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ETryn 2014 toimintaa kannattelee  
”reilu työyhteisö” -teema 

EMMA-akatemian perustaminen on 
käynnistänyt koko ERTOn toi-

mintavuoden vilkkaasti ETryn ja ERTOn yh-
teisen juhlavuoden jälkeen. Jäsentiedustelu-
jen viesteihin pohjautuen ERTOssa ja ETry:ssä 
haluamme tarjota ammatillista täydennys-
koulutusta jäsenillemme ja heidän ei-jäsenkol-
legoilleen. EMMA tarjoaa kustannustehokkaan 
mahdollisuuden täydentää osaamistamme, jotta arki 
työssä sujuu entistä vaivattomammin. 

Strateginen valintamme kehittää osaamistamme reilua työyhtei-
söä kehittävään suuntaan jatkuu edelleen. ETry:n syyskokous linjasi ta-
voitteiksi tänä vuonna nuorten aktivoimisen mukaan toimintaan ja 
toimialoista erityiskohteeksi vuokratyöalan. Myös ERTOn uusi kummi-
kouluhanke tukee näitä ETry:n tavoitteita. Helmikuun alussa Hyötyä, hy-
vinvointia ja hauskuutta –seminaarin lomassa aloitimme kummikouluyh-
teistyömme Oulun Ammattikorkeakoulun ja sen oppilaskunta OSAKOn 
kanssa. Olemme innoissamme tästä ja toivomme myös sinulta uusia ava-
uksia toimialoillemme kouluttavista oppilaitoksista muualta Suomesta. 

Reilun työyhteisön toteutuminen edellyttää, että meillä jokaisella  on 
käsitys omista reunaehdoistamme työyhteisössämme. Vaikka tehtävä on 
haasteellinen, yhteistyön positiivinen kehittyminen työpaikalla – tai mis-
sään muussakaan yhteisössä – ei ole mahdoton tavoite. ETry on perintei-
sesti tarjonnut koulutuspäivillään välineitä niin omaan jaksamiseen kuin 
yhteistoimintaan työpaikoilla ja tätä työtä jatkamme yhä. Haluamme sa-
malla tukea valtakunnallisen Työelämä 2020 –hankkeen tavoitteita, jotta 
koko työhön asennoituminen maassamme kehittyisi positiivisemmaksi. 

Motivaation säilyminen työssä on yhteydessä ammattitaidon laa-
tuun. Voidaksemme tukea sinua ammattitaitosi kehittämisessä ja samalla 
kehittää koko yhdistyksemme toimintaa, aktiivinen vuorovaikutus ja 
ajankohtaiset vinkit sinulta, hyvä jäsenemme, ovat paikallaan. Jo tulossa 
olevista tapahtumistamme löydät tietoa jäsenkirjeistämme ja kotisivu-
jemme www.etry.fi kautta. Voit seurata EMMA-akatemian koulutustarjon-
nan kehittymistä. www.erto.fi –sivuilta. Kun jokin kiinnostaa, suosittelen 
tarttumaan mahdollisuuteen ja kertomaan työkaverillesikin pian. Ryhmät 
ovat pieniä, koska haluamme varmistaa koulutuksen laadun. Paikkoja on 
siis rajatusti! Mikäli et löydä kaipaamaasi koulutusta, kerro siitä meille! 
Todennäköisesti et ole ainoa: Pyrimme myös räätälöimään koulutusta.

tETra-lehti ilmestyy vain kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksemme tie-
dottaminen on pääasiassa sähköistä. Tarkkaile kirjeitämme, tartu tarjouk-
siimme. Esim. seniorijäsenillemme tarjoamme 6.–11.10. hyvinvointilo-
maa Ikaalisiin.

Onhan meillä toimiva sähköpostiosoitteesi? Jos ei, niin ilmoita se. 
Moni hyvä asia voi mennä ohi! 

Tapaamisiin kevätkokouksessa 17.5. Helsingissä ja 
14.6. ERTOn kesäpäivillä Naantalissa!
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17.5.
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 17.5.2014 kello 14.15 Ravintola Koskenrannassa, osoite: 
Katariina Saksilaisenkatu 9, 00560 Helsinki. 

Päivä alkaa lounastarjoilulla kello 12.00. Klo 13.00 luento aivojen 
hyvinvoinnista. Kokouksen jälkeen Tekniikan museoon tutustuminen. 

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

Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut 
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen 
kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä matkalipputoiveesi. Pääkaupunkiseudulta (Helsinki–Espoo–
Kauniainen– Vantaa) tuleville ei korvata matkakuluja. Myöskään alle 12 
euron matkakuluja ei korvata. 

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen jäsenet  
voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen aloite 
päätös ehdotuksineen tulee jättää hallitukselle osoitteeseen  
paivi.kuosmanen@erto.fi viimeistään kolmekymmentä (30)  
päivää ennen kokousta. 

Ilmoittautumiset 7.5.2014 mennessä ET ry:n sihteeri Päivi  
Kuosmaselle, sähköposti paivi.kuosmanen@erto.fi,  
puhelin 050 – 369 5428. Katso tarkemmat tiedot www.etry.fi.

Erityistoimihenkilöt ET ry 
Hallitus 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
ERITYISTOIMIHENKILÖT ET rySääntömääräinen kevätkokous 17.5.2014 klo 14.15 
Ravintola Koskenranta, osoite: Katariina Saksilaisenkatu 9, 00560 Helsinki. 

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

5. Kokouksen menettelytavat6. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edellisenä toimintavuotena
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille8. Yli/alijäämän käyttäminen9. Hallituksen täydentäminen10. Kokoukselle tehdyt aloitteet11. Ilmoitusasiat

12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

mailto:paivi.kuosmanen@erto.fi
mailto:paivi.kuosmanen@erto.fi
http://www.etry.fi
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Suuri osa ET:n jäsenistä työsken-
telee aloilla, joilla ei ole omaa 
työehtosopimusta. Siitä syystä 
ERTO ja ET laativat ET:n jäse-

nistön kattavan, palkkatutkimukseen 
perustuvan palkkasuosituksen. Suosi-
tus on luonteeltaan vähimmäispalk-
kasuositus, josta on mahdollista ja tar-
peen mukaan myös suotavaa poiketa.

Toimistotyön  
vähimmäispalkkasuositus

Palkkaryhmittely
Palkkasuositus perustuu viiteen vaa-
tivuusryhmään. Vaativuusryhmissä 
on hyvin yleisluonteinen määritelmä 
sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisim-
mistä tehtävistä, joita ao. vaativuus-
ryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo 
on nimensä mukainen eikä missään 
tapauksessa tyhjentävä. Tehtävä-

ryhmä määräytyy työntekijän pääasi-
allisen toimenkuvan perusteella.

TEHTÄVÄRYHMÄ 1:  
vaativat erityistehtävät / 
erityisasiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan 
suunnitteluun perustuen ja siihen voi 
sisältyä toiminnallista, taloudellista 
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tai esimiesvastuuta. Tehtäväratkaisut 
edellyttävät myös usein ratkaisumal-
lien suunnittelua ja kehittämistä.
• toimiston johtaminen
• hallinto
• suunnittelu
• kehittäminen
• isännöinti 
• esimiestehtävät

TEHTÄVÄRYHMÄ 2:  
vaativat asiantuntijatehtävät
Työ edellyttää koulutuksella tai ko-
kemuksella hankittuja asiantunti-
jataitoja ja –tietoja sekä työn edel-
lyttämien laajojen monipuolisten 
asiayhteyksien hallintaa.
• toimistonhoito
• hallinnollinen isännöinti
• järjestötoiminnan asiantuntija-

tehtävät
• viestintä / tiedotus
• palkanlaskenta (edellyttää lain-

säädännön ja työehtosopimusten 
tuntemusta)

• asianajosihteeritehtävät
• henkilöstöasiat
• itsenäinen kirjanpitotyö (sisältää 

tilinpäätöksen laadinnan, veroil-
moitukset ja verosuunnittelun)

• talouden suunnittelu / budjetointi

TEHTÄVÄRYHMÄ 3: 
asiantuntijatehtävät 
Työ suoritetaan itsenäisesti ja työme-
netelmät valitaan omatoimista har-
kintaa käyttäen.
• perintätehtävät
• myynti ja markkinointi
• kirjanpito
• palkanlaskenta (ei edellytetä työ-

lainsäädännön ja työehtosopi-
musten tuntemusta)

• tapahtumien järjestäminen
• itsenäinen sihteerityö / assistent-

tityö
• vaativat kiinteistösihteeritehtävät

TEHTÄVÄRYHMÄ 4: 
ammattitehtävät
Työ suoritetaan yleisohjeiden mukai-
sesti. Tehtäväratkaisut tehdään koke-
muksen pohjalta työn eri osatekijöitä 
yhdistellen.
• avustava kirjanpito / tiliöinti 
• kiinteistösihteerin tehtävät
• reskontra
• maksuliikenne
• kassanhoito
• laskutus
• vuokraus ja varaukset

TEHTÄVÄRYHMÄ 5: 
tavanomaiset tehtävät
Työ suoritetaan selvien työohjeiden ja 
rutiinien mukaisesti. Tehtäväratkaisut 
toistuvat samankaltaisina.
• puhelinvaihteenhoito
• tilausten käsittely
• postinkäsittely
• asiakasopastus 
• tietojen tallennus
• tietojen arkistointi

Palkankorotussuositukset 
2014 ja 2015
ERTO ja ET suosittavat, että vuosina 
2014 ja 2015 palkankorotukset toteu-
tetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen 
määräisinä.

Yleiskorotus 1.5.2014
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan 
1.5.2014 lukien 20 €/kk. Korotus sisäl-
tyy oheiseen taulukkoon.

Yleiskorotus 1.5.2015
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan 
1.5.2015 lukien 0,4 %. Korotus sisäl-
tyy oheiseen taulukkoon.

Suositus on  luonteeltaan  vähimmäis- palkasuositus

TAULUKKO 1.5.2014 LUKIEN

0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

PÄÄKAUPUNKISEUTU  
( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

1 3 092 3 277 3 471 3 678
2 2 691 2 852 3 022 3 201
3 2 470 2 617 2 772 2 937
4 2 188 2 319 2 456 2 602
5 1 992 2 110 2 235 2 368

MUU SUOMI

1 2 539 2 690 2 851 3 020
2 2 264 2 399 2 542 2 692
3 2 126 2 254 2 387 2 530
4 1 929 2 044 2 164 2 292
5 1 795 1 901 2 014 2 133

TAULUKKO 1.5.2015 LUKIEN

0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

PÄÄKAUPUNKISEUTU  
( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

1 3 104 3 290 3 485 3 693
2 2 702 2 863 3 034 3 214
3 2 480 2 627 2 783 2 949
4 2 197 2 328 2 466 2 612
5 2 000 2 118 2 244 2 377

MUU SUOMI

1 2 549 2 701 2 862 3 032
2 2 273 2 409 2 552 2 703
3 2 135 2 263 2 397 2 540
4 1 937 2 052 2 173 2 301
5 1 802 1 909 2 022 2 142



H
enkilöstöpalvelualan 
työehtosopimus uu-
distettiin viime vuo-
den loppupuolella 
Työllisyys- ja kasvu-
sopimuksen pohjalta 
ERTOn ja Henkilös-

töpalveluyritysten liiton HPL:n välillä 
käytyjen neuvottelujen tuloksena. 
Uudistettu sopimus tulee voimaan 
1.5.2014 ja sopimuskausi päättyy 
31.1.2017. Neuvotteluissa sovittiin 
työehtosopimuksen soveltamisalaan 
liittyvästä muutoksesta sekä palkko-
jen tarkistamisesta, luottamusmies-
korvauksen korottamisesta ja matka-
kustannusten korvaamiseen liittyvän 
menettelyn tarkentamisesta.

Soveltamisalamääräys
Soveltamisalamääräyksen mukaan 
työehtosopimuksen piirissä ovat 
vuokrayrityksen omat toimihenki-
löt sekä vuokratoimihenkilöt näiden 
hoitaessa toimisto-, taloushallinto- tai 
ICT-tehtäviä. Heidän työsuhteissaan 
sovelletaan henkilöstöpalvelualan so-
pimusta. Nyt uudistetussa sopimuk-
sessa mahdollistetaan, että työnantaja 
ja vuokratoimihenkilö voivat kirjalli-
sella työsopimuksella sopia, että hen-
kilöstöpalvelualan sopimuksen sijasta 
sovelletaan käyttäjäyrityksessä (työn 
tilaajayritys, asiakasyritys) lain pe-
rusteella noudatettavaa toimihenki-
löiden työehtosopimusta, kunhan se 
sopimus on kyseisellä työalalla yleissi-
tova. Käytännössä tämä tullee eniten 
kysymykseen ICT-tehtävissä. 

Palkkojen tarkistukset
Palkkoja tarkistamisesta sopimuskau-
den aikana on tässä vaiheessa sovittu 
vuosien 2014 ja 2015 osalta. Kolman-
nen vuoden eli 2016 palkantarkistuk-
sista käydään työmarkkinakeskusjär-
jestöjen välillä neuvottelut 15.6.2015 
mennessä, ja jos neuvotteluissa ei 
saavuteta yksimielisyyttä, työehtoso-
pimus voidaan irtisanoa päättymään 
29.2.2016.

Ensimmäinen palkankorotus to-
teutetaan 1.9.2014 eli neljän kuu-
kauden kuluttua sopimuskauden al-
kamisesta. Korotuksen määrä on 
kuukausipalkkaisilla työntekijöillä 20 

€/kk ja tuntipalkkaisilla 13 senttiä/h. 
Myös uudet palkkataulukot tulevat 
voimaan 1.9.2014.

Seuraava palkankorotus toteutuu 
vuoden kuluttua eli 1.9.2015, jolloin 
palkkoja korotetaan 0,4 %. Uudet 
palkkataulukot tulevat voimaan sa-
masta ajankohdasta lukien.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmiehelle kuukausittain 
maksettava korvaus nousee 1.9.2014 
lukien yhdellä eurolla. Korvauksen 
määrä on 43 €/kk, jos luottamusmie-
hen edustamien työntekijöiden määrä 
on enintään 100, ja 69 €/kk, jos työn-
tekijämäärä ylittää 100. 

Matkakustannusten korvaus
Aiemmassa sopimuksessa matka-
kustannusten korvaus ja päiväraho-
jen suuruus määräytyivät verohalli-
tuksen päätöksen mukaisesti taikka 

vuokrayrityksen oman matkustus-
säännön mukaisesti, kunhan viime-
mainittu vastasi tasoltaan vähintään 
verohallituksen päätöstä. Uudistetun 
sopimuksen mukaan voidaan matka-
kustannusten korvaamisessa noudat-
taa em. lisäksi myös käyttäjäyrityksen 
omaa matkustussääntöä, kunhan se 
tasoltaan vastaa vähintään verohalli-
tuksen päätöstä. 

Tilastotyöryhmä
Sekä ERTO että HPL keräävät vuo-
sittain maksettuja palkkoja koskevia 
tietoja. Neuvotteluissa päätettiin pe-
rustaa työryhmä, joka selvittää ja ke-
hittää alan palkkojen tilastointia.

TES tiedoksi jäsenille
Uudistettu työehtosopimus on pai-
nettu ja lähetetty jäsenille. Sopimus 
palkkataulukoineen on saatavissa 
myös liiton nettisivuilta www.erto.fi/
Työehtosopimukset.

LEILA BRUUN

Henkilöstöpalvelualan  
työehtosopimus uudistettiin
Työskenteletkö vuokrayrityksessä tai vuokratoimihenkilönä 
toimistotehtävissä, taloushallinnossa taikka ICT-tehtävissä?  
Jos vastasit myöntävästi, työsuhteessasi sovelletaan 
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta.
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Sopimus tulee  voimaan 1.5.2014,  palkat nousevat  1.9.2014
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Henkilöstöpalvelualan 
vähimmäispalkat 
1.9.2014 ja 1.9.2015

ESPOO, HELSINKI, KAUNIAINEN, VANTAA

Tuntipalkka Kuukausipalkka

TOIMISTOTEHTÄVÄT 1.9.2014 1.9.2015 1.9.2014 1.9.2015

avustava työ 10,35 10,39 1 635,77 1 642,31

suorittava taso 10,91 10,95 1 723,14 1 730,03

ammattitehtävät 11,98 12,03 1 893,06 1 900,63

asiantuntijatehtävät 13,12 13,17 2 072,18 2 080,47

TALOUSHALLINTO JA KIRJANPITO

suorittava taso 10,91 10,95 1 723,14 1 730,03

ammattitehtävät 12,63 12,68 1 995,04 2 003,02

asiantuntijatehtävät 14,27 14,33 2 254,58 2 263,6

ICT -ALAN TEHTÄVÄT

operatiiviset tehtävät 11,12 11,17 1 757,12 1 764,15

ohjelmointitehtävät 13,74 13,79 2 170,57 2 179,25

suunnittelutehtävät 16,63 16,69 2 627,03 2 637,54

MUU SUOMI

TOIMISTOTEHTÄVÄT

avustava työ 9,87 9,91 1 559,67 1 565,91

suorittava taso 10,42 10,46 1 645,74 1 652,32

ammattitehtävät 11,49 11,53 1 814,75 1 822,01

asiantuntijatehtävät 12,60 12,65 1 990,17 1 998,13

TALOUSHALLINTO JA KIRJANPITO

suorittava taso 10,42 10,46 1 645,74 1 652,32

ammattitehtävät 12,13 12,18 1 916,09 1 923,75

asiantuntijatehtävät 13,49 13,55 2 131,69 2 140,22

ICT -ALAN TEHTÄVÄT

operatiiviset tehtävät 10,63 10,67 1 679,53 1 686,25

ohjelmointitehtävät 12,99 13,04 2 052,30 2 060,51

suunnittelutehtävät 15,83 15,89 2 500,93 2 510,93

Elämää  
vuokra työläisenä

Nykypäivänä vuokratyö on isossa 
roolissa työpaikoilla. Vuonna 
2012 työsopimuslakiin tullei-

den muutosten avulla vuokratyönte-
kijöiden asemaa on saatu parannettua 
tietyiltä osin. Isohko ongelma on ollut 
asiakasyrityksen vakituisten työnteki-
jöiden ja vuokratyöntekijöiden välillä 
oleva kuilu.

Omat kokemukset vuokratyönteki-
jänä olosta ovat sekä hyviä että huo-
noja. Alussa oli hieman hankalaa ym-
märtää, kenelle minun pitää ilmoittaa 
sairauspoissaoloista, kuka määrää lo-
mat, työajat ja kuka maksaa palkkani. 
Ongelma ei ollut siinä, että minulle ei 
olisi kerrottu näitä asioita, vaan asi-
oiden ymmärtäminen ja sisäistämi-
nen vei oman aikansa. Ajan saatossa 
palaset loksahtivat kohdalleen: asia-
kasfirma määrää työajat ja myöntää 
lomat. Vuokratyöfirma hoitaa taas 
kaikki työntekijään liittyvät asiat: 
työterveydenhuollon, palkanmaksun 
ja työsopimukset. Asiakasyritykselle 
olen kuitenkin velvollinen, että tulen 
töihin ajoissa, hoidan minulle anne-
tut tehtävä hyvin ja ilmoitan sairaus-
poissaoloista. 

Erot vuokratyöläisen ja asiakasfir-
man vakituisen työläisen välillä ovat 
arkisessa työssä pieniä – molemmat 
kantavat saman vastuun työstään. 
Erot konkretisoituvat kuitenkin sel-
keämmin työsuhde-etuuksissa: esi-
merkiksi ruokailu ja parkkipaikka 
jäävät vuokratyöläisellä kustannetta-
vaksi omasta pussista.  Vuonna 2012 
tulleen muutoksen eräs pykälä kuu-
luukin, että vuokratulla henkilöllä on 
oikeus käyttäjäyrityksen työntekijöil-
leen tarjoamiin palveluihin, mutta 
käyttäjäyritys ei ole velvollinen talo-
udellisesti tukemaan vuokratyönteki-
jän palvelujen ja järjestelyjen käyttöä. 
Kuitenkin tällaiset pienet seikat eivät 
voi olla vaikuttamatta työmotivaati-
oon. Kenen vastuulle kuuluu lopulta >>
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 vuokratyöntekijän hyvinvointi 
ja jaksaminen?

Ero tulee myös siinä, että 
vaikka vuokratyöntekijä olisi 
miten taitava ja ammattitaitoi-
nen työssään, miten hänet ote-
taan huomioon asiakasfirman 
sisäisissä hauissa? Miten vuok-
ratyöntekijät voivatkaan edetä 
urallaan ja antaa asiakasyrityk-
selle vielä isomman ammattitai-
don, jos eivät pysty näyttämään 
kynsiään? Pitkäaikaisessa vuok-
ratyösuhteessa vuokratyöntekijät 
odottavat vain, koska mahdolli-
sesti voisivat päästä vakituiseksi 
työntekijäksi asiakasfirmaan ja 
sitä kautta vastuullisempiin teh-
täviin. 

Itselleni kävi hyvä tuuri, että 
pääsin töihin vuokratyöfirmaan, 
joka on hoitanut erittäin hyvin 
tehtävänsä. Sain toistaiseksi voi-
massaolevan työsopimuksen sitä 
kautta ja olen viihtynyt käyttä-
jäyrityksen palveluksessa hyvin. 
Mutta vaikka vuokratyöfirman 
kanssa minulla on toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus, en ole 
kuitenkaan turvassa YT-lekalta: 
vaikka asiakasyrityksen YT-neu-
vottelut eivät kosketakaan vuok-
ratyöntekijöitä, asiakasyritys voi 
sanoa sopimuksen irti vuokra-
työfirman kanssa, jolloin työn-
tekijän ”palveluksia” ei enää 
tarvita. Aika usein se tarkoit-
taa myös sitä, että vuokratyöfir-
massa alkaa YT-neuvottelut tiet-
tyjen työntekijöiden kohdalla. 

Nämä pienet mutta suuret 
seikat huomioon ottaen, asia-
kasyritysten kannattaa ottaa 
myös vuokratyöntekijöiden 
antama panos huomioon ja 
että heille annettaisiin saman-
laiset mahdollisuudet ural-
laan etenemiseen kuin firman 
omilla työntekijöillä. 

ANU TARKIAINEN

Olen työskennellyt nykyisessä tehtävässäni rekrytointikonsulttina kaksi vuotta. 
Palveluvalikoimaamme ovat henkilöstövuokraus ja rekrytointitoimeksiannot, 
joissa asiakasyritys hakee henkilön omille kirjoilleen sekä uusimpana psyko-

login tekemät soveltuvuusarvioinnit. 
Pienessä toimistossa työ on monipuolista ja vastuulleni kuuluu hyvin itsenäisesti 

kokonaisten hakuprosessien hoitaminen, alkaen myynnistä ja päättyen vuokratyön-
tekijöiden työsuhdeasioita huolehtimiseen. Väliin mahtuu työpaikkailmoitusten 
laatimista, lukuisia puheluita niin asiakasyritysten kuin potentiaalisten työnhaki-
jaehdokkaiden kanssa, satojen ansioluetteloiden läpikäymistä, työnhakijahaastatte-
luja ja ehdokasesittelyjen kirjoittamisia, tarjouksien tekoa ja hintaneuvotteluja, työ-
terveysasioita, kadonneiden palkkakuittien naaraamista… laidasta laitaan! 

Työstä suuri osa myyntiä
Rekrytointikonsultin työstä suuri osa on myyntiä: palveluiden myyntiä yrityksille ja 
tehtävien myyntiä työnhakijoille. Moni haaveilee rekrytointikonsultin työstä ajatel-
len, että työ liittyisi henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin ja mukaviin jutte-
luhetkiin uusien ihmisten kanssa. Uusia, mielenkiintoisia ja upeita ihmisiä tapaan-
kin päivittäin, mutta hyvinvointi- ja kehittämisasiat eivät juuri tehtävään kuulu. 
Näitä asioita (pitäisi ainakin) hoitaa se yritys, jossa varsinainen työ tehdään. Myyn-
nillinen ote on sitä vastoin tärkeää hallita, koska rekrytointiala on alati kehittyvä ja 
äärimmäisen kilpailtu. Konsultin työ on tuttujen asiakkaiden tarpeista tiiviisti huo-
lehtimista ja samalla uusasiakashankintaa.

Palapelin kokoamista
Tiedän, että meillä on tarjolla aivan upeita työnhakijoita, ja äärimmäisen mielen-
kiintoisia työmahdollisuuksia. Rekrytointikonsultin työ on palapelin kokoamista: 
Pelissä, jossa palat ovat välillä hukassa ja välillä niiden hankintaan joutuu käyttä-
mään rutkasti neuvottelutaitoja ja sinnikkyyttä. Rekrytointikonsultti pääsee myös 
iloitsemaan työnantajan ja työntekijän puolesta.  Onnistumisen tunne on miele-
tön, kun oikeat palat löytyvät ja edessä on kaunis palapeli: Työpaikka ja työntekijä, 
jotka ovat kuin luodut toisilleen. Sitten onkin aika palata niiden yhdeksän muun 
keskeneräisen palapelin pariin. 

Jokaisella ihmisellä on jokin taito
Parasta tässä työssä on ihmiset. Oma motivaationi rekrytointiin kumpuaa ikuisesta 
kiinnostuksesta ihmisiin, heidän osaamiseensa ja siihen, mikä heitä motivoi. Jo-
kaisella ihmisellä on jokin taito, mitä minulla ei ole ja olen aina ollut äärimmäisen 
kiinnostunut kuulemaan, kuinka ihminen kertoo silmät loistaen siitä, missä hän 
on hyvä. Samaan viikkoon saattaa mahtua niin varastotyöntekijän, automaatioin-
sinöörin, palkanlaskijan kuin talouspäällikönkin haastattelut. Olen saanut yhteensä 
näiden vajaan neljän vuoden aikana toimiessani oppia muun muassa mitä eroa on 
puikko- ja Mig-hitsauksella, mikä on työntömasto, millainen on kurottaja, mitä tar-
koittaa HW- ja SW-suunnittelu, millä puolella on kredit ja millä debet, mitä tarkoit-
taa IFRS ja miten kirjoitetaan C#. Muun muassa. 

Uskon jokaiselle ihmiselle olevan paikkansa työelämässä, joskin valitettavasti oi-
keat työpaikat ja oikeat ihmiset eivät usein kohtaa. Toisissa paikoissa on aina pulaa 
osaajista, kun toisiin tehtäviin on aina ylitarjontaa hakijoista. Rekrytointikonsult-
tina teen vilpittömästi ja rehellisesti parhaani yhdistääkseni oikeat tekijät oikeisiin 
töihin, vähän kuin toimisin onnellisten uratarinoiden cupidona.

NEA POHJA

Rekrytointikonsultti – työelämän cupido
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T 
ätä Toimihenkilöliitto 
ERTO ry:n ja Erityistoi-
mihenkilöt ET:n anta-
maa vähimmäispalkka-
suositusta sovelletaan 
yksityisellä sektorilla 
toimivissa liikunta-

alan yrityksissä, järjestöissä, liikunta-
keskuksissa ja kuntosaleilla. Suositus 
on voimassa 1.1.2014 lukien.

VAATIVUUSRYHMITTELY

1 Ammattitehtävät
Toimi muodostuu ammattiosaamista 
edellyttävistä tehtävistä. Tarvittavat 
tiedot ja taidot saadaan työkokemuk-
sella tai ammatillisella koulutuksella.

Tehtäväratkaisut tehdään koke-
muksen pohjalta eri tekijöitä yhdis-
tellen. Työ suoritetaan yleisohjeiden 
mukaisesti. Työ voi sisältää sekä asia-
kastyötä että ohjaustehtäviä.

2 Asiantuntijatehtävät
Toimi muodostuu osatoiminnan hoi-
toon tai asiantuntemuksen käyttöön 
liittyvistä tehtävistä. Tarvittavat tiedot 
ja taidot saadaan liikunta-alan opisto- 
tai amk-tutkinnon suorittamisesta ja  
työkokemuksella.

Tehtäväratkaisut edellyttävät myös 
uusien ratkaisumallien löytämistä ja 
toiminnan suunnittelemista tai teo-
reettista tietoa edellyttävän asiantun-
temuksen käyttöä. Työ suoritetaan 
itsenäisesti tavoitteisiin tai suunnitel-
miin perustuen ja siihen voi liittyä ta-
loudellista ja esimiesvastuuta.

3 Vaativat asiantuntijatehtävät
Toimi muodostuu toiminnan suunnit-
teluun, kehittämiseen, valvontaan ja 

Ohjaustunnit 2
Lihaskunto ja aerobinen harjoit-
telu esim. niska & selkä, sisäpyöräily, 
body-tunnit

Ohjaustunnit 3
Koreografiset ohjaukset, aerobic, askel-
sarjat, step, Zumba, tanssilliset tunnit

Ohjaustunnit 4
Erikoisohjaukset esimerkiksi Sambic, 
Pilates, personal training, Balletone, 
jooga, ChiBall

Jos ohjaustehtäviä tekevä toimi-
henkilö on itse maksanut ohjaus-
tunnin ohjaamiseen vaativan li-
senssikoulutuksen, ohjaustunneista 
maksettavaa suosituspalkkaa tulee ko-
rottaa 5 %.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
MUU 

SUOMI
(EUROA/
TUNTI)

Ohjaustunti 1 29,20 26,10
Ohjaustunti 2 32,10 29,20
Ohjaustunti 3 35,20 32,30
Ohjaustunti 4 37,50 34,10

johtoon tai perusteellisia teoreettisia 
tietoja edellyttävän asiantuntemuk-
sen käyttöön liittyvistä tehtävistä. Tar-
vittavat tiedot saadaan liikunta-alan 
amk- tai korkeakoulutasoisella koulu-
tuksella ja vankalla työkokemuksella.

Tehtävät edellyttävät toiminnan 
tai asiantuntija-aluetta koskevien rat-
kaisujen tekemistä. Työ suoritetaan it-
senäisesti toiminnan johtamiseen tai 
asiantuntija-asemaan perustuen ja sii-
hen voi sisältyä toiminnallista, talou-
dellista tai henkilövastuuta.

Päiväpalkka saadaan jakamalla 
kuukausipalkka luvulla 21,5.

Tuntipalkka saadaan jakamalla 
kuukausipalkka luvulla 158.

Yhden päivän lomakorvaus saadaan 
jakamalla kuukausipalkka luvulla 25.

OHJAUSTEHTÄVÄT
Ohjaustehtäviä hoitavilla toimihen-
kilöillä ei ole asiakaspalveluun tai ta-
loushallintoon liittyviä tehtäviä ohja-
uksen ohella.

Ohjaustunnit 1
Kehon hallinta esim. venyttely, kier-
toharjoitukset, asahi

PALKKASUOSITUS (euroa/kuukausi)
PÄÄKAUPUNKISEUTU  
( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 0–2 v. 3 v. 5 v. 8 v. 11 v.

Ammattitehtävät 2 005 2 090 2 180 2 265 2 355
Asiantuntijatehtävät 2 500 2 540 2 580 2 620 2 660
Vaativat asiantuntijatehtävät 2 715 2 800 2 890 2 975 3 065

MUU SUOMI 0–2 v. 3 v. 5 v. 8 v. 11 v.
Ammattitehtävät 1 900 1 985 2 070 2 155 2 240
Asiantuntijatehtävät 2 380 2 415 2 450 2 490 2 525
Vaativat asiantuntijatehtävät 2 580 2 670 2 765 2 855 2 945
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Y ksityisen sektorin eläin-
klinikoilla ja eläinlääkä-
riasemilla työskentelevän 
henkilöstön (lukuun otta-
matta eläinlääkäreitä) työ-

ehtoja ja vähimmäispalkkaa koskeva 
suositus on uudistettu.  ERTO ja ET 
suosittavat, että vuosina 2014 ja 2015 
palkankorotukset toteutetaan Työlli-
syys- ja kasvusopimuksen mukaisina.

Yleiskorotus 1.5.2014
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan 
20 eurolla kuukaudessa.

Yleiskorotus 1.5.2015
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan 
0,4 %.

Suositus kokonaisuudessaan lä-
hetetään kaikille alalla toimiville jä-
senille ja julkaistaan ERTOn netti-
sivuilta www.erto.fi/Palkkasuositukset 
maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Korotukset sisältyvät oheisiin vä-
himmäispalkkataulukoihin.

Palkkaryhmä 1: esimiestehtävät 
ja laaja-alaiset erityistehtävät 
Tehtävät edellyttävät ammattikoulu-
tuksella tai työkokemuksella hankit-
tuja tietoja ja taitoja. Tehtävät ovat 
usein laaja-alaisia ja niihin saattaa liit-
tyä toimiminen tiimin tai ryhmän ve-
täjänä, suunnittelua, koulutusta ja ta-
loudellista vastuuta tai tehtävät ovat 
alan ulkopuolisia erityistehtäviä, esi-
merkiksi esimiestehtäviä. 

Palkkaryhmä 2: 
erikoisammattitehtävät. 
Tehtävät edellyttävät ammattikou-
lutuksella tai työkokemuksella han-
kittuja erityistietoja tai –taitoja sekä 

Eläintenhoitotyön  
vähimmäispalkkasuositus

ammattialaan kuuluvien laajojen asia-
yhteyksien hallintaa.

Palkkaryhmä 3: ammattitehtävät.
Tehtävät edellyttävät alan aikaisem-
paa kokemusta tai ammatillista kou-
lutusta sekä harkintaa annettujen oh-
jeiden pohjalta.

Palkkaryhmä 4:  perustehtävät
Ei edellytetä aikaisempaa kokemusta, 
toiminta esim. ohjeiden mukaan 
avustaa toisen valvonnassa tehtävien 
hoitamisessa

TAULUKKO 1.5.2014 LUKIEN
PÄÄKAUPUNKISEUTU ( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Kokemusaika 3. v 5. v 8. v 11. v

PR1 2 154 2 239 2 328 2 421 2 517

PR2 1 986 2 065 2 147 2 232 2 320

PR3 1 824 1 897 1 972 2 051 2 132

PR 4 1 644 1 710

MUU SUOMI

PR1 1 941 2 018 2 099 2 182 2 269

PR2 1 791 1 862 1 936 2 013 2093

PR3 1 646 1 712 1 780 1 850 1 923

PR4 1 482 1 540

TAULUKKO 1.5.2015 LUKIEN
PÄÄKAUPUNKISEUTU ( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Kokemusaika 3. v 5. v 8. v 11. v

PR1 2 163 2 250 2 340 2 434 2 531

PR2 1 994 2 074 2 157 2 243 2 333

PR3 1 831 1 905 1 981 2 060 2 142

PR 4 1 651 1 717

MUU SUOMI

PR1 1 949 2 027 2 108 2 192 2 280

PR2 1 798 1 870 1 945 2 023 2 104

PR3 1 653 1 719 1 788 1 860 1 934

PR4 1 488 1 548
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Sovitellun suojaosuus 
ja enimmäismäärä
Työttömyysetuuden sovittelussa otet-
tiin käyttöön 300 euron suojaosa. 
Suojaosan suuruus on 300 euroa kuu-
kauden ja 279 euroa neljän viikon 
hakujaksolla. Sovittelun piirissä ole-
van henkilön tulot vaikuttavat hen-
kilön ansiopäivärahan määrään vä-
hentävästi vasta suojaosan ylittyessä. 
Vuorotteluvapaakorvausta suojaosa 
ei koske. Sovitellun ansiopäivärahan 
enimmäismäärää muutetaan siten, 
että se lapsikorotuksineen yhdessä 
työtulon kanssa voi olla enintään an-
siopäivärahan perusteena olevan pal-
kan suuruinen. Säännökset tulevat so-
vellettavaksi, kun etuutta maksetaan 
1.1.2014 lukien.   

Uudesta laista kumotaan säännös, 
joka on estänyt sovitellun päivärahan 
maksamisen työntekijälle, jonka palk-
kaukseen työnantaja saa korkeinta ko-
rotettua palkkatukea. Etuutta voidaan 
maksaa nyt 1.1.2014 lukien. 

Palkansaajan työssäolo- 
ja vakuutusehto 
Työssäolo- ja jäsenyysehtoa lyhen-
netään 26 viikkoon. Sitä sovelle-
taan sen jälkeen, kun työnhakija on 
29.12.2013 ollut työssäoloehtoa luet-
tavassa työssä 29.12.2013 vähintään 
yhden kalenteriviikon. 

Työssäoloehdossa huomioitava 
työ, tuettu työ ja työllistymistä 
edistävä palvelu 
Korkeimmalla korotetulla palkka-
tuella työstä voidaan jatkossa lukea 

Työttömyysturvaan 
muutoksia vuoden alusta
Työttömyysturva muuttui monin kohdin 
vuodenvaihteessa. Henkilön oikeus etuuteen 
uuden tai vanhan lain mukaan määräytyy lain 
siirtymäsäännösten mukaan.  

kokonaan tuettu työt työssäoloeh-
toon. Tätä luetaan täysimääräisesti 
30.12.2013 alkaen työssäoloehtoon. 

Omavastuuaika
Omavastuuaikaa ei aseteta tietyin 
edellytyksiin, kun hakijalle on aiem-
min asetettu omavastuuaika ja uusi 
ansiopäiväraha ilman omavastuuaikaa 
alkavat 1.1.2014 tai sen jälkeen. Oma-
vastuuaika lyhenee viiteen päivään, 
kun 1. omavastuupäivä on 1.1.2014. 

Korotetun ansio-osan määrä
Työttömyyspäivärahaa on jatkossa 
kaksi tasoa, normaali ja korotettu. 
Muutosturvan ansio-osasta luovu-
taan. Uutta korotettua ansio-osaa so-
velletaan 1.1.2014 lukien. Se on muu-
tosturvan ansio-osan tasoista. Pitkän 
työuran perusteella korotettua ansio-
osaa voidaan maksaa jatkossa 90 päi-
vää. Sitä sovelletaan työnhakijaan, 
jonka työsuhde on päättynyt 1.1.2014 
tai sen jälkeen.  

Ansiopäivärahan ansio-osan  
lyheneminen
Ansiopäiväraha kestoa lyhennetään 
300 tai 400 päivään tiettyjen edelly-
tysten täyttyessä. Säännöstä sovelle-
taan hakijaan, jonka päivärahakauden 
enimmäisaika alkaa 1.1.2014 alkaen. 

Päivärahakauden alkaminen alusta
Päivärahan perusteena oleva palkkaa 
ei lasketa uudelleen tietyin edellytyk-
sin 26 viikon välein, jos ensimmäinen 
maksettava päivä on 1.1.2014.  

Ks. lisätietoja osoitteesta www.tyj.fi

T yöttömyyskassa teki asiakastyytyväi-
syyskyselyn viime vuoden lopulla. Ky-

sely tehtiin 5 100 henkilölle. Kyselyyn 
vastasi 1 295, joista ET:n jäseniä oli 336.

KAIKISTA  
VASTANNEISTA  

OLI ET:läisistä

27–36 vuotiaita 19 %  16 %

37–46 vuotiaita 27 % 24 %

47–56 vuotiaita 29 % 34 %

57–62 vuotiaita 22 %  24 %

Jäsenyysaika Erton kassassa oli 23 %   
vastanneista 1–10 vuoteen, yli 20 vuotta 
vastanneista 22 % ja 1–5 vuoteen vas-
tanneista 23 %. Vastaavasti ET:n jäse-
nillä oli 26 % 5–10 vuoteen, 1–5 vuo-
teen 24 %, 10–15 vuoteen 19 % ja yli 20 
vuotta 18 %. 

Yli 80 prosenttia vastanneista oli saa-
nut kokonaan työttömän päivärahaa. So-
viteltua päivärahaa oli saanut noin kol-
mannes vastanneista. 31 % prosenttia 
on saanut viimeisintä etuutta yli vuoden 
vastanneista ja vastaavasti ET:n jäse-
nistä 38 % on saanut viimeisintä etuutta 
yli vuoden. 

Kassan palvelumuodoista
Kaikista ja ET:n vastanneista sähköistä 
asiointipalvelua on käyttänyt kolme nel-
jästä ja yli puolet ilmoitti sen mieluisim-
maksi asiointi tavakseen. 

Sähköistä asiointia pidettiin toimi-
vana, helppona ja nopeana. Vastanneet 
pitivät tärkeänä hakemusten käsittelyn 
nopeutta, henkilöstön ammattitaitoa, 
päätösten selkeyttä ja ymmärrettävyyttä 
ja sähköistä asiointia. 

Hakemusten nopeampaan käsittelyyn 
ja puhelinpäivystyksen tavoitettavuu-
teen on kiinnitettävä huomiota.

93 % vastaajista suosittelisi ERTOn 
työttömyyskassaa muille.

Työttömyyskassassa kehitetään toi-
mintoja kyselyn pohjalta. 

Palautetta työttömyyskassasta voit 
jatkossakin lähettää osoitteella erto.tk@
erto.fi. Arvostamme mielipidettäsi. 

TEKSTI: ESA KIVISTÖ

TYÖTTÖMYYSKASSAN 
ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY
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Vuosi 2013 on jäämässä ET 
ry:n historiaan monillakin 
tavoin. Juhlavuoden kun-
niaksi saimme uudet ko-
tisivut ja koko ET ry:n il-

mettä nuorennettiin. Merkkivuoden 
aikana juhlistimme ja muistelimme ET 
ry:n 45-vuotista taivalta tuoreen stra-
tegiamme viitoittamalla tavalla: järjes-
tämällä ja tukemalla monipuolisesti 
jäsentemme osallistumista liikuntata-

Yhdistyksen  
45-juhlavuosi 2013

pahtumiin, elokuvailtoihin ja rokki-
konsertteihin. Järjestimme myös unoh-
tumattoman jäsenmatkan Budapestiin.  

Vuosi huipentui marraskuun lo-
pussa juhlapäivään, joka koostui se-
minaarista, syyskokouksesta ja ilta-
juhlasta. Syyskokouksen alussa ETry:n 
puheenjohtaja Tarja Haili iloitsi yhdis-
tyksen edunvalvonnallisesta saavu-
tuksesta tuoreessa Työllisyys- ja kas-
vusopimuksessa, jonka sisältöön ensi 

kertaa kirjattiin sopimuksettomien 
alojen kehittäminen ja kehityksen 
seuranta. 

Juhlaseminaarimme noin 70 
ET:läistä osallistujaa virittäytyi juh-
latunnelmaan presidentti Tarja Ha-
losen tervehdyksen myötä, kun hän 
piirsi omakohtaisesti muistellen am-
mattiyhdistysliikkeen viime vuosi-
kymmenten kehityshistoriaa. Hänen 
alkuaikoinaan keskusjärjestöjen aktii-
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vit tapasivat salaa toisten keskusjärjes-
töjen toimitsijoita. Nykyisin tuo toi-
minta on vakiintunutta. Presidentti 
Halonen muistutti kokonaisvaltai-
sesta vastuusta sekä toivotti naisval-
taiselle yhdistykselle hyvää jatkoa ja 
menestystä todeten, että ETry:llä on 
suuri kenttä hoidettavana ja kehitet-
tävänään. Halosen mukaan ainoa, 
joka voi säädellä toimiaan, on ihmi-
nen. Pitää siis pystyä pitämään ihmi-
sen puolta. 

Viimeisen kerran STTK:n puheen-
johtajana esiintynyt Mikko Mäenpää 
kuvasi meille yli 30 vuoden taivalta 
tunnustaen, että eteenpäin katsomi-
nen on niin vaikeaa, että jättää sen 
seuraavalle puhujalle. Hän kertasi 
myös sopimuksettomille aloille tär-
keän sopimuspolitiikan kehityskaarta 
kuvaten 2008 työnantajaliitto EKn ju-
listaneen konsensuksen olevan ohi, 
mutta maan hallituksen vetoomuk-

sesta ohuella konsensuksella nyt saa-
dun synnytettyä Työllisyys- ja kasvu-
sopimuksen. Mäenpää totesi myös, 
että suomalainen eläkejärjestelmä on 
sosiaaliturvamme peruspilari. Työelä-
kejärjestelmän uudistaminen on tule-
vana vuonna tärkeä tehtävä. 

Vaikka juhlapäivä soljui osin men-
neitä muistellessa, koko ajan mukana 
oli myös tulevaisuus.  Tulevaisuuden-
tutkija Ilkka Halava totesi seminaa-
riesityksessään työssä tapahtuneen 
kolme murrosta: elinkeinon, työn 
ja oppimisen murrokset ovat hänen 
mukaansa edelleen käynnissä. Hä-
nen mukaansa työ rantautui noin 
vuosikymmen sitten myös vapaa-ai-
kaan.  Kun 1950 voikilo ja elokuva-
lippu maksoivat saman verran, 2010 
elokuvalippu maksoi jo noin viiden 
voikilon verran. Olemme nykyisin 
vapaalla selvästi tuottavampia kuin 
työpaikalla. Halavan mukaan meillä 

Suomessa on yhteinen sopimusyhteis-
kuntamaisema ja siksi supertuottavan 
yhteistyön synnyttäminen pitäisi olla 
täällä helppoa. 

Iltajuhlan käynnisti ET ry:n halli-
tuksen lauluesitys ”Ei mitään hätää”. 
Aktiiveja muistettiin arvomerkein yh-
distyksen hyväksi tehdystä työstä. 
ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen 
piirsi tervehdyspuheenvuorossaan ET 
ry:lle ja ERTOlle tulevaisuuspolkua.

Suuri Kiitos kaikille Teille, jotka 
teitte juhlavuodestamme juhlan osal-
listumalla tähän kaikkeen. Yhdistyk-
sen tETra-lehden teemanumeroon 
2/2013 on koottu ET:n historiaa ja toi-
mintaa vuosikymmenien takaa va-
laisemaan yhdistyksemme kehitys-
kaarta myös nykyisille jäsenille. 

Toivottavasti näemme teitä jatkos-
sakin yhtä voimakkaana ja iloisena 
joukkona tapahtumissamme. Yhtei-
nen työ ja taival jatkuvat edelleen!
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Upeat juhlapuhujamme kuvasivat puheenvuoroissaan yhteiskuntamme kehityskaarta ja tulevaisuutta: Tarja Halonen oli 
huolissaan kansakuntamme menetyksistä, mikäli nuoret eivät saa kokea työelämää. Mikko Mäenpää totesi, että palkansaajaliike 
on ollut sitkeä, mutta aina meitä on tarvittu, vaikka moneen kertaan oltu kuoppaamassa. Ilkka Halava puolestaan muistutti, että 
kun oppiminen elimellisenä ainesosana poistuu työstä, niin merkityksettömyys kävelee sisään samalla oven avauksella. Pidetään 
siis nuorista hyvää huolta! 



Olen Tarja Haili Hyvinkäältä.
puheenjohtaja, viestintävastaava ja tETran 

päätoimittaja

ERTO: varapuheenjohtaja ja viestintävalio-

kunnan jäsen

STTK: hallituksen varajäsen, Hyvinvointi-

STTK –ryhmän jäsen

Toimin Uudenmaan liitossa kulttuu-
rin erityisasiantuntijana.

Tärkein hyvinvointitekijäni taitaa 
olla tällä hetkellä yllättäin jakautunut 
VR:n sosiaalistavaan työmatkaan, jol-
loin – olipa kuljetus ajallaan tai ei – 
keskustelu käy vilkkaana sekä ympä-
rillä että FaceBookissa. 

Pirjo Favorin Tuusulasta 
varsinainen jäsen, edunvalvontapäällikkö

ERTO: edustajiston 2. varapuheenjohtaja, 

sopimuksettomien alojen 

edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 

Työskentelen Helsingissä lakiassis-
tenttina. Hyvästä ruuasta en luovu. 

Nina Söderhjelm kolmannen 
polven helsinkiläinen
varajäsen, nuorisotiimi, 

Klinikkaeläinhoitajat –ryhmä, fyysinen 

hyvinvointi, kotisivuavustaja

Tarjoilijan työt vuonna 1996 aloitet-

tuani olen vuosien aikana ollut mo-
nessa mukana. Skaalaa löytyy huol-
tamotyöntekijän, graafikon ja kokin 
hommista kulttuuripuolen tapahtu-
matuotantoon. Oma ala ja kutsumus 
löytyikin sitten klinikkaeläinhoitajan 
ammatista johon valmistuin suoritet-
tuani näyttötutkinnon vuonna 2013.

Mistä hyvinvointitekijästä en luo-
puisi: Avoimuus ja vapaa sana. Mikäli 
ongelmia on, niistä on saatava puhua 
samoin kuin silloin, kun olisi positii-
vistakin kerrottavaa.

Pohjoista Voimaa Oulusta 
Sirkka Inkilä 
varsinainen jäsen, Olokolo -vastaava, 

aluejärjestöyhteistyö

ERTO: Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestön 

puheenjohtaja 

Talousassistentti, Suomen siemenpe-
runakeskus Oy. 

Työhyvinvointia edistän nukku-
malla hyvin, liikuntaa ja ulkoilua so-
pivasti. Rentoudun tyttärentyttären 
seurassa.

Kimmo Jämsä, Oulu
varajäsen, äijävastaava 

Olen toiminut pelastusalan järjestössä 
aluejohtajana ja valtakunnallisesti va-
rautumispäällikkönä.

Minulla on myös pitkä kokemus 
teollisuuden useilta aloilta.

Harrastan ulkoilua ja liikuntaa, he-
vosia, lautailuja, vaeltamista sekä on-
gintaa ja olen myös mukana vpk-nuo-
risotoiminnassa. Mottoni vois olla: 
”Tukea ja turvallisuutta”

Tarja Kinnunen, Espoo 
varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja, 

nuorisotiimin vetäjä, viestintäsihteeri, 

kotisivuvastaava, tETran toimittaja 

ERTO: hallituksen varajäsen, ERTO nuoret – 

sihteeri, optimointityöryhmä

Elämässäni pitää kiirettä, sillä opiske-
len parhaillaan maailmanpolitiikkaa 
ja Lähi-idän tutkimusta Helsingin yli-
opistolla samaan aikaan kun teen täy-
sipäiväisesti töitä kansainvälisessä jär-
jestössä. 

En kuitenkaan jaksaisi olla ak-
tiivinen töissä, yliopistolla ja halli-
tuksessa, jos en pitäisi huolta hyvin-
voinnistani ja jaksamisestani. Töissä 
kävelen kaverin luokse enkä lähetä 
turhia sähköposteja, varmistan, että 
juon tarpeeksi vettä päivän aikana, ja 
syön päivittäin myös – hyi sentään – 
kalanmaksaöljyä nestemäisessä muo-
dossa pitääkseni aivoni kondiksessa. 
Koska työni on istumatyötä, annan 
armeliaasti itselleni myös ainakin yh-
den hierontakerran kuukaudessa ja 
herättelen itseäni tunnin välein pie-
nellä hartioidenpyörittelyllä.

Laura Puustinen Savonlinnasta
varajäsen, Tonttula -vastaava, 

toimintakalenteri, tETran toimittaja

ERTO: Itä-Savon aluejärjestön sihteeri

Myyntipäällikkö Savonlinnan Seudun 
Matkailu Oy:ssa.

Minulle tärkeitä asioita omassa työ-
hyvinvoinnissa ovat mm. ronski huu-
mori työkavereiden kanssa, terve ta-
sapaino koti- ja työasioiden välillä ja 
hyvin suunniteltu, järkevä ajankäyttö.

Hallitus 
2014

Tarja K ja Tarja H

Nina, Anu ja Kimmo
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Päivi Kuosmanen Joensuusta
varsinainen jäsen, sihteeri

ERTO: Pohjois-Karjalan aluejärjestön 

puheenjohtaja 

Työskentelen asianajosihteerinä. 
Yritän nukkua yöt hyvin. Ulkoilen 

päivittäin, hiihdän talvisin. Sihteeri-
porukalla käydään säännöllisesti ”kei-
laamassa”. Tapaan viikottain ystäviä, 
jolloin huolia ja iloja jaetaan puolin 
ja toisin.

Tiina Immonen, Turku
varajäsen, jäsenkirje, kotisivut, tETran 

toimittaja, HED-ryhmä, Toimi-lehden 

järjestöpalsta, Emma-akatemian 

yhteyshenkilö

ERTO: hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen 

aluejärjestön puheenjohtaja

Olen Turun Ylioppilaskyläsäätiössä 
palvelu- ja asumisneuvoja. Työpai-
kassani olenkin jo viihtynyt reilut 25 
vuotta.

Kouluttauduin työni ohessa Rat-
kaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja 
valmentajaksi Oulun Yliopistossa ja 
opin oleellisia keinoja oman hyvin-
vointini ylläpitämiseksi sekä kotona, 
että töissä. Mieli on ihmeellinen juttu 
ja myönteiset ajatukset kantavat pit-
källe. Haluan pitää kiinni elämänfilo-
sofiastani.

Jukka Palkki, Kerava 
Jukka on pyytänyt eroa hallituksen jä-
senyydestä siirtyessään uusiin tehtä-
viin. Kevätkokous täydentää hallitusta. 

Katri Hirvonen-Nurmi Helsingistä. 
varajäsen, työhyvinvointi- ja HED-vastaava

ERTO: sopimuksettomien alojen 

edunvalvontavaliokunta

Olen ammatiltani kulttuurityönte-
kijä, toimin etnografisessa museossa 
museoamanuenssina. Olen ollut ny-
kyisessä työssäni yli 15 vuotta, ja lä-
hes koko sen ajan työsuojeluvaltuu-
tettuna. Henkilöstön edustajan asema 
sai minut kiinnostumaan ET:stä ja Er-
tosta enemmän. Sekä työpaikallani 
että ET:ssä minua innostavat luovat 
uuden toiminnan ideat. Hyvinvoin-
tipuolella harrastan suksia, sambaa 
ja sköneä eli merellä urheilua veneen 
köysiä kiskoen. Teen jatkuvaa paran-
nusta säännölliseksi työmatkapyöräi-
lijäksi palatakseni. Myös monenlaista 
esittävää kulttuuria kulutan työajan 
ulkopuolellakin. Mottoni on Ei koskaan 
saa sanoa ei koskaan.

Tarkiaisen Anu Turusta
varsinainen jäsen, nuorisotiimi, psyykkinen 

hyvinvointi, kotisivuavustaja 

Tällä hetkellä työskentelen IT-alalla 
vuokratyöläisenä.

Oman hyvinvoinnin kannalta on 
tärkeää antaa mielen ja kropan palau-
tua päivän työstä. Aikaisemmin luulin, 
että kaikista palauttavinta on sohvalla 
makoilu ja sarjojen katselu. Mutta tällä 
hetkellä olen ruvennut huomaamaan, 
että se pieni liikuntatuokio, jossa hi-
koilee ja hengästyy hetken, niin pa-
lauttaa sekä mielen ja kropan.

Motto Niken mainoksesta: ”DO IT 
NOW. Sometimes ”later” becomes ”never”.

Leena Holmstedt Helsingistä
varajäsen, taloudenhoitaja

ERTO: työttömyyskassan hallituksen jäsen

Työskentelen talousassistenttina, va-
paa-ajallani vedän lasten jumppia 
Herttoniemen Sykkeessä.

Liikunta on rakkain harrastus ja 
uusien lajien kokeileminen on innos-
tavaa ja antaa hyvin potkua arkiseen 
aherrukseen. Savusauna ja avanto-
uinti kruunaa lepopäivän.

Kaikille yhteisiä, yleisiä vastuita 
ovat edunvalvonta, koulutus, jäsen-
hankinta, yhdistyksen edustaminen 
yleisellä tasolla sekä jäsenistölle että 
ulospäin, lehden ja jäsenkirjeiden si-
sältöjen suunnittelu ja tarkistaminen 
sekä uusien jäsenten vastaanotto ja 
ohjaaminen yhdistyksen toimintaan.

Hallituksen jäsenet tavoittaa säh-
köpostilla etunimi.sukunimi@erto.fi

Päivi, Sirkka ja Pirjo

Tiina, Katri ja Leena
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Suomen nuoriso haluaa vaikut-
taa omaan hyvinvointiinsa nyt 
ja tulevaisuudessa, mutta uusim-

man Nuorisobarometrin (2013) mu-
kaan nuorten vaikutusmahdollisuu-
det rajautuvat nuorten maailman 
ulkopuolelle pelkästään sen takia, 
että heidän tapansa muuttaa maail-
maa eroaa paljon aikaisemmista su-
kupolvista. Nuorisobarometri mittaa 
15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien 
nuorten arvoja ja asenteita vuosittain.

Suomen nuoriso on hyvin kosmo-
poliittista eikä eroa huomattavasti 
muusta eurooppalaisesta nuorisosta. 
Vaikuttava osa – nuorisobarometri 2013:n 
mukaan nuoriso uskoo poliittiseen jär-
jestelmään, mutta ei silti halua identifi-
oida vaikuttamistaan politiikaksi. Nuo-
ret haluavat vaikuttaa omien arvojensa 
mukaan tiettyihin ongelmakohtiin, 
jolloin laajamittaisempi osallistumi-
nen esimerkiksi ammattiyhdistystoi-
mintaan saattaa jäädä vieraammaksi. 
Nuorisobarometrissa huomattiin, että 
vanhemmat ikäpolvet uskovat nyky-
nuorison aatemaailman ja tärkeysjär-
jestyksen olevan täysin omastaan eri-
lainen. Tämä saattaa johtaa siihen, että 
vanhemmat eivät esittele erilaisia yh-

Tehokas nuoriso – vaikuttamista, 
työtä ja sosiaalisuutta

teiskunnallisen vaikuttamisen keinoja, 
kuten ammattiyhdistystoimintaa, lap-
silleen siinä uskossa, että he eivät ole 
kiinnostuneita. Kiinnostavasti lapsuu-
denkodin toimeentulo on barometrin 
mukaan käänteisesti yhteydessä vai-
kuttamiseen: heikommin toimeentule-
vissa perheissä vaikuttaminen koetaan 
tärkeämmäksi. 

Kurt Vandaele Euroopan ammat-
tiyhdistysinstituutista on tutkinut eu-
rooppalaisen nuorison osallistumista 
ammattiyhdistystoimintaan. Vandaele 
on huomannut, että eurooppalainen 
nuoriso haluaa aktiivisesti vaikuttaa 
hyvinvointiinsa työpaikalla ammat-
tiyhdistysliikkeen kautta. Viimeisim-
män Nuorisobarometrin mukaan juuri 
tämä samainen halu edistää yhteistä 
hyvää on myös suomalaisille nuorille 
tärkeää, mutta vaikutusmahdollisuu-
det nähdään niin Suomessa kuin Eu-
roopassakin alhaisina. Eurooppalaisten 
nuorten mielestä ammattiyhdistysliik-
keen pitäisi tehdä entistä enemmän 
ajaakseen nuorille tärkeitä asioita. 

Toinen nuorille tärkeä teema on 
Vandaelen mukaan ollut nuorisotyöt-
tömyyden suuri kasvu Euroopassa 
varsinkin finanssikriisin aikana: nuo-

ret toivovat ammattiyhdistysliikkeen 
olevan etualalla nuorten työttömyyttä 
edistävien toimien kehittämisessä. 
Suomessa barometrin tulosten mu-
kaan nuorten työelämäasenne on 
kohdillaan: työtä halutaan tehdä 
ahkerasti ja aktiivinen kansalai-
suus on nuorten mielestä toivot-
tava piirre. Nuoriso haluaa olla mu-
kana päätöksenteossa ja uudenlaisten 
tulevaisuuden työpaikkojen luomi-
sessa. Vandaelen ja Nuorisobaromet-
rin tulosten valossa ammattiyhdistys-
liike nähdään tärkeänä keinona, jopa 
ponnahduslautana, laajempaan yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Nuorille vaikuttamisessa on kui-
tenkin tärkeää sosiaalisuus ja haus-
kanpito: nuoret lähtevät mukaan eri 
toimintoihin herkemmin, jos he saa-
vat mukaansa ystävän. Ammattiyhdis-
tyksillä on vastassaan suuri haaste ke-
hittää toimintaansa niin, että se ottaa 
huomioon nuorison uudenlaiset, yk-
silölliset tavat vaikuttaa heille tärkei-
siin asioihin. Nuorison aktivointi vaa-
tii mielekkäitä motiiveja, kannustusta 
lähipiiristä ja monipuolista ammatti-
yhdistystoimintaa. 

TARJA KINNUNEN

tETra 1/201416  



J
o pitkään kestänyt kurja taloustilanne nä-
kyy arjessa monella tavalla. Kun lehtien 
lööpit kirkuvat ”KAIKKI MENI!” ja talous-
tieteilijät vaativat kuria julkiseen kulutuk-
seen, on kansalaisen mielessä aito ihmetys 
siitä, mihin tämä kaikki johtaa. Useimman 
jokapäiväiseen elämään ei kuulu tulevai-
suuden sen suurempi suunnittelu, kunhan 

lähiaikoina asiat ovat kunnossa, mutta nuorten kohdalla ti-
lanne on eri. He miettivät joko omatoimisesti tai aikuisten 
siihen ohjaamina, mitä tulevaisuus vaatimuksineen pitkäl-
läkin aikavälillä tuo tullessaan. Tuoreen Nuorisobaromet-
rin mukaan nuoret kokevat huomispäivänsä panostami-
sen arvoisena. 

Kokemukset omista mahdollisuuksista vaikuttaa 
koulutusvalintoihin ovat korkealla. Samoin nuoret ovat 
varmoja, että kouluttautuminen parantaa työnsaantimah-
dollisuuksia. Tietoisuus tästä noudattelee taloudellisia suh-
danteita. 1990-luvun laman jälkeen koulutuksen vaikutus 
työllistymismahdollisuuksiin koettiin vuosi vuodelta yhä 
vain merkittävämmäksi. 2000-luvun alun it-kuplan vaiku-
tus näkyy nuorten mielikuvissa ja vuonna 2008 alkanut 
finanssikriisi pudotti luottamusta kouluttautumiseen ta-
solle, josta ei vieläkään ole noustu vuosituhannen vaihteen 
tasolle. Kuitenkin kouluttautuminen on nuorten mielestä 
kannattava sijoitus tulevaisuuteen. 

Yhä useampi nuori uskoo, että pysyvästi työelämän ul-
kopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan. Pessimismi on 
yhteydessä talouden taantumaan. Asenneilmapiiri on syn-
kistynyt erityisesti miesten ja yli 20-vuotiaiden nuorten 
kohdalla. Lama-aika heijastuu myös nuorten pelkoon lii-
kaa vaativasta työelämästä, joka johtaa loppuunpalamisiin. 

Suomalainen nuori luottaa itseensä, mutta myös yh-
teiskuntaan. Lähes kaikki nuoret uskovat, että menestymi-
nen elämässä on itsestä kiinni. Suomalaisten hyvinvoinnin 
takaajana toimii nuorten mielestä ensisijaisesti jokainen 
itse, mutta heti seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä tulevat 
valtio ja kunnat. Yritysten rooliin hyvinvoinnin tuottajina 
nuorista uskoo vahvasti harvempi kuin joka kymmenes. 
Vahvasti oman menestyksen tuottamiseen uskovien määrä 
on laskenut 1990-luvun puolivälistä lähes puoleen. 

Hyväosaisten perheiden lap-
set uskovat olevansa oman on-
nensa seppiä huomattavasti 
useammin kuin köyhem-
mistä oloista tulevat. Epä-
onnistuminen ei kuitenkaan 
ole nuorten mielestä itsestä 
kiinni: vain joka kymmenes 
kokee, että henkilökohtainen 
köyhyys johtuu ihmisen omista 
valinnoista. Tärkeimpinä asioina nuo-
ret näkevät oman terveytensä, rakkauden ja ihmissuhteet 
sekä ihmisoikeudet. 

Nuorten vastaukset yleensä noudattelevat yhteiskun-
nallisen keskustelun suuntaa ja esimerkiksi kansallisesta 
turvallisuudesta ei erityisen paljon kanneta huolta. Oma 
ulkonäkö ja aineellinen hyvinvointi tuntuvat nuorista var-
sin vähäpätöisiltä, mutta näissäkin perhetausta vaikuttaa 
siten, että hyvätuloisen perheen lapset pitävät ikäkump-
paneitaan enemmän ulkoisia mittareita merkittävinä. Työ 
saa erityisesti vanhempien nuorten kohdalla suuren arvon, 
kun taas nuoremmat ikäluokat pitävät vapaa-aikaa merkit-
tävänä. 

Näiden ajatusten ja huoltenkin äärellä on aikuisten ol-
tava nuorten tukena. Nuoria on kuunneltava ja heidän 
puolestaan on tehtävä uhrauksiakin esimerkiksi koulutus-
polulla pysymiseksi. Nuorten usko huomiseen ei saa mu-
sertua, sillä heissä on tulevaisuus.

TIMO KONTIO

VALTIONEUVOSTON NUORISOASIAIN  

NEUVOTTELUKUNTA NUORA

Nuorten on tulevaisuus 
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T 
utkin 1980-luvulla ay-nuorten suhdetta van-
hempien polvien rutiineihin ja puheeseen. 
Avovastausten haloo ja polvien hurja etäi-
syys tuli selväksi: ”vanhojen pierujen tem-
mellyskenttä” ja ”junttien jujuja”. Nuorten 
arki oli lähempänä mediakuvastoja, kulu-
tusta ja monenmoista yksilöllistä elämänme-

noa. Vanhemmilla taas kollektiiviset ay-tarinat ja poliittiset 
kiistat heijastuivat epätoivoisena menneen maailman rin-
tamien puhetapoina. 

Juuri toimihenkilöaloilla on uskottu, että sukupolvion-
gelmakin ratkeaa taloudellisen kalkyylin ja kuluttajamallin 
mukaisesti. Jäsen on asiakas, joka maksaa saamastaan am-
mattilaisen tiukasta edun-, palkka- ja oikeusvalvonnasta. 
Samalla myös työnkehittämis- ja taitokurssit nousevat te-
rävästi esiin ja niillä aiheestakin kilpaillaan työorganisaa-
tion omien konsulttien kanssa. Mutta näin jäsenestä tu-
lee myös tupo-pelien yleisö ja palveluiden kuluttaja – joilla 
saattaa olla resursseja puuttua asioihin kuluttajan valinto-
jen lisäksi. Epäideologinen asiakassuhde köyhdyttää soli-
daarisia yhteisten ongelmien käsittelyn, verkostoitumisen 
ja työpaikkatoiminnan sekä työyhteisöjen välisen yhteis-
toiminnan taitoja.

Elämänpolitiikka, kulutusvalinnat, vapaa-ajan sisällöt 
ja vaihtoehtokurssit muhivat etäällä liittotoimista. Oman 
koulutusalan ja osaamisen asiat ovatkin monta kertaa tär-
keämpiä seikkoja elämässä. Ne ovat enemmän sosiaalista ja 
tietopääomaa kuin aika välineellinen ja hyötyvarainen ay-
aktiviteetti, millä turvataan elämää erityisen riskisten tilan-
teiden ja työttömyysuhkien suhteen. Me ”toimi”henkilöt 
olemme oikeasti portfolio-olentoja, jotka joudumme origi-
nelleilla taitosalkuillamme tekemään itsestämme korvaa-
mattomia, mutta meidän on myös pakko olla yksilöllisiä, 
uniikkien kilpailuriskien ja salkkujen kantajia - halusimme 
tai emme. Epävarmassa yksilöä kilpailuttavassa ja vastuul-
listavassa yhteiskunnassa koulutus- ja taitosisällöt saavat 
ihmisiä yhteen pähkäilemään parempia ratkaisuja, mutta 
samalla koulutus ei ole enää varma sosiaalisen nousun tae. 
Tässä monella yhteiskunnan ja globaalien muutosten heit-
telemällä alalla onkin epäselviä mutta varmasti isoja odo-
tuksia ay-toiminnan suhteen.

Sen sijaan nuorille hyväkään 
koulutus ei ole tae edes työstä. 
(Perus)koulutuksen ja työelä-
män välinen elämänkenttä 
on kiehtovien riskien mutta 
myös murjottujen taitojen ja 
turhien kokemusten taival. Se, 
mitä hallitus tarjoaa ’harjoittelu-
sukupolvellemme’ ja pätkäläisille, 
on Nuorisotakuu (NT). Se on ennen 
muuta nuorten työmarkkinakansalaisten aikuistumisen 
kiirehtimisohjelma, missä ei tunneta nuorten osaamista, 
elämänmotivaatioita tai elämänpoliittista surffailua taito-
jen ja nuorelle merkityksellisten usein pehmeiden portfo-
lioiden perässä. Haikaillaan työmarkkina-aikuisuutta, jota 
ei enää ole. Ay-väenkin asiantuntijoiden tukema NT etu-
päässä stressaa juuri niitä nuorisoryhmiä, joiden sosiaaliset 
sidokset ovat katkeamassa ja kolme kuukauden aktivointi-
normi ei ole mielekäs. 

Ay-väenkin tulisi ymmärtää, että he ovat helposti täy-
sipäiväistä työtä lupaavia ’vanhoja pieruja’ eivätkä uskalla 
heittäytyä nuorten eksistentiaaliseen epävarmuuteen. 
Olisi avattava dialogi nuorten kanssa, jotka kamppailevat 
ja rakentavat itselleen riskiyhteiskunnan koulutussisältöjä, 
treeniä ja työminää – mikä on kaukana suurten sukupol-
vien täystyöllisyyden mitoista. Ensimmäinen solidaarisuu-
den sidos onkin valmiina: nuoret voivat lohduttaa meitä 
keski-ikäisiä suuremmilla epävarmuuksillaan. Ja samalla he 
näyttävät mallia – pitävät tutkimuksenkin mukaan kiinni 
mielekkäistä koulutus- ja taitosisällöistä yrittäen luoda uu-
den prekaarin työmallin ja sille uudenlaista turvaa ja mik-
sattua jatkuvuutta.

KARI PAAKKUNAINEN

NUORISOTUTKIJA

JA YLIOPISTO-OPETTAJA HY:SSÄ

Uusi alku  
sukupolvisolidaarisuudelle?
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Suomi on Euroopan ehdo-
tonta eliittiä työntekijäläh-
töisissä joustavissa työ-
ajoissa. Aivan liian suuri osa 
joustavasta työajasta kuiten-

kin tarkoittaa vain ns. normaalia päi-
vittäistä liukuvaa työaikaa ilman mah-
dollisuutta pidempiaikaiseen työajan 
suunnitteluun. 

Työntekijälähtöiset joustavat työ-
ajat tuottavat lisäarvoa sekä työnte-
kijälle että työnantajalle. Kyselyjen 
mukaan joustavat työajat lisäävät työ-
tyytyväisyyttä, vähentävät sairaspois-
saoloja ja ylitöitä. Em. edut tarkoitta-
vat käytännössä parempaa työfiilistä 
ja parempaa tuottavuutta. Sekä työn-
tekijä että työnantaja hyötyvät. 

Mikä on tärkeintä?
Tutkimuksista on löydettävissä yk-
sittäinen työaikoihin liittyvä asia, 
joka lisää kaikkein eniten työtyyty-
väisyyttä. Tämä asia on mahdolli-
suus kerätä joustavan työajan tunteja 
”nippuun” ja pitää joskus myöhem-
min niillä tunneille kokonaisia vapaa-
päiviä. Joustavan työajan ”keräämis-
mahdollisuutta”  voi kutsua vaikkapa 
työaikapankiksi. Työntekijä voi halu-
tessaan tallettaa työaikatilille esim. 
ylityötuntien peruspalkan ja/tai koro-
tusosan.

Mikä on vaarallisinta?
Joustavat työajat perustuvat luotta-
mukseen ja hyvään tahtoon. Jos työ-
antaja tai työntekijä käyttää järjestel-
mää itsekkäästi, ei joustava työaika ole 
oikea valinta. Työnantajapuolen ylei-
sin väärinkäytös on yrittää pakottaa 
työntekijä tekemään ylitöitä työaika-
pankkiin ns. perustuntipalkalla. Työn-
antajalla ei kuitenkaan ole missään 
olosuhteissa oikeutta määrätä työn-

tekijää tekemään ylityötunteja perus-
palkalla. Ylityöstä pitää aina maksaa 
lain mukaiset ylityökorvaukset. 

Joustavan työajan toimivuus edel-
lyttää reilua toimintaa myös työnteki-
jältä. Kun työntekijä saa itsenäisen oi-
keuden hyvin laajasti päättää omasta 
päivittäisestä työajastaan, pitää työn-
tekijän olla reilu työnantajaa kohtaan. 
Em. tarkoittaa, että työn määrällä on 
vaikutusta työpäivien pituuteen. En 
missään nimessä tarkoita, että työnte-
kijän pitää työjärjestelyistä johtuvan 
kiireen takia suostua peruspalkalla yli-
töihin, vaan työntekijä voi itse suun-
nitella työaikaansa niin, että saa jär-
kevällä tavalla tehtyä omat työnsä. 
Tämä on aitoa työaika-autonomiaa. 

Saako joustavuudesta sopia?
Joustavien työaikajärjestelyjen pe-
rusta on laki ja työehtosopimukset. 
Työaikalaki sallii käytännössä aino-
astaan päivittäisen liukuvan työajan. 
Ellei työehtosopimuksesta muuta 

johdu, voi työntekijä ja työnantaja so-
pia päivittäisestä liukuvasta työajasta. 
Liukuma saa olla kahdeksan tunnin 
työvuoron lisäksi päivässä enintään 
kolme tuntia ja liukumasaldot enin-
tään 40 tuntia.  Jos tavoitteena on 
päivittäisiä työaikoja laajempi työ-
aikasuunnittelu, pitää toiminta mah-
dollistaa alakohtaisessa työehtosopi-
muksessa ja mahdollisesti paikallisessa 
sopimuksessa. 

Tulevaisuudessa yhä useampi työn-
tekijä haluaa sopia mitä erilaisimmista 
työajoista. Joku haluaa tehdä pitkää 
työaikaa ja joku lyhyttä. Joku haluaa 
tehdä töitä yöllä ja joku päivällä jne. 
Erilaisuus pitää sallia, mutta saman-
aikaisesti on pidettävä huolta työssä 
jaksamisesta ja työaikasuojelusta. Suo-
jelu edellyttää valvontaa ja se saadaan 
kaikkein parhaiten toteutettua luotta-
musmiesjärjestelmän avulla. 

JURI AALTONEN, ERTO 

Työaikojen win-win
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T ämän pitäisi olla jo kaikille 
selvää: hyvinvoiva työn-
tekijä on tehokas, ideoi 
uutta, ja hänellä on vähem-
män sairauspoissaoloja kuin 

huonosti voivalla kollegalla.
Työelämä 2020 -hankkeen yksi visio 

on, että tulevaisuudessa työpaikoilla 
satsataan samanaikaisesti sekä tulok-
sen että työolojen parantamiseen.

Eikö näin sitten jo tehdä, Työter-
veyslaitoksen teemajohtaja Rauno 
Pääkkönen?

– Kyllä ja ei. Työpaikkojen välillä 
on valtavia eroja. Edelläkävijäyrityk-
sissä tämä yhteys on ymmärretty, ja 
niissä tehdään ennakkoluulottomasti 
töitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. 
Sitten on paljon keskitason työpaik-
koja, joissa asia kiinnostaa, mutta käy-
täntö kangertelee, Pääkkönen sanoo.

Häntäpään työpaikoilla työhyvin-
voinnin ja tuottavuuden suhde ei 
juuri kiinnosta tai tuottavuutta kas-
vatetaan jopa hyvinvoinnin kustan-
nuksella.

– Työtapaturmat ja ammattitaudit 
ovat riesana usein juuri näillä työpai-
koilla.

Laaja kenttä
Hallituksen viime vuonna lanseeraa-
man Työelämän kehittämisstrategian 
mukaan tuloksen ja työhyvinvoinnin 
samanaikaisen parantamisen keinoja 
ovat muun muassa:
• selkeät johtamiskäytännöt

• muutosten toteuttaminen yhdessä
• työn ja työympäristön kehittämi-

nen
• oikeudenmukainen palkitseminen
• arvostuksen osoittaminen ja tuki
• oppimiseen ja kehittymiseen kan-

nustaminen sekä
• turvallisten ja terveellisten rajojen 

asettaminen.

– Koska työhyvinvoinnin kenttä on 
laaja, jokaisella työpaikalla pitäisi 
pohtia yhdessä, mitkä ovat tärkeim-
mät kehittämiskohteet juuri meidän 
työpaikallamme, Rauno Pääkkönen 
huomauttaa.

Työhyvinvointi sisältää myös niin 
sanotun perinteisen työsuojelun.

– Sadat tuhannet työntekijät, noin 
puolet koko työvoimasta, kärsivät yhä 
melusta, kärystä, väkivallan uhasta ja 
muista vastaavista ongelmista, jotka 
aiheuttavat myös paljon sairauspois-
saoloja. Työhyvinvoinnin kannalta 
nämä ovat keskeisiä asioita.

Laki ajan tasalla
Rauno Pääkkönen korostaa, että työ-
hyvinvoinnin toteutuminen ei vaadi 
mahdottomia. Pelkkä lain mukaan 
toimiminen riittää. Vaikka meillä ei 
ole erikseen työhyvinvointia koskevaa 

Työhyvinvointiin ei ole yhtä kaavaa. Joka työpaikalla tulisi pohtia 
yhdessä, mitä juuri meillä tarvitaan: parempaa muutosjohtamista, 
varhaisen tuen käytäntöjä vai meluntorjuntaa?

Hyvinvointia räätälöiden
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lakia, monet lait säätelevät hyvinvoin-
nin kannalta keskeisiä kysymyksiä. 
Näitä ovat muun muassa työturvalli-
suuslaki, työterveyshuoltolaki ja laki 
työsuojelun valvonnasta.

– Lainsäädäntö on ajan tasalla. Jos 
kaikki noudattaisivat sitä, tilanne olisi 
hyvä.

Irtisanomiset ja yt-tilanteet eivät 
ole syy heittää hyvinvointityötä ro-
mukoppaan.

– Nykyään on hyväksyttävä sekin, 
että mikään työpaikka ei ole ikuinen. 
Sopeuttamistoimet pitäisi kuitenkin 
tehdä inhimillisesti. Työntekijöitä on 
kuultava, päätösten on oltava oikeu-
denmukaisia, ja asioista on tiedotet-
tava avoimesti.

Askel oikeaan suuntaan
Rauno Pääkkönen uskoo, että tulevai-
suuden työpaikoilla seurataan aktiivi-
sesti työntekijöiden työkykyä. Samalla 

TYÖELÄMÄ 2020  -HANKKEESSA  KEHITETÄÄN NÄITÄ:
1. Innovointi ja tuottavuus 2. Luottamus ja yhteistyö 3. Työhyvinvointi ja terveys 4. Osaava työvoima

otetaan käyttöön lisää varhaisen 
tuen malleja, puututaan herkästi 
kuormitusongelmiin ja ennakoi-
daan riskejä.

Yksi kehittämiskohteista on työ-
terveyshuollon toimintamalli, jonka 
pitäisi painottua nykyistä enemmän 
ennaltaehkäisyyn.

– Siinä on peiliin katsomisen 
paikka puolin ja toisin, niin työpai-
kalla kuin työterveyshuollossakin. 
Työterveyshuollot saavat tulonsa pit-
kälti sairauskäynneistä. Siksi niillä ei 
aina ole kiinnostusta eikä välttämättä 
riittävästi osaamistakaan työn sisällön 
ja työympäristön kehittämiseen.

Erityisesti suurilla työpaikoilla vä-
hitellen yleistyneet varhaisen tuen 
mallit ovat askel oikeaan suuntaan.

– Sairauspoissaolot ovat yksi työhy-
vinvoinnin keskeinen, vaikkakaan ei 
täydellinen, mittari. Parhaimmillaan 
sekä työntekijät että työnantaja arvos-

tavat varhaisen tuen käytäntöjä ja saa-
vat niiden kautta apua ja tietoa, Pääk-
könen sanoo.

Artikkeli on julkaistu Työ Terveys 
Turvallisuus -lehdessä 5/2013

Lisää tietoa:
• Työelämä 2020 -sivut
• Työterveyslaitoksen Työelämä 2020 

-sivut

SUSANNA KAAJA
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T yöelämässä on meneillään 
valtava muutosvaihe, jossa 
nimenomaan johtajuus vai-
kuttaa merkittävällä tavalla 

työhyvinvointiin ja sitä kautta yritys-
ten inhimillisen pääoman säilymiseen 
ja uudistumiseen. Yhdeksi tärkeäksi 
keskustelun aiheeksi 2000-luvun 
johtamis- ja organisaatiotutkimuk-
sen alalla on noussut luottamusjoh-
tamiseksi kutsuttu johtajuuden nä-
kökulma.

Luottamusta tarvitaan yrityksen 
kaikissa toiminnoissa ja kaikilla ta-
soilla, jos halutaan saada tuloksia ai-
kaan. Luottamus kannustaa tuloksiin 
ja ruokkii työyhteisön innovatiivi-
suutta. Luottamus tekee viestinnästä 
sujuvampaa, helpottaa oppimista ja 
auttaa työyhteisön eri osapuolia ym-
märtämään toisiaan. Se mahdollistaa 
yhteistyön organisaation eri yksiköi-
den välillä ja kasvattaa yrityksen sosi-
aalista ja henkistä pääomaa.

Luottamus on hyvän työilmapii-
riin ja toimivien yhteistyösuhteiden 
perustana. Ne puolestaan vaikuttavat 
työyhteisön hyvinvointiin ja tehok-
kuuteen. Luottamuksen avulla voi-
daan selittää tehokasta ja tuloksellista 
tiedon tuotantoa, tiedon ja osaamisen 
jakamista, sitoutumista ja taloudelli-
seen menestykseen johtanutta toi-
mintaa. Luottamus helpottaa myös 
työntekijöiden selviytymistä epävar-
muudesta sekä riskeistä yksilö- ja or-
ganisaatiotasolla varsinkin taloudelli-
sesti epävarmoina aikoina. 

Koska esimiehellä on suuri valta 
vaikuttaa alaisten työoloihin, voidaan 
ajatella, että esimiehen ja alaisten vä-

Luottamus ja työhyvinvointi
Samassa yrityksessä toimivien ihmisten välinen luottamus on suoraan 
verrannollinen yrityksen menestykseen ja sillä on suuri merkitys 
työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

linen luottamussuhde on työpaikalla 
ensiarvoisen tärkeä tekijä, edellytys 
työyhteisön hyvinvoinnille ja sitä 
kautta koko yrityksen toiminnalle. 
Johtoa kohtaan tunnettu luottamus 
vaikuttaa työntekijöiden työtyytyväi-
syyteen ja sitoutumiseen. Luottamusta 
tukeva ilmapiiri vaikuttaa positiivi-
sesti myös työntekijöiden työtehoon 
ja –moraaliin. Luottamus mahdollistaa 
myös sen, että työntekijät uskaltavat 
avata suunsa yhteisissä tilaisuuksissa, 
kyseenalaistaa asioita ja olla eri mieltä 
niistä ilman, että tarvitsee pelätä hai-
tallisia seurauksia, jos sanoma ei ole-
kaan johdolle mieluista kuultavaa.

Luottamuksella on tärkeä merki-
tys työntekijöiden asenteisiin ja käyt-
täytymiseen. Se näkyy myönteisem-
pinä työasenteina, yhteistyöhaluna 
ja -toimintana. Työntekijän haluun 
tehdä työtä vaikuttaa vahvasti joh-
don luottamuksenarvoisuus. Se liittyy 
sekä johtajan persoonaan että käyt-

täytymiseen. Keskeistä on se, kuinka 
osaava, aito ja uskottava sekä ennus-
tettava ja hyväntahtoinen esimies on.

Epäluottamusta työyhteisössä syn-
nyttää muun muassa se, että osapuol-
ten puheet ja toiminta eivät vastaa 
toisiaan. Kun yrityksen toimitusjoh-
taja puhuu vuosikatsauksessa hen-
kilökunnasta kauniin sanoin voi-
mavarana, mutta käytännön tasolla 
kohtelee sitä pelkkänä kulueränä ja 
siirtelee työntekijöitä pelinappuloina 
paikasta toiseen tai kokonaan pelistä 
pois, se ei ole kovinkaan luottamusta 
herättävää tai ylläpitävää. 

Epärehellisyys sekä kunnioituksen 
ja arvostuksen puute rapauttavat ne-
kin omalta osaltaan luottamusta or-
ganisaatioissa ja sitä kautta työhyvin-
vointia. Luottamusta on vaikea pitää 
yllä, mikäli työantaja yhtenä päivänä 
sanoo jotakin ja seuraavalla viikolla 
pyörtää sanansa täysin vastakkaiseksi 
tai jos työnantaja esimerkiksi aloittaa 

tETra 1/201422  

KU
VA: ISTOCKPH

OTO



yt-neuvottelut äitiyslomalla olevan 
työntekijän irtisanomiseksi työn vä-
hentymisen verukkeella tilanteessa, 
jossa äitiyslomansijaiselle kyllä on 
töitä riittänyt.

Tiedon sujuva kulku on kriittisen 
tärkeää työntekijöiden luottamuksen 
säilyttämisen kannalta. Olennaista 
on, että tiedottaminen ja tiedon jaka-
minen ovat avointa, jatkuvaa ja kaksi-
suuntaista. Ihmiset kokevat, että heitä 
kuunnellaan aidosti päätösten teossa 
ja että heitä arvostetaan ja kohdel-
laan ihmisinä kunnioittavasti. Osoit-
taakseen luottamuksenarvoisuutensa 
esimiehen tärkeitä avuja viestinnän 
saralla ovat vakaus ja uskottavuus, lu-
pausten pitäminen ja tasapuolisuus, 
samoin kuin tilanneherkkyys ja työn-
tekiöiden aito kuuntelu.

Esimerkiksi jos  työnjako ei ole ta-
sapuolista, esimies välittää tietoa vali-
koivasti, suosii joitakuita tai kohtelee 
muutoin epäoikeudenmukaisesti, työ-
yhteisöön syntyy epäluottamuksen il-
mapiiri. Ihmiset kokevat kykyjensä ja 
osaamisensa aliarviointia., syntyy eri-
mielisyyksiä ja konflikteja. Työilma-
piiri on jännitteinen, mikä vaikuttaa 
työhyvinvointiin ja sitä kautta edel-
leen yrityksen tulokseen. Sen sijaan 
kun luottamussuhde on kunnossa  
ja vastavuoroinen, syntyy työhyvin-
vointia sekä aitoa sitoutumista yhtei-
siin tavoitteisiin ja työtehtäviin.
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ENTISTÄKIN PAREMPI  
TYÖTERVEYSHUOLTO!

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuki ovat avainkäsitteitä työterveyshuollon uu-
sissa käytännöissä. Vuoden vaihteessa uudistunut asetus antaa entistäkin 

paremmat eväät työterveyshuollon ennaltaehkäisevän roolin toteuttamiseen. 
– Kaiken taustalla on työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite työurien pi-

dentämisestä. Työterveyshuolto on yksi konkreettinen tekijä tavoitteen to-
teuttamisessa. Sen merkitys kansantaloudelle ja toimialojen tuottavuudelle on 
suuri. Uusi asetus antaa lisäpuhtia laaja-alaiseen työhyvinvoinnin tukeen, en-
naltaehkäisevään työhön sekä työterveyshuollon laadun parantamiseen, taus-
toittaa STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi.

– Työterveyshuollon järjestämisessä riittää kehittämistä vielä jatkossakin. 
Tulevaisuuden haasteita ovat laadukkaiden ja kattavien työterveyspalvelujen 
varmistaminen esimerkiksi pk-sektorille, yrittäjille ja itsensä työllistäville.

Tuloksiin toimijoiden yhteistyöllä
Työterveyshuollon hyvä järjestäminen vaatii monen toimijan tiivistä yhteis-
työtä. Mukana ovat paitsi työterveyshuolto ja työpaikka, myös muut terveys-
palvelut, kuntoutus ja työsuojelu. Tuloksiin päästään, kun luottamus työpai-
kan ja työterveyshuollon kesken säilyy ja vahvistuu.

– Työterveyshuolto ei pääse hyviin tuloksiin yksin. Toimivat verkostot ja 
paikallisten palvelujen tuntemus auttavat löytämään tarvittavan asiantunte-
muksen työpaikan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti, kuvaa Työläjärvi. – Esi-
merkiksi kuntoutustilanteissa oma työterveyshuolto on luontevin koordinaat-
tori, joka pitää kokonaisuuden ja aikataulut hallinnassa.

Työpaikkaselvityksillä ennaltaehkäistään ongelmia
Työterveyshuollon toiminnan perustana säilyy uudistuksen jälkeenkin sään-
nöllisin väliajoin tehtävät työpaikkaselvitykset. Niiden avulla suunnataan rää-
tälöityä neuvontaa terveellisestä ja turvallisesta työnteosta koko työyhtei-
sölle.

– Toimihenkilöaloilla on erityisen tärkeätä muistaa psykososiaalisen kuor-
mituksen arviointi sekä työyhteisön toimivuutta parantavat tukitoimet.

– Työterveysneuvonnan tulisi myös olla osa uusien työntekijöiden pereh-
dytystä. Työterveyshuollon apua kannattaa käyttää myös päihdeohjelmia laa-
dittaessa ja toteutettaessa, niin ennaltaehkäisevien toimien kuin hoitoonoh-
jauksen osalta.

Työterveyshuolto turvallisemman ja 
terveellisemmän elämän puolesta
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä tehtävä tarkoittaa, että pelkän sairauden 
hoidon sijaan ihmisiä autetaan pitämään omasta terveydestään hyvää huolta.

– Hyvä työterveyshuollon tiimi on kuin valmentaja, joka auttaa työyhtei-
söä huolehtimaan terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista sekä omasta 
ja työtovereidensa työkyvystä. Työsuojeluvastuu säilyy aina työnantajalla ja 
esimiehillä, Työläjärvi kertoo.
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nousta ylös liikkumaan. Jatkuva istu-
minen ei ole hyväksi vaan töitä tulee 
tehdä myös seisten. Järjestä itsellesi 
seisomatyöpiste, jollei sitä mahdolli-
suutta työpaikallasi jo ole. Mielikuvi-
tusta käyttäen jatkuvaa istumista voi 
välttää ja silti suoriutua työstä aivan 
kuten ennenkin. 

Kaiken informaation ei tarvitse kul-
kea sähköisesti vaan sopivassa tilan-
teessa on hyvä kävellä työkaverin luo 
kertomaan tai kysymään.

Vältä hissin käyttämistä ja käytä 
portaita aina kun se on mahdollista.

Osallistu työpaikan yhteisiin lii-
kuntatapahtumiin ja -ryhmiin, tutus-
tut työkavereihinkin paremmin ja yh-
dessä on mahdollista tukea toistemme 
liikunnan harrastamista. Pieni sosiaa-
linen paine ei ole pahasta.

Liikunta on lääkettä
Liikunta on lääkettä, jota jokainen 
voi annostella mielensä, kuntonsa ja 
mahdollisuuksiensa mukaan. Edelly-
tyksenä on, että liikunta on määrälli-
sesti ja laadullisesti riittävää pitämään 
yllä hyvää työ- ja toimintakykyä. 

Liikunnan avulla ehkäistään myös 
kaikkia kansantautejamme; sopivasti 
annosteltuna pidetään kuntoa yllä ja 
pysytään terveenä, jaksetaan työssä ja 
voidaan nauttia eläkepäivistäkin.

Mahdollisuuksia eri liikuntamuo-
tojen kokeiluun on järjestetty eri lii-
kuntajärjestöjen ym. toimijoiden toi-
mesta. Jokaiselle löytyy oma itselle 
sopiva ja mieleinen liikuntamuoto. 
Työterveyshuollosta saa neuvontaa 
ja ohjausta myös liikuntaa koskevissa 
asioissa.

Kukaan ei voi liikkua puolestasi ja 
koskaan ei ole myöhäistä aloittaa.

ASTA KOIVIKKO

ASIANTUNTIJA

TYÖTURVALLISUUSKESKUS

Liikunta on lääkettä työhyvinvointiin

Säännöllinen ja monipuolinen 
liikunta auttaa meitä jaksa-
maan ja jatkamaan työssä pi-
dempään. Työurien pidentä-

misen esteenä on vaikuttamassa myös 
työikäisen väestön alentunut fyysi-
nen kunto. Liikunnallinen passiivi-
suus tulee esiin etenkin työuran lo-
pulla, jolloin työkyvyn aleneminen 
näkyy työssä kuormittumisen lisään-
tymisenä ja työstä selviytymisen vai-
keutumisena. Tutkimusten mukaan jo 
puolet työikäisistä on työn vaatimuk-
siin nähden huonokuntoisia. Tulevai-
suuden näkymiä ei paranna sekään 
tosiasia, että myös lapsemme ja nuo-
remme ovat tutkitusti fyysisesti aiem-
paa heikompi kuntoisia.

Liikunnan harrastaminen 
lähtee jo lapsuudesta 
Erilaisten liikuntalajien kokeilu ja 
niistä sopivien valikoituminen omiksi 
harrastuksiksi on perheen yhteinen 
tehtävä. Yhdessä harrastetaan ja lap-
set saavat näin esimerkin liikuntaan 
suhtautumisesta arkeen kuuluvaksi 
osaksi ja sen miellyttävyydestä ja tar-
peellisuudesta harrastusmuotona. 

Kouluissa voidaan jatkaa perheen 
antamaa mallia ja kokeilla sekä innos-
taa eri liikuntamuotojen pariin ja pal-
kita innostuksesta ja yrittämisestä eikä 
niinkään mitata kaikkea sentteinä ja 
sekunteina. 

Ne meistä, jotka haluavat kilpailla 
ja harrastaa urheilua huipputasolla, 
voivat sitä toki tehdä ja siihen heitä 
kannustettakoon, mutta tärkeintä on 
saada kaikki muut liikkumaan riittä-
västi.

Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi
Keskittymiskyky ja muisti parantu-
vat liikunnan vaikutuksesta. Nukah-
taminen helpottuu ja unen laatu pa-
rantuu. Näin liikunta tukee uusien, 

myös tiedollisten, asioiden oppimista 
ja auttaa jaksamaan töissä, koulussa 
ja harrastuksissa. Liikunta kohentaa 
mielialaa ja parantaa itsetuntoa. Lii-
kunnan kautta tutustuu myös uusiin 
ihmisiin ja oppii toimimaan erilaisissa 
ryhmissä.

Liikunnan määrä
Liikunnan monipuolinen ja sään-
nöllinen harrastaminen on tärkeää. 
UKK-instituutin suosituksen mu-
kaan työikäisen tulisi harrastaa rei-
pasta liikuntaa 2,5 tuntia viikossa ja 
rasittavaa liikuntaa vähintään tunti ja 
15minuuttia viikossa. Liikunnan tulee 
sisältää sekä sydän- ja verenkiertoeli-
mistöä että lihasvoimaa harjoittavia 
lajeja. Toisaalta suositellaan myös kä-
velemään vähintään puoli tuntia päi-
vässä joko yhtäjaksoisesti tai n. 10 mi-
nuuttia kerrallaan. 

Jos tavoitteena on fyysisen kun-
non parantaminen, päivittäisen as-
kelmäärän tulisi olla 10 000 askelta; 
tämä tarkoittaa n. 7-8 kilometrin kä-
velyä, riippuen askelpituudesta. Kä-
vely on helpointa liittää työmatkan 
yhteyteen, jolloin lyhyt työmatka kä-
vellään ainakin toiseen suuntaan ja 
pitemmillä matkoilla voidaan jäädä 
julkisesta kulkuvälineestä paria py-
säkkiä aiemmin pois ja kävellä loput 
tai sitten kävellä kiertotien kautta töi-
hin tai kotiin.

Liikettä työhön
Työaikana voi myös hoitaa fyysistä 
hyvinvointia muistamalla hyvät ja 
ergonomiset työasennot ja työmene-
telmät. Työpisteen säätäminen itselle 
sopivaksi ja elvyttävien liikkeiden 
suorittaminen työn lomassa auttaa 
jaksamaan työn rasitukset päivän lop-
puun saakka. 

Istumatyötä tekevien tulee pitää 
tauko vähintään kerran tunnissa ja 
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Liikunta on lääkettä työhyvinvointiin

T eknologisen kehityksen 
vuoksi ihminen luo eni-
ten arvoa työssä hyödyntä-
mällä sellaisia ominaisuuk-
siaan, joita koneista ei vielä 

löydy. Ihmisaivot päihittävätkin tieto-
koneet monessa suhteessa: esimerkiksi 
aivojen oppimiskyky ja energiatehok-
kuus ovat niin hyviä, että tietokoneita 
halutaan nykyisin rakentaa enemmän 
aivojen kaltaisiksi1. Oppimisen ohella 
vuorovaikutus, tunteet ja luovuus 
ovat erityisesti inhimillisiä ominai-
suuksia ja suuntaavat sitä, minkälais-
ten tehtävien parissa teemme tulevai-
suudessa työtä. 

Mikä kuormittaa aivoja?
Epärutiininomainen, vuorovaikut-
teinen ja kognitiivisesti haastava työ 
kuormittaa aivojamme enemmän 
kuin työ, jota voi tehdä ns. autopilotti 
päällä. Onko syytä huoleen? Tyypilli-
sesti työuupumukseen yksilön ajaa se, 
että vaikutusmahdollisuuksia on vä-
hän ja työ vaatii paljon, mutta henki-
lökohtainen kiinnostus työn sisältöä 
kohtaan on matalalla2. Pitkittyneen 
työstressin on myös havaittu pienen-
tävän alueita aivojen kuorikerroksella 
sekä syvissä aivojen osissa3. Kärjistäen 
voidaan sanoa, että uuvuttamisen li-
säksi liika työstressi kutistaa aivoja. 

Kuormitus voi olla terveellistä
Kuormittuminen on kuitenkin ai-
voille myös hyvin terveellistä. Uu-
sissa tutkimuksissa on havaittu, että 
hermosoluja syntyy aivoissa läpi elä-
män4. Hermosoluja syntyy enemmän, 
jos elää terveellisesti: urheilee, nukkuu 
riittävästi ja välttää stressiä. Uudet her-
mosolut kuitenkin kuolevat, jos niitä ei 
käytä. Vain riittävän haastava oppimi-
nen pelastaa uusia syntyviä soluja5. Op-
pimisen aivojen terveyttä ylläpitävästä 
vaikutuksesta kertoo myös se, että kou-
lutuksen pituus on yhteydessä pienem-
pään riskiin sairastua dementiaan6. 

Oppiminen on myös tärkeä si-
säisen motivaation lähde. Aivoissa 
uutuuden havaitseminen synnyttää 
automaattisesti motivaatiota7, ja on 
oppimiseen johtava signaali. Tällai-
nen sisäinen motivaatio, joka syntyy 
itseä kiinnostavan asian oppimisesta, 
kantaa pidemmälle kuin ulkoisesti 
synnytetty. Uutuuden lisäksi yksilön 
vaikutusmahdollisuus omaan työ-
hön on motivaation rakentamisessa 
avainasemassa: aivotutkimuksissa on 
selvinnyt, että vaikutusmahdollisuu-
det johtavat pitkäkestoiseen motivaa-
tioon ja parempaan epäonnistumisten 
sietokykyyn.8  

Voisikin väittää, että jokaisella 
työntekijällä pitäisi olla oikeus oppia 

uutta työssään. Oppiminen on uusim-
man aivotutkimuksen mukaan yksi 
tärkeimmistä työhyvinvointia ja ai-
vokuntoa ylläpitävistä asioista. Työn 
kognitiivisen kuormittavuuden li-
sääntyessä vaikutusmahdollisuudet 
omaan työhön muodostuvat entistä 
tärkeämmäksi työhyvinvointiteki-
jäksi. Työpaikoilla on työn sisältöjen 
ja työtä ohjaavien rakenteiden kautta 
mahdollisuus vaikuttaa voimakkaasti 
työhyvinvointiin, jopa aivotasolla.

KATRI SAARIKIVI

Lähteet:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/

Neuromorphic_engineering
2. http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/

tyouupumus/sivut/default.aspx
3. http://www.plosone.org/article/

info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0064065 

4. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0896627311003485  

5. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0166432811003330 

6. http://brain.oxfordjournals.org/
content/133/8/2210.short 

7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3805952/ 

8. http://cercor.oxfordjournals.org/
content/early/2013/12/01/cercor.
bht317.full.pdf+html 

Teknologinen kehitys on muokannut työn sisältöä. Automaatiolla 
hoidetaan ihmistä tehokkaammin toistuvat, rutiininomaiset 
tehtävät, minkä vuoksi työ muuttuu jatkuvasti kognitiivisesti 
kuormittavammiksi. Mitä tämä muutos tarkoittaa työhyvinvoinnin 
kannalta? Mitä työhyvinvointi on aivojen tasolla?

Aivot ja työhyvinvointi
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Hyvä ravitsemus edistää terve-
yttä elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa. Ravitsemussuo-
situkset ovat ohjenuorana, 

kun suunnitellaan ruokaa ruokapalve-
luissa, arvioidaan ravitsemustutkimus-
ten tuloksia kansalaisten terveyden 
kannalta ja opastetaan kuluttajia te-
kemään terveyttä edistäviä ruokavalin-
toja. Tammikuussa julkistetut uudet ra-
vitsemussuositukset painottavat koko 
ruokavalion kokonaisuutta yksittäisten 

ravintoaineiden sijaan. Yhtä ainoaa 
oikeaa syömisen tapaa ei kuitenkaan 
ole. Jokainen voi löytää suosituksista 
oman tapansa tehdä terveellisiä ruoka-
valintoja. Yksittäiset ruoka-aineet eivät 
edistä tai heikennä terveyttä, vaan ruo-
kavalion kokonaisuus ratkaisee. Suosi-
tuksissa onkin pyritty antamaan lä-
hinnä selkeitä linjauksia auttamaan 
hyvän kokonaisuuden koostamisessa. 
Ruokakolmiolla havainnollistetaan ra-
vitsemussuositusten viestejä ja tuttu 

lautasmalli toimii esimerkkinä hyvän 
aterian koostamiseksi.

Lisää, vaihda, vähennä – 
terveyttä edistävät valinnat 
Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää 
runsaasti kasviksia, marjoja, hedel-
miä, palkokasveja ja täysjyväviljaa. 
Siihen kuuluu myös kalaa, kasviöljyjä 
ja kasviöljypohjaisia levitteitä, pähki-
nöitä ja siemeniä sekä rasvattomia ja 
vähärasvaisia maitovalmisteita. 

Terveyttä ruoasta – mistä 
koostuu hyvä ruokavalio?
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Suositeltavassa ruokavaliossa ko-
rostuu entistä enemmän kasvisten, 
hedelmien ja marjojen rooli terveelli-
sen ruokavalion peruspilarina. Juurek-
sia, vihanneksia, marjoja, hedelmiä ja 
sieniä tulisi nauttia päivittäin vähin-
tään puoli kiloa eli noin 5 – 6 annosta. 
Annos tarkoittaa yhtä keskikokoista 
hedelmää, desilitraa marjoja tai 1,5 
desilitraa salaattia tai raastetta.

Kasvikset, marjat ja hedelmät sisäl-
tävät runsaasti kuitua, vitamiineja ja 
kivennäisaineita sekä muita tervey-
delle hyödyllisiä yhdisteitä. Palko-
kasvit ovat lisäksi hyviä proteiinin 
lähteitä. Terveelliset ja ympäristön 
kannalta kestävät ruokavalinnat sopi-
vat hyvin samalle ruokalautaselle. 

Kala ja muut merenelävät
Kalaa kannattaa syödä eri kalalajeja 
vaihdellen 2–3 kertaa viikossa. Kala 
tuo ruokavalioon etenkin proteiinia, 
hyvälaatuista pehmeää rasvaa sekä D-
vitamiinia. 

Pähkinät ja siemenet
Pähkinät ja siemenet ovat hyviä peh-
meän rasvan lähteitä. Ne tuovat ruoka-
valioon myös kuitua ja proteiinia sekä 
monia vitamiineja ja kivennäisaineita. 
Sopiva käyttömäärä suolaamattomia, 
sokeroimattomia tai muulla tavoin 
kuorruttamattomia pähkinöitä, man-
teleita ja siemeniä on noin 30 gram-
maa eli kaksi ruokalusikallista päivässä.

Vaaleat, vähäkuituiset 
viljavalmisteet tulisi vaihtaa 
täysjyväviljavalmisteisiin
Viljavalmisteiden suositeltava käyttö-
määrä on noin 6 annosta naisille ja 9 

annosta miehille. Ainakin puolet lei-
västä ja viljavalmisteista kannattaa va-
lita täysjyväisenä. Annos tarkoittaa 1 
dl keitettyä täysjyväpastaa, -ohraa tai 
riisiä tai yhtä leipäviipaletta. Lauta-
sellinen puuroa vastaa kahta annosta. 
Täysjyvävilja on suomalaisessa ruoka-
valiossa merkittävä kuidun lähde. 

Voi ja voita sisältävät levitteet 
tulisi vaihtaa kasviöljyihin ja 
kasviöljypohjaisiin levitteisiin
Voi ja voita sisältävät levitteet tuo-
vat ruokavalioon kovaa eläinperäistä 
rasvaa, jonka runsasta käyttöä ei suo-
sitella. Lähes kaikki kasviöljyt sekä 
niistä tehdyt margariinit ja rasvale-
vitteet sisältävät runsaasti pehmeää, 
tyydyttymätöntä rasvaa, joka on ter-
veydelle edullista. Leipärasvaksi kan-
nattaa valita vähintään 60% rasvaa 
sisältävä kasviöljypohjainen levite 
ja salaattiin on hyvä lisätä kasviöljy-

pohjaista salaatinkastiketta. Kookos- 
ja palmuöljyn käyttöä ei suositella, 
koska niissä on paljon kovaa rasvaa. 

Rasvaiset maitovalmisteet 
tulisi vaihtaa vähärasvaisiin ja 
rasvattomiin maitovalmisteisiin
Maitovalmisteet ovat hyvä proteiinin, 
kalsiumin, jodin ja D-vitamiinin läh-
teitä. 5–6 desilitraa nestemäisiä mai-
tovalmisteita (max 1% rasvaa) ja 2–3 
viipaletta juustoa (max 17% rasvaa) 
päivittäin nautittuna kattaa elimistön 
kalsiumin tarpeen. Rasvaisissa maito-
valmisteissa on runsaasti kovaa rasvaa.

Punainen liha ja lihavalmisteet
Naudan-, lampaan- ja sianlihaa ja li-
havalmisteita ei tulisi käyttää enem-
pää kuin puoli kiloa viikossa kypsä-
painona. Runsas käyttö on yhdistetty 
tutkimuksissa monien kroonisten sai-
rauksien kohonneeseen riskiin. Liha 
on hyvä proteiinin ja raudan lähde. 
Punaista lihaa on hyvä korvata vaa-
leammalla siipikarjan lihalla, kalalla 
ja kasvisruoilla. Kananmunien sopiva 
käyttömäärä on 2–3 kpl viikossa. 

Lisättyä sokeria sisältävät 
juomat ja ruoat
Sokeroidut juomat (mm. mehut ja vir-
voitusjuomat) ja lisättyä sokeria sisäl-
tävät tuotteet (mm. makeiset, suklaa, >>

tETra 1/2014tETra 1/2014 27  



T yönantaja voi tarjota työnteki-
jöilleen kulttuurisetelin oma-
ehtoiseen liikunta- ja kulttuu-

ritoimintaan. Etu on verovapaa 400 
euroon vuodessa. Etu on järjestet-
tävä koko henkilökunnalle. Etu si-
sältää sekä liikunta- että kulttuuritoi-
minnan, rajoja ei ole sille miten etu 
jakautuu näiden kesken. Työntekijä 
voi harrastaa itse valitsemanaan ajan-
kohtana ja valita harrastuspaikan ja 
–tavan useiden eri vaihtoehtojen 
joukosta. Omaehtoisen toiminnan 
ulkopuolelle jäävät työnantajan koko 
henkilökunnalleen järjestämät yhtei-
set virkistys- ja harrastustilaisuudet, 
kuten urheilu- ja kulttuuritilaisuudet 
ja tapahtumat. 

Edun järjestämistapa voi olla 
liikuntaseteli, kulttuuriseteli tai nii-
den yhdistelmä, erilaisten yritysten 
markkinoimat liput, liikunta- ja kult-
tuuripaikkojen kanssa tehdyt kah-
denväliset sopimukset, työnantaja 
tekee sopimuksen palveluntarjoajan 
kanssa tietyn maksuvälineen käyttä-
misestä tai maksaa vaihtoehtoisesti 
suoraan toiminnan tarjoajalle tai vä-
littäjälle. Etu ei sisällä maksua työnte-
kijän omia kuitteja vastaan. Rahalii-
kenteen on kuljettava työnantajan ja 
toiminnanharjoittajan välillä. 

Etu on vain työntekijän käy-
tettävissä. Lippujen, seteleiden 
tms. muun maksujärjestelyn on ol-
tava henkilökohtaisia. Työntekijä 
tulee tunnistaan, yksilöinti voi ta-
pahtua esimerkiksi numerosarjan pe-

Kulttuuri ja liikunta 
henkilökuntaetuna

rusteella. Edun järjestämistapa voi 
olla liikunta-, kulttuuri-, ja virikese-
teli, tai jokin muu vastaava maksujär-
jestelmä, kuten sirukortit ja erilaiset 
interaktiiviset järjestelmät ja mobiili-
palvelut, joita käytettäessä työnteki-
jän henkilöllisyydestä varmistutaan. 

Verovapaana tavanomaisena 
liikuntana pidetään edelleen 
suomalaisten yleisesti harrasta-
mia liikuntamuotoja kuten kun-
tosali, uimahalli, ohjatut liikuntatun-
nit.

Lain tarkoittamana kulttuu-
ritoimintana pidetään käyn-
tiä museossa, teatterissa, oopperassa, 
elokuvateatterissa, konsertissa, taide-
näyttelyssä ja muussa vastaavassa 
eri taiteenaloihin liittyvässä tapah-
tumassa tai tilaisuudessa (elokuva-, 
kirjallisuus-, kuva-, muotoilu-, näyt-
tämö-, rakennus-, sävel-, tanssi-, va-
lokuva- ja sirkustaiteeseen liittyvät 
tapahtumat, käynti tiedekeskuksessa 
tai urheilutapahtumassa, osallistumi-
nen ohjattuun, toiminnalliseen tai-
dekurssiin (ns. työpaja). 
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jäätelö, keksit) tuovat ruokavalioon 
runsaasti energiaa, mutta vain niu-
kasti tarpeellisia ravintoaineita. Nii-
den käytön rajoittaminen parantaa 
ruokavalion ravitsemuksellista laa-
tua ja edistää mm. painonhallintaa ja 
hammasterveyttä.

Suola
Runsas suolan saanti altistaa verenpai-
neen kohoamiselle sekä sydän- ja veri-
suonisairauksille. Suolan käyttömäärä 
tulisi rajoittaa viiteen grammaan eli 
noin teelusikalliseen päivässä. Ruoka-
ostoksilla kannattaa tarkkailla pakka-
usmerkintöjä. Sydänmerkki helpottaa 
valintoja. Ruoanvalmistuksessa suolaa 
voi korvata mausteilla ja yrteillä.

Alkoholijuomat
Alkoholin runsasta kertajuomista on 
hyvä välttää, eikä alkoholia pidä käyt-
tää joka päivä. Terveysriskit kasvavat, 
jos päivittäinen käyttömäärä ylittää 
naisilla yhden ja miehillä kaksi an-
nosta. Yksi annos on esimerkiksi pul-
lollinen (33 cl) keskiolutta tai lasillinen 
(12 cl) viiniä. Lasten ja nuorten sekä 
raskaana olevien ja imettävien naisten 
ei tule käyttää alkoholia lainkaan.

Sattumat
Ruokakolmion huipulta löytyvät sat-
tumat, kuten makeiset, keksit, makeat 
leivonnaiset ja suolaiset napostelta-
vat. Niitäkään ei tarvitse kokonaan 
välttää, mutta päivittäiseen käyttöön 
ne eivät sovi.

Suositukset ja ruokakolmio- ja lau-
tasmallikuvat löytyvät sähköisessä 
muodossa osoitteesta www.ravitse-
musneuvottelukunta.fi ->Ravitsemus-
suositukset ->Suomalaiset ravitsemus-
suositukset.

Aineistoa voi tilata painettuna os-
oitteesta www.juvenesprint.fi/verkko-
kauppa. Suositusjulkaisun (koko B5, 
60 s.) hinta on 19 euroa/kpl ja julistei-
den (50x70 cm)  5 euroa/juliste.

RAIJA KARA

PÄÄSIHTEERI, VALTION  

RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA
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T 
uskin monesta muusta asiasta työelä-
mässä on puhuttu viime vuosina niin 
paljon kuin eläkeiästä. Huoli huoltosuh-
teesta on ilmeisen aiheellinen. Eläkeiän 
nostaminen on varmasti osa ratkaisua, 
mutta sen lisäksi suurempaa keskustelua 
toivoisi työssä jaksamisesta ja työhyvin-
voinnin lisäämisestä. Virallisella eläke-
iällä on vain vähän merkitystä silloin, 

jos uupumus, mielen sairaudet tms. vievät pois työelämästä 
jo matkan varrella.

Työelämä vaatii enemmän
Tuskin kukaan kiistää sitä, että työelämä vaatii nykyisin 
paljon enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sit-
ten. Jatkuva tehokkuuden lisäämisen ja paremman kilpai-
lukyvyn vaatimus, työpaikan epävarmuus ja pätkätyöt syö-
vät jaksamista. Työpäivät venyvät ja teknologian myötä 
työt tulevat entistä helpommin kotiin. Perhe ja parisuhde 
kärsivät. Huono omatunto nakertaa mieltä niin kotona 
kuin työpaikalla. Ei ihme jos jatkuva riittämättömyyden 
tunne stressaa, uuvuttaa tai jopa voittaa kokonaan.

On selvää, että työllä ja sen sisällöllä on suuri merki-
tys ihmisen jaksamiselle. Mutta perusta hyvälle elämälle, 
myös sen onnellisuudelle ja jaksamiselle luodaan kotona. 
Pieni lapsi tarvitsee vanhempiaan ja heidän huolenpito-
aan. Lapsi tarvitsee aikaa vanhempiensa kanssa ja lapsi tar-
vitsee vanhemman, joka työpäivän jälkeenkin jaksaa rakas-
taa ja asettaa rajoja. 

Kasvattajan rooli on haasteellinen
Jos on työelämä muuttunut vaativammaksi, niin samoin 
on käynyt myös kasvattamiselle. Erilaisten virikkeiden, 
houkutusten, vaihtoehtojen ja neuvojen määrä on val-
tava. Mikään kodin seinien ulkopuolella ei tue juuri sel-
laista maailmankuvaa tai arvomaailmaa, jonka vanhemmat 

haluavat omalle lapselleen an-
taa. Johdonmukaisena ja vah-
vana pysyminen niin uhma- 
kuin murrosiänkin aikana 
vaatii paljon. Ja liian usein 
vanhemmat, vaikka heitä olisi 
kaksikin, ovat tämän tehtävän 
kanssa kovin yksin.

Viisas työnantaja ymmärtää, 
että työntekijä on ennen kaikkea ih-
minen. Mies tai nainen, jonka elämässä on, tai ainakin 
pitäisi olla paljon muutakin kuin työ. Viisas työnantaja 
ymmärtää, että ollakseen paras mahdollinen työntekijä, 
ihminen tarvitsee hyvin johdetun työn ja kohtuullisen 
työmäärän lisäksi aikaa lepoon ja virkistäytymiseen. Viisas 
työnantaja tietää, että mahdollistaessaan esim. joustoilla, 
työmäärän kohtuullisuudella tai aikatauluilla työnteki-
jän edellytyksiä hoitaa lapsiaan, vanhempiaan tai pari-
suhdettaan, hän lisää työntekijän hyvinvointia ja itse asi-
assa myös tuottavuutta. Liian tiukoille vedettynä kukaan ei 
pysty saamaan itsestään irti koko potentiaalia.

Ja mahdollistaessaan kohtuullisen tasapainon työn ja 
perhe-elämän kesken viisas työnantaja ei vain turvaa omaa 
etuaan. Hän samalla edesauttaa sitä, että kasvavilla lapsilla 
on edellytykset hyvään lapsuuteen ja sen myötä terveeseen 
ja hyvään aikuisuuteen. Myös työntekijöinä. 

 

HANNA MARKKULA-KIVISILTA

PÄÄSIHTEERI

PELASTAKAA LAPSET RY
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ymmärtää



Likkojen 
lenkki, 

Tampere la 24.5.2014 
klo 12–18 

Tampereen stadionilla (Ratina) 
mukana viihdyttämässä ovat Juha 

Tapio sekä Jesse Kaikuranta. 

Reittivaihtoehtoina 3 km ja 8km.  

Iloinen Naistentapahtuma juostaan 
upeissa Pyynikin ja Pyhäjärven 

maisemissa, mukaan toivotetaan 
kaikki liikunnasta ja hauskasta 

yhdessäolosta kiinnostuneet likat! 

Omavastuuosuus 10 euroa  
kun ilmoittautumiset  28.3.2014 

mennessä tämän jälkeen  
omavastuu 15 euroa 

30.4.2014 saakka. Ilmoittautumiset 
sähköpostiositteeseen:  

nina.soderhjelm@erto.fi

Ilmoitathan yhteystietojesi lisäksi 
syntymävuotesi, reitti vaihtoehdon 

sekä juoksetko vai käveletkö. Muista 
ilmoittaa meille paitasi koko (koot 
muotoonleikattu ladyfit S/M tai L/
XL tai suora malli L, XL tai XXL).

Ilmoittautuminen on sitova ja 
samalla sitoudut noudattamaan  
yhdistyksemme tilaisuuksien 

peruutusehtoja

Ilmoittautumisen vahvistat 
maksamalla omavastuuosuuden 

Erityistoimihenkilöt ET ry:n  
tilille Danske Bank  

FI57 8000 1201 3824 71  DABAFIHH   

”Mitä jäbät  
duunaa?”
Tahtoisimme innostaa  

miehiä mukaan yhdistyksen 
aktiivitoimintaan. 

Mikä saisi sinut  
innostumaan siitä?

 
Kerro toiveesi Kimmolle siitä,  

minkälaista toimintaa 
yhdistykseltämme haluat? 

 
Vinkit osoitteeseen  

kimmo.jamsa@erto.fi 
 

Vuoden 2014 ammatilliset koulutukset  
erittäin edulliseen jäsenhintaan!

Katso lisätiedot ja tutustu tarjontaamme:

www.emma-akatemia.fi

Lisäpaloja työelämään!

Tulossa 
Jo perinteeksi muodostunut Jäsenforum  
pidetään 4.–5.10. Lappeenrannassa. 
Forum on tarkoitettu kaikille aktiivisesti 
työelämässä mukana oleville. Ohjelmaa 
valmistellaan parhaillaan. Jos sinulla 
on ideoita ohjelman suhteen, lähetä 
viestiä tapahtumasta vastaavalle Laura 
Puustiselle laura.puustinen@erto.fi.
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 29.11. Lahdessa.
 

Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme sekä 
sähköisessä jäsenkirjeessä.
 

Siirrymme yhä enemmän viestimään 
sähköpostilla, onhan sähköpostiosoitteesi 
ERTOn jäsenrekisterissä. Jos ei, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi toimistolle 
osoitteella jasenpalvelu@erto.fi
 

Tiesithän, että 
lähetämme myös toimialoittain 

kohdennettuja viestejä ja kutsuja.  
Olethan ilmoittanut toimialasi 

ERTOn jäsenrekisteriin. Toimialasi 
määräytyy työnantajasi toimialan 

mukaan esim. kuntosali, vuokratyö, 
eläinklinikka jne.  

https://mail.erto.fi/owa/redir.aspx?C=F6yjggEbB0q4IqM54_abR4uyYfJIA9EIgeYHkkvksK47y9VTMuM-mz-l1LQht4JNlQ4sHrXo4uA.&URL=mailto%3anina.soderhjelm%40erto.fi


Hip hurraa- kiljaisin, kun posti toi 
tiedon, että pääsemme avopuo-
lisoni kanssa ET:n kautta viettä-

mään hyvänolonviikkoa.
Niinpä sitten ma 4.11. auton nokka 

kohti Joensuuta, jonka lähitienoolla 
Polvijärven Lomakeskus Huhmari si-
jaitsee. Koko automatkan sää oli tum-
manpuhuva ja sateinen, mutta odotus 
mukavasta lomasta kutitti mukavasti 
vastanpohjaa.

Saavuttuamme Huhmariin ja mök-
kimajoitukseen asettautumisen jäl-
keen oli sitten tutustuminen Huhma-
riin ja Huhmarisvaaraan, josta meille 
kertoi toinen ohjaajistamme eli Voitto 
”Vote” Parikka.

Lupsakkaa lomailua
Lupsakkaastihan loma alkoi tutustuen 
uusiin ihmisiin, (joita oli runsaasti 
mukana) lomapaikan tarjoamisiin 
että päivien ohjelmiin infotilaisuuden 
myötä sekä ohjaajiimme, jotka tietty 
olivat savolaisia, mistä tulikin mie-
leeni sanonta ”vastuu on kuulijalla”.

Tiistaina aloitimme Voten joh-
dolla (tässä vaiheessa seuraan liit-
tyi myös toinen ohjaajamme Seppo 
”Sepi” Voutilainen) aamujumpan ul-
kosalla, jonka jälkeen  olympialaiset 
(tikanheittoa, pienen lenkin kävely, 
frispeenheittoa, ympyrän sisällä ole-
vaan ämpäriin pallon heittoa). Tämä 
oli hyvää hetkeä tutustua muihin lo-
maviikolla olijoihin. 

Lounaan jälkeen meille tarjottiin 
ravintoiskua, vesijumppaa sekä vielä 
iltahämärissä lyhtybingoa. Lyhty-
bingo olikin mukava laji, alueelle oli 
eri paikkoihin viety kynttilälyhdyt, 
joissa oli lapulla eri kirjaimia ja mei-
dän piti löytää saamistamme lapuista 
omat kirjaimet lyhdyistä. Oli aivan 
upeaa ulkona olemista.

Pyökerin Seija oli järjestänyt 
ET:läisille iltakahvihetken kabinet-
tiin, jonne hän oli tuonut myös meille 
pienet ”lahjat”.  Siinä kahvia lipittä-
essämme Seija kertoi, että tämä oli 

HYVÄNOLONVIIKKO LOMAKESKUS HUHMARISSA 4.–9.11.2013
ensimmäinen kerta ET:n aikana eläke-
läisille suunnattu lomaviikko. Myös 
kerroimme kuka ja mikä olen ja sa-
malla muisteltiin, missä olisimme ai-
kaisemmin nähneet ja niin ilta kului 
mukavasti rupatellen.

Keskiviikkona aloitettiin Huhma-
risvaaran 3 km:n reitti sauvakävellen 
Sepi ohjaimissa. Menimme jumppa-
salille ulkoilun jälkeen lihaskunto-
jumppaan, josta juohevasti lounaalle.

Kyykkäpeli sekä tietokisat kesära-
vintolassa kuuluivat myös keskivii-
kon iltapäivän ohjelmaan. Päivälli-
sen jälkeen riennettiin jumppasaliin 
pelaamaan seurapelejä. Jumppasaliin 
oli koottu pöydälle sählymailoja ja 
palloja sekä lattialle maalit, joten tie-
tysti arvelimme, että Vote pistää mei-
dät pelaamaan, mutta kuinkas sitten 
kävikään. Vote nosti pöydän keskelle 
salia ja siihen päälle vanhan jalkapal-
lopöytäpelin ja niin aloimme pelata 
eri joukkueilla peliä. Se oli tosi haus-
kaa kun ”vanhat” ukot ja akat yrittivät 
tehdä maaleja, tulipa joukostamme 
muutama mahtisanakin pelin tuoksi-
nassa, mutta nauraa saimme ja viettää 
aivan mahtavan illan.

Torstaiaamu alkoi enteillen muka-
vaa päivää, aurinkokin pilkisti, mutta 
kohta sitten alkoi sataa tihuttaa. Käve-
lylenkin teimme aamusella ja sen jäl-
keen venyttelyä sisätiloissa että taas 
syömään.

Iltapäivällä Sepi ja Vote vetivät po-
rukallemme resukapulapeliä (mölkyn 
tapainen), jonka pelin jälkeen siir-
ryimme rantagrillille nuotiokahville. 
Siinä kahvia odotellessamme ja järveä 
sekä nuotioa ihaillen laulelimme van-
hoja lauluja sekä tietty nuotiolaulun. 
Voi kuinka se kahvi maistui ulkoil-
massa, aivan mahtavaa.

Päivällisen jälkeen illanvietto audi-
toriossa, missä Sepi jakoi olympialais-
ten voitot sekä kaikille kunniakirjat. 
Osallistujien joukosta eräs rouva Ka-
jaanin eläkeläisistä esitti Kalevalasta 
Ainon tarinaa, kuulimme Valkeakos-

kelaisen Heikin turinoita, Keravalta 
Tellervon tarinaa WC;stä, ET:läisen 
Marjatan tarinan radion rinnakkais-
ohjelmista ym. ja päätimme muka-
van illan yhteislauluilla.

Sitten oltiinkin jo perjantaissa eli 
viimeisessä toimintapäivässä. Vote 
oli tilannut bussin ja niin meitä lähti 
36 lomalaista viettämään aikaa Joen-
suussa. Joensuussa meitä oli vastassa 
kaupunkiopas, joka kierrätteli meitä 
pitkin ja poikin Joensuuta, kävimme 
mm. kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Loppuajan Joensuussa vietimme ns. 
vapaasti eli tutustuimme taitokortte-
liin, markkinoihin ym. Paluu oli tie-
tysti niin, että ehdimme lounaalle.

Iltapäivällä Vote piti luennon ”fyy-
sisen kunnon vaikutuksesta henki-
seen tilaan”, ja tämän luennon myötä 
hyvästelimme Voten. Luennolta siir-
ryimme juoheasti kolmessa eri ryh-
mässä Sepin ohjaamaan rentoutuk-
seen. Tämän jälkeen kiittelimme 
Sepiäkin mahtavasta viikosta ja että 
saimme viettää niin lupsakkaan haus-
koja hetkiä heidän ohjauksessaan ul-
koillen ja myös sisätiloissa.

Ilmat suosivat meitä koko viikon 
ajan aika mukavasti. Sadetta kyllä oli, 
mutta siirtyessä ulkotiloihin kävi mel-
kein aina tuuri, ettei sillä hetkellä sata-
nut, joten saimme nauttia ulkoiluhet-
kistä juurikaan kastumatta.

Kotiin päästyämme olimme tosi tyy-
tyväisiä viikon antiin ja totesimme tä-
män olevan ihana tapa viettää aikaa 
mukavien uusien tuttavuuksien kanssa 
ja samalla hoitaa kuntoa. Varmaan ajat-
telemme usein tätä viikkoa, joka saa 
hymyn suupieliimme. Suosittelen kai-
kille eläkeläisille tällaista hyvänolon-
viikkoa ja itsekin tulen uudelleen yrit-
tämään jonkun vuoden jälkeen pääsyä 
vielä osallistumaan tällaiseen. Paljon, 
paljon terveisiä teille mukanaolleille ja 
hyviä eläkepäiviä ja toivottavasti näh-
dään samoissa merkeissä.  

MARJATTA PEIPONEN TAMPEREELTA
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Hyvinvointilomat ry aloitti toimintansa vuonna 2012, kun neljä pitkään toimi-
nutta järjestöä eli Kotien Puolesta Keskusliitto, Lomakotien Liitto, Maaseutuväen 
kunto- ja virkistyslomasäätiö ja Perhelomat yhdistivät tuetun lomatoiminnan. 

Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on tarjota kodin ulkopuolinen lomamah-
dollisuus niille perheille ja aikuisille, joilla ei muuten välttämättä olisi mahdol-
lisuutta lomaan.

Loma on irtiotto arjesta. Lomalla virkistytään, tutustutaan uusiin ihmisiin, 
opitaan erilaisia tietoja ja taitoja sekä koetaan elämyksiä.

Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. 
Loma on yleensä kestoltaan viisi täysihoitovuorokautta. Lomaviikon ohjelman ta-
voitteena on lisätä hyvinvointia.

Lomille hakeminen tehdään sähköisesti Hyvinvointilomien kotisivuilla tai toi-
mistolta tilattavalla lomakkeella. Tuetulle loma voi päästä joka toinen vuosi

Hyvinvointilomat järjestää tuettuja lomia lähes 40 lomakohteessa eri puolilla 
Suomea. Lomakohteina on lomakoteja ja -keskuksia, kylpylähotelleja ja urheilu-
opistoja.

Vuonna 2013 Hyvinvointilomat järjesti 700 tuettua lomaviikkoa ja lomalaisia 
oli 22 000. Hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä.

Raha-automaattiyhdistys tukee tuetun lomatoiminnan järjestämistä.
Tuetuista lomista noin puolet toteutetaan yleisenä hakuna. Näille lomille voi 

hakea jokainen Suomessa asuva henkilö. Yleisessä haussa olevia lomia markki-
noimme lomaesitteessä, lehdissä, kotisivuilla ja netissä.

Yleiset hakuajat ovat:
• marraskuu (tammikuu – toukokuu)
• maaliskuu (kesäkuu – syyskuu)
• elokuu (lokakuu – joulukuu)

Jos joku lomaviikko ei täyty varsinaisen hakuajan puitteissa, niin loma laitetaan 
jatkohakuun mm. Hyvinvointilomien kotisivuille.

Kohdennettu haku/ryhmäloma toteutetaan yhteistyössä erilaisten yhdistys-
ten ja järjestöjen kanssa, kuten  ammattiliitot ja –osastot sekä eri sosiaali- ja ter-
veysjärjestöt. Kohdennettujen lomien hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen 
lomajakson alkamista. Kohdennettuja lomia markkinoidaan järjestöjen ja yhdis-
tysten omissa medioissa, lehdissä yms. Yhdistykset tekevät varauksia ryhmille vii-
meistään syyskuussa seuraavan vuoden osalta.

Lisätietoja: Hyvinvointilomat ry
www.hyvinvointilomat.fi

toimisto@hyvinvointilomat.fi
010 830 3400 (arkisin klo 9.00–12.00)
Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki

SOSIAALISEN 
LOMATOIMINNAN 
PERIAATTEITA
RAY tukee sosiaalista lomatoimintaa stra-
tegiansa mukaisesti vahvistaakseen ter-
veyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Strate-
gialinjan tavoitteena on edistää ihmisten 
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, 
vahvistaa sosiaalisia verkostoja ja yhtei-
söllisyyttä, muodostaa terveydelle ja sosi-
aaliselle hyvinvoinnille suotuisia elämän-
piirejä ja sosiaalisia toimintaympäristöjä 
tai antaa turvaa elämän muutoksiin liitty-
vissä tilanteissa. 

Mitä on sosiaalinen lomatoiminta? 
Sosiaalinen lomatoiminta on irtiotto ar-
jesta, se on omaehtoista ja vapaaehtoista. 
Lomatoiminnan tavoitteena on tukea jak-
samista ja voimaannuttaa osallistujia. 

Keskeistä sosiaalisessa lomatoimin-
nassa on ohjelmallisuus ja ryhmämuotoi-
suus. Ohjelma on suunniteltu etukäteen 
ottaen huomioon osallistujien tarpeet, 
toimintakyky ja muut erityispiirteet. 

Lomatoiminnan asiakkaat 
Asiakasvalintaa säätelee erityisesti laki 
raha-automaattiavustuksista (1056/2001), 
15 §. ”1) ottaa asiakkaita valittaessa huo-
mioon palvelun tai tuen tarvetta osoitta-
vat sosiaaliset ja  terveydelliset tekijät tai 
asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistalou-
dessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön tulot sekä ai-
empi osallistuminen vastaavaan avustet-
tuun toimintaan.” 

Loma on omia voimavaroja vahvistavaa, 
mutta se ei ole kuntoutusta tai hoitoa. Lo-
mapaikassa ei näin ollen toteuteta varsi-
naisia kuntoutus- tai hoitotoimenpiteitä, 
eivätkä terveydenhoitohenkilökunnan vas-
taanotot kuulu lomatoimintaan. 

LÄHDE: WWW.RAY.FI

ELÄMYKSIÄ TUETULTA 
TÄYSIHOITOLOMALTA 
– nyt on aika hakea Hyvinvointilomien kesän lomille
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HYVINVOINTILOMA ET RY:N 
SENIOREILLE 6.–11.10.2014 
IKAALISISSA

Loma toteutetaan täysihoidolla sisältäen aamiaisen, lounaan ja päivälli-
sen sekä lomaohjauksen. Ohjelmassa on monipuolista ja seniori-ikäisille 
suunnattua ohjelmaa. Omavastuu on 25 €/hlö/vuorokausi, yhteensä vain 
125 euroa. Matkakuluista ja mahdollisten retkien lisäkustannuksista loma-
laiset vastaavat itse. 

Ikaalisten kylpylän kotisivuilta löytyy malliohjelma, jolla lomaviikko to-
teutetaan. Kaikki ryhmäläiset voivat halutessaan osallistua myös kylpylän 
Wellness&Sport –ohjelmaan. Ryhmäläisillä on allasosaston ja kuntosalin 
vapaa käyttöoikeus niiden aukioloaikoina.

Ikaalisten Kylpylä sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kyrösjärven ran-
nalla, Tampere-Vaasa-valtatien varrella reilun puolen tunnin matkan 
päässä Tampereelta. Kylpylä on yksi Suomen rakastetuimmista kylpylöistä.
Ikaalisten Kylpylä on myös kuuluisa laajasta viihdetarjonnastaan: siellä 
tanssitaan melkein jokaisena viikonpäivänä, usein tähtiartistien tahtiin!

Ikaalisten Kylpylä on kokonaisvaltaisen wellness-ajattelun keskus, 
jonka monipuolisesta tarjonnasta voi jokainen ammentaa juuri itselleen 
parhaiten sopivat hyvän olon paketit, hoidot ja aktiviteetit. Ikaalisten 
Kylpylän kuntoutumiskeskus tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja niin 
työssä oleville kuin työelämästä jo poisjääneillekin ihmisille.

Hakeminen
Voit hakea lomalle joko yksin tai kaverin kanssa. Jokainen lomanhakija 
täyttää hakemuksen täydellisesti, puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei 
käsitellä. Liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, jos ne halutaan huo-
mioitavan lomakohteessa. 

Hakemukset toimitetaan 27.6.2014 mennessä osoitteella Erityistoimi-
henkilöt ET ry, Lomahakemus, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Hake-
muskaavakkeita saa Seija Pyökeriltä tai voit printata lomakkeen netistä hy-
vinvointilomat.fi/hae lomalle. ET:n lomaviikolle ei voi hakea sähköisesti. 

Lomailijat hyväksyy Hyvinvointilomat ry RAY:n ja STM:n ohjeiden mu-
kaan. ET ry ei osallistu lomalaisten valintaan. 

Hyvinvointilomat ry lähettää lomalaisille kutsun ja laskun. Ikaalisten 
kylpylä postittaa lomalaisille lomaviikon alustavan ohjelman ennen lo-
man alkua. 

Lisätietoja
Lisätietoja Seija Pyökeriltä seija.pyokeri@erto.fi 
puh. 050-5593142. 
Ikaalisten kylpylä www.ikaalistenkylpyla.fi

1. ASKEL 
HYVINVOINTIIN

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT 
ry aloitti toimintansa 1.1.2012. Se järjes-
tää aikuisille työikäisille ja lapsille terve-
yttä edistävää ja toimintakykyä ylläpitävää 
ja parantavaa toimintaa. PHT:n perustivat 
palkansaajalomajärjestöt:
• Akava-järjestöjen Lomayhdistys  

– A-lomat ry
• Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö 

SAL ry
• Toimihenkilölomat – T-lomat ry
 
1.askel-hyvinvointijaksoja on noin 30 koh-
teessa ympäri Suomea. PHT ry on terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö ja Suo-
men sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö. 
RAY rahoittaa PHT:n toimintaa.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki 
www.pht.fi

1.askel-asiakaspalvelu: 
Arkisin kello 9–10 ja 13–15
p. 020 144 1318
asiakaspalvelu@pht.fi

Maila ja Kriistina Oulusta sekä Jatta 
Tampereelta ET:n eläkeläisten Hyvän Olon 
viikolla Huhmarissa marraskuussa 2013.
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RATKAISE RISTIKKO ja lähetä se 27.6.2014 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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LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS 
viikot 35/2014–7/2015 
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 16, seuraavaan lauantaihin klo 12.
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12.

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 8–34 arvottiin 1.12.2013 ja 
viikot 35–52 ja 1–7 arvotaan 6.6.2014. 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:
Sirkka Inkilä, Koivikkotie 1 D 4, 90630 OULU
Email sirkka.inkila@erto.fi 
p. 045-878 8708

Tonttula: Laura Puustinen, Täkykuja 1A2,  
57600 Savonlinna
Email laura.puustinen@erto.fi 
p. 050 541 3688

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN:
Postita mökkivastaavalle, lähetä sähköpostina 
tai täytä hakemus ET:n nettisivuilta www.etry.
fi. Seuraavaan arvontaan hakemuksen tulee olla 
perillä 23.5.2014 mennessä. Arvonta suoritetaan 
6.6.2013

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.com

OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis 
siniharmaa hirsimökki (valm. -89), jossa 
on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, 
kaksi parvea ja sauna. Mökki on tarkoi-
tettu enintään 6 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. Run-
saat harrastusmahdollisuudet.
Lisätietoja www.levi.fi 

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

VIIKKOVUOKRAT:
Olokolo:  
A-kausi 500 € viikot 8–16, 52–1
B-kausi 350 € viikot 2–7, 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 2–7, 23–39, 51
C-kausi 200 € viikot 17–22,  40–50
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