeudenmukaisuudesta. Moni kokee myös työskentelevänsä alalla tai yrityksessä, joka on ympäristölle vahingollinen.
– Työn mielekkyys on iso haaste
yrityksille. Avainasemassa ovat johto ja esimies. Heidän pitää luoda työstä innostava tarina, jossa jokaisella on
tärkeä rooli. Kaikilla on oltava ymmärrys siitä, miksi yrityksessä tehtävä työ
ja oma panos siihen ovat arvokkaita,
Ahonen painottaa.

Säästöjä kulujen sijaan
Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittava työpaikoilla siinä missä
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laitteiden ja kiinteistöjen kunnostakin. Työhyvinvointi on osa pitkän
tähtäimen liiketoimintaa.
Ahonen on lanseerannut termin
henkilöstötilinpäätös, joka on kuvaus henkilöstön kehityksestä ja tilasta. Yksi tärkeimmistä mittareista on
työilmapiirin kartoitus, joka kannattaa tehdä Ahosen mielestä vuosittain
ainakin kaikissa yli 10 henkilön yrityksissä.
– Aiemmin ajateltiin, että niin
sanotulla kovalla liiketoiminnalla tehdään tulosta. Turvallisuus ja
työhyvinvointi nähtiin vain pakollisina rajoitteina. Todellisuudessa nämä
kaikki tukevat toisiaan ja ovat toistensa edellytyksiä. Suurissa yrityksissä tämä on aika hyvin jo ymmärrettykin,
mutta pienissä on varaa asennemuutokseen.
Ahonen kertoo sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkimusten kertovan työhyvinvoinnin taloudellisista
hyödyistä. Systemaattinen panostus
tuottaa siihen suunnatun ajan ja rahan moninkertaisesti takaisin.

Hyötyjinä ovat niin yhteiskunta,
yritykset kuin yksittäiset ihmisetkin.
Pidentämällä työuria mahdollistetaan
hyvinvointiyhteiskunnan toiminta.
Yritykset hyötyvät sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähenemisestä
sekä tuottavuuden paranemisesta. Yksittäiset työntekijät saavat olla palkkatyössä pidempään, pääsevät terveinä
eläkkeelle ja eläketurvakin ehtii karttua useamman vuoden.

Työterveyspalveluja
myös pienyrityksille
Työterveyshuolto liittyy Suomessa keskeisesti työhyvinvoinnin edistämiseen.
– Tällä hetkellä se on hyvää bisnestä, joissa työterveyshuolto tarjoaa itselleen tuottoisia palveluita. Ne eivät
välttämättä vastaa yrityksen tarpeita.
Yrityksissä tulisikin ensin analysoida,
mitä palveluja niissä kaivataan ja tilata palveluita sen perusteella.
Työterveyshuolto ei ole ollut innokas tarjoamaan palveluita mikroyrityksille, koska hallintokulut ovat tuottoa isommat.

– Tähän ollaan miettimässä ratkaisuja. Työterveyslaitoksen hankkeessa
pienyritykset ovat muodostaneet yrittäjäyhdistyksen koordinoimia yhteenliittymiä Kemiön saaressa ja Ahvenanmaalla. Kun sataa ihmistä edustava
yrittäjäyhdistys haluaa ostaa palveluja, alkaa se kiinnostaa työterveyshuollon palveluja tarjoavia yrityksiäkin.
Samalla yrittäjäyhdistys voi hoitaa
tarvittavan byrokratian.
Kokeilusta on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Ongelma on se, että toistaiseksi vain yksittäiset yrityksen saavat lain mukaan hakea Kelalta
työterveyshuoltomaksuja - eivät yhteenliittymät. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, onko lakimuutos
mahdollinen.
Ahonen suosittelee työterveyshuoltopalveluja hankkimista pienyrityksillekin.
—Viimeistään henkilöstön ikääntyessä alkaa ongelmia syntyä. Työterveyshuollossa on tarjolla asiantuntevaa apua. Se on suurempi resurssi,
mitä monesti ymmärretäänkään.
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Pienyrittäjän kannattaa verkottua
Pienyrityksissä työskentelee yleensä yksittäisen alan ammattilaisia, jotka kehittävät omaa ammattitaitoaan,
mutta työhyvinvointiin panostaminen unohtuu helposti. Henkilöstöhallintoon perehtyneitä henkilöitä on
yleensä vain keskisuurissa ja suurissa
yrityksissä. Tästä syystä Ahonen suosittelee pienyrittäjille verkottumista.
—Yhdessä voi ratkoa ruuhkahuippuja ja saada näin kilpailuvahvuutta
sekä toimitusvarmuutta. Itsensä valistaminen, mentorointi ja sparraus lisäävät osaamista ja työn mielekkyyttä.
Työhyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia järjestetään
runsaasti. Lisäksi Internetistä löytyy tietoa, ja hyviä käytäntöjä etenkin pienyritysten tarpeiden huomioimiseksi, esimerkiksi osoitteista www.
tyohyvinvointifoorumi.fi ja www.johtamisverkosto.fi.

SARI ALHAVA
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ASLAK-kurssilta voimia
– onnistujan tarina

O

len 45-vuotias hallintopäällikkö, ollut kohta
25v. saman työnantajan palveluksessa. Kävin liiton ensimmäisen
Aslak-kurssin keväällä
2011, jonka kolmas ja
viimeinen jakso päättyi keväällä 2012.
Olin ylipainoinen, alkoi olla kaikenlaisia fyysisiä vaivoja ja lisäksi aloin olla henkisestikin sellaisessa
tilassa, että töihin ei ollut enää kiva
mennä.
Jo ensimmäisen Aslak-jakson jälkeen minulla alkoi uusi elämä. Aloin
harrastaa säännöllisesti liikuntaa (3
kertaa ja usein jopa 4 kertaa viikossa)
ja aloin myös kiinnittämään huomiota säännölliseen ruokarytmiin. Näiden vaikutus huomattiin pian työpai-
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kalla, kotona sekä ystäväpiirissä. Olen
laihtunut 10 kg Aslakin aikana.
Liikunta ja säännöllinen ruokarytmi eivät yksin vaikuttaneet painooni,
vaan myös henkisesti olen iloisempi,
ystävällisempi ja kaikin puolin positiivisempi ihminen. Olen myös ulko-
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näöltäni huolitellumpi ja kauniimpi
kuin nuorempana. Olen jatkanut liikuntaa säännöllisesti edelleen. Lisäksi
fyysiset vaivat saatiin loppumaan. Minulla oli pitkään erilaisia selkäkipuja,
välillä alaselässä ja välillä yläselässä.
Työnantajani tuki minua tässä Aslak-jaksossa ja on palkinnut minua
monella eri tavoin siitä, että itse tartuin asioihin ja halusin muutosta.
Sain mm. ensimmäisen Aslak-kurssin
jälkeen toiseksi työtuoliksi satulatuolin. Vaihtelen päivän aikana tavallista
ja satulatuolia. Ainoa huono puoli tässä on ollut se, että suurin osa vaatteistani on minulle liian isoja, olen joutunut ostamaan paljon uusia vaatteita,
osan olen saanut pienennettyä ompelijalla. Mutta tämä oli pieni hinta siitä, mitä kaikkea sain tilalle :)

Mutta miksi kaikille ei käy näin
onnellisesti kuin minulle Aslakin jälkeen. Uskallan väittää, että vika ei ole
yksin Aslakin tai työnantajan. Yleensä puhutaan siitä millainen on hyvä
johtaja, minä olen monesti miettinyt,
millainen on hyvä alainen. Ihmisten
pitäisi puhua avoimemmin esimiehilleen ja uskaltaa antaa rohkeasti palautetta esimiehille. Täytyy myös osata katsoa peiliin ja miettiä, mitä minä
itse voisin tehdä toisin. Lisäksi pitäisi
muistaa, että kahvitauolla jatkuva urputtaminen työpaikan epäkohdista ei
johda mihinkään, vaan pitäisi itse tarttua ongelmiin, puhua niistä eteenpäin
ja miettiä millä toimilla asiat voisivat
muuttua tai olla toisin. Ja on myös
asioita, joihin ei vaan pysty vaikuttamaan tai kaikkeen ei vaan olekaan
mahdollista saada muutosta. Näiden
asioiden täytyy antaa olla, niitä ei kannata kantaa mukanaan vuosia.
Aslak ei tietenkään yksinään ollut minun pelastus, mutta sain siitä sellaisen kimmokkeen, että tajusin oikeasti, että nyt on itse tehtävä
elämänmuutos. Lukemattomat luennot, keskustelut fysioterapeutin, psykologin, muiden kurssilaisten kanssa
sekä erilaiset liikuntatunnit yhdessä
saivat tämän aikaan. Koin konkreettisesti, miten suuri vaikutus säännöllisellä liikunnalla (ja ruokailulla) on
ihan kaikkeen.
Voin nyt sanoa, että jos en kahteen tai kolmeen päivään käy urheilemassa, voin suorastaan huonosti. En
ole koskaan noudattanut mitään dieettejä, syön normaalia ruokaa, mutta säännöllisesti ja herkuttelen joskus
parikin kertaa viikossa irtokarkeilla tai
muilla herkuilla. Alkoholia käytän silloin tällöin, en niin usein kuin ennen.
Myös alkoholin käytön kohtuullistaminen on varmasti osaksi vaikuttanut
kaikkeen. Ja jos en saa ruokaa tietyn
tuntimäärän välein, hypin suorastaan
sienille. Eli elimistöni ”huutaa” nykyään liikuntaa ja ruokaa.

Susanna Kemppinen,
(KY:n pääsihteeri 2010–2012)

kertomus Aslakista ja
työhyvinvoinnista
”KY on pieni työyhteisö, jossa jokainen hoitaa asiantuntijaroolissa omaa tehtäväänsä, eikä tuuraajia ole. Onkin hyvin tärkeää, että
kukin on yksilönä motivoitunut omiin töihinsä. Työssä viihtymistä
ja työhyvinvointia on rakennettava jokaisen kohdalla erikseen, sillä henkilöstön työtehtävät, kokemus, elämäntilanne ja työn vaatimukset ovat eri pesteissä huomattavan erilaiset.
Sarin osallistuminen Aslak-kuntoutukseen oli KY:lle työnantajana kokonaisuudessaan todella positiivinen juttu. Kuitenkin kaikkien kuntoutukseen osallistuvien sekä heidän esimiestensä on tärkeää
ymmärtää, että kuntoutusjaksot eivät ole mitään taikatemppuja, joilla osallistujan työhyvinvointi itsestään paranee. Avaintekijä kuntoutuksen tuloksille ja tavoitteiden toteutumiselle on osallistujan oma
motivaatio ja panostus työhyvinvoinnin parantumiseen.
Sarin kohdalla Aslakkiin osallistuminen vaikutti esimiehen
näkökulmasta täysosumalta. Mahdollistamalla Sarin osallistumisen Aslak-kuntoutukseen, KY työnantajana sai entistäkin
motivoituneemman hallintopäällikön, joka oli valmis panostamaan
omaan hyvinvointiinsa Aslakista
saamillaan ”eväillä”. Sarin sitoutumista ja omia satsauksia oli ilo
seurata, ja sen vuoksi työnantajana oli erittäin mieluisaa tukea
Sarin kuntoutukseen osallistumista.”
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Aluejärjestötoiminta
on jäsentoimintaa
ERTO

n aluejärjestönä olet
asuinpaikkasi perusteella liiton jonkin aluejärjestön jäsen.
Alueellisen toiminnan tavoitteena on
maakuntatason vaikuttaminen palkansaajaliikkeen näkökulmasta sekä
alueen ertolaisten yhteishengen tiivistäminen. Ota selvää, missä ja milloin
tapahtuu ja lähde mukaan. Tapaat
mukavia ihmisiä ja saat tietää lisää eri
toimintamahdollisuuksista. Aluejärjestöjen yhteystiedot löytyvät ERTOn
kotisivuilta www.erto.fi.
Me Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenet toimimme myös useissa ERTOn
aluejärjestöissä. Tässä Pirjon, Tiinan,
Sirkun, Päivin ja Hannan terveiset.
Edellä mainittujen lisäksi suuri joukko ET:n jäseniä toimii aktiivisesti eri
aluejärjestöissä.

Helsinki-Uusimaan aluejärjestö
on jäsenmäärältään isoin ja käsittää
alueena Helsingin lisäksi vanhan Uudenmaan läänin alueen.
Puheenjohtaja alueella toimii Sirkku Mutru YSTEAsta.
Pääkaupunkiseudun runsas muu
ohjelmatarjonta ja oma pieni budjetti luovat yhdessä haasteen toiminnan
suunnittelussa niin, että se kattaisi koko alueen jäsenistön.

20

Usein toiminta tapahtuukin ERTOn tai yhdistysten lisä-avustuksella,
mutta vuosittain on aina saatu innokkaita jäseniä järjestettyihin kulttuuritai koulutustilaisuuksiin.
Seuraavaksi tiedossa on pukeutumisneuvoja kevään 2013 aikana. Niin
kuin muillakin alueilla, on aina mukava nähdä jäseniä muista yhdistyksistä
ja kuulla erilaisia näkökantoja asioihin.
Toivottavasti jatkossa Helsinki-Uusimaan aluejärjestön toiminta vilkastuu – miten, kerro ideoitasi minulle.
TERVEISIN
PIRJO FAVORIN

Varsinais-Suomen aluejärjestö
vietti viime vuonna 30 –vuotisjuhliaan ja muisteli värikästä historiaansa.
Nyt juhlista on ehditty toipua ja on
aika ideoida vuoden 2013 toimintaa.
Puheenjohtajana toimii allekirjoittanut ja otan mielelläni vastaan jäsenten ideoita ja ehdotuksia toiveista ja
tapahtumista.
Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja
muutenkin näillä kulmilla kulttuuria
ja tapahtumia riittää ja olemmekin
innokkaina osallistumassa erinäisiin
rientoihin kuten Circus du Soleilin
Alegria HK-Areenalla Turussa 22.3. klo
19.00. ET ry on varannut lippuja jäse-
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nilleen. Lisätiedot löydät sivulta www.
etry.fi Tapahtumat.
Hyödynnät mukavasti jäsenetujasi
osallistumalla paikallisiin tapahtumiin.
Tutustumalla toisiin huomaat, että et
ole yksin työpaikkasi asioissakaan. Mukavissa merkiessä saa näin vaivattomasti vertaistukea ja löytää ratkaisuja.
OTATHAN YHTEYTTÄ
TIINA IMMONEN

Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestön
hallituksessa toimii puheenjohtaja, 5
varsinaista ja 5 varajäsentä. Allekirjoittanut aloitti puheenjohtajana aloitti vuoden alusta. Hallitus kokoontuu
keskimäärin 8 kertaa vuodessa.
Aluejärjestö järjestää vuoden 2013
aikana yhden varsinaisen tapahtuman
jäsenilleen jonka lisäksi yhdistykset
järjestävät tapahtumia erikseen. Syksyllä on tiedossa vuosikokous teatteriesityksineen.
Aluejärjestö ”jalkautuu” tänäkin
vuonna Vapunpäivänä Oulun keskustaan jakaen munkkeja ja simaa. Bongaa ERTO Oulun kaupungilla ja lähetä meille kuva niin palkitsemme sinut.
Lisätietoja Toimi-lehdestä.
TOIVOTTAVASTI TAPAAMME
VUODEN AIKANA
SIRKKA INKILÄ

Pohjois-Karjalan aluejärjestön
hallituksessa toimii vuonna 2013 vuonna puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.
Hallitus kokoontuu vuoden mittaan
tarpeen mukaan.
Keväällä meillä on tiedossa maaliskuun aikana jäsenilta, jossa saamme
tietoa testamentista ja perintösuunnittelusta. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Joensuun kaupunginteatterin
kanssa ja keväällä pääsemme katsomaan jäsenhintaan teatterinäytöstä ”13
uponnutta vuotta”. Tarkoitus on myös
järjestää nuorille jäsänille jotain mukavaa viihdykettä, siihen pyydämmekin
jäseniltä apua; mikä kiinnoistaisi.
Keväällä on suunnitteilla myös jäsenmatka esim Viipuriin tai Tallinnaan.
Vuoden mittaan saamme myös tietoa muutosten myllerryksessä olevista
eläkeasioista. Syksyllä pidämme vuosikokouksen ja samassa yhteydessä vietämme pikkujoulua.
Tietoa tapahtumista saa ERTOn nettisivustolta sekä sähköpostitse.
TAPAAMISIIN
PÄIVI KUOSMANEN

Keski-Suomen aluejärjestön
hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 4 varsinaista ja 4 varajäsentä. Olen
toiminut nyt reilun vuoden hallituksen
varapuheenjohtajana. Olemme alkaneet kehittää alueen toimintaa ja tänä
keväänä aloitimme yhteistyön Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa. Ensimmäinen suurempi tapahtuma on 22.3.
järjestettävä ”Susi sisällä” -näytelmän
ennakkonäytös, johon saimme lippuja alennushintaan. Mikäli kiinnostusta
riittää, on teatteri luvannut meille syksyn näytöksiin alennuksia ERTOn jäsenkorttia vastaan. ERTO:n jäsenpäivää
vietetään tänä vuonna Jyväskylässä ja
toivommekin aktiivista osallistumista.
Lisätietoja alueen tapahtumista löytyy alueen omilta facebook-sivuilta sekä muutaman kerran vuodessa lähetettävästä jäsenkirjeestä.
HANNA PILKE

Toimihenkilöliitto ERTO ja Erityistoimihenkilöt
Palvelut työssäoleville jäsenille
Erityistoimihenkilöt ET ry

YTK työttömyyskassa

Työehtosopimus
-Liitto neuvottelee työehtojen vähimmäistason kuten palkka, ylityökorvaukset, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilöstön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta
-Auttaa ja antaa lainopillista neuvontaa
liittyen esim. vuosilomiin, työaikoihin ja
palkkaukseen
-Puhelinpalveluna, verkkosivuilla työsuhdeopas, josta löytyy helposti vastauksia
työelämän kysymyksiin

-Verkkosivuilta löytyy linkit työelämään
liittyviin lakeihin

Lakimiespalvelut
-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Verkkosivuilta löytyy linkit valtion oikeusaputoimiston ja Suomen asianajajaliiton sivuille
-Ei työehtosopimuksien sisältöä koskevia palveluja

Koulutus ja jäsentilaisuudet
-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia
tilaisuuksia

-Ei ole

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa
-Luottamusmiehet, ERTOn työsuhdeneuvonta, asiantuntijat ja lakimiehet
auttavat
-Työttömyyskassan neuvonta ja koulutuspalvelut

-Verkkosivuilla ohjeet miten toimitaan
työttömyyden uhatessa

Palvelut työttömälle jäsenelle
-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha
-Oikeus osallistua koulutuksellisiin
ja muihin tilaisuuksiin

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

Muut jäsenille suunnatut palvelut
-Liittovakuutus, sisältää vapaa-ajan
matkustajavakuutuksen ulkomailla
-Vakuutusedut, lehdet, kalenterit ja alennuksia yhteistyökumppaneilta, uravalmennus, pätkätyön neuvontapalvelu,
Life coach -palvelu, kodinhoitopalvelut
-Edulliset lomamökit Levillä ja Tahkolla
sekä loma-osake (vko 8) Ylläksellä.
tETra 1/2013

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi,
sisältäen oikeusturvavakuutuksen ja
tapaturmavakuutuksen
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TEKSTI JA KUVAT: TARJA KINNUNEN

Aktiiviset opiskelijat
ja nuoret tiedon merillä

N

uorissa on voimaa, nuorissa on tulevaisuus,
nuoret haluavat vastuuta. Tällaisia iskulauseita
näkyy usein mediassa,
jossa ruoditaan nuorten
asemaa päätöksenteossa ja mietitään
heidän kykyään ottaa entistä enemmän vastuuta yhteiskunnallisista asioista. Parhaiten nuorten näkökulma
saadaan itse nuorilta, jotka ovatkin
muodostaneet
nuorisovaliokuntia
STTK:n ja ERTOn alaisuuteen. Nämä
valiokunnat kokoavat nuoria jäsenliitoista ja -yhdistyksistä, ottavat kantaa
edunvalvontakysymyksissä opiskelijoiden ja nuorten puolesta sekä pyrkivät kehittämään nuorten ammattitaitoa.
ERTOn opiskelija- ja nuorisovaliokunta järjesti kesällä 2012 eri puolella
Suomea asuville alle 36-vuotiaille ERTO-nuorille risteilyn Tallinnaan. Päivän mittaisella risteilyllä tutustuttiin
ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltoseen,
kaikkien eri ERTOn alaisten yhdistysten jäseniin sekä käytiin tietysti läpi
ERTOn toimintaa. Aurinkoinen päivä
kului nopeasti aktiivisen verkostoitumisen merkeissä ja palattuamme takaisin Suomeen kaikki puolisen sataa
osallistujaa olivat sitä mieltä, että risteily oli suuri menestys.
Myös
Toimihenkilökeskusliitto
STTK järjestää opiskelija- ja nuorisojäsenilleen mielekästä toimintaa saman-
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ikäisten parissa. STTK vetää PlusMiinus 30-toimintaa nuorille. Risteilyillä
ja koulutuspäivillä keskustellaan, opitaan, väitellään ja koetaan asioita yhdessä. Viimeisin STTK:n PlusMiinus
30-risteily oli syyskuussa 2012, jolloin lähemmäs sata aktiivista nuorta
lähti Helsingistä risteilylle kohti Tukholmaa.
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”Tulevaisuuden työelämä” –teemaisella STTK-risteilyllä ERTO-nuoret
olivat suurimpana osanottajaryhmänä
vahvasti edustettuina. Ensimmäisen
päivän koulutus ja keskustelusessio
sisälsivät STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvisen esityksen työelämän kehittämisestä STTK:n näkökulmasta. Auvisen mukaan aikana,

Muuttuva
usi
maailma on u
ret ovat
kaikille ja nuo
atkalla
etunenässä m
ia
kohti sen tuom
haasteita.

jolloin työttömyys kummittelee kaikkien mielissä, haasteita ovat muun
muassa työelämän kehittäminen, erityisesti se, miten kehittämispuhe pysyisi positiivisena kaikkien kannalta ja
miten työmarkkinajärjestöt voisivat
parhaiten tukea työpaikkojen kehittämistä. TELA:n johtaja Minna Helle
antoi mielipiteensä työurien pidentämisestä ja pääpaino oli luonnollisesti eläkkeissä. Helle otti kantaa mediakeskusteluun, joka on niin kirjavaa,
etteivät nuoret tiedä, ketä oikein uskoa. Esitysten aiheista kirposi äärimmäisen vilkas keskustelu, joka jatkuikin pitkälle iltaan. Mietteiden aiheet
risteilivät pelosta (”Olen 28, pääsenkö ikinä eläkkeelle?”) huoleen (”Jos
pääsen eläkkeelle, onko se niin matala, ettei sillä elä?”) ja aina hilpeyteen
(”Noh, eihän tässä ole enää kuin 40+
vuotta eläkkeeseen. Kai.”) asti.
Lauantaiaamuna ehdimme hetken
nauttia lämpöisestä auringonpaisteesta ja haukata happea Tukholman

keskustassa. Puolen päivän aikaan
STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen
asiantuntija Riitta Työläjärvi kertoi
työhyvinvoinnin merkityksestä. ”Tulevaisuuden työelämä” - teemana koskettaa nuoria erittäin vahvasti, sillä
media on pullollaan arvioita ja mielipiteitä tulevaisuuden työelämästä,
sen haasteista ja muutoksista nykyaikaan verrattuna. Miten pysyä terveenä
ja työkykyisenä aikana, jolloin monet
joutuvat jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaina?
Minkälaisia tukitoimia työntekijälle
voitaisiin antaa valtion ja esimerkiksi työterveyshuollon puolelta työurien pidentämiseksi?
Seuraavaksi ajatuksiamme stimuloi
Tekesin Tuomo Alasoini, joka esitteli
Suomen työ- ja elinkeinoelämän haasteita ja mahdollisuuksia lähivuosina.
Alasoinin mielestä muutos saapuu
monissa eri aalloissa, joiden aikana
perinteisen valmistavan teollisuuden
merkitys vähenee ja muun muassa pe-
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rinteinen johtaminen muuttuu entistä enemmän jaetuksi ja hajautetuksi
työskentelyksi. Yksilöllisyys näkyy korostuu enenevästi työelämässä aikana,
jolloin työkeskeisyys yhteiskunnallisena arvona menettää jalansijaansa.
Anja Lahermaa ja Ralf Sund (STTK)
kävivät läpi työelämän tasa-arvoisuutta ja ulkomaisen työvoiman vaikutuksia tämänhetkiseen työskentelykulttuuriin. Onko samapalkkaisuustavoite
mahdollinen? Mikä on ay-liikkeen paras keino maahanmuuttajien edunvalvonnalle ja heidän järjestäytymisensä
lisäämiseksi?
Risteilyllä läpikäydyt aihealueet sisälsivät painavaa asiaa ja mietteliäät
nuoret keskustelivatkin asioista asiantuntijoiden kanssa myöhään illalla.
Muuttuva maailma on uusi kaikille ja
nuoret ovat etunenässä matkalla kohti
sen tuomia haasteita. Kysymyksiä on
edelleen yhtä monta kuin kysyjiä. On
turvallista tietää, että meillä on niin
suuri tukijajoukko valmiina valmentamaan meitä kohtaamaan, ja lopulta voittamaan, nämä suuret tuntemattomat tyrskyt. Ja kuitenkin kaikista
näistä isoista kysymyksistä huolimatta päätimme risteilyn ERTO-nuorten
yhteiskaraoke-esitykseen, Abban Dancing Queeniin. Olkoon se meidän tunnussävelemme: ”having the time of
our lives”.
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(Specialbranscharbetstagarna ET ry)

(Association of Specialized Salaried Employees)

ETry är en av de sex medlemsföreningarna i ERTO, ett
förbund för Special Service och Kontorsanställda. Etry
grundades 1968 och blev snabbt ett etablerat och uppskattat fackförbund i Finland. Etry är avsett för personer som arbetar inom specialområden som hör tilll den
privata sektorn; inom allt från sport till kultur, från veterinärkliniker till advokatbyråer, från ambassader till
snuttarbetare, och kort sagt allt däremellan. Etry har
en variation av medlemmar; det finns såväl fullvärdiga
medlemmar som studerande. Dessutom är alla åldersgrupper representerade i Etry.
Målet med föreningen Etry är att fungera som ett
landsomfattande, opolitiskt band mellan service och företag, mellan finansiella och ideologiska institutioner,
samt mellan dem som arbetar med samhällsfrågor och
i fackföreningar. Etry främjar välbefinnandet för sina
medlemmar; såväl professionellt, juridiskt som socialt.
En av svårigheterna med att organisera sig bakom en
fackförening är att hitta en rätt struktur. Många av Etry:s
medlemmar är från specialområden med anställningsvillkor som saknar ett gemensamt kollektivavtal. Kort
sagt, alla arbetsförhållanden som inte hör till någon annan fackförening, tillhör Etry. Vi anser att alla har rätt
att få en rättvis och skälig ersättning för sitt arbete. Man
skall behandlas rättvist, oavsett om arbetsgivaren är ett
stort företag eller en liten butik, och detta måste ske vare sig arbetsgivaren tillhör ett fackförbund eller inte.
För att uppfylla de grundläggande målen kommer
Etry att arbeta för följande:
• Lägga fram förslag till bättre löner, samt se till medlemmarnas arbets- och sociala förhållanden.
• Inom sin egen jurisdiktion övervaka löne- och kollektivavtal, samt se till att andra lagar och regler
följs.
• Arrangera utbildning, samt ge råd och stöd till sina
medlemmar.

ETry is one of the 6 member associations of ERTO, a
federation of Special Service and Clerical Employees.
ETry was founded in 1968 and has quickly become a
well-established and appreciated member in the Finnish
Union field. ETry is meant for people working in specialized areas of work in the private sector, rangeing from
physical exercise to culture, from vet’s clinics to law
firms, from embassies to those working in temporary
jobs, and everything in between. ETry’s members vary
from full members to student members and within all
age groups.
The goal of ETry association is to act as a countrywide, politically non-aligned bond between service- and
specialized companies, financial and ideological institutions, as well as those working in societies and unions.
ETry looks out for the professional, legal and social
well-being of all its members.
One of the difficulties of getting organised behind a
union is finding the right fit. Many of ETry’s members
are from such specialized areas of employment that they
do not have a joint collective agreement. In short, all
those employment fields, which don’t belong anywhere
else, belong to ETry. We feel that everyone has the right
to receive a just and reasonable remuneration for their
work and to be treated fairly, no matter whether the
employer is a large company or a tiny boutique, and
whether the employer themselves are organised or not.
In order to implement its fundamental goals, ETry
will, for example,
• make proposals to enhance the salaries as well as
professional and social benefits of its members
• supervise within its own jurisdiction that the
salary- and collective agreements as well as other
legislation and rules are followed
• arranges training and provides assistance and
advice for its members.

ET erbjuder många förmåner. Som medlem kan Du delta i olika anställningsrelaterade utbildningar, som Etry
ordnar i samarbete med ERTO. Etry erbjuder sina medlemmar möjligheten till ett större nätverk av likasinnade personer, som bryr sig om sin framtid och sitt välbefinnande på arbetsplatsen.

ETry offers many benefits for its members. You can take
part in various employment-related training sessions,
which we hold in cooperation with ERTO. ETry offers
its members a connection to a larger network of likeminded people, who care for their future and well-being
at work.
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MENNEITÄ JA TULEVIA TAPAHTUMIA
SYKSY 2012

31.10. Yön ”Pelko ja Rakkaus”

9.12. Vesa-Matti Loiri:

Yksi Suomen suosituimpia yhtyeitä
esiintyi Kuopiossa. Paikalla oli myös 15
ET:läistä.

Taattua tunnelmointia oli seuraamassa
12 ET:läistä.

konsertti Kuopiossa

1.11. Jari Sillanpään Nostalgia-

10.12. Iloinen Joulukonsertti

Myös kymenlaaksolaiset pääsivät nauttimaan Jari Sillanpään ammattitaitoisesta esityksestä Kuusankoski-talolla.
ET:läisiä paikalla oli 11.

Pirkanmaalaiset virittäytyivät Jouluun
Seitsemän Seinähullun ja Finnlandersin huumoripitoisella ohjelmistolla. Paikalla 35 ET:läistä.

konsertti Kouvolassa

6.–7.10. Jäsenforum, Rantasipi
Aulanko, Hämeenlinna

II valtakunnalliseen JäsenForumiin
”Aktiivisesti työelämässä” osallistui
62 jäsentä. Monipuolinen ohjelma niin
asia- kuin liikuntaosuuksineen sai osallistujilta kiitosta.

1.3.

Maija Lappeenrannan
kaupunginteatterissa.

20.10. Jari Sillanpään

Nostalgia-konsertti Oulussa
Jari Sillanpään suosio on taattu. 25
ET:läistä oli paikalla Jari Sillanpään
konsertissa Madetoja-salissa.

25.10. Skyfall Tennispalatsissa

Tampere-talolla

2013

13.10. Myrskyluodon
Lappeenrannan kaupunginteatterin
upea esitys sisukkaasta Maijasta sai
kyyneleet monenkin katsojan silmiin.
ET:läisiä tai perheenjäseniä oli paikalla
seitsemän

”Sydämeeni joulun
teen”, Joensuu

Ulla Tapanisen
Lava-ammuntaa
Ryhmäteatterissa

9.–10.3. Opi sanomaan EI,
Mikkelissä

15.3.

24.11. Syyskokous Turussa.

Helsingissä

22.3.

Kokoukseen osallistui 66 jäsentä.

24.–25.11. Syyskokouksen
jälkeen risteiltiin
pikkujoulun merkeissä

M/S Silja Europalla Turku-TukholmaTurku. Risteilylle osallistui xx ET:läistä.

Helsingissä

8.11. Lauri Tähkän Polte

Salillinen eli 92 jäsentä näki James
Bondin uusimman leffan ennakkoesityksenä.

Suositun artistin konsertti toi myös 14
ET:läistä Järvenpää-talolle.

–konsertti Järvenpäässä

4.12. Club For Fiven

Rekiretki –konsertti Espoon
kulttuurikeskuksessa
Joulun tunnelmaan virittäytyi mahtavan
konsertin merkeissä19 ET:n jäsentä.
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Cirque du Soleil:
Alegria, Hartwall-Areenalla
Cirque du Soleil:
Alegria, HK-Areenalla
Turussa

4.4.

”Armi” Armi Ratian
elämästä kertova
teatteriesitys Helsingin
kaupunginteatterissa

13.–14.4.Uusien jäsenien
tutustumistilaisuus
Naantalin Kylpylässä

18.4.

Tuure Kilpeläinen
ja Kaihon Karavaani
Jyväskylän Paviljongilla

25.4.

Tuure Kilpeläinen
ja Kaihon Karavaani
Hämeenlinnan
Verkatehtaalla

27.4.
Kevätkokous Vantaalla
27.–30.4.Jäsenmatka Budapestiin
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18.5.
22.5.

Likkojen lenkki Tampereella
Tarja Turunen & Mike Terrana: Beuty
and the Beat, Musiikkitalo, Helsinki

8.6.

ERTOn jäsentapahtuma
Linnanmäellä (katso
ilmoitus takakannesta)

10.8.
ERTOn jäsenpäivä Jyväskylässä
14.–16.6.Provinssirokki Seinäjoella*
5.–7.7. Ruisrock Turussa*
13.–14.7.Ilosaarirock Joensuussa*
27.7.
MUSE Helsingissä*
31.8.
Midnight Run Helsingissä
5.–6.10. Jäsenforum Tampereella
30.11. Syyskokous, 45-vuotisjuhlavuoden
seminaari ja –iltajuhla Helsingissä
*:llä merkityt tilaisuudet ovat tarkoitetut nuorille alle 36-vuotiaille jäsenille
Muut tilaisuudet ovat tarkoitetut kaikille jäsenille ja
toivomme runsasta osanottoa tilaisuuksiin.
Eri tapahtumiin on varattu rajoitettu määrä lippuja, jotka myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. Liput maksavat jäsenille noin puolet normaalihinnasta.
Tapahtumista tiedotetaan sähköposteilla ja kotisivuilla, nopealla reagoimisella varmistat paikkasi
mielenkiintoisiin tilaisuuksiin.

HANKI ET RY:N JUHLAVUODEN POSTIMERKKI.
Postimerkkiä myydään 20 kappaleen arkeissa 35
euron hintaan, sisältää toimituskulut. Tilaukset
seija.pyokeri@erto.fi

26

ET ry mukana

iloisissa
ja liikunnallisissa tapahtumissa Tampereella ja
Helsingissä.
Lähde mukaan liikkumaan tai kannustamaan, tule
nauttimaan yhdessä tekemisen riemusta!
LIKKOJEN LENKKI, TAMPERE LA 18.5.2013 KLO 12–18
Tampereen stadion (Ratina) Reittivaihtoehtona
2,5 km ja 8,5 km
mukana viihdyttämässä mm. Tuure Kilpeläinen sekä JukkaPoika
Iloinen Naisten tapahtuma juostaan upeissa Pyynikinharjun maisemissa, mukaan toivotetaan kaikki liikunnasta ja
hauskasta yhdessäolosta kiinnostuneet likat!
Tilaisuuden/juoksun jälkeen mahdollisuus yhteisruokailuun. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
http://www.likkojenlenkki.fi/tampere/
Omavastuuosuus 10 euroa, ilmoittautumiset 31.3.2013
mennessä sähköpostiositteeseen leena.holmstedt@erto.fi
Ilmoitathan yhteystietojesi lisäksi syntymävuotesi,
reittivaihtoehdon ja paidan koon
Ilmoittautumisen vahvistat maksamalla omavastuuosuuden Erityistoimihenkilöt ET ry:n tilille
Danske Bank FI57 8000 1201 3824 71 DABAFIHH
(800012-1382471)
MIDNIGH RUN HELSINKI 2013
La 31.8.2013 klo 21:00 starttaa Senaatintorilta,
reitin pituus 10 km
Midnight Run Helsinki 2013 järjestään neljännen kerran ja
viime vuonna myytiin loppuun kuukautta ennen ilmoittautumisen päättymistä. Hauska liikuntatapahtuma ainutlaatuisessa tunnelmassa juostaan illan hämärässä sambamusiikin tahdittamana.
Tilaisuuden/juoksun jälkeen mahdollisuus yhteisruokailuun. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
http://www.midnattsloppet.com/fi/
Omavastuuosuus 10 euroa, ilmoittautumiset
30.4.2013 mennessä sähköpostiosoitteeseen leena.holmstedt@erto.fi
Ilmoittautumisen vahvistat maksamalla omavastuuosuuden Erityistoimihenkilöt ET ry:n tilille
Danske Bank FI57 8000 1201 3824 71 DABAFIHH
(800012-1382471)
Suoritusta vastaan lähetämme sinulle arvosetelin, joka
oikeuttaa osallistumiseen.
Arvoseteleillä jokainen juoksuun osallistuva voi itse
syöttää omat tietonsa tapahtumanjärjestäjän ilmoittautumisjärjestelmään.
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Myönteistä palautetta ja hyviä ehdotuksia
Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti tETra ilmesyy kaksi kertaa vuodessa. Lehteä on julkaistu vuodesta 1990
alkaen. Tuolloin päädyttiin siihen, että sääntöjen mukaan kaikille jäsenille
pitää lähettää kokouskutsu niin miksei samalla voisi kertoa myös muista
asioista. Ensimmäinen lehti ilmestyi
keväällä 1990. Lehti on vuosien kuluessa paisunut sivumäärältään ja käsiteltävien asioiden aiheet ovat monipuolistuneet.
Lehden tarpeellisuudesta on kyselty
eri tilaisuuksissa. Viime syksynä päätettiin lähettää kysely kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille. Kyselimme yleensä lehteen liittyviä
asioita sekä myös kotisivujen seuraamista ja sosiaaliseen mediaan osallistumista. Kyselyyn vastasi 690 jäsentä.
Lehden luki lähes kokonaan 33 %,
noin puolet 15 % ja muutaman mielenkiintoisen jutun luki 35 %. Vain
prosentti ilmoitti siirtävänsä lehden
suoraan paperinkeräykseen.
Siirrymme yhä enemmän sähköiseen tiedottamiseen, onhan yhteystietosi oikein ERTOn jäsenrekisterissä.

Nykyiseen oltiin tyytyväisiä
Nykyisiin juttutyyppeihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Lyhyitä uutisia haluaisi 30 % enemmän ja alle
prosentin vähemmän. Laajoja juttu-

ja haluaisi 5 % enemmän ja 20 %
vähemmän. Henkilöhaastatteluja 25
% haluaisi enemmän ja 9 % vähemmän. Kuvitettuja juttuja haluaisi
enemmän 16 % ja vähemmän 5 %.
Lehteä pidettiin luettavana ja ammattitaitoisesti toimitettuna. Lehden teksti oli helppolukuista ja antaa
tarpeeksi tietoa ET ry:n toiminnasta ja käsittelee ajankohtaisia asioita.
Lehden sivukokoa ja sivumäärää pidettiin sopivana.

Kotisivut ja sosiaalinen media
vielä vähäisessä käytössä
ET ry:n kotisivuja (www.etry.fi) seurasi säännöllisesti 8 % ja satunnaisesti 44 %, 46 % ei seurannut sivuja.
ERTOn kotisivuja (www.erto.fi)
seurasi säännöllisesti 12 %, satunnaisesti 62 % ja ei seurannut 25 %.
54 % vastanneista oli Facebookissa ja 11 % LinkeldInissä. 43 % ei ollut mukana sosiaalisessa mediassa.
Sydämelliset kiitokset vastanneille. Yhteystietonsa ilmoittaneille on
lähetetty leffalippu kiitokseksi.
Toivomme jatkossakin lukijapalautetta ja ehdotuksia lehden kehittämiseksi jäsenistön tarpeita vastaavaksi. Kotisivuiltamme löytyy
palautelomake, jonka kautta voi lähettää nimenomaan ET ry:n toimintaan liittyvää palautetta.

Lupsakkaasti
lomalla
Lomakeskus Huhmarin
HYVÄNOLON VIIKOLLA 4.–9.11.2013
Lomaviikko on tarkoitettu ET ry:n eläkeläisjäsenille. Lomalaisten valinnoissa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Nyt on aika sijoittaa itseensä ja nauttia pienestä hemmottelusta. On myös aika kerätä voimia jaksamiseen. Hyvänolon
viikolla keskitymme henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, annamme mahdollisuuden tutustua luontaishoitoihin. Liikunta ja rentoutuminen ovat myös osa
viikkojen antia.
Hyvänolon viikon omavastuuosuus on
18 euroa/vrk/hlö eli 5 päivältä yhteensä 90 euroa. Sisältää majoituksen perheloma-asunnoissa (2 henkeä/asunto),
aamiaiset, täysihoitoruokailut keveys ja
terveellisyys huomioiden. Vesimaailmakylpylän vapaan käytön sekä 1 x 30 min.
hemmotteluhoidon. Osallistujat maksavat
matkansa itse.
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Polvijärvellä, Joensuun kupeessa. Katso www.
lomakeskushuhmari.com.
Lisätietoja ja lomatukihakemuksen tilaukset Seija Pyökeriltä, seija.pyokeri@
erto.fi, puh. 050-5593142. Täytä lomake
huolellisesti ja lähetä se 31.7.2013 mennessä osoitteella Erityistoimihenkilöt ET
ry, Lomahakemus, Asemamiehenkatu 4,
00520 Helsinki.

Jäsenpäivässä palataan 70-luvulle!
TULE TUTUSTUMAAN ET RY:N UUSIIN FACEBOOK-SIVUIHIN!
Sieltä löydät viimeisintä tietoa tulevista tapahtumistamme,
jäsenkuulumisia ja kuvia, uutisia hallitukselta, sekä tietenkin
kaikkea muuta kivaa!
ET ry on nyt myös LinkedIn:ssä. Jatkuvasti uudistuva työkulttuuri vaatii paljon, mutta LinkedIn tekee siitä hitusen verran helpompaa. Verkostoidu tai tule seuraamaan ja vaikuttamaan ET ry:n tulevaisuuteen reaaliajassa.
www.facebook.com, www.linkedin.com
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ERTOn jäsenpäivää 2013 vietetään Könkkölän juhlatalolla Jyväskylässä lauantaina 10.8.2013. Päivän teemana on 70-luku, joten osallistujien pukeutumiskoodi on mielellään myös
sen mukainen. Tilaisuus alkaa puoliltapäivin ja kestää iltamyöhään. Tiedossa on mm. sopivasti puheita, ohjattua ohjelmaa,
kivaa yhdessäoloa, saunomista, hyvää ruokaa ja juomaa sekä
elävää musiikkia. Kauempaa tuleville ERTOn jäsenille on varattu majoituskiintiö Cumulus -hotellissa ja Könkkölään on kuljetus keskustasta.
Tarkempia tietoja, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet
seuraavassa Toimi-lehdessä ja ERTOn nettisivuilla.
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TEKSTI JA KUVA: TARJA HAILI

Fokuksessa:

Ville Tapio, nuori hyvinvointiyrittäjä

N

uoren ohjelmoijan ammattiura käynnistyi 18-vuotiaana,
kun helsinkiläinen Ville Tapio
perusti ensimmäisen ohjelmistoyrityksensä voidakseen tarjota useille
asiantuntijaryhmille ohjelmistoja alihankintana. Ohessa tuli autettua asiantuntijaryhmiä rakentamaan liiketoimintakonseptejaan internetiin.
Tuskin nuori mies tuolloin arvasi,
mihin kaikki johtaa!

Yrityksiä
Helsingin Yliopistossa opiskellessaan
Ville Tapio pääsi mukaan kahteen
neurotutkimushankkeeseen.
Näistä
”Neuroleadeship” keskittyi ratkomaan
”aivojen fysiologian asettamien luontaisten ominaisuuksien vaikuttavuutta
yksilön toimintaan, työhön ja sosiaalisiin suhteisiin”. Tämän pohjalta syntyi
yksi Villen yrityksistä, Fountain Park
Oy. Vuonna 2000 perustetun johtamisen konsultointitoimiston ydinosaamista on kehittää johtamisen konsultoinnin verkkotyökaluja. Tällainen on
mm. suurten yritysten käyttöön työstetty verkkoaivoriihi -työkalu mm.
strategioiden laadinnan työvälineeksi. Tutkimustulosten pohjalta Fountain Parkissa on kehitetty myös johtamiskoulutusmenetelmiä luontaisten
vahvuuksien kehittämiseen ja heikkouksien riskien hallintaan.
Psykoterapiakeskus
”vastaamo.
fi” on myös vahvasti verkossa toimiva yritys, mutta tarjoaa yksilöllisiä
palvelujaan yksittäisille tarvitsijoille.
Vastaamo.fi:n pohjana oleva ”Mental
Capital Care” perustettiin siksi, että
mielenterveyshuollossa ei osata hyödyntää teknologian mahdollisuuksia. Yrityksen toiminta käynnistyi
2008 teknologiayrityksenä tarkoituksena kehittää palveluja kuntasektorille. Siellä vastaanottokyky ja –mahdollisuudet osoittautuivat niin hitaiksi
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ja jäykiksi, että oli tarkoituksenmukaista täydentää yrityksen strategiaa.
Näin mahdollistettiin kysyntäpohjaisten mielenterveyspalvelujen tarjonta
omana palvelumuotona. Ensimmäinen psykoterapiakeskus avattiin Helsinkiin vuonna 2011 ja toiminta on
nopeasti kasvanut maan suurimmaksi yksityisen sektorin psykoterapiapalvelujen tarjoajaksi.
Psykoterapiakeskus Vastaamo.fi:n
palkkalistoilla on tällä hetkellä 40
henkilöä, näistä 33 on psykoterapeutteja. Verkkopalvelujen avulla on madallettu
mielenterveyspalveluiden
saatavuutta mahdollisimman matalalle, jotta ne tavoittavat tarvitsijat.
Yksilöllistä nettiapua on saatavissa joko tuettuna kunnan sosiaalitoimen
tai vapaasti verkkokaupan palvelusetelin tunnuksen takana. Asiantuntijat lupaavat vastauksen vuorokauden
sisällä! Toimintaa seurataan jatkuvasti aihekokonaisuuksittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti kuntapuolen nykyisille kumppaneille.

Apua
Neuro- eli hermotutkimuksen alueella Vastaamossa kehitetään myös uutta hoitoa ADHD:n, masennuksen ja
muiden kognitiivisten häiriöiden hoitoon. Neuroplastisuusterapiassa potilaan aivojen sähkömagneettikentän
toimintaa mitataan EEG –hupulla,
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josta tieto välittyy langattomasti tietokoneelle ja koneelta aivon eri lohkojen aktiivisuustasoja käytetään
pelin ohjaamiseen. Peli antaa visuaalisen palautteen henkilölle, kun aivojen ohjattu suunta on toivottu.
Tällä hoitomuodolla voidaan opettaa potilaita hallitsemaan paremmin
aivotoimintaansa, saamaan pitkäkestoisella hoidolla pysyviä muutoksia aivoihin ja sitä kautta vähennettyä tulevan hoidon ja lääkityksen tarvetta.
Ikääntyminen on yksi hoitoteema.
Työelämässä neuroplastisuusterapialla on käyttöä ikääntymisen myötä alenevan aivojen luontaisen aktiivisuustason ehkäisyssä ja helpottaa esim.
keskittymiskykyä ja jaksamista työssä.

Pelit
Tietokonepelit eivät ole Villeä kiinnostaneet enää 15 vuoteen. Hänen
mukaansa nykyisessä työelämässä
työskentelytavat edellyttävät entistä vankempaa keskittymiskykyä. Keskittymisvaikeudet työelämässä eivät
Villen mukaan ole ongelmina varsinaisesti yleistyneet, mutta yleinen
vaatimustaso työpaikoilla on noussut ja aiheuttaa siksi työntekijöille lisääntyvää tuen tarvetta. Mielenterveyden ja sitä yllä pitävien palveluiden
kynnyksen madaltaminen on ehkä ollut suurin oivallus, josta tulee kiitosta.
Mielenkiintoista on huomata, että ihmiskunnan ensimmäisen nettisukupolven vanhempia epäilyttäneet
toimintamallit, kuten loputon nettipelaaminen, ovat osoittautuneet arvioitua monikäyttöisemmiksi. Lähitulevaisuuden haasteeksi on määritelty
hyvinvoinnin turvaaminen kaikissa elämänvaiheissa ikään katsomatta. Ville Tapion kaltaisten nuorten
innovaatiot muokkaavat omaa elinympäristöämme positiivisemmaksi ja
samalla muodostavat meidän 2010-luvun viennillemme uutta kärkeä.
Nähtäväksi jää, kauanko julkisella
sektorilla kestää muuntautua niin, että palvelut tavoittavat kaikki tarvitsijat vai ajaako taloustilanne väistämättä tämän kehitysmahdollisuuden ohi
kokonaan.

MATTI-KATTI

JULKAISTU AIEMMIN NIVELTIETO 2/2012 (WWW.NIVELTIETO.NET)
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Niveltieto 2 / 2012

RATKAISE RISTIKKO ja lähetä se 31.5.2013 mennessä osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry/Ristikko,
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia.
Vastaajan nimi ja osoite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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LOMAMÖKIT
OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis siniharmaa hirsimökki (valm. -89),
jossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea ja sauna. Mökki on
tarkoitettu enintään 6 hengen majoitukseen. Olokolo sijaitsee noin 1 km
päässä Hullun Poron ravintoloista ja
noin 2 km päässä Levikeskuksesta, jossa on elintarvikekaupat, 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
ja yksi lomahuoneisto viikolle 8 jäsenten käyttöön.

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä
punainen paritalon puolikas (valm.
-01), jossa on tupakeittiö, yksi makuuhuone, iso parvi ja sauna. Huoneisto on tarkoitettu 5–7 henkilön majoitukseen. Tonttula sijaitsee
noin 1,5 km päässä rinteistä ja Sokos Hotel Tahkovuoresta, jonka ympärillä ovat muut ravintolat, kylpylä,
elintarvikeliike sekä lahja- ja urheilutavara-myymälä jne. Monipuoliset
harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja
www.tahko.fi

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 16, seuraavaan lauantaihin klo 12.
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12.
Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 8–34 arvottiin 24.11.2012 ja
viikot 35–52 ja 1–7 arvotaan 9.6.2013. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi
henkilö, on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut.

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS
viikot 35/2013–7/2014

VIIKKOVUOKRAT:
Olokolo:
A-kausi 500 € viikot 8–16, 52–1
B-kausi 350 € viikot 1–7, 17–18, 36–39, 51
C-kausi 200 € viikot 19–35, 40–50
Tonttula:
A-kausi 500 € viikot 8–16, 52–1
B-kausi 350 € viikot 1–7, 23–39, 51
C-kausi 200 € viikot 17–22, 40–50
MÖKKIVASTAAVAT:
Olokolo ja Ylläksen lomahuoneisto:
Virpi Pelttari, Käsityökatu 16 B as 4,
38210 Sastamala
email virpi.pelttari@erto.fi
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 25.5.2013 mennessä. Arvonta suoritetaan
9.6.2013

OLOKOLO:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
TONTTULA:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____

Hakijan nimi: ________________________________________________________
Olen aikaisemmin ollut:
Osoite: _____________________________________________________________

Olokolossa:
vuosi ________ viikko _____

Sähköposti: __________________________________________________________

Tonttulassa:
vuosi ________ viikko _____

Puhelin:_____________________________________________________________

lomahuoneistossa:
____________________________________

Työpaikka:___________________________________________________________

tETra 1/2013

vuosi ________
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ERTO 45 – ILOISTEN
YLLÄTYSTEN JUHLAVUOSI
Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle!
Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina
8.6.2013 klo 10–13.00. Portit aukeavat klo 9.30.
Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet
koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen
Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne.
ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuoroja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja
toimintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.erto.fi/ajankohtaista/lintsi
Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, mutta rajattu.

