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Reippahasti käypi askeleet… kohti tulevaa: Tuore eläkeratkaisu
ja kiihtyvä työoloihin ja –ehtoihin liittyvä kehitys haastavat
järjestäytymättömiä työntekijöitä pohtimaan omaa tulevaisuuttaan: Miten turvata omaa ammattikehitystä ilman laajamittaista
tukea. Miksi etätyöstä puhuminen on jo vanhanaikaista ja kuinka
vuokratyö ja yrittäjyys ovat ”huomisen sana”. Työelämän kiihtyvä
muutos luo melkoisia haasteita myös mille tahansa ammattiyhdistykselle.

Lämmin kiitos!
Viimekeväisen ERTOn jäsenkyselyn perusteella ERTO
ja ETry ovat pärjänneet vastanneiden mielestänne hyvin. Tällaisessa työmarkkinatilanteessa tekee erityisen
nöyräksi saada näin positiivista palautetta. Tulos nostattaa kysymyksen, miten paljon yhdistyksemme pitää kyetä
jatkossa toteuttamaan, jotta tyytyväisyytenne säilyy, hyvä
jäsenemme! Jäsenkyselyn tuloksista tarkemmin sivuilla nn-nn.
Tänä vuonna ETry:lle valmistuneen viestintästrategian avulla valmistaudumme tulevien vuosien markkinointi- ja viestintätoimiin. Nuoriso- ja
opiskelijatoiminta ovat hyvää vauhtia rakentumassa ja hallitus on jälleen
valmistellut teille esityksen ensi vuoden toimista. Syyskokoukseen osallistuvat päättävät, mitä ja miten ensi vuonna toimimme. Kuten aina, osa hallituksen jäsenistä on erovuoroisia, tänä syksynä myös puheenjohtaja. Tule kokoustamaan, päättämään ja retkeilemään kanssamme, sillä kokouksen
jälkeen suuntaamme kohti Tallinnaa!
Tämän syksyn merkittävin linjaus on syntynyt eläkeneuvottelujen tulos. Tule kuulemaan tarkemmin STTKn ekonomistin Ralf Sundin esitystä
ennen syyskokousta. Ensi keväänä selviää, jatkuuko Työllisyys- ja kasvusopimus maamme yhteisenä työmarkkinapoliittisena runkona. Toivon mukaan näin käy. Olisi melkoinen suo käynnistää paikalliset sopimiset laajalla rintamalla. Jos niin kuitenkin käy, kannattaa valmistautua osallistumalla
ETry:n ja ERTOn koulutuksiin.
Kouluttautuminen on järkevää. ERTO on perustanut jäsenpalautteiden pohjalta EMMA-akatemian. Eri puolilla Suomea tapahtuvalla koulutustarjonnalla voit päivittää ammatillisen osaamisesi perusteita. Jäsenille osallistumismaksut ovat merkittävän edullisia, eivätkä muutkaan hinnat ole
korkeita. Ethän unohda, että ETry tarjoaa lisäksi hyvinvointi- ja työelämäkoulutusta omille jäsenilleen. Seuraa tarjontaamme kotisivuillamme, jäsenkirjeissä ja Facebookissa. Elämän nopeissa käänteissä ensimmäisiä paikkoja, johon uudet yhteystiedot on järkevä ilmoittaa, on Erton jäsenpalvelu.
Merkittävä osa jäsenkyselyyn vastanneista mainitsee, että työtoveri on suositellut ERTOa ja ertolaisia yhdistyksiä, kuten ETryä. ETryn
jäsenhankintakampanja on juuri käynnistynyt ja jatkuu tämän vuoden loppuun. Jos ja kun osallistut tämän syksyn kampanjointiin, muista valjastaa
uusi liittyjä kirjoittamaan jäsenlomakkeen muuta -kohtaan nimesi suosittelijaksi. Näin varmistat osallistumisesi palkintojen arvonnassa ensi kevätkokouksessa. Seuraa myös Erton kampanjointia!
Tapaamisiin viimeistään syyskokouksessa!
TARJA HAILI
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SYYSKOKOUS 29.11.2014
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Helsingissä, Radisson Blu Seaside Hotelli, Ruoholahdenranta 3,
lauantaina 29.11.2014 klo 13.30. Tilaisuus alkaa klo 11.30 Ralf
Sundin luennolla eläkeasioista.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n syyskokoukselle
määräämät asiat.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan aloitteita yhdistyksen
kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. ”Jos jäsen haluaa
jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee
jättää kirjallinen aloite päätösesityksineen hallitukselle viimeistään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.”
Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen
kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä matkalipputoiveesi. Pääkaupunkiseudulta (HelsinkiEspoo-Kauniainen-Vantaa) tuleville ei korvata matkakuluja. Alle 12
euron matkakuluja ei korvata. Korvaus edellyttää osallistumista em.
kokoukseen. Ilman erityisen pätevää syytä kokouksesta pois jääneeltä
peritään jo yhdistyksen lukuun lunastetun lipun hinta.
Ilmoittautumiset 15.11.2014 mennessä paivi.kuosmanen@erto.fi.
Lisätiedot www.etry.fi.
Hallitus

PIKKUJOULURISTEILY 29.–30.11.2014
Syyskokouksen jälkeen on jäsenillä mahdollisuus osallistua perinteiselle
22 tunnin pikkujouluristeilylle Tallink Silja Linen M/S Baltic Queenilla
Tallinnaan. Tallinnassa on mahdollisuus käydä maissa. Laiva lähtee
Helsingistä Tallinnaan la 29.11. klo 18.30 ja Tallinnasta Helsinkiin
su 30.11. klo 12.30 ja on perillä Helsingissä klo 16.00. Risteilyyn
kuuluu majoitus A2-hengen hytissä, buffet illallinen ja aamupala.
Omavastuuosuus jäseneltä on 50 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset 29.10.2014 mennessä paivi.kuosmanen@
erto.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös syntymäaikasi.
Omavastuuosuus 50 euroa on maksettava heti vahvistuksen jälkeen
ETry:n tilille Danske Bank FI57 8000 1201 3824 71 DABAFIHH.
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Lapsi, josta on syytä olla ylpeä

M

issä suhteessa Suomi olisi toisenlainen,
jos ay-liikettä ei tässä maassa olisi ollut?
Vastauksen antamiseksi joudumme spekulointiin ja eri todennäköisyyksien
vertailuun. Jossittelulla on oma paikkansa yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikka pohdintojen tulokset ovat
suuntaa-antavia.
Suhteellisen varmasti voidaan sanoa, että ay-liikkeen yli sadan vuoden
työ näkyy palkka- ja sosiaaliturvajärjestelmiemme tasa-arvossa ja kollektiivisuudessa. Ilman ay-liikettä olisi
todennäköistä, että meillä olisi yksilöllinen työttömyysvakuutusjärjestelmä ja ostoeläkkeet.
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Myös palkkajakauma olisi nykyistä vinompi. Myös työelämän pelisäännöissä olisi selvästi vahvempi isännän
ääni. Meillä olisi vahvojen yhteiskunta: vahvat olisivat aavistuksen verran
paremmassa asemassa ja matalapalkkaiset olisivat nykyistä paljon heikommassa asemassa.
Ilman ay-liikettä solidaarisuus ja
heikoimmista huolehtiminen olisi
paljon enemmän retuperällä kuin se
on nyt. Yhteiskunnan vahvuus perustuu ajatukseen: kaikki pelaa. Koulutuksen tasa-arvo on aivan keskeinen. Yhdysvalloissa vaalitaan myyttiä
juoksupojasta johtajaksi. Siellä se on
vain hieno tarina – ei todellisuutta.
Suomessa ja muissa pohjoismaissa se
ei ole myytti, vaan koulutuksen tasatETra 2/2014

arvo tarjoaa ahkerille ja lahjakkaille
väylän yhteiskunnan huipulle.
Koulutusasiat eivät ole ay-liikkeen
ydinruisleipää, mutta toisessa suomalaisen yhteiskunnan menestyksen kivijalassa eli eläkejärjestelmässä näkyy
ay-liikkeen kädenjälki erittäin selvästi.
Suomalainen eläkejärjestelmä perustuu pakolliseen vakuuttamiseen, joten
eläketurva tulee kaikille kuin Manulle
illallinen. Järjestelmää on rakennettu
vaiheittain yli 50 vuoden ajan osana
työmarkkinaratkaisuja. Eläkejärjestelmämme on ay-liikkeen lapsi.
Järjestelmä turvaa siedettävän turvan työuran jälkeen kaikille. Toinen
vaihtoehto olisi ollut rakentaa eläketurva yksilöllisten ratkaisujen varaan.
Yksilö ostaa varallisuutensa ja ansioi-

densa rajoissa eläketurvansa. On selvää, että tuloksena olisi järjestelmä,
jossa eläkeläisten ansioerot olisivat
nykyisiin nähden moninkertaiset.
Hyvän järjestelmän yksi keskeinen
tunnusmerkki on sen alituinen hienosäätäminen vastaamaan paremmin
ajan haasteita. Suomalaisen eläkejärjestelmän uudistustarve kumpuaa
kahdesta ilmiöstä: epätasaisesta ikäjakaumasta ja eliniän pitenemisestä.

KESTÄVYYSVAJE
Epätasainen ikäjakauma on kansantalouden kannalta pulma. Ilmiölle on
keksitty oman termi: kestävyysvaje.
Taustalla on kaksi asiaa. Sotien jälkeiset suuret ikäluokat ovat olleet kansantalouden kannalta suuri etu tähän
asti kun he ovat olleet työelämässä.
Nyt he ovat siirtyneet ja siirtymässä
eläkkeelle. Myös eliniän nousu pakottaa tarkistamaan eläkejärjestelmää.
Toinen kustannuksia aiheuttava
tekijä on väliaikainen ja toinen näyttää pysyvältä. Suurten ikäluokkien
pullistuma katoaa luonnollista tietää
2030-luvulla, joten sen vuoksi ei tarvitse kiihkoilla. Eliniän piteneminen
näyttää pysyvältä muutokselta. Näinä
aikoina syntyvistä tyttölapsista puolet
elää satavuotiaiksi. Minun lapsuudessani satavuotias oli piirikunnallinen
nähtävyys.

ELÄKEJÄRJESTELMÄN
KOLME TULEVAISUUTTA
Ikäjakauman pullistumiin on eläkejärjestelmässä jo kohtuullisen hyvin
varauduttu. Sen sijaan julkisen sektorin kestävyys on koetuksella väestön
ikääntyessä. Toisin kuin eläkejärjestelmässä, ei julkisella sektorilla ole suuria puskureita kasvavia hoivamenoja
tasaamassa.
Julkisen sektorin hoivalupaus on
paineessa, ei eläkejärjestelmän eläkelupaus. Poliitikot ovat rakentaneet talon hiekalle. Työmarkkinajärjestöjen
rakentama eläkejärjestelmä on pe-

ruskallioon pultattu. Se kestää näissä
myrskyissä. Tätä taustaa vasten on perin erikoista, että nyt käytävissä eläkejärjestelmän hienosäätöä koskevissa neuvotteluissa poliitikot tunkevat
neuvottelupöytään.
Eläkejärjestelmää koskevat neuvottelut saadaan syksyn aikana päätökseen ja uudistukset astuvat voimaan
asteittain vuonna 2017. Koska Ikäjakauman pullistumaan ja eliniän nousuun on jo nyt varauduttu, ei tuleva
remontti tule olemaan suuren suuri.
Eläkejärjestelmän kestävyyttä voidaan parantaa kolmella tavalla. Nostamalla todellista eläkkeelle siirtymisikää, joka nyt on noin 61 vuotta.
Toisaalta voidaan eläkemaksuja nostaa. Kolmas keino on leikata eläkkeiden tasoa. Vaihtoehtoja siis on.
Eläkkeiden tasosta halutaan yleisesti
ottaen pitää kiinni, joten viimeinen
temppu on käytännössä siirretty roskakoriin.
Eläkemaksuja voidaan nostaa,
mutta siihen liittyy yksi ongelma.
Eläkemaksut ovat osa työn hintaa.
Työllisyydellä ja työn hinnalla on negatiivinen korrelaatio. Yhteys on monimutkainen, mutta etumerkistä ei
ole epäselvyyttä. Korkeaa työllisyysastetta olisi syytä tavoitella, sillä se
ratkaisisi kaikki kansantalouden kestävyysongelmat. Eläkemaksuja tulisi
hyvin hellästi korottaa.
Keinovalikoimasta jää jäljelle eläkeiän nostaminen. Olennaista on vaikuttaa todelliseen eläkkeelle siirtymisikään. Jos muut keinot eivät toimi,
on nostettava lakisääteistä alinta eläkeikää, joka nyt on 63 vuotta. Muita
keinoja ovat omasta tahdosta tapahtuva työskentely 63 ikävuoden jälkeen
ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen. Nämä keinot näyttävät jonkin verran toimivan, joten tarve 63
ikävuoden eläkeiän nostamiseen ei
ole pakonomainen. Toki sitä tullaan
nostamaan, mutta melko rauhallisella tahdilla.
tETra 2/2014

SUPERKARTTUMA
Eläkekeskustelussa on viime päivinä
keskitytty superkarttumaan. Työskentely 63 ikävuoden jälkeen kerryttää
eläkettä kolminkertaisesti verrattuna
nuorempana tehtyyn työhön. Vaikka
porkkana on kohtuullisen muheva,
se ei ole riittävästi houkutellut jatkamaan työuria. Meitä siistejä sisätöitä tekeviä eläkejärjestelmä palkitsee
melko mukavasti. Ensin veronmaksajat kouluttavat meidän hyviin töihin, joissa jaksaa paiskia töitä pidempäänkin. Ja kun me näin teemme, me
saamme korotetut eläkkeet.
Töitä 40 vuotta ikävuosien 23 ja 63
välillä tekevä on eläke 64 % palkasta.
Jos sama 40 vuoden työura osuu ikävuosien 28 ja 68 välille, on eläke 79 %
palkasta.
Ei vaikuta ihan reilulta. Tätä yksityiskohtaa tullaan ainakin hienosäätämään.
Suomen eläkejärjestelmä on viimeisenkin remontin jälkeen yksi maailman parhaita: oikeudenmukainen,
kattava, kestävä ja tasa-arvoinen. Tästä lapsesta on syytä olla ylpeä.

RALF SUND
PÄÄEKONOMISTI, STTK
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Eläkeuudistus 2017
– hyvä vai huono?
Syyskuun lopulla palkansaajajärjestöistä Toimihenkilökeskus
järjestömme STTK ja SAK pääsivät työnantajien ja valtion kanssa
sopuun 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta. ERTO on vaatinut
uudistukselta sukupolvien ja -puolten välistä tasa-arvoa sekä
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Miten meni?
Sukupolvet
Voimassa oleva eläkejärjestelmä kohtelee kaltoin nuoria. Laskelmien mukaan nykyjärjestelmässä vuonna 1974
syntynyt maksaa työuransa aikana
eläkemaksuja 21 % enemmän kuin
vuonna 1945 syntynyt. Vastineeksi
mahtimaksuista 1975 syntynyt saa 13
% huonomman eläkkeen. Tätä epäkohtaa eläkeuudistus korjaa. Nuoret
ovat uudistuksen voittajia.

Sukupuolet
Naisten työeläke on tällä hetkellä 79
% miesten eläkkeestä. Tämä on vakava epäkohta, johon ei uudistuksessa saatu parannusta. Jatkossakin
perhevapaista kertyy eläkettä, mutta
ei ERTOn vaatimalla tavalla nykyistä paremmin. Uudistus parantaa sekä naisten että miesten euroeläkkeitä,
mutta ei korjaa naisten prosenttivajetta.
Eläkejärjestelmän edustajat toteavat, että naisten asema uudistuksessa
paranee vahvasti. Tämä johtuu heidän mielestään siitä, että naiset elävät
vanhemmiksi ja ehtivät siten saada
eläkettä miehiä kauemmin. Eläkeiän noustessa miesten eläkeaika lyhenee suhteellisesti enemmän kuin nais-
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ten. Em. pitää kyllä paikkansa, mutta
ei tuo fakta tuo leipää pöytään eikä
mieltä lämmitä.

Eläkekarttumat
Uudistuksen jälkeen eläkettä kertyy
koko työuran 1,5 %. Samalla prosentilla kertyy siis eläkettä 20-, 40- ja 60 –
vuotiaana. Uudistus on tasa-arvoinen
ja parantaa työuran aikaisia eläkekarttumia. Nykyisessä, STTK:n ja SAKn aikanaan sopimassa järjestelmässä, eläkekarttumat ovat 53- ikävuodesta
alkaen 1,9 % ja 63-ikävuodesta 4,5 %.
tETra 2/2014

Eläkekarttumat ikääntyneillä siis huononevat, mutta hekin nauttivat paremmista eläkekarttumista nuorempina. Ikääntyneiden korkeammille
karttumille ei ole mitään yleisesti hyväksyttävää syytä. Esimerkiksi ikääntyneiden korkeammat karttumat eivät
ole pidentäneet työuria tai kannustaneet opiskelemaan. Eläkeuudistuksen
jälkeen työssä pysymiseen kuitenkin
kannustetaan ns. lykkäyskorotuksella,
joka on 0,4 % karttuneesta eläkkeestä
jokaista yli oman eläkeiän työssä jatkettua kuukautta kohden.

TEL-maksu
Eläkeuudistuksen jälkeen palkansaajan maksamaa eläkemaksua (nyt alle 53-vuotiailla 5, 55%) ei vähennetä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Eläkettä siis kertyy jatkossa koko
palkasta. Tämä uudistus on tasaisen
eläkekarttuman kanssa oikeudenmukainen, reilu ja koko kansaa tasapuolisesti kohteleva erinomaisen hyvä uudistus.

Työuraeläke ja työttömyys
Työurien pidentäminen ei ole mahdollista ilman työtä ja työssä jaksamista. Eläkeuudistuksen päätös nostaa eläkeikä vaiheittain 65-ikävuoteen
2025 mennessä ei tuota pidempiä työuria, jos työtä ei ole tai työssä jakseta. Työkyvyttömyystilanteita varten
eläkeuudistus tuo uuden eläköitymismahdollisuuden 38 vuoden ns.
raskaan työn jälkeen. Työuraa laskettaessa huomioidaan perhevapaita
enintään kolme vuotta.
Uudistus säilyttää nykyiset mahdollisuudet työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyys
eläkkeiden euromäärää uudistus
parantaa.

Voitto Suomelle
Eläkeuudistus oli välttämätön Suomen julkisen talouden ongelmien takia. Ilman eläkeuudistusta poliitikkojen pitäisi leikata vuositasolla noin
kaksi miljardia euroa lisää julkisista
palveluista. Viikatteen kohteeksi joutuisivat mm. työttömyyskorvaukset,
terveydenhuoltopalvelut ja muut julkiset hyvinvointipalvelut.
Eläkeuudistuksessa on sekä hyvää
että huonoa. Itse äänestin uudistuksen puolesta STTKn hallituksessa. Uudistuksen tekeminen osoitti Toimihenkilökeskusjärjestömme STTKn ja
SAKn jäsenkunnan vastuullisuuden
yhteisen Suomen rakentajina.

SYL ja SAMOK:

Hei, opiskelijakin saa
eläkettä tulevaisuudessa!
Kannanotto 26.9.2014
Korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
ovat tyytyväisiä siihen, että eläkeneuvottelut on vihdoinkin saatu
päätökseen. Pitkin kesää ja syksyä SAMOK ja SYL ovat tavanneet
neuvotteluosapuolia. Neuvotteluissa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on ollut läpileikkaava teema koko ajan, ja nuorten tavoitteet on otettu vakavasti. Uudistuksen myötä työeläkejärjestelmä on vakaammalla pohjalla, kun sekä eläkeikä että eläkemaksut
nousevat.
Korkeakouluopiskelijoiden luottamus eläkejärjestelmään paranee tehtyjen uudistusten myötä. Erityisen hyvänä SAMOK ja SYL
pitävät sitä, että jatkossa eläkettä karttuu koko palkasta. Eläke alkaa
myös kertyä nykyisen 18 ikävuoden sijaan jo 17-vuotiaana. Työelämän laatuun liittyviä konkreettisia parannuksia opiskelijajärjestöt
olisivat halunneet ratkaisuun esitettyä enemmän.
“Eläkejärjestelmän tulevaisuus on meille valtavan tärkeä, ja ratkaisussa näkyy nuorten mielipide vahvasti. Nyt opiskeleville ikäpolville uudistus on positiivinen. Eläkkeen karttumisen alarajan laskeminen 17 vuoteen on nuorille osoitus siitä, että työn tekeminen
kannattaa kaikissa tilanteissa myös oman eläkkeen karttumisen näkökulmasta”, toteaa SAMOKin varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.
SAMOK ja SYL ovat tyytyväisiä myös siihen, että eläkeiän korotusta aletaan soveltaa portaittain jo vuonna 1955 syntyneiden kohdalla.
“Osoittaa vastuullisuutta, että järjestelmän muutokset astuvat
voimaan mahdollisimman pian. Portaittainen nousu tarkoittaa sitä,
että vuonna 1962 syntyneet jäävät 65-vuotiaina eläkkeelle. Olemme
tehneet eläkevaikuttamista jo useamman vuoden ajan, joten olemme tyytyväisiä siihen, että nuoren sukupolven ääni näkyy myös lopputuloksessa”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.
SAMOK ja SYL pitävät nyt saavutettua uudistusta onnistuneena
ja toivovatkin, ettei eläkejärjestelmää lähitulevaisuudessa rukattaisi
turhaan uudelleen. Nyt on saatu aikaiseksi hyvä ja toivottavasti pitkäaikainen tulos, johon opiskelijat voivat olla tyytyväisiä.

JURI AALTONEN
tETra 2/2014
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Margitin kertomus on
yksi esimerkki toimivasta
tavasta siirtymisestä
eläkkeelle. Jokainen peilaa
mahdollisuuksiaan oman
elämäntilanteensa pohjalta
ja tekee omat ratkaisunsa.
Onneksi on erilaisia
mahdollisuuksia eläkkeelle
siirtymiseen. Onhan jokaisen
tarinakin erilainen.

Margitin tie vuorotteluvapaasta
osa-aikaeläkkeelle ja lopulta eläkkelle

M

argit
WesterlundTanner 63 vuotta.
Margit jäi eläkkeelle heinäkuun alusta
2014 Turun Ylioppilaskyläsäätiöstä Rauman Pyysumpun asuntolanhoitajan
toimesta. Kotona Raumalla on puoliso Pasi, jolla on työvuosia jäljellä vielä
muutama ennen 65 vuoden eläkeikää.
Lapset ovat jo lentäneet maailmalle ja
perustaneet omat perheensä. Margit
on tyytyväinen ”fammu”, jonka intohimo metsään ja mereen on ympärivuotista. Usein mukana sienessä ja
marjassa ovat myös lapset ja lasten-
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lapset. Margitin viisi lastenlasta asuvat pääkaupunkiseudulla.
Päättäväisenä nuorena opiskelijana Margit asuessaan Turussa yo-kylä
10 B 2:ssa rohkeasti kysyi töitä Turun
Ylioppilaskyläsäätiöstä. Pontta antoi
niukka ruokaraha, opiskeleva puoliso
ja pienet lapset. Töitä luvattiin kahdeksi viikoksi ja Margit asettautui pieneen arkistohuoneeseen käsin kirjoittamaan laskuja. Kaksi viikkoa TYS:llä
venähti lopulta 37,5 vuodeksi.
Vuonna 1978 Margit muutti perheineen Raumalle, jonne TYS:lle oli
juuri valmistunut opiskelija-asuntola.
Tähänkin elämänsä vaiheeseen Margit
tETra 2/2014

itse aktiivisesti vaikutti ehdottamalla
työnantajalle, että uusi asuntokohde
varmasti tarvitsee oman asuntolainhoitajan ja että tässä teille olisi sellainen. Perhe asui itsekin aluksi opiskelija-asunnossa Pyysumpun Rauman
asuntokohteessa.
Opiskelijat nauttivat Margitin perheen palveluista öin ja päivin. Perheen olohuoneen pöydällä kirjoitettiin vuokrasopimuksia ja yölläkin
joskus haettiin avaimia. Margitin luo
oli helppo tulla. Margit itse koki tämänkin ajan erittäin antoisana ja lasten kanssa juttuja opiskelija- asumisen
pyörteissä elämisestä on riittänyt ker-

rottavaksi aina nykypäiviin asti. Hyvä
huumorintaju on ominaista Margitin
luonteelle. Myöhemmin perhe osti oman talon parin kilometrin päästä asuntolasta.

Oma elämäntilanne ja
tytär innoitti hakemaan
vuorotteluvapaata
Margit oli miettinyt jo asiaa jo etukäteen, mutta lopullisen sysäyksen
vuorotteluvapaalle lähtemiseen antoi
tytär Jenni, jolla oli pieni poika ja Jennille tehty yllättävä työtarjous. Jenni
ehdotti äidilleen voisiko mietitty vuorotteluvapaa alkaa nyt, kun tyttärenpoika tarvitsee hoitajaa. Margit alkoi
hoitaa lastenlastaan ja matkusti pääkaupunkiseudulle viikoittain Raumalta. Alkoi uusi mielenkiintoinen vaihe
elämässä.
Työantajan kanssa asia saatiin helposti sovittua ja ensimmäinen 9 kk
vuorotteluvapaa alkoi. Sitten tyttärelle syntyikin jo toinen lapsi ja uuden 3
kk jakson Margit ja Pasi viettivät osit-

tain Eurooppaa kiertäen ja matkaten
pojan perheen luo Roomaan.
Siinä kierrellessä autoillen Eurooppaa tuli käytyä myös Budapestissä ja
monessa ikimuistoisessa kaupungissa
matkasta ja maisemista nauttien. Nämäkin muistot syntyivät vuorotteluvapaan seurauksena.

alussa. Aikaa on nyt mukavasti lapsenlapsille ja harrastuksille.
Varsinaisen eläkkeen hakuprosessi
oli Margitin mielestä yllättävän helppo. Työnantajalta jopa tuli eläkepaperit niin valmiiksi täytettynä, että lähinnä allekirjoitus puuttui. Eläkkeen
saaminen ei kestänyt pitkään.

Vuorottelupvapaan hakeminen
oli yllätävän helppoa

Eläkkeellä omilla ehdoilla

Margit koki, että vuorotteluvapaan
hakeminen sujui todella helposti ja
80 % palkasta jäi kuitenkin sen verran käteen, että sillä sai sopivasti säästämällä elettyä. Työantajakin suostui
vuorotteluvapaaseen ongelmitta. Ensimmäinen jakso oli 9 kk ja loput 3 kk
pidettiin vielä erikseen. Kokonaisuudessa täysi vuosi eli 359 päivää.

Eläkeeellä oloa voi
harjoitella osa-aikaisesti
Margit jäi aluksi osa-aika eläkkeelle
joulukuun 2013 alusta ja lopullisesti eläkkeelle vuoden 2014 heinäkuun
tETra 2/2014

Margit kehuu eläkkeellä oloaan. Tarve päästä hoitamaan lapsenlapsia on
merkinnyt Margitille erityisen paljon.
Nyt kun lapsenlapset ovat vielä sen
ikäisiä, että fammulla on tärkeä rooli
heidän elämässä, on aika nauttia näistä tärkeistä ihmissuhteista. Se on sijoitusta tulevaisuuteen.
Margit sanoo olleensa onnellisessa asemassa, kun on saanut tehdä antoisaa ja mukavaa työtä. Eläkkeelle
jäi paljon paukkuja siitä, että hän sai
työskennellä nuorten aktiivisten asukkaiden kanssa.
HAASTATTELUTEKSTI: TIINA IMMONEN
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Vuorotteluvapaan ehdot
muuttuivat 1.9.2014

V

uorotteluvapaalle voi
jatkossa päästä 16
vuoden työhistorian jälkeen aiemman
10 vuoden sijasta. Lisäksi lainsäädäntöä
muutettiin niin, että
muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä
tehty työ otetaan huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.
Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.
Vuorotteluvapaalle jäävälle asetettiin yläikäraja, joka on tällä hetkellä 60 vuotta. Yläikäraja ei tule koskemaan ennen vuotta 1957 syntyneitä.

VANHAN JA UUDEN JÄRJESTELMÄN VERTAILUA
EDELLYTYS

VANHA

UUSI

Vapaalle jäävän työ
historia edellytys

10 vuotta

16 vuotta

Vapaan kesto

90–359 päivää

100–360 päivää

Vapaalle jäävän
yläikäraja

Ei

Vapaa aloitettava ennen kuin täyttää
60 vuotta

Sijaisen työttömyys

1 päivä riittää

90 päivää viimeisen 14 kuukauden
aikana ja vähintään i päivä välittömästi
ennen vapaan aloittamista
Poikkeukset, joissa 90 päivää ei
edellytetä:
• alle 25-vuotiailta sijaisilta
• alle 30-vuotiailta vastavalmistuneilta
sijaisilta (alle vuosi ammatillisen
tai korkeakoulututkinnon
suorittamisesta)
• yli 55-vuotiailta sijaisilta

Sijaista koskevat edellytykset
Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90
kalenteripäivää ennen työsuhdetta.
Työttömyyden keston lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden
14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30 –vuotiaista työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai
korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden
päivän työttömyys riittää myös, jos
sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25 –vuotias tai yli 55 –vuotias.
Aiemmin lainsäädännöllä edellytys
täyttyi, jos sijainen oli ollut työttömänä yhden päivän.
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Vuorottelukorvauksen
muut muutokset
Vuorotteluvapaan kesto muutettiin
nykyisestä 90–359 kalenteripäivästä
100–360 kalenteripäivään.
Työnantaja ja vuorottelija voivat
vapaan alettua muuttaa joustavammin vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia.
tETra 2/2014

Vuorotteluvapaa-asiakirjojen toimittamista koskevia ehtoja väljennettiin.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan
Vuorotteluvapaan tavoitteena on
edistää työntekijän työssä jaksamista ja työttömän työnhakijan työllistymistä. Vapaan saa edelleen käyttää,

Vapaan saa
edelleen käyttä
ä
miten haluaa.

VUOROTTELUVAPAAN SAAJAT
HELMIKUUSTA ELOKUUN 2014:
helmikuu

92

maaliskuu

95

huhtikuu

104

toukokuu

108

kesäkuu

116

heinäkuu

132

elokuu

133

miten haluaa. Jatkossakin uudelle
vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan
viisi vuotta töissä. Myös vuorotteluvapaasta maksettavaa korvaus säilyy ennallaan. Vuorottelukorvauksen suuruus on työhistoriasta riippuen joko
70 prosenttia tai 80 prosenttia siitä
työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.

Voimaantulo
Lakimuutokset eivät koske sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos vuorotteluvapaasta on sovittu ennen syyskuun 2014 alkua ja
jos vuorotteluvapaa alkaa vuoden
2014 loppuun mennessä.

Vuorotteluvapaa
mahdollisti
kesäloman
P

itkään samassa työpaikassa olleena ja työn kesäpainotteisuuden
vuoksi vuorotteluvapaa antoi
mahdollisuuden lepoon, virkistäytymiseen, siivoamiseen,
matkustamiseen ja kesälomaan.
Normaalisti kesälomani ajoittuvat kevääseen tai syksyyn ja ajatus keskikesän lomasta innosti
myös. “Vapaus” alkoi ET:n matkalla
Budapestiin huhtikuun lopulla 2013
ja päättyi marraskuun alussa. Matka jatkui
saman tien Budapestista Pariisiin tyttären luo vierailulle nyt
kun aikaa oli. Pariisissa tuli vierailtua myös uudelleen syksyllä ennen työhön paluuta.
Vuorotteluvapaalle oli suunniteltu pari projektia mutta
muuten aika meni päivä kerrallaan. Aamulla kun katsoi ikkunasta ulos, sataako vai paistaako alkoi päivän tekemiset tai
tekemättä jättämiset hahmottua. Keittiöremontti oli suurin
selkeästi aikataulutettu projekti ja työn ohessa sen läpikäyminen olisi ollut mahdotonta.
Toinen projekti oli vanhan 2-kerros aitan siivous, jossa oli
usean vuosikymmenen aikana varastoituja kirjoja, huonekaluja, vaatteita, leluja, lasten koulukirjoja ja muita tarvikkeita. Saatoin istua aitassa selaamassa omia ja lasten piirustuksia, kouluvihkoja ja muita dokumentteja useita tunteja, tippa
silmässä ja historian havinaan tuudittautuneena; aikamoinen
perheen aikamatka…
Kaiken kaikkiaan vuorotteluvapaa oli antoisa, rentouttava ja suositeltava. Ainoa asia mikä harmitti oli, etten ollut
koko vuotta!
PÄIVI RUUSKANEN
SAVONLINNA

tETra 2/2014
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ASLAK-kurssilta eväitä
työssä jaksamiseen

A

SLAK on ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on
työelämässä
oleville
tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. ETry:läisille
on järjestetty yhdistyskohtaisia kursseja Siuntiossa, Päiväkummussa Karjalohjalla ja nyt Hotelli Herttuassa
Kerimäellä. Seuraavassa kurssilaisten
kuulumisia.
Meidän Aslak-kurssillemme osallistui 10 henkilöä: Evy, Sirkka, Tarja, Sari, Marjo, Ritva, Rita, Tiina,
Soili ja Satu. Olemme kotoisin Porista, Turusta, Haminasta, Harjavallasta, Imatralta, Kiteeltä, Helsingistä,
Riihimäeltä ja Kirkkonummelta. Työskentelemme mm. isännöintitoimistoissa, toimistosihteereinä ja kirjanpidon ammattilaisina eli kaikki tekevät
jossain muodossa toimistotyötä.
Ensimmäinen kurssijaksomme oli
3 päivää helmikuun lopulla 2014,
paikkana Hotelli Herttua, Kerimäellä.
Ensimmäinen tapaaminen piti sisällään mm. lääkäriin ja sairaanhoitajan
tapaamiset, kuntokartoituksia sekä
ergotestit. Lisäksi tietysti tutustimme
toisiimme sekä taloon ja sen tapoihin.
Kunto tuli tarkistettua monelta eri
kantilta. Samalla tuli hyvinkin selville millaisessa kunnossa sitä todella oli. Joku vähän heikommassa ja joku paremmassa kuin luuli olevansa.
Aslakiin päästäkseen ei tarvitse olla rapakunnossa!
Toinen jaksomme oli toukokuun
puolessa välissä ja kesti viisi päivää.
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Ensimmäisellä Aslak-jaksolla huomasimme muiden kurssilaisten antamia
muistoesineitä. Päätimme kakkosjaksossa kokeilla saven kanssa työskentelyä, joka
oli nousut esiin ryhmäkeskusteluissa. Saviharrastaja Rita kertoi, että saviharrastus
auttaa fyysisesti niska-hartia –vaihoihin, mutta se myös laskee stressitasoa.
Kuvassa olemme vapaa-ajalla tekemässä ET-ryhmän upeaa savityötä muistoksi
Herttuan osaavalle henkilökunnalle. Kuvassa löytyvät vasemmalta oikealle Satu,
Evy, Ritva, Sirkka ja Tarja. Kuvan otti Rita.

Jaksolla katsoimme toistemme tekemiä ergonomiatehtäviä, kuten esim.
video omalta työpaikalta. Kakkososuuteen kuului myös yhteistyöpäivä,
johon osallistui työnantajien edustajia, yhden kurssilaisen työterveyshoitaja sekä ET ry:n edustaja Laura Puustinen. Päivä oli monipuolinen ja antoi
varmasti etenkin työnantajillemme
hiukan selkeämpää kuvaa kurssin tarkoituksesta ja käytännöistä.
Lisäksi kakkosjaksolla teimme fysioterapeutin tentin, jossa selvitettiin
oliko kukin tehnyt edellisellä jaksolla
annettuja tehtäviä sekä kartoitettiin,
onko tehdyt tavoitteet saavutettu ja

mitä vielä tulee tehdä ennen seuraavaa eli viimeistä jaksoa.
Viimeinen jaksomme Aslakista pidetään lokakuussa ja se kestää kolme
päivää. Saa nähdä mitä tuleman pitää. Fiilikset ovat odottavat, ja jännittää onko itsellä tapahtunut kehitystä ja onko asetetut tavoitteet viimein
saavutettu. Myös kurssikavereiden tulokset kiinnostavat.
Olemme olleet Aslakista innoissamme ja on hienoa, että ammattiliitto yhdessä Kelan kanssa järjestää tällaisia. Vaihtoehtopaikkakuntia voisi
olla enemmän, jotta liikkuminen olisi jokaiselle helppoa.

NUORISO

Rakveren linna ERTO Nuorten reissulla syyskuussa 2014.

Elämän oppisopimuskoulutus

N

uorilla voisi sanoa olevan tällä hetkellä kissan päivät: kaikki poliitikoista päiväkodin
täteihin ovat kiinnostuneita nuorista ja heidän tyytyväisyydestään. On nuorisotakuuta, Ruuti
Expoa, Walkers-kahviloita, Nuorisobarometria sekä kaikenlaisia muita mittareita, joilla nuorison tämänhetkis-

tä mielialaa mittaillaan. Onko näistä
mielialojen mittatikuista kuitenkaan
hyötyä? Mitä nuoret itse haluavat ja
miksi sen pitäisi liikuttaa muita?
Nykymaailmaa usein mitataan vertaamalla sitä aikaisempiin vuosikymmeniin: 1960-luvulla nuoriso oli sotaa
vastaan kukkia hiuksissaan, 1970-luvulla soivat taistolaislaulut ja tasa-arvo kun taas 1980-luvun olkatoppatETra 2/2014

ukset ja takatukat olivat niin suuria,
ettei ovista melkein mahduttu sisään.
1990-luvulla Suomessa tanssittiin lamaa karkuun pillifarkuissa ruotsipopin soidessa, 2000-luvulla huokaistiin helpotuksesta kun uusi millenium
ei ollutkaan pyyhkinyt kotitietokoneen muistia samaan aikaan kun sosiaalinen media ja Internet lähtivät
hurjaan kilpailuun maailman nuor-
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Joukossa tieto tiivistyy. ERTO Nuoret Rakveren reissulla.

ET ry:n nuoret glamour-risteilyllä kesällä 2014.

ten huomiosta. Ei voida kuitenkaan
sanoa, että 2010-luku olisi jotenkin
helpompi, mukavampi ja rennompi paikka elää. Kun vielä 1990-luvulla teini-ikänsä saavuttaneet pystyivät
vetoamaan myöhäiseen kotiintuloaikaan sillä, että heillä oli jäänyt rannekello kotiin, nykyajan nuorilla kännykästä löytyy GPS-paikannin, kello,
hälytykset, muistutukset, Facebook,
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WhatsApp ja sähköposti tavallista puhelintoimintoa unohtamatta – eipä
jää kovin montaa toimivaa tekosyytä
kenellekään unohtaa tapaamista.
On liian yksinkertaista vain todeta, että nykyajan teknologia helpottaa elämää kun kaiken saa valmiina
tai vähintäänkin nappia painamalla. Nykynuoret eivät siis ole laiskoja
ja saamattomia, koska heillä on käytETra 2/2014

tössään Google ja kaikenlaiset muut
nettitietokannat; päinvastoin, nuorilta vaaditaan entistä enemmän, koska tiedetään, että tietoa on saatavilla
nykyisin entistä enemmän ja nopeammin. Nykyajan nuoret ovatkin jatkuvassa menneisyyden ja tulevaisuuden luomassa ristiaallokossa, koska
on hankala tietää, toimivatko kaikki
aikaisempina vuosikymmeninä hy-

NUORISO
Pieni lunttilista nuorille
eli miksi liittyä ERTOon?

E

Toimintasankari-Nea kohtaa sisäisen
ritarinsa.

RTOn opiskelijajäsenyys on ilmaista. Simppeliä – päätoimisen opiskelun aikana jäsenyys on täysin ilmaista, mutta saat
edelleen kaikki samat edut kuin muutkin jäsenet. Useimmissa liitoissa opiskelijajäsenyyskin maksaa eli tässä säästät selviä seteleitä!
Kun vuokraat kämpän, sille otetaan kotivakuutus. Kun ostat
auton, otat siihen autovakuutuksen. Kun menet töihin, otat itsellesi ”työvakuutuksen” eli liityt ammattiliittoon. Ay-jäsenyys vahtii jäsenen puolesta, ettei työpaikalla tule ylivuotoja, tulipaloja tai
sormi suuhun-tilanteita.
Nuorisotapahtumissa on yksinkertaisesti pirun hauskaa: porukka vaihtuu, mutta bileet jatkuu! Nuorisotapahtumissa myös tapaa
täysin uusia tyyppejä, verkostoituu, ja onpa sitä mukaan mahtunut muutamia romanssejakin.
Nuorisovaliokunta puhuu puolestasi. ERTOn nuorisovaliokunta koostuu jäsenyhdistysten nuorisovastaavista, joiden työhön
kuuluu katsoa, että nuorison ääni tulee kuuluviin niin päätöksenteossa kuin tapahtumasuunnittelussakin. Kun hankitaan jäsenille
halpoja lippuja konserttiin, nuorisovastaavat varmistavat, että ne
eivät kaikki ole lavatanssi-humppa-jenkka-polkka-lippuja vaan sekaan mahtuu myös festarilippuja ja nopeampaakin jytkettä.
Duuni. Työ. Jobi. On sana mikä tahansa, niin töiden saaminen
on vaikeaa. Yksi ammattiyhdistyksen selkeimmistä hyödyistä on
se, että verkostoituessa oman alan työntekijöiden kanssa voi jalan saada helpommin potentiaalisen työpaikan oven väliin. Säästä siis itseltäsi hieman vaivaa!
Kaikkea ei tarvitse osata. Jos et halua lakimieheksi, niin miksi muuten tutkiskelisit yömyöhään netistä lakikirjaa selvittääksesi, onko sinulla oikeus saada lomaa töistä tai palkkaa ylitöistä?
Jos olet ammattiliiton jäsen, kilautat kaverille toimistolla ja kysyt. Ilmaiseksi.

Konsertissa kovaa ja korkealta ET ry nuorten
kanssa.
väksi todetut ratkaisut edelleen tai
toimivatko ne yhdessä uusien elämäntapojen kanssa. Mutta ovatko ongelmat kuitenkin edelleen samoja? Ehkäpä ne ovatkin, mutta niiden vaatetus
on vuosikymmenien aikana muuttunut.
Ammattiyhdistysliike on yksi niitä
asioita, joka on käynyt suomalaisen
nuorison kanssa läpi monen monta

vuosikymmentä. Ay-toiminnan pitkä historia on kuitenkin yksi niistä
syistä, minkä takia nykynuorten saattaa olla hankalaa ottaa siihen kontaktia: ”Eikös ay-toiminta ole vanhojen
pierujen hommaa ja täysin vanhanaikaista?” Ei todellakaan: esimerkiksi
ERTOn yhdistysten hallituksissa istuu
ennätysmäärä nuoria hallituslaisia ja
muutama heistä on jopa oman yhdistETra 2/2014

tyksensä johtopaikoilla. Ay-liike, kuten muukin yhteiskunta, toimii parhaiten silloin kun se on sekoitus uutta
ja vanhaa, kokemusta ja uudistushalua, intoa ja tietoa.
Toukokuussa 2014 STTK järjesti
nuorisoseminaarin Espoon Siikajärvellä, jonne saapui nuoria jäseniä eri
aloilta Suomen kaikista kolkista. Seminaarissa keskusteltiin nuorten tule-
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vaisuudesta jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja siitä, miten
ammattiyhdistysliike pysyisi parhaiten elinvoimaisena tukena kaikille eri ikäryhmille. Kuin yhdestä suusta osallistujat totesivat, että
nuorten on saatava kunnollista
tietoa siitä, miksi ay-liike on edelleen tärkeä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun osallistujat miettivät sitä, miksi he itse olivat alun
perin liittyneet ammattiliittoon
jäseniksi, suurin osa totesi, että se
oli ollut automaattista, koska joko vanhemmat, kaverit tai kollegat olivat puhuneet jäsenyydestä
ja suositelleet liittymistä. Hakukoneet Googleineen ja Bingeineen
eivät siis olleet niitä, joiden avulla tehtiin päätös vaan vanha, hyvän ajan kokemus: ”Tämä toimii,
ota se.”
On tärkeää rohkaista nuoria
kokeilemaan siipiään niin työelämässä, rakkaudessa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin.
Nuoret haluavat vaikuttaa elinympäristöönsä, mutta suositut some-kampanjat saattavat herkästi
tuntua kaukaisilta tai tehottomilta. Nuorille pitää antaa mahdollisuus muuttaa järjestelmää ja omaa
tulevaisuuttaan sisältä käsin. Vastaus ei kuitenkaan ole päätöksenteon vallankumous vaan mentorointi ja eräänlainen elämän
oppisopimuskoulutus, jossa nuoret saavat rakentaa luottamusta omiin kykyihinsä omaan tahtiinsa. Tämä vaatii uskallusta niin
nuorilta kuin varttuneimmiltakin,
sillä molempien osapuolten pitää
pystyä luottamaan toisiinsa; aiemmat sukupolvet ovat onnistuneesti tuoneet meidät tähän päivään, ja nuoriso vie meitä kohti
uusia, jännittäviä ja tutkimattomia vuosikymmeniä.
TEKSTI: TARJA KINNUNEN
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ERTOn kummikoulu
toiminta edistää
työelämätietoutta

V

uoden 2014 alussa käynnistynyt ERTOn ja sen jäsenyhdistysten kummikouluhanke on
uusi opiskelijakonsepti, jonka pääasiallisena tarkoituksena on edistää ertolaisia aloja opiskelevien työelämä- ja
toimialatietoutta. Lisäksi kummitoiminnalla tutustutetaan opiskelijat
ERTOn ja sen jäsenyhdistysten toimintaan, lisätään tunnettuutta ja
vahvistetaan arvokasta oppilaitosyhteistyötä.
Kummikoulutoimintaa toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja -opistojen kanssa muun muassa työelämä- ja kollegaluentojen
muodossa. Luennot tarjoavat ajankohtaista tietoa jatkuvassa muutoksessa olevasta työelämästä ja siellä
noudatettavista normeista. Erityisen
hyödyllistä kummikoulutoiminta on
opiskelijoille, jotka ovat astumassa
työelämään.

Kummikoulutoiminta ohjaa
nuoria kohti hyvää työelämää
Hyvän työelämän pohjana on nuorten tietoisuus työelämän perussäännöistä. Työelämäluennot vastaavat tähän tarpeeseen käsittelemällä muun
muassa työlainsäädäntöä sekä työelämän tapausesimerkkejä.
Omaan alaan pureudutaan syvemmin kollegaluentojen avulla, kun samalla alalla työskentelevät henkilöt
tETra 2/2014

vierailevat kummikouluilla. Kummikouluhanke tarjoaa verkostoitumismahdollisuuden yrityksiin jo opiskeluaikana, mikä on merkittävä tilaisuus
nuorille opiskelijoille.
Työelämävalmiuksien vahvistamisen lisäksi kummikouluhanketta täydentävät erilaiset opiskelijatapahtumat ja kummikoulustipendit.

ET ry Oulun
ammattikorkeakoulussa
Toimihenkilöliitto ERTOn ja ET ry:n
kummikoulutoiminta starttasi vuoden 2014 alussa Oulun ammattikorkeakoulussa yleisellä työelämäluennolla. Työelämäluennolla käsiteltiin
mm. työlainsäädännön perusteita,
työsopimuksen solmimisessa huomioitavia asioita, sekä työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia työelämän
tapausesimerkkejä käyttäen.
Työelämäluentojen lisäksi kummikoulutoiminta sisälsi jäsenyhdistyksen vierailukäynnin OAMKiin keväällä 2014. Vierailun myötä opiskelijoilla
oli mahdollisuus tutustua yhdistyksen
ihmisiin ja toimintaan, sekä saada alakohtaista tietoa ammattilaisten kertomana.
Kummikoulutoiminta jatkuu syksyllä Oulun ammattikorkeakoulussa
työelämä- ja kollegaluennoilla.
KRISTINA DAHLSTRÖM

ETry:n jäsenforum
Lappeenrannassa

E

rityistoimihenkilöt ET ry:n
neljäs jäsenforum pidettiin Lappeenrannassa 4.–
5.10.2014. Forumiin osallistui noin 70 etryläistä
ympäri Suomea. Viikonlopun ohjelmassa oli monipuolisia
asiantuntijaluentoja ja iltaa vietettiin
Lappeenrannan kasinolla. Sunnuntaina tutustuttiin Lappeenrantaan opastetulla kiertoajelulla.
Jäsenforumin aloitti valovoimainen muoti- ja tyylikonsultti Leena
Sarvi. Hän tähdensi sitä, että koskaan
ei saa toista mahdollisuutta luoda ensivaikutelmaa; nopein, varmin ja tehokkain tapa luoda hyvä mielikuva

on pukeutua hyvin. Leenan mielestä pukeutumisessa onnistuu, kun panostaa laatuun ja puhtauteen. On
myös paikallaan muistaa, että tilaisuuden kellonaika, luonne ja osallistujat määrittävät pukeutumisen. Muotitrendejä ei tarvitse orjallisesti seurata
ja muotihan tulee aina uudelleen. Tulevan kauden hitti ovat nahkahousut
ja moneltahan sellaiset löytyvät vaatekaapista. Leenan vinkki ”Valkoinen
paita on paras kasvojenkohottaja” todettiin keskusteluissa toimivaksi.
Leena kertoi osallistujille myös erilaisista vartalotyypeistä ja siitä, miten
kukin voi korostaa hyviä puoliaan.
Korviin jäi myös Leenan lausahdus
tETra 2/2014

tyylikkyydestä: ”Tyylikkyys on sitä, että peittää vartalossaan sen, mistä ei pidä, ja näyttää sen, mistä pitää”. Saimme myös lyhyen opastuksen siihen,
mitä eri värit viestittävät. Kaikkein tärkeimmäksi jäi korviin soimaan kehotus: ”pyri onnellisuuteen”.
Iltapäivän ammatillisia luentoja oli
viidestä eri aiheesta, joista osallistujat
olivat voineet valita mieleisensä. Mukana oli tietoa asianajotoimiston sihteereille, asiaa kiinteistöpuolen ihmisille,
sekä omat osuudet vuokratyöntekijöille ja matkailualan jäsenille, sekä erillinen osuus työhyvinvoinnista.
Lähinnä asianajotoimistojen sihteereille suunnatussa ohjelmaosuu-
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dessa lakimies Herkko Havumäki
valaisi ajatuksiamme siitä, mitä edunvalvoja saa tehdä edunvalvottavan
puolesta ja mitä ei.
Mm. kiinteistökaupat, ositukset ja
perinnönjaot vaativat maistraatin luvan oikeustoimiin, mikäli asiaa ei ole
selvittämässä käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä. Ja näitä asioita ei
tehdä pikaisesti ja kiireellä, vaan aikaa menee viikkoja, jopa kuukausia.
Esityksen jälkeen kävimme vilkasta keskustelua ko. asioista ja totesimme, että asianajotoimistoissa toimitaan tällä hetkellä monilla eri tavoilla.
Kiinteistöpuolen jäsenet kuuntelivat luentoa ja keskustelivat aiheesta ”Taloyhtiö valmistuu putkiremonttiin”. Puhetta johti
ja
ammattitaitoisesti aiheesta luennoi
Jaakko Laksola KIINKO Oy:stä. Luento oli monipuolinen: kuulimme
mm. kulttuurihistorian vaikutuksesta
rakentamiseen, kuntotarkastuksista,
riskienhallinnasta, tiedotuksesta putkiremontin aikana, hankesuunnittelusta sekä projektipankeista. Tärkeitä
kuitenkin on, että koska remontissa
liikkuu isot rahat niin on muistettava
olla tarkkana.
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Isännöitsijänä työskentelevä ETry:n
jäsen Henrik Laukkanen oli tullut
paikalle Lahdesta. Hän piti kiinteistöalalle suunnattua luentoa putkiremontista erittäin ajankohtaisena: ”Kahdessa taloyhtiössä on putkiremontti tehty ja
lisää on tulossa”, hän totesi.
Koska ET ry:n jäsenistössä on myös
vuokratyötä tekeviä jäseniä, olimme
pyytäneet Kelan johtavaa tutkijaa Yrjö Mattilaa kertomaan vuokratyön tulosta Suomeen ja sen vakiintumisesta.
Keskustelu kävi vilkkaana työskentelymuodon hyvistä ja huonoista puolista.
Mattilan mukaan yksi vuokratyöalan erityispiirre on se, että naisvaltaisilla aloilla ei kustanneta työvaatteita eikä anniskelu- ja hygieniapasseja.
Miehisillä aloilla turvakengät, hitsausluokkatodistukset yms. maksaa yleensä vuokrayritys.
Matkailualaan kohdistuvalla luennolla Lappeenrannan kaupungin
edustaja Mirka Rahman selvitteli sitä, mitkä ovat Lappeenrannan matkailuvaltit.
Lappeenrannan sijainti lähempänä Pietaria kuin Helsinkiä on vilkastuttanut kaupungin liike-elämää sekä katukuvaa. Kuntamarkkinoinnin
SM-kisojen 2013 kilpailukykysarjassa voitto meni Lappeenrannan kautETra 2/2014

pungin Hynysenranta-sovellukselle.
Hynysenranta.fi on interaktiivinen
videosovellus, jossa käyttäjä haastaa
Kotiteollisuus-yhtyeen Jouni Hynysen monenlaisiin puuhiin täydentämällä haluamallaan verbillä lauseen:
”Lappeenrannassa ei ainakaan voi…”
Huumorilla höystetty ja aivan uudella
toteutustavalla tehty sovellus on tuomariston mukaan nuorta kohderyhmää hyvin puhutteleva.
Kuntotuskeskus Kruunupuiston
työfysioterapeutti Tuovi Riikilä puhui työhyvinvoinnista – tai Riikilän
mielestä olisi itse asiassa parempi puhua hyvinvoinnista työssä. Alussa pidettiin 10 minuutin pikarentoutushetki, joka virkisti oloa mukavasti.
Hän esitteli Juhani Ilmarisen Työterveyslaitoksella kehittelemää työkykytaloa, jonka perusta on terveys ja toimintakyky; ajatuksena on, että jos
”perusta ei ole kunnossa, vintillä tuulee”. Talon muut kerrokset ovat osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio,
työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen
sekä työkyky.
Ensimmäisen päivän päätteeksi jäsenforumin osallistujat kokoontuivat
kuuntelemaan kun Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen avasi tuoretta eläkeuudistuspaketin sisältöä otsakkeen
”Eläkeuudistus – mikä muuttuu” joh-

dattelemana. Sopimus tulee voimaan
1.1.2017, ja Juri esittelikin laskelmia
eläkeiän noususta ja eläkekertymistä.
Jurin mukaan eläkeuudistuksessa tavoiteltiin yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ratkaisua myös sukupuolten ja sukupolvien välillä.
ETryläisten ilta kului jouhevasti
Lappeenrannan Kasinolla, 101 vuotta
vanhassa idyllisessä puutalossa. Meidät toivotti tervetulleeksi lappeenran-

talainen duo Minna Mänttäri ja Seppo Äikäs. 16-vuotias taikuri Oscar El
Husseini tempasi etryläiset mukaansa taikuuden (vai silmänkäännön) saloihin – mistä ne pallot ilmaantuivatkaan Lauran käteen! Taidokkaiden
savonlinnalaisten taidelukiolaispoikien bändin, Eetu Kinnunen & Illansuu-ensemble, bilemusiikki houkutti
osanottajat parketille riehakkaaseen
”iltajumppaan”.
Sunnuntaiaamuna Juri Aaltonen
muistutti ammattiyhdistysliikkeen arvojen merkityksellisyydestä myös nykyaikana. Samalla hän haastoi aktiivit
ja yhdistykset uudistamaan varsinaisia toimintamuotoja. Erton vastaus
muutokseen on mm. EMMA-akatemia, jolla tarjotaan jäsenistölle työelämässä tarpeellisten perustaitojen valmennusta. Vajaan vuoden toimineen
akatemian kursseille osallistuneiden
palautteet ovat olleet huikeita. Me Ertossa – ja ETry:ssä – haluamme, että
jäsenemme voivat kokea jäsenyyden
merkitykselliseksi.
tETra 2/2014

Aamupäivällä tehdyn opastetun
kaupunkikierroksen jälkeen saimme
perusrokotuksen some-maailmaan
eli Twitteriin, Wikipediaan, Facebookiin ja LinkedIniin. Koulutuksen aikana tehdyn ”viittauskyselyn” mukaan
Johanna Janhosen selvitys tärkeimpien sosiaalisen median välineiden
kehityksestä, merkityksistä ja käyttökelpoisuudesta koettiin erittäin tarpeellisena ja samalla sovittiinkin jo
jatkokoulutuksen toteuttamisesta!
Päivien päätöspuheenvuoron käytti Tarja Haili. Tarja tähdensi laajan aktiivisuuden merkitystä edunvalvonnassa erityisesti sopimuksettomilla
aloilla. Tarja muistutti myös ETry:n
piirissä käynnissä olevasta jäsenhankintakampanjasta: sekä uusi jäsen että
jäsenen hankkinut osallistuvat älypuhelimen arvontaan, joka suoritetaan
kevätkokouksessa 2015. Tulossa on
myös syyskokous 29.11. sekä jäsenristeily Tallinnaan 29.–30.11. Syksyn
tETra on ilmestymässä, lehti on odotellut juttua jäsenforumista.
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Huolellinen perehdytys ja
avoin vuorovaikutus auttavat
monikulttuurista työpaikkaa
menestymään

Y

hä useammalla suomalaisella työpaikalla
on työntekijöitä muista kulttuureista. Myös
tulevaisuuden työelämän tarpeita ajatellen
maahanmuuttajien
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menestyksekäs integrointi suomalaisille työmarkkinoille on tärkeää. Työterveyslaitoksen hankkeessa ”Maahanmuuttajan onnistuminen työssä”
etsittiin vastauksia muun muassa kysymyksiin: Kuinka tukea maahanmuuttajaa onnistumaan työssä ja mitETra 2/2014

ten auttaa eritaustaisia työntekijöitä
yhteistyöhön?
Monikulttuurisella työpaikalla esimiehen rooli korostuu. Työyhteisön
hyvinvointia ja työntekijöiden yhteistyötä tukee esimies, joka on mahdollisimman tasapuolinen ja oikeudenmu-

kainen. Esimiehen vastuulla on myös
se, että muualta tullut työntekijä saa
huolellisen perehdytyksen työtehtäviinsä. Myös säännöllisen palautteen
ja tuen merkitys korostuu.

Huolellinen perehdytys kannattaa
Huolelliseen perehdytykseen kuuluu,
että siihen varataan riittävästi aikaa –
etenkin jos vahvaa yhteistä kieltä ei
ole. Perehdytysmateriaalia olisi hyvä olla saatavilla myös muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi, ainakin
englanniksi. Joillakin aloilla myös
kuvallinen perehdytysmateriaali, esimerkiksi videot ja piirrokset saattavat
olla avuksi. Kaikki suullinen ja kirjallinen viestintä on mahdollisuuksien
mukaan hyvä mukauttaa työntekijän
kielitaidon tasolle. Kielen osaamisen
suhteen kannattaa erityisesti rekrytointitilanteissa kuitenkin muistaa, että monissa tehtävissä pärjää mainiosti
vähäisemmälläkin kielitaidolla ja kielitaito myös karttuu töitä tehdessä.
Usealle maahanmuuttajalle suomalainen työelämä näyttäytyy tiukasti säännösteltynä ja monet työelämän
käytännöt voivat olla vieraita. Esimerkiksi työehtosopimus, työterveyshuolto ja ammattiliitot voivat herättää kysymyksiä. Joillekin taas esimerkiksi
nainen esimiehenä voi olla uusi asia.
Hyvin hoidetun perehdytyksen
aluksi työntekijälle kerrotaan riittävästi taustatietoa organisaatiosta ja
kuvataan myös ehkä itsestään selviltä
tuntuvat työpaikan säännöt ja toimintatavat. Esimerkiksi töiden aloitusaika,
tauot, vuorotyöhön ja poissaoloihin
liittyvät järjestelyt sekä lomakäytännöt on hyvä käydä työntekijän kanssa läpi. Keskeistä on pitää huolta siitä,
että työntekijä on sisäistänyt työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät
ohjeet. Maahanmuuttajat jäävät muita useammin työterveyshuollon palveluiden ulkopuolelle; siksi on erityisen tärkeää kertoa työterveyshuollon
tarkoituksesta, sen toimintaperiaat-

teista ja työntekijän käytettävissä olevista palveluista.
Hyvin hoidetun perehdytyksen aikana työntekijä oppii työtehtävänsä,
ymmärtää vastuunsa koko työyhteisön toiminnassa, sisäistää työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja tutustuu työyhteisöön. On hyvä myös
muistaa rohkaista työntekijää esittämään kysymyksiä aina, jos jokin asia
on epäselvä.

Avointa keskustelua
monikulttuurisuudesta
Kulttuurien kohtaamista työpaikalla voi edistää kahdensuuntaisella perehdyttämisellä, eli valmistamalla
työyhteisö monikulttuurisuuteen. Se
voi tarkoittaa yksinkertaisesti avointa keskustelua kulttuurien välisistä eroista ja samankaltaisuuksista.
Perehdyttämällä työyhteisö ”kahteen suuntaan” huomioidaan uuden
työntekijän lisäksi myös muiden tarpeet tulla sinuiksi aikaisempaa monimuotoisemman työyhteisön kanssa.
Kahdensuuntainen perehdyttäminen
kannattaa etenkin työpaikoilla, joissa
ei aiemmin ole ollut toisten kulttuurien edustajia.
Läheiset suhteet työyhteisössä lisäävät vuorovaikutusta ja keskinäistä
tukea työtovereiden välillä. Etenkin
työsuhteen alkuvaiheissa työtovereilta saatava tuki on tärkeää. Työsuhteen alussa ja perehdytyksen aikana
kannattaa sekä uutta työntekijää että
muita työyhteisön jäseniä rohkaista
tutustumiseen. Mitä enemmän muut
kertovat itsestään ja toisaalta oppivat
uuden työntekijän kulttuuritaustasta,
sitä todennäköisempää yhteisymmärrys on. Käytännön keino lisätä työntekijöiden kanssakäymistä on esimerkiksi laatia työvuorolistat niin, että
taustaltaan erilaiset henkilöt tekevät
töitä yhtä aikaa.
Kiusaamis- ja syrjintätilanteiden
varalle työpaikalla on hyvä olla toimintaohjeet. Työntekijöiden tulisi
tETra 2/2014

Tänne joku
nosto?

myös tietää, kenen puoleen syrjintätilanteissa voi kääntyä. Työntekijöiden
yhtäläisiin mahdollisuuksiin osallistua esimerkiksi työpaikan tarjoamiin
koulutuksiin ja edetä urallaan on aihetta kiinnittää huomiota.

Tietoa ja tukea esimiehille
ja maahanmuuttajille
Monikulttuuristen työpaikkojen ja
Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien tueksi on Työterveyslaitoksen eri hankkeissa syntynyt useita
tuotoksia, muun muassa suositukset
monikulttuurisille työpaikoille, opas
esimiehille ja resurssimittari, jolla työpaikat voivat mitata monikulttuurisuusvalmiuksiaan. Osoitteesta www.
ttl.fi/monikulttuurinen_tyopaikka
löytyy lisätietoa työpaikkojen ja esimiesten käyttöön tarkoitetuista tuotoksista.
Suomessa työtä etsiville tai työssä aloittaville maahanmuuttajille toimitettu Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle -opas on käännetty 12
kielelle. Opas on saatavilla osoitteessa
www.ttl.fi/toissasuomessa.fi.
Erityisesti nuorten maahanmuuttajien parissa työskenteleville ja nuorille itselleen löytyy oppaita ja muuta materiaalia osoitteesta www.ttl.fi/
fi/tutkimus/hankkeet/numat. Sivuilla on myös linkki työterveyshuolloille suunnattuun oppaaseen, jossa on
vinkkejä monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen.
KIRSI YLI-KAITALA
TUTKIJA, VTM,
TYÖTERVEYSLAITOS
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ERTON SUURI JÄSENKYSELY 2014:

Millaisia me jäsenet
oikein olemme?

E

rtolle on tärkeää, että
toimimme jäsentemme
toivomalla tavalla. Siksi se tekee säännöllisesti
muutaman vuoden välein jäsenkyselyn, jonka vastauksia peilataan
toimintaan ja linjataan
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tarvittaessa vastaajien toiveiden mukaan. Erton jäsenistö on perinteisesti
ollut erittäin tyytyväisiä ammattiliittonsa toimintaan. Voisi jopa sanoa,
että poikkeuksellisen tyytyväisiä. Jäsenkyselyn perusteella viime vuonna
käynnistettiin mm. EMMA-akatemian
toiminta, jolla toivomme voivamme
tETra 2/2014

tarjota entistä täsmällisemmin sellaista koulutusta, joka vahvistaa jäsentemme osaamista ja arvoa työmarkkinoilla.

Vastaajista
Kyselyyn viime keväänä vastasi 3916
jäsentä, joista ETryläisiä 1314. Tämä

kuvaa hyvin ETry:n jäsenten aktiivisuutta. Vastanneista 34 % oli ETry:n
jäseniä, 20 % oli ystealaisia, 16 % Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäseniä,
13 % Taloushallinnon ammattilaisten
jäseniä, 8 % mamalaisia ja 7 % Tietoalan ammattilaisia.
ETry:läisistä vastaajista 91 prosentilla (kaikista vastaajista 88 prosentilla) ei ollut mitään luottamustehtävää Ertossa tai sen jäsenyhdistyksissä,
mutta kiinnostusta kyllä esiintyi. Toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen vaatii tekijänsä, joten parasta ilmoittautua saman tien lähenevään
syyskokoukseen ja tuoda oma kiinnostuksensa esiin ensi vuoden henkilövalintoja tehtäessä.
Vastanneiden äidinkieli oli 94 prosentilla suomi (kaikista vastaajista
95 %:lla). Ruotsia äidinkielenään vastaajista puhui 3 % (kaikki 2 %). Kummassakin ryhmässä vastaajista venäjänkielisiä oli 2 % ja vironkielisiä 1 %.
Uudellamaalla kyselyyn vastanneista
asui 41 % (36 %). Toiseksi eniten vastauksia tuli Tampereen suunnalta 11 %
(12%) ja seuraavana odotetusti Turun
seudulta 7 % (9%).
Vastaajien koulutustaso jakautui
melko tasaisesti: Ammatillinen tai
toisen asteen tutkinto oli 30 % (29 %)
vastanneista. Entisen opistotason tutkinto 29 %:lla (28 %). AMK-tutkinto
löytyi 14 %:lta (18 %:lta). Ylemmän
AMK-tutkinnon on ehtinyt suorittaa
molemmissa ryhmissä 1 %. Ylemmän
korkeakoulututkinnon molemmissa
ryhmissä 6 %, alemman kaikista 4 %
(3 %). Perus- tai kansakoulun suorittaneita ETry:läisistä on suorittanut 9 %
(7 %). Ylioppilastutkinto on kummassakin ryhmässä 8 %:lla.
Jäsenistön työtilanne vaihtelee seuraavasti: toistaiseksi voimassa oleva
työsopimus 66 prosentilla (72 %). ETryläisistä osa-aikaisena on 6 %, kun kaikista vastaajista 4 %. Vuokratyössä meitä ETryläisiä on 2 %, kun vastaava luku
koko vastaajajoukossa on 1 %. Tämä

Nainen 87 %
äidinkieli suomi 94 %
asuu postinumeroalueella 00–10 41 %
Koulutus: ammattitutkinto tai toisen aseen asteen
tutkinto 30 %, entinen opistotason tutkinto 29 %
Työssä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 66 %
Omassa toimipisteessä työskentelee 1–9 henkilöä 46 %
Millaisia työhön liittyviä lähitulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Voit valita monta kohtaa.
Olen tyytyväinen nykytilanteeseeni

44 %

Haluaisin tehdä etätyötä

17 %

Haluaisin vaihtaa työpaikkaa

18 %

Haluaisin vaihtaa kokonaan uudelle alalle

15 %

Haluaisin edetä urallani nykyisessä työssäni

16 %

Haluaisin opiskella työn ohella

17 %

Vuorotteluvapaa

7%

Opintovapaa

3%

Siirtyminen osa-aikatyöhön

4%
9%

Siirtyminen eläkkeelle
Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle

3%
14 %

Haluaisin löytää työtä

ET ry
(Vastauksia: 1 286)

6%

Muuta, mitä?

Millaisiin aluejärjestöjen tilaisuuksiin haluaisit osallistua?
Voit valita korkeintaan 5 kohtaa.
Lakikoulutus

23 %

Yhteiskunnallinen alustus- ja keskustelutilaisuus

8%

Tutustuminen jonkin yrityksen toimintaan

23 %

Oman alan työehtoja koskeva koulutus

22 %

Teatteri

62 %

Leffa

44 %

Konsertti

59 %

Museot

18 %

Jääkiekko-ottelu

20 %

Jalkapallo-ottelu

6%

Liikunnallinen tapahtuma

38 %

Kokoukset

5%

Perhetapahtuma
Jokin muu, mikä?

19 %

0%
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ET ry
(Vastauksia: 1 188)
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100%

23

Bruttopalkkasi kuukaudessa
(palkkasi ennen veroja)

Ikä

100%

ET ry
(Vastauksia: 1 314)

80%

Kuinka monta vuotta
olet ollut ERTOn jäsen?

ET ry
(Vastauksia: 1 248)

ET ry
(Vastauksia: 1 315)

60%
37 %

40%
20%
0%

15 %
0%

21 %

4%

35 % 34 %

5%

18 tai 19–26 27–36 37–46 47–56 57–62 63 tai
alle
yli

ero on ymmärrettävä, sillä vuokratyöläiset muodostavat oman ryhmänsä nimenomaan ETry:n sisällä. Päätoimisia
opiskelijoita vastaajista oli 1 % (2 %).

Työnantajista
Kyselyyn vastanneista 26 %:lla oli työsuhde työpaikoissa, jossa oli alle 10
henkilöä (kaikilla vastanneilla 22 %).
Sen sijaan yli 300 hengen työpaikoissa vastaajista oli 23 % (27 %). Kolmanneksi suurin ryhmä oli 50–99 hengen
työpaikat, tähän oli sijoittunut 10 %
(11 %). Oman työpisteen koko1–9
henkeä oli ETry:läisillä 46 prosentilla
(kaikilla 39 %). Jostain syystä henkilöluvun kanssa korreloiva määrä pienenee muutoin tasaisesti, mutta 40–
49 kokoisten työpisteiden määrä on
vain 4 % molemmissa vertailuryhmissä ja nousee sitten 59–99:n kohdalla kaikilla 9 %iin. Vertailuluku ETryläisillä on 7%.

Asemasta ja ansioista
Kaikista vastanneista, samoin ETryläisistä 12% työskentelee esimiesasemassa. Yleisin palkkahaitari on
1 501–2 500 euroa: ETryläisistä vastaajista 35 % (kaikista 38 %) kuuluu tähän ryhmään. Kuukausituloluokkaan
2 501–3 500 kuuluu lähes saman ver-
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En
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tuloa kertoa
tällä
hetkellä

ran 34 % (37 %). Yli 4500 euroa ansaitsevia vastanneissa oli 10 % (8 %).
Vastanneista 10 prosenttia (8 %) oli
vastatessaan ilman palkkatuloa.
Vastanneista ETryläisistä 39 %
(kaikki 38 %) on ollut yli 10 vuotta nykyisessä työssään. Alle yhden vuoden
työssä oli 13 % (12 %). Vastaajilla on
viimeisen viiden vuoden aikana ollut
työsuhteita seuraavasti: Yksi työpaikka 59 % (60 %), kaksi 23 % kummassakin ryhmässä. 9 prosentilla (10 %)
on ollut kolme työpaikkaa ja neljä tai
enemmän 4 % (3 %).
Erton jäsenenä sinulla on merkittävä rooli työpaikallasi. Kyselyyn vastanneista ETryn jäsenistä peräti 47 %
(kaikista 49 %) kertoi liittyessään saaneensa tietoa Ertosta työkaverilta,
18 % (19 %) internetistä ja 12 % (17 %)
työpaikan luottamusmieheltä, -valtuutetulta tai työsuojeluvaltuutetulta.
Muistathan, että ETryllä on koko tämän syksyn oma jäsenhankintakampanja käynnissä. Sekä kaikkien liittyneiden että jäsenyyttä suositelleiden
kesken arvotaan ensi kevätkokouksessa älypuhelimet. Tutustu tarkemmin
asiaan www.etry.fi –sivustollamme!
Merkittävimmät tekijät jäseneksi
liittymiselle olivat työttömyysturva
54 % (53 %), työehtosopimus ErtostETra 2/2014
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20 %
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30
vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta
tai yli

sa 35 % (44 %) ja Erton toimiminen
omalla toimialalla 37 % (42 %). Heti seuraavaksi tärkeimmäksi tekijäksi
vastaajat nostivat jäsenyyttä suositellun heille 34 % (31 %).
Kalenteri ja jäsenlehti saavat edelleen kannatusta, vaikka hiukan aiempaa vähemmän. Kotiin toimitettu, painettu oman alan työehtosopimus sen
sijaan saa erinomaisen kannatuksen.
Samoin Erton järjestämät tapahtumat,
tilaisuudet ja lakikoulutus. Näiden
suhteen niin Erto kuin jäsenyhdistykset ja aluejärjestöt ovat kiitollisia esim.
ajankohtaisista, alueellisista vinkeistä.
EMMA-akatemia alkaa olla tunnettu,
vaikka onkin vielä käynnistymässä.
Kaikista vastaajista tasaisesti 57 % (keskiarvo 3,63) piti uutta koulutustoimintaa erittäin tarpeellisena tai tarpeellisena. Tuettujen lomien kannatus oli
samaa tasoa. Merkittävänä jäsenetuna
pidettiin erityisesti ulkomaan matkustajavakuutusta 80 % (78 %).

Toiveita
Me ETryläiset haluamme yhä perinteisen jäsenkortin (88 % vastanneista), löydymme yllättävän hyvin Facebookista (79 %) ja haluamme Erton
vaikuttavan jäsenten työsuhteen ehtoihin (62 %). Meistä 44 % on tyyty-

Muistathan,
että ETry löytyy
Facebookista ja
LinkedInistä!
väisiä nykytilanteeseen työssämme,
mutta 18 % haluaisi vaihtaa työpaikkaa. Viime keväänä kyselyyn vastanneista 3 % oli opintovapaalla ja peräti 17 % haluaisi opiskella työn ohella.
14 % vastanneista haluaisi löytää työtä (kaikista 11 %).
Erton palvelujen käyttämisestä kysyttäessä aluejärjestöjen toiminta oli
66 prosentille (69 %) vierasta. Tässä
kohden kannattaa tutkailla oman alueen toimintaa ja hypätä mukaan, sillä alueet toimivat eri tavoin ja omista kiinnostuksen kohteista voisi moni
muukin olla kiinnostunut. Teatterivierailua kaipasi vastaajista 62 % (60%),
konserttikäyntejä 59 % (58 %) ja elokuvia 44 % (42 %). Seuraavaksi eniten
toivottiin liikunnallisia tapahtumia
38 % (37 %).
Kiinnostuksen jakautuminen koulutustoimintaan oli tasaista. Muutama tarve nousi esiin kaikkien jäsenten
vastauksissa yli tasaisen toivekirjon:
hyvinvointikoulutusta toivoi 46 %
(40 %). Toinen poikkeama oli oman
alan ammatillisen koulutuksen saaminen: ETry 32 %, kaikki 39 %

Mielikuvia Ertosta
Vastaajia pyydettiin merkitsemään
muutamien annettujen adjektiivien

kohdalle oman mielikuvan vastaavuus Erton toiminnasta luvuin 1–5.
Tässä 1 ei pidä lainkaan paikkaansa
ja 5 pitää täysin paikkansa.
”Jäsentä lähellä oleva”na kaikkien
vastaajien keskiarvo nousi 3,7:ään, ETryläisten vastaajien mukaan toiminta
koettiin hiukan vahvemmin: 3,8. ”Aktiivinen” – vastausten yleiskeskiarvo
nousi 4,0:een ja ETry:n jäsenten mielestä peräti 4.1:een. Erto on ”uudistusmielinen” -yleiskeskiarvoksi kertyi 3,7 ja ETry:n jäsenten vastaukset
nousivat 3,8:aan. Erto on ”kehittyvä”
vastausten keskiarvoksi 3,6. ETry:n jäsenet arvioivat kehittymiskyvyn hiukan korkeammaksi (3,86). Erton ”tehokkuus” sai keskiarvon 3,5 ja ETry:n
3,7. ”Avoimuus” koettiin kaikissa vastauksissa 3,71, ETry:n jäsenet jopa
3,81:ksi ja ”persoonallisena” kaikki
vastanneet pitivät ERTOa 3,4:n keskiarvoilla. ETry:n jäsenten mielikuva
persoonallisuudesta oli hiukan vahvempi. Heidän arvionsa nousi 3,5:een.
Asiantuntevuudesta Erto keräsi 3,961
keskiarvon. ETry:n jäsenten keskiarvo
oli hienot 4,0. Myöhemmin kysyttiin
myös erikseen Erton palvelukykyä. Siinä asiantuntemus nousi kaikissa vastauksissa 4,1een. Yleiskuva palveluista
nähtiin 3,8 arvoiseksi, ETryläisten kutETra 2/2014

va oli lähes sama, 3,9. Voimme siis olla aika, muttei liian tyytyväisiä, eikö!
Kysymykseen ”oletko tyytyväinen
Erton jäsenyyteen” pyydettiin vastausta 1–4-asteikolla, jossa neljä oli paras arvosana. ETryn jäsenten keskiarvo oli 3,437, kaikkien vastaajien
3,365. Kysymykseen voisitko suositella Erton jäsenyyttä vastasi ETryläisistä 61 % (59 % kaikista), että on jo
suositellut. Kyllä, en ole vielä suositellut – molemmissa ryhmissä vastaajista 36 %. Ei-vastauksia oli kaikista
ETryläisistä 4 % ja kaikista 5%. Tämä
tarkoittaa, että ETryn jäsenistä 97 % ja
kaikista jäsenistä 95 % on valmis suosittelemaan jäsenyyttämme. Vastaava
luku STTKn tuoreen tutkimuksen mukaan on yleisesti 59 %. Tällaisia lukuja kohdatessa nöyryys valtaa mielen,
sillä tuskin missään muussa liitossa
tai yhdistyksessä kyetään vastaavaan.
Siitä lämmin kiitos teille, ihanat jäsenemme!
Tapaamisiin syyskokouksessa
Helsingissä!
TARJA HAILI
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai avainsana (muodostuu ristikkoon sijoitetuista numeroista)
31.12.2014 mennessä osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai sähköpostilla et@etry.fi.
Vastanneiden kesken arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia.
Vastaajan nimi ja osoite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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LOMAMÖKIT
OLOKOLO Levin Kelorakassa on
kaunis siniharmaa hirsimökki
(valm. -89), jossa on tupakeittiö,
kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea
ja sauna. Mökki on tarkoitettu
enintään 6 hengen majoitukseen.
Olokolo sijaitsee noin 1 km päässä
Hullun Poron ravintoloista ja noin
2 km päässä Levikeskuksesta,
jossa on elintarvikekaupat, Alko,
apteekki, lahja- ja erikoistavaraliikkeet, postipalvelut, kylpylä ja
useita ravintoloita jne. Runsaat
harrastusmahdollisuudet.
Lisätietoja www.levi.fi

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

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

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.
Mökkeihin ei kuulu loppusiivousta. Siivous on hoidettava
itse tai tilattava huoltomieheltä eri maksusta.
Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 16, seuraavaan
lauantaihin klo 12. Tonttulan lomaviikko on perjantaista
klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12. Ylläksen lomaviikko
on lauantaista (viikko 7) klo 17, seuraavaan lauantaihin klo 11.
Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35/14 –7/15
arvottiin 9.6.2014 ja viikot 8–34/2015 arvotaan 1.12.2014.
Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, on etusijalla
hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut.

YLLÄS VIIKKO 8. Kiinteistö Oy Ylläs – Viikko I sijaitsee
Äkäslompolon puolella, aivan Ylläksen rinteiden vieressä
hyvien palveluiden läheisyydessä. Lomaosake on pieni,
avaran pohjaratkaisun pyöröhirsimaja, jossa on oleskelutila ja parvi, keittiö, pesutilat ja sauna. Tilaan mahtuu
majoittumaan yhteensä 4 henkilöä. Ylläksen alueella
on 61 rinnettä, joista pisin on yli kolmen kilometrin
mitallaan Suomen pisin laskettelurinne! Valaistuja näistä
rinteistä on puolet. Ylläksen rinteitä kehutaan Suomen
parhaiksi ja niitä löytyy niin aloittelijalle, ammattilaiselle kuin lautailijallekin. Ylläksellä on myös Suomen laajin
yhtenäinen latuverkosto (330 km), se tarjoaa upeat
hiihtomahdollisuudet. Varustus: Varustukseen kuuluvat
takka ja takkapuut, tv, terassi, pyyheliinat, lakanat,
sähköpistoke autolle sekä loppusiivous.

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
Ylläs viikko 8:
300 euroa

MÖKKIVASTAAVAT:
Olokolo ja Ylläksen
lomahuoneisto:
Sirkka Inkilä, Koivikkotie 1 D 4,
90630 Oulu,
sirkka.inkila@erto.fi,
puh. 045 8788708
Tonttula: Laura Puustinen,
Täkykuja 1A2, 57600 Savonlinna,
laura.puustinen@erto.fi,
puh. 050 541 3688
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN:
Postita mökkivastaavalle; lähetä
sähköpostina tai täytä hakemus
ET:n nettisivuilta www.etry.fi.
Seuraavaan arvontaan hakemuksen
tulee olla perillä 17.11.2014
mennessä. Arvonta suoritetaan
1.12.2014.

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS viikot 8–34/2015
Hakijan nimi: ________________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________________
Sähköposti: __________________________________________________________
Puhelin:_____________________________________________________________
Työpaikka:___________________________________________________________

OLOKOLO:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
TONTTULA:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
YLLÄS VIIKKO 8: _____
Olen aikaisemmin ollut:
Olokolossa: vuosi ________ viikko _____
Tonttulassa: vuosi ________ viikko _____
lomahuoneistossa: vuosi ________

ET ry:n jäsenet työskentelevät noin 1 500 eri
toimipaikassa. Jäsenemme ovat yksityisten
yritysten ja yhteisöjen palveluksessa toimihenkilöinä ja tietyin rajoituksin ammatinharjoittajat moninaisilla aloilla. Alla oleva
lista järjestäytymisaloista ei ole kattava vaan
sen tarkoitus on toimia yleisluontoisena
kuvauksena eri aloista, jotka ovat järjestäytyneet ET ry:n alle.
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ETRY:N JÄSENIÄ TYÖSKENTELEE
MM. SEURAAVILLA ALOILLA:
• Aatteelliset järjestöt, opiskelijajärjestöt,
säätiöt, yhdistykset
• Agentuurit
• Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelutoimistot
• Asianajo- ja lakiasiaintoimistot
• Eläinlääkäriasemat ja -vastaanotot,
pieneläinklinikat
• Henkilöstöpalvelu- ja vuokratyöalalla
työskentelevät
• Isännöitsijätoimistot ja
kiinteistöhuoltoyritykset, asunto- ja
kiinteistövälitys
• Liikunnanohjaajat (yksityinen sektori) ja
urheiluvalmentajat
• Matkailu ja vapaa-aika
• Museoiden toimihenkilöt
• Näyttämötaidelaitokset
• Pienteollisuusyritysten toimihenkilöt
• Puhelinpalveluyritykset, puhelinmyyjät ja
seurustelulinjat
• Ulkovaltojen lähetystöt
• Urheiluseurat ja -järjestöt, vapaa-ajan urheiluja kuntoilulaitokset
• Vammaisten henkilökohtaiset avustajat

