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Kuulolla ollaan!
Ammattiliittojen mielenilmaisu on juuri 

pidetty Helsingissä ja epävarmuus hal-
lituksen jatkotoimista väreilee edelleen il-
massa tätä kirjoittaessani. Joustoistaan 
huolimatta ammattiliitot ovat saaneet me-
diassa vettä niskaansa samaan aikaan, kun 
ovat rakentamassa uutta, vahvempaa ja sel-
västikin tarpeellista keskusjärjestöä kolmen ny-
kyisen tilalle.  

Olemme kuulleet jäsenistön toiveita aktiiviseminaarissa ja ERTOn 
jäsenkyselyssä. ETry:läisten toivelistan kärjessä ovat edelleen itsenäis-
ten ETry:n ja ERTOn olemassaolo, jäsenmaksujen kurissa pysyminen 
ja jäsenistön kuuleminen toimintaa suunniteltaessa. Aiempaa vah-
vempi edunvalvonta ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen ovat 
nousseet vahvoina tarpeina esiin. 

Kiitos viesteistänne! Saimme hyvän tuen toiminnallemme tule-
vaisuuteen, joka on myös tämän tETran teemana. Näitä tavoitteita 
vahvistamaan tarvitsemme teitä kaikkia. Oikeudenmukaisuuden li-
sääminen on erityinen haaste. Haastankin myös sinut rakentamaan 
parempaa tulevaisuutta omilla toimillasi, jotta työpaikalla, koulussa, 
pihalla tai missä tahansa arjessa apua tarvitsevilla on lähellä ainakin 
etryläinen puolustaja.  

Ensi vuoden toimintasuunnitelmamme esitellään syyskokoukses-
sa. Tule paikalle tutustumaan siihen ja meihin muihin etryläisiin, jos 
et aiemmin ole vielä käynyt! Kutsu ja tarkemmat tiedot löytyvät täs-
tä vierestä. On hyvä tuntea omaa ”peliketjua”, jos omat voimat eivät 
aina riitä. Kaipaamme myös jatkuvasti hallituksen jäsenten tueksi ja 
lisäksi ideoita ja toteuttajia paikallisille tapahtumille. Jos sinusta tun-
tuu, että kotipaikkakunnallasi ETryläisten pitää päästä tapaamaan toi-
siaan, tee esitys hallitukselle tilaisuuden järjestämisestä!  

ETry:llä on jäsenhankintakampanja käynnissä vielä 30.11. as-
ti. Vinkkaa työkavereillesi meistä ja muistuta, että muistaa kirjoit-
taa sähköiseen jäsenlomakkeeseen kohtaan ”lisätietoja” sinun nime-
si suosittelijaksi. 

Koko Suomi valmistautuu satavuotisjuhliin. Pidetään huolta, et-
tä ETryn täyttäessä 50 vuotta Suomi100:n jälkeen, olemme edelleen 
edistyksellinen ammattiyhdistys ja että voimme paremmin kuin tä-
nään!
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21.11.Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Hel-
singissä, Radisson Blu Seaside Hotellissa, osoite: Ruoholahdenranta 3, 
lauantaina 21.11.2015 kello 14.00. Tilaisuus alkaa kello 11.00 ravinto- 
ja hyvinvointivalmentaja Kaisa Jaakkolan luennolla, jonka jälkeen syöm-
me lounaan. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n syyskokoukselle määrää-
mät asiat. Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan aloitteita yhdistyksen ko-
koukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asi-
an 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 koti-
paikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen yhteydes-
sä matkalipputoiveesi. Pääkaupunkiseudulta (Helsinki-Espoo-Kauniainen-
Vantaa) tuleville ei korvata matkakuluja. Alle 12 euron matkakuluja ei 
korvata. Korvaus edellyttää osallistumista em. kokoukseen. Ilman erityi-
sen pätevää syytä kokouksesta pois jääneeltä peritään jo yhdistyksen lu-
kuun lunastetun lipun hinta.

Ilmoittautumiset 7.11.2015 mennessä paivi.kuosmanen@erto.fi.

Hallitus

SYYSKOKOUS 21.11.2015

ERITYISTOIMIHENKILÖT ET rySyyskokous 21.11.2015 kello 14.00Radisson Blu Seaside Hotelli, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja laillisuus2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta3. Kokouksen päätösvaltaisuus4. Kokouksen menettelytavat5.  Kokouksen työjärjestys6. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajien palkkioperusteet8. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2016 ja jäsenmaksun suuruus
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä10. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 2016–201711. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta vuodeksi 2016

12. Jäsenten tekemät aloitteet13. Ilmoitusasiat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

PIKKUJOULURISTEILY 21.–22.11.2015
Syyskokouksen jälkeen on jäsenillä mahdollista osallistua pe-
rinteiselle pikkujouluristeilylle, joka tänä vuonna järjestetään 
22 tunnin -risteilynä Tallink Silja Linen M/S Baltic Queen laival-
la Tallinnaan. Tallinnassa on mahdollisuus käydä maissa. Laiva 
lähtee lauantaina 21.11. klo 18.30 ja paluu sunnuntaina 22.11. 
Helsinkiin klo 16.00. Risteilyyn kuuluu majoitus A2-hengen hy-
tissä, glögi, aamupala ja buffetlounas.  

Sitovat ilmoittautumiset 23.10.2015 mennessä paivi.
kuosmanen@erto.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös 
syntymäaikasi. Omavastuuosuus jäseneltä on 50 euroa, joka on 
maksettava heti ilmoittautumisen jälkeen ETry:n tilille numero 
Danske Bank FI57 8000 1201 3824 71 DABAFIHH. 



”Meidän täytyy varmistaa, 
ettei kukaan seuraa mei-
tä. Tämä on vakava ti-
lanne. Äkkiä, mennään.” 

Näiden salamyhkäisten sanojen saat-
tamina meidät ohjattiin pieneen val-
koiseen huoneeseen ja ovi takanamme 
suljettiin. ”Teillä on tunti aikaa löytää 
vihjeet, selvittää ne ja siirtyä seuraaval-
le tasolle. Kaikki tarvitsemanne on huo-
neessa. Voitte pyytää neuvoja tunnin ai-
kana vain kuusi kertaa. Mutta muistakaa, 
aikaa on vain tunti.” Yhtäkkiä viisi ET-
läistä löysivät itsensä huoneesta, jossa 
ensi näkemältä ei ollut paljoakaan jär-
keä. ”Mitäs nyt tehdään”, tuumimme. 
Aloimme yhdessä käydä läpi huonet-
ta etsien ensimmäistä johtolankaa, ja 
muutaman turhautuneen hetken jäl-
keen tajusimme vihdoin, mitä meidän 
piti tehdä. Salainen ovi vieressämme 
avautui uuteen, hieman suurempaan 
huoneeseen, joka oli melkein pilkko-
pimeä. Hapuilimme kohti pientä va-
lonlähdettä, pikkiriikkistä ja yksinäis-
tä johdostaan roikkuvaa lamppua, joka 
valaisi seinällä olevaa tekstiä. Seuraa-
van tunnin ajan me viisi pähkäilim-
me, tuumimme, epäilimme, turhau-
duimme, oivalsimme ja onnistuimme 
salaperäisten ohjeiden ja tehtävien 
selvittämisessä. Konttasimme lattialla, 
tihrustimme pilkkopimeässä, kokei-
limme avaimia kymmeniin lukkoihin, 
ja revimme hiuksiamme, mutta kaikis-
ta yrityksistämme huolimatta emme 
onnistuneet saamaan huoneen ovea 
auki ennen kuin tunti ehti kulua lop-
puun. Mutta hauskaa oli!

Tällaiset huoneet ovat uusimpia 
villityksiä, pakohuoneita. Pakohuo-
neet ovat erilaisilla teemoilla ja eri-
laisiin tiloihin suunniteltuja ryhmä-
mysteereitä, joissa osallistujien pitää 
sekä pystyä työskentelemään yhdes-

sä, mutta myös osata ajatella epäta-
vallisesti. Vaikeinta pakohuoneissa on 
kuitenkin lineaarisuuden hyväksymi-
nen: a:sta ö:hön pääsee vain kaikkien 
muiden välipisteiden kautta, ei oiko-
malla. Pakohuoneet (englanniksi ’es-
cape room’) ovat yleistyneet Suomes-
sa viime vuoden aikana tavattomalla 
vauhdilla, ja nyt niitä löytyy nykyisin 
Hangosta Rovaniemelle asti. Pakohuo-
neista on myös tullut monille kaveri-
porukoille yhteinen hauska harras-
tus. Eräs pakohuoneen vetäjistä totesi: 
”On hauskaa seurata, miten erilaisia ih-
misiä ryhmissä on: jotkut takertuvat jo-
honkin ongelmaan eivätkä päästä irti, 
jotkut kulkevat eteenpäin niin kauan, 
kunnes löytävät asian, jonka he pysty-
vät sillä hetkellä ratkaisemaan. Molem-
mat tavat toimivat myös pakohuoneessa, 
mutta eri lopputuloksin.”

ET:n jäsenet pääsivät kokeilemaan 
pakohuonetta strategiapäivien aikana. 
Mikään ryhmistä ei päässyt ulos huo-
neesta; kaikki totesivat harjoittaneen-
sa uutta kohtaa aivoistaan huoneessa 
ollessaan. Helsingin Rastilassa sijaitse-
va Inside Out Escape Gamesin ’Room 
Escape’-vetäjä lohdutti osallistujia ker-
tomalla todennäköisyydet ulospää-
sylle: yhdellä ryhmällä mahdollisuus 
oli 10%, toisella 20% ja kolmannella 
40%. Pienet harmaat aivosolut saavat 
siis taatusti kyytiä tuon tunnin aika-
na. Ehdottomasti suositeltavaa hupia 
kaikille aina teinistä isovaariin. Niin, 
ja huoneesta pääsee aina pois tuon 
tunnin kuluttua, onnistuu tai ei.

TARJA KINNUNEN

Pako huoneesta
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Viikonvaihteen työskentelyä 
meille alustivat STTKn yh-
teiskuntavaikuttamisen joh-
taja Jukka Ihanus ja ERTOn 

puheenjohtaja Juri Aaltonen palkan-
saajaliikkeen tulevaisuudesta ja ny-
kytilasta. Näkemykset pohjustivat 
vastaanottamaan sittemmin valtakun-
nallisia uutisia hallituksen tavoitteista.  

Pohdinnan tuloksena syntyi lis-
ta siitä, millainen ETry on 2020: vah-
vimpana yksittäisenä toiveena nousi 
itsenäisyys. ETry ei ole sulautumassa 
toisiin ammatillisiin ryhmiin! Jäsen-
lähtöisyyttä ja suoria jäsenkontakteja 
arvotettiin edelleen korkealle ja todet-
tiin, että ETryn yhteisöllisyys on hy-
vällä pohjalla ja sitä haluamme myös 
kehittää edelleen yhdessä jäsenistöm-
me kanssa vuorovaikutuksessa.  

ETryläiset katsovat aktiivisina 
tulevaisuuteen 
ETryn tapahtumissa ja koulutustilai-
suuksissa on perinteisesti tarjoiltu osal-

listujille uutta tietoa eri aloilta. Viime-
keväinen esiintyjävieraamme Mirja 
Salkinoja-Salonen sai yhä suitsutusta. 
Yhdistyksemme antaman ammatilli-
sen koulutuksen arvostus on edelleen 
vahvaa ja haluamme kehittää sitä myös 
yhteistyössä ammattijärjestökentässä 
ainutlaatuisen EMMA-akatemian kans-
sa.   2016 alkuvuodesta tavoitteena on 
käynnistää oppisopimuspohjainen sih-
teerin ammattitutkinto. Ole valppaana 
ja jututa esimiestäsi jo valmiiksi, jos 
tutkinto kiinnostaa. Se on osallistujil-
leen maksuton. ETry:n hallitus on teh-
nyt päätöksen kustantaa tutkintomaksu 
koulutukseen kauttamme osallistuneil-
le tutkinnon suorittaville jäsenilleen. 

Jäsenyys ratkaisee! 
Hiukan haastavampina elokuisena toi-
veina kirjattiin työttömyyden kuriin 
saaminen ja jäsenmäärän kasvattami-
nen. Näiden saavuttamiseen tarvitaan 
enemmän kuin vain ETry:läisiä. Jäsen-
määrämme on iloisesti juuri nyt kas-

vussa, mutta paljon lisää mahtuu ja 
tarvitaan. Siksipä haastan sinut, arvoi-
sa jäsenemme, toteuttamaan yhteis-
tä toivetta:  Kannathan kortesi ETry:n 
marraskuun loppuun asti olevaan jä-
senhankintakampanjaan ja puhu työ-
kaverisi myös jäseneksi! Muista mai-
nita, että ”Muuta” –kohtaan kirjoittaa 
nimesi, sillä palkitsemme ensi kevää-
nä suosittelijoiksi kirjattuja! 

Vain jäsenenä voit vaikuttaa niin 
suuriin yhteiskunnallisiin kysymyk-
siin kuin yhdistyksemme toiminnan 
linjauksiin. Muista vakiotapahtumam-
me : kevät- ja syyskokouksemme, hel-
mikuiset hyvinvointipäivät ja loka-
kuiset Jäsenforumit. Näiden lisäksi 
järjestämme ympäri vuoden tapahtu-
mia, joista viestitämme jäsenkirjeissä, 
kotisivuilla ja Facebook -sivulla. Ja jos 
jotain puuttuu: Tule mukaan ja järjes-
tä meille tapahtuma! Ota yhteys lä-
himpään hallituksen jäseneen. Yhte-
ystiedot etunimi.sukunimi@erto.fi 

TARJA HAILI 

Jäsenistön toiveita kuunnellen 
ETry:n teemana 2016 Reiluus! 
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Elokuun alussa yhdistyksemme aktiiveja kokoontui Helsinkiin 
Best Western Rantapuistoon pohtimaan ETry:n tulevaisuudelle 
yhteisiä toiveita ja tavoitteita. Suomen hallituslinjauksista emme 
vielä tuolloin olleet tietoisia, mutta näkemykset kiteytyivät niin 
edunvalvonnallisten kuin toiminnallisten tavoitteiden suhteen.  

mailto:etunimi.sukunimi@erto.fi


HEI AKTIIVI- 
TOIMIJAMME,

Sinä olet avainpelaaja Liity liit-
toon -viikolla 2.–6.11.
Yhteen kuulumisen tunne am-

mattiliittoon jäsenyyden perus-
teena on vuosien varrella heiken-
tynyt.

Sen sijaan yhä useampi liittyy 
jäseneksi, kun opiskelu- tai työ-
kaveri sitä suosittelee. Ole sinä se 
kaveri!

Yhdessä ja yhtä aikaa suosit-
telemalla saamme joukot liikkeel-
le. Yhdessä näymme ja kuulum-
me kauemmas. Siksi Liity liittoon 
-viikko on olemassa.

Toivomme, että tällä viikolla 
järjestät tilaisuuden työpaikalla-
si, jossa luot positiivisia ja yllät-
täviä kokemuksia työkavereillesi.

Me jatkamme tätä positiivista 
keskustelua ammattiliittojen jäse-
nyydestä sosiaalisessa mediassa.

Yllätetään itsemme, toisem-
me ja ennen kaikkea liittoa liit-
tymistä epäröivät ja tehdään se 
yhdessä! Seuraa liittosi ilmoitte-
lua ja nettisivuamme www.sttk.fi/ 
liityliittoon

Ystävällisin terveisin,

ANTTI PALOLA 

PUHEENJOHTAJA

STTK 

Lähes sata vuotta sitten en-
simmäisen maailmansodan 
jälkeen perustettu Kansain-
välinen Työjärjestö (ILO) 
kohtuullisti ensi toiminaan 
työntekijöillä teetettävän 

työn määrää 48 viikkotuntiin. Toi-
sen yleissopimuksen keskeinen teema 
oli sopimuksen allekirjoittaneiden jä-
senvaltioiden työttömyyden nujerta-
minen. Kolmas yleissopimus määritti 
naisen pitämisestä työssä lapsen syn-
nyttämisen alla ja sen jälkeen. Seuraa-
vat sopimukset rajasivat lasten työllis-
tämistä, merimiesten oikeuksia sekä 
maataloustyöntekijöiden kokoontu-
misvapautta ja oikeuksia. Viikkolevon 
sovellukset teollisuusyrityksiin kirjat-
tiin 1921 muutama vuosi myöhem-
min työssä sattuneiden tapaturmain 
korvaamisesta linjattiin yleissopimuk-
sella nro 17. 

Jokainen näistä lähes 200 sopimuk-
sesta on ollut aikanaan työn takana, 
osa erittäinkin vaikeasti saavutettavis-
sa. Suomi on ratifioinut lähes jokaisen 
ILOn sopimuksen alkuperäiskansojen 
ILO 169 -sopimusta lukuun ottamatta. 

196-sopimuksen tarkoituksena on 
taata alkuperäisväestölle samat oikeu-
det ja mahdollisuudet työhön kuin 
valtaväestöllä on. Suomen perustus-
lain mukaan saamelaiset ovat alku-
peräiskansa ja sopimuksella Suomi 
sitoutuisi edistämään saamelaisten oi-
keuksia. ILOn yleiskokous on hyväk-
synyt tämän sopimuksen jo Geneves-
sä 1989 ja sen ovat hyväksyneet mm. 
Tanska ja Norja. Edellisen hallituk-

sen oli määrä vahvistaa sopimus vie-
lä 2015 keväällä. Näin ei tapahtunut. 

Tasavaltaan asetetun, vielä tuoreen 
Sipilän hallituksen mielenkiintoiset 
tulkinnat näyttävät haastavan kan-
salaiset laajemminkin varpailleen. It-
senäisen Suomen historiassa vahvasti 
lakeihimme sisällytetyt, ILOn kautta 
alun perin määritetyt, työtä koskevat 
oikeudet eivät näytä olevan enää itses-
täänselvyys. On selvää, että työ, työl-
listäminen ja työnkuvat ovat muutok-
sessa. Ainoa tapa varmistaa riittävä 
voima neuvotella myös palkansaajan 
oikeuksista jatkossa, on äänestää valit-
semalla täysjäsenyys ammattiliitossa. 

Tässä kohtaa kutsun sinut, 
ETryläinen: Ota kiinni haasteestam-
me ja suosittele jäsenyyttämme.

Juuri nyt on oikea aika liittyä ja mah-
dollista vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin. 
Opiskelija- ja täysjäsenyydet turvaavat 
uuden jäsenen mahdollisuudet kriisi-
tilanteissa. ETry:n jäsenhankintakam-
panja jatkuu 30.11.2015 asti. Muistat-
han mainita, että uusi jäsen lomaketta 
täyttäessään kirjoittaa nimesi suositteli-
jaksi lisätietoja/muuta -kohtaan! 

Se, mihin kannattaa kuulua, on 
oma lukunsa. ETry:mme on jousta-
va, pienten toimialojen kokoomayh-
distys, joka tarjoaa tukea työssä kehit-
tymiseen sekä jaksamiseen jäsenilleen. 
Meillä ETry:ssä pidetään jäsenistä 
huolta. 

ETry:n jäsenenä voit vaikuttaa. Ole 
siis aktiivinen kanssamme!  

TARJA HAILI

On ilo olla  
ILOn asialla! 
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ERTOn kysely:  
Vaihtoehtoja pakolle

Suomen hallitus esitti 8.9. 
massiivisen leikkauslistan 
työehtoihin. Toteuttamis-
tavaksi hallitus oli valinnut 
pakottavan lainsäädännön. 

Hallitus ilmoitti mm. puolittavansa yli-
työkorvaukset, määräävänsä ensimmäi-
sen sairaspäivän palkattomaksi, lyhen-
tävänsä pitkiä lomia ja muuttavansa 
arkipyhiä työpäiviksi. Tämä pakkola-
kihanke sai aikaiseksi 18.9 järjestetyn 
koko palkansaajaliikkeen mielenilma-
uksen pakkoa vastaan ja sopimisen 
puolesta.

ERTO toteutti 22.–23.9. jäsenkyse-
lyn jäsentemme halukkuudesta neu-
votella vaihtoehtoisista ratkaisuista 
hallituksen leikkauksille. Vastauksia 
saatiin noin 3200. ET:n jäseniä oli vas-
taajien joukossa 813. 

Kyselyn vastauksia. 88 % kaikis-
ta vastaajista ja 85 % etläisistä haluaa 
neuvotella vaihtoehdoista hallituksen 
leikkauksille. Kaikista vastaajista 12 % 
ja etläisistä 15 % ei halua neuvotel-
la, vaan vastustaa kaikkia leikkauksia.  
Noin 0,3 % vastaajista halusi hyväksyä 
leikkaukset sellaisenaan. 

Sopimisen halukkuutta vastauksissa 
oli hyvin laajasti. Ongelmallisemmak-
si meni sen löytäminen, mistä leik-
kauksista näissä neuvotteluissa olisi 
mahdollista keskustella. Selvästi suo-
situin neuvottelujen kohde oli pitkä 
maltillinen palkkaratkaisu, jota kan-
natti 88 % kaikista (ETn jäsenet: 86 %).  
Vuosiloman rajaamisesta kuuteen viik-
koon oli valmis neuvottelemaan 68 % 

kaikista (ET: 68 %). Lomarahan leik-
kaamisesta neuvottelemiseen vähin-
tään 25 %:lla oli valmis kaikista 71 % 
(ET: 68  %). Muut neuvotteluteemat 
olivat vaikeampia. 

Vajaa puolet (46 %, ET: 45 %) oli 
valmis keskustelemaan työajan pi-
dentämisestä enintään 5 minuutilla 
päivässä  ja kahden arkipyhän muut-
tamisesta työpäiviksi hyväksyisi neu-
votteluihin 41 % (ET: 39 %).

Tyrmäyksen neuvottelukohteina 
saivat kyselyssä mm. peruspalkkojen 
alentaminen, palkaton sairasloma, 
ylityökorvausten ja sunnuntaikorva-
usten heikentäminen. 

ERTOn jäsenkyselyn tulosten pe-
rusteella muodostettiin ERTOn kan-

ta ja sen mukaisesti on vaikutettu kes-
kusjärjestömme STTKn toimintaa. 
Tätä lehteä luettaessa saatetaan jo tie-
tää lopputulos, mutta oletus tällä het-
kellä on, ettei lopullista ratkaisua saa-
da ennen vuotta 2016.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastaa-
misesta ja mielenilmaukseen joko fyy-
sisestä tai henkisestä osallistumisesta. 
Teemme kaikkemme, että mahdolliset 
leikkaukset olisivat mahdollisimman 
pieniä ja oikeudenmukaisia. Tavoittee-
na on, että ainakin suuri osa leikkauk-
sista saataisiin peruttua sopimalla pit-
kä maltillinen palkkaratkaisu. 

Tsemppiä ja jaksamista toivotellen,
JURI AALTONEN



Työn tulevaisuus on monien 
huulilla, sillä työn murrok-
sen nopeus on päässyt yl-
lättämään. Samaan aikaan 
kuin tuotanto on siirtynyt 

halvempiin maihin, asiantuntijoiden 
puheissa vilisevät käsitteet, kuten di-
gitalisaatio, robotisaatio ja automati-
saatio. Mihin olemme menossa? Inter-
netissä on jo nyt testejä, joiden avulla 
kuka tahansa voi tarkistaa, onko oma 
työ katoavien joukossa tulevaisuudes-
sa. Monet ovat. Jäljellä olevat työpai-
kat ovat tietointensiivisiä ja vaativat 
luovuutta. Työpanoksen menestykse-
käs hyödyntäminen vaatii työnanta-
jilta uudenlaista ymmärrystä työnte-
kijän motivoimisesta.

Suurennuslasin alla työntekijä- 
ja asiakaskokemus
Yrityksien harjoittama lyhyen täh-
täimen voitontavoittelu tehdään toi-
sinaan planeetan ja ihmisten hyvin-
voinnin kustannuksella. Internetin 
myötä tiedon jakamisesta on tul-
lut suoraviivaista. Osakkeenomistaji-
en voiton maksimointi ei ole riittävä 
motivaattori työntekijöille, puhumat-
takaan asiakkaista. 

Amerikkalaiset professori, ekono-
misti Michael Porter ja juristi Mark R. 
Kramer esittävät kehittämässään jae-
tun arvon mallissaan, että yritysten 
näkemys arvon luomisesta on van-
hanaikainen ja vaatii päivittämistä. 
Arvon luominen käsitetään kapeasti 
taloudellisen suorituksen optimointi-
na, jossa työntekijöiden hyvinvointi 
jää vähäiselle huomiolle. 

Jaetun arvon mallissa yritys hah-
mottaa paikkansa arvonluonnin ra-
vintoketjussa laajemmin. Yritys vai - 
kuttaa myönteisesti omaan toimin-
taansa panostamalla työntekijöihinsä 
ja ympäröivään yhteiskuntaan.  

Uuden aikakauden motivaattorit
Kasvavana trendinä on panostus yri-
tyskulttuuriin, mikä tarkoittaa myös 

ihmiskeskeistä ajattelutapaa. Uusi-
en tutkimustulosten valossa on syytä 
pohtia, miten työntekijöitä kyettäisiin 
motivoimaan aiempaa paremmin. In-
himillisiä työolosuhteita sekä eettis-
tä tuotantoketjua peräänkuuluttavat 
myös asiakkaat.

Työn muuttuessa ja tiedon lisäänty-
essä, myös johtamisen tulee sopeutua.

Teollisesta yhteiskunnasta kumpu-

Automatisoidun työn 
inhimillinen tulevaisuus
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avat manuaalisen työn johtamismallit 
eivät nykytiedon valossa tuota parhaita 
lopputuloksia tietotyön aikakaudella.

Motivaatiotutkimuksen ja neuro-
tieteiden saralla on saatu mielenkiin-
toisia tutkimustuloksia peri-inhimil-
listen tekijöiden roolista.  Tiedämme 
ihmisten motivoinnista ja innostami-
sesta enemmän kuin aiemmin. Parhai-
ta johtajia näyttää yhdistävän korkea 
tunneäly ja menestyneimpiä yrityk-
siä työntekijöiden sisäsyntyisten mo-
tivaatiotekijöiden huomiointi.

Tutkimukset kertovat, että hyvin-
voiva ja innostunut työntekijä on 
tuottavampi ja innovatiivisempi. Da-
niel Pinkin mukaan motivaatioon vai-
kuttavat olennaisesti sisäsyntyiset teki-
jät kuten autonomia, pärjääminen ja 
työn tarkoitus. Etenkin korkeammis-
sa tuloluokissa lisäansioiden merkitys 
motivaatioon on tutkimusten mukaan 
yllättävän vähäinen, joten johtopää-
tökset niiden tehovoimasta tietointen-
siivisessä työssä ovat melko ilmeisiä.

Mallia edelläkävijöistä
Asiakaskeskeisyys, asiakkaiden kanssa 
yhteiskehittäminen ja ketterät kokei-
lut ovat avaintekijöitä tulevaisuudessa 
menestymisessä. Ruotsalaisen organi-
saatioiden uudistajan Karin Teneliuk-
sen mukaan tulevaisuudessa menes-
tyvät yritykset, joissa työntekijät 
johtavat itse itseään ja päätöksenteko 
on avointa sekä demokraattista. Joh-
tajan tärkein tehtävä on saada työnte-
kijät kukoistamaan. Autonomia edel-
lyttää avoimuutta, luottamusta sekä 
yhteistä ymmärrystä yrityksen asiak-
kaista, tehtävästä ja tavoitteista.

Matalan hierarkian malli leviää 
myös Suomessa. Edelläkävijöitä ovat 
muun muassa Reaktor, Vincit ja Futu-
rice. Kansainvälisiä esimerkkejä ovat 
esimerkiksi Zappos, Semco ja Buurt-
zorg. Zappoksella työntekijät saavat 
keksiä itselleen tittelin, joka nostaa 
halutun ydinosaamisen esiin. Buurt-
zorgilla jokaisella on mahdollisuus 

vaikuttaa omaan työnkuvaansa vah-
vuuksiensa kautta.

Ammattien tulevaisuudennäkymi-
en sijaan tulisi keskittyä enemmän asi-
akkaiden todellisiin tarpeisiin, työnte-
kijöiden vahvuuksien ja intohimojen 
tunnistamiseen ja kaupallistamiseen 
sekä ajattelun kehittämiseen. Vaikut-
taa todennäköiseltä, että tulevaisuu-
dessa kilpailijoita suuremman voiton 
tekevät yritykset, jotka ovat sijoitta-
neet ihmiset, sekä työntekijät että asi-
akkaat, liiketoimintansa keskiöön. 

Lähteitä ja lisälukemista: 
Pink, Daniel, Drive: The Surprising 
Truth About What Motivates Us, 2011

Laloux, Fredric, Reinventing 
organizations, 2014

Harter, Schmidt, Asplund, Killham,  
& Agrawal, Causal Impact of Emp lo-

yee Work Perceptions on the Bottom 
Line of Organizations, 2010

Porter, Kramer: creating shared 
value, Harvard Business Review, 2011

MINNA KOSKELO

Kirjoittaja on yrittäjä, liiketoiminnan 

muotoilija ja trendien asiantuntija (Futures 

Fit™) sekä ennakoinnin luennoitsija 

Laurean Service Innovation and Design 

Master’s ohjelmassa. Kirjoittajana 

julkaisussa ’Foresight and service design 

boosting dynamic capabilities in service 

innovation’ (Handbook of Service 

Innovation). Opiskelee tällä hetkellä 

Neuroleadership Groupissa coachingia. 

Vapaa-ajallaan luotaa Futures Specialists 

Helsinki -verkostoa, jossa on toinen 

perustaja. Minna löytyy Twitteristä nimellä 

@Mkoskelo. 
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pahtuu kaiken aikaa ja me elämme 
sen keskellä. Muutoksia on vaikea ha-
vaita niiden tapahtuessa, mutta taak-
sepäin katsoessa huomaamme mur-
roskohtia palvelujen muutoksessa 
kohti digitaalisuutta. Ennen ostimme 
kaupasta äänilevyjä, sitten ostimme 

Digitalisaatio 
mullistaa arkemme

P
alveluiden digitalisaa-
tiosta puhutaan yllät-
tävän vähän, vaikka se 
muuttaa elämäämme 
enemmän kuin mikään 
muu sitten teollistumi-
sen. Digitalisaatiota ta-

musiikkimme tiedostoina ja nykyään 
ostammekin kiinteähintaisen musiik-
kipalvelun.

Digitalisaatio tarkoittaa rakenne-
muutosta, jonka palveluiden sähköistä-
minen ja ihmisten sekä laitteiden ver-
kostoituminen mahdollistaa. Palvelu 
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Palvelu- 
kyky yhä  
tärkeintä!

on määritelmän mukaisesti tekemistä, 
jonka joku toinen tarjoaa sinulle – vas-
tikkeetta tai maksullisesti. Palvelui-
ta ei myöskään voi tuottaa varastoon, 
vaan ainoastaan tarpeen mukaan. Di-
gitalisaation myötä palveluntarjoajal-
la on apuvälineenään tietotekniikka. 
Joskus tietotekniikka on itsessään koko 
palvelu: esimerkiksi lentovaihtoehto-
jen haarukointi eri nettisivuilla tapah-
tuu verkkopalveluilla, jotka suorittavat 
monimutkaiset lasku- ja rajaustoimen-
piteet puolestamme.

Digitalisaation myötä toimintamal-
lit muuttuvat väistämättä ja perinteis-
ten palveluiden siirtyessä verk koon ol-
laan merkittävien kulttuuri muutosten 
edessä. Digitalisaation paras kaveri on-
kin kyselyikäinen lapsi: miksi me teem-
me näin? Lapset osaavat luonnostaan 
ihmetellä tuttuja toimintamalleja, mut-
ta meille aikuisille konseptien kääntä-
minen ylösalaisin on työläämpää.

Niin, tosiaan. Miksi me ajamme 
huoltoasemalle tankkaamaan autom-
me? Nopea vastaus lienee, että au-
tomme tarvitsee polttoainetta. Digi-
talisaation aikakaudella perinteinen 
toimintamalli kuitenkin kyseenalais-
tuu. Jo nykytekniikalla olisi täysin 
mahdollista, että auto ilmoittaisi lä-
heiselle huoltoasemayrittäjälle tyhje-
nevästä tankista, yrittäjä tekisi tarjo-
uksen, ja hyväksynnän jälkeen yrittäjä 
kävisi tankkaamassa auton siellä, mi-
hin asiakas sen on pysäköinyt. 

Esineiden verkostoitumisen myötä 
saamme siis enemmän automatisoi-
tua huolenpitoa. Ennen pitkää silmä-
lasit kertovat näön huonontumises-
ta ja puettava teknologia voi seurailla 
esimerkiksi elintoimintojamme. Ta-
loteknologiassa digitalisaatio alkaa jo 
näkyä: tarjolla on monenlaisia älyrat-
kaisuja, jotka korvaavat aiemmin ma-
nuaalisesti suoritettuja tarkistus- tai 
korjaustoimenpiteitä.

Merkittävä muutos palveluihin tu-
lee myös saatavuuden kautta: digitaa-
liset palvelut ovat auki kellonaikaan 

katsomatta ja nykyteknologialla lähes 
rajattomasti skaalattavissa, eli miljoo-
nien ihmisten samanaikaisesti käy-
tettävissä. Sähköiset palvelut eivät 
myöskään rajoitu kansallisvaltioiden 
sisäpuolelle, minkä ansiosta uusien 
palveluiden suosio voi kasvaa räjäh-
dysmäisesti lyhyessäkin ajassa. Kes-
ti 75 vuotta, että puhelimen käyttä-
jämäärä ylitti 50 miljoonaa henkilöä, 
sen sijaan Angry Birds Space -sovelluk-
sella samaan käyttäjämäärään pääs-
tiin 35 vuorokaudessa. WhatsApp- 
pikaviestisovelluksen käyttäjämäärä 
on jo nyt ylittänyt 700 miljoonaa. 

Digitalisaatiolta odotetaan valtavaa 
tuottavuusloikkaa, mille se luokin oi-
kein käytettynä mainiot puitteet. Pal-
veluntuottajille digitalisaatio on haas-
te: mikäli palvelut eivät houkuttele, 
niille löytyy varmasti vaihtoehto ne-
tistä. Käytännössä siis yritysten on 
kuunneltava asiakkaitaan entistä her-
kemmällä korvalla. 

On selvää, että digitalisaatio muut-
taa työelämää. Työtä tehdään entistä 
enemmän verkossa, ja etätyön mää-
rä kasvaa huomattavasti. Palveluiden 
sähköistyessä itsepalveluaste kasvaa ja 
ihmistyötä säästyy – tai katoaa. Digi-
talisaatio mahdollistaa aivan uuden-
laista yritystoimintaa: syntyy uusia 
työpaikkoja, joista osaamme kuvitella 
vasta ne, jotka olemme nähneet. Verk-
kopalvelun takana on aina ihminen, 
ja ihminen on merkittävässä roolis-
sa edelleen ydinpalvelun tuottamises-
sa. Pienyrittäjän näkökulmasta palve-
lut tuovat huomattavaa helpotusta 
ja mahdollistavat panostuksen ydin-
osaamiseen turhien rutiinien sijaan. 
Esimerkiksi parturin varausjärjestel-
mä oppii vakioasiakkaiden leikkaus-
välin ja voi automaattisesti ehdottaa 
uusia aikoja – yhdistettyä markkinoin-
tia ja asiakaspalvelua parhaimmillaan. 

Digitalisaatio tuo siis palvelut luok-
semme: kun tieto kulkee, sinun ei tar-
vitse. Kansalaiselle tämä tarkoittaa vi-
rastotaloissa asiointien vähenemistä 

ja uudenlaisten palvelukonseptien il-
mestymistä arkeemme. Moni onkin jo 
vahvasti digitalisaation kelkassa: esi-
merkiksi veroilmoituksen täyttämi-
nen verkossa kasvattaa suosiotaan jat-
kuvasti. Kehitteillä oleva kansallinen 
palveluarkkitehtuuri kokoaa julkiset 
palvelut ja tiedot yhden väylän varrel-
le, mistä ne on helppo löytää. Tietojen 
yhdistäminen lisää myös turvallisuut-
ta, koska inhimilliset virheet vähene-
vät: tulevaisuudessa ei enää tarvitse 
etsiä pahvista rokotekorttia, tai muis-
tella aikoinaan syötyjä lääkekuureja. 

Ruuhkavuosien mainingeissa mikä 
tahansa pakollisia askareita nopeut-
tava uudistus on erittäin tervetullut. 
Digitalisaatio ei tarkoita sitä, että kai-
kenlaisten askareiden suorittaminen 
häviää ajan myötä. Päinvastoin, ajan-
säästön myötä meille jää enemmän ai-
kaa valita niitä mieluisia tehtäviä.

LIISA RUSANEN

Client Manager (huolehtii siitä, että 

asiakkaat saavat sitä, mitä tarvitsevat)

Tiiminvetäjä 17 hengen tiimille

 ”KaPA-intoilija”: seuraa Kansallisen 

palveluarkkitehtuurin kehittymistä tiiviisti 

ja on mukana uusien mahdollisuuksien 

visioimisessa 

 On ollut 5 vuotta Cybercomilla. 

Cybercom rakentaa perustaa Suomen 

digitalisaatiolle.
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E
telä-Afrikan arkkipiispa 
Desmond Tutu on toden-
nut, että ilmastonmuutos 
on nykyajan ihmisoike-
uskysymys. Hän osui nä-
kemyksessään asian yti-
meen.

Tutkimustiedot osoittavat vakuut-
tavasti, että ihmisten toiminta aiheut-
taa ilmaston lämpenemistä. Ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset ihmisten 
elämään, elinkeinoihin, työn tekemi-
seen, terveyteen ja varallisuuteen ovat 
valtavat, jos toimia kasvihuonekaasu-
jen vähentämistä ei aloiteta heti. Am-
mattiliitot ovatkin vaatineet, että jou-
lukuun Pariisin ilmastoneuvotteluissa 
saadaan aikaan sopimus, joka sisältää 
maininnat oikeudenmukaisen siirty-
män ja säällisen työn edistämisestä. 
Tämä on myös ehto, jota kehitysmaat 
ovat pitkään esittäneet. 

Ilmastonmuutos on erittäin kallista 
yhteiskunnille, ja kansalaisethan sen 
laskun lopulta maksavat. Ilmansaastei-
den hinta EU-maille on vuosittain ar-
violta 59–189 miljardia euroa, eli jopa 
Suomen bruttokansantuotteen verran. 
Kustannukset tulevat muun muassa 
terveydenhoitokustannuksina, mene-
tettyinä työpäivinä, rakennusten kär-
siminä vaurioina ja satojen pienene-
misen kautta. Lisäksi yli 3 miljoonaa 
ihmistä kuolee vuosittain ennenaikai-
sesti saastuneen ilman vuoksi. Ilman-
saasteen lähteet vaihtelevat eri maissa, 
mutta seuraukset näkyvät niin kehitty-
neissä kuin kehitysmaissakin.

Kustannusarvioissa eivät ole mu-
kana vaikeista olosuhteista johtu-

Ilmastonmuutos on vietävä 
osaksi sopimustoimintaa

vat yhteiskunnalliset levottomuudet. 
Syyrian sota sai tutkimusten mukaan 
sytykettä ilmastonmuutoksen kärjis-
tämästä kuivuudesta. Koska Suomi ei 
ole muusta maailmasta erillinen saare-
ke, ilmastonmuutoksen näkökulmasta 
olemme samassa uppoavassa laivassa 
muiden kansojen kanssa.

Ilmastonmuutostaistelu 
luo uudenlaista työtä
Lähes kolme neljäsosaa maailman 
kasvihuonekaasuista tulee teollisuus-
tuotannosta, energiantuotannosta, 
liikenteestä ja rakentamisesta. Näi-
den vähentämiseen on useita keino-
ja, jotka täydentävät toisiaan.

Uusiutuva energia ei enää ole pelkkä 
niche-sektori, vaan siitä on tullut mer-
kittävä työllistäjä. Alan työpaikkojen 
määrä vuonna 2013 oli jo 6,5 miljoo-
naa. Kiina työllistää määrällisesti eni-
ten ihmisiä uusiutuvissa energiamuo-
doissa, Euroopan maista kärjessä ovat 
Saksa ja Espanja. Eniten alalla työllis-
ti aurinkoenergia ja toisena biopoltto-
aineet. Valitettavasti Suomi on vaaras-
sa myöhästyä tästä junasta kokonaan.

Energiatehokkuudesta puhutaan, 
mutta sen edistämiseksi tehdään vielä 
liian vähän. Energiatehokkuusalan jär-
jestön laskelmien mukaan julkisia me-
noja voitaisiin leikata 200 miljoonalla 
eurolla vuodessa pelkästään paranta-
malla julkisten kiinteistöjen energia-
tehokkuutta. Siis sama summa kuin 
esim. Sipilän hallituksen esitys työttö-
myysturvan leikkaukseksi. Säästöihin 
päästäisiin modernisoimalla kiinteis-
töjen tekniikkaa, jolloin myös sisäil-

man laatu kohenisi, saataisiin lisää 
uusia työpaikkoja ja vaihtotasekin pa-
rantuisi. Muutokseen ei tarvita julki-
sia tukia, koska se maksaa itse itsensä.

Jätteetkin luovat uutta työtä, kan-
salaisten kulutushan näyttää vain 
kiihtyvän. Tänä vuonna WWF:n ju-
listama Maailman ylikulutuspäivä oli 
13. elokuuta, eli lähes kaksi viikkoa ai-
emmin kuin viime vuonna. Ylikulu-
tuspäivänä olemme kuluttaneet sen 
määrän luonnonvaroja, jonka luon-
to pystyy vuodessa tuottamaan. Suu-
rin osa (yli 80 %) maapallon ihmisistä 
asuu tällä hetkellä maissa, jotka ku-
luttavat enemmän kuin niiden omat 
ekosysteemit tuottavat. Suomi kuuluu 
vielä niihin harvinaisiin maihin, jois-
sa luonto tuottaa yhä enemmän kuin 
kulutamme. Tämä ei kuitenkaan joh-
du suomalaisten vastuullisista kulu-
tustavoista, vaan ympäristön suures-
ta biokapasiteetista.

Euroopan komission mukaan 
vuonna 2030 yhdyskuntajätteestä on 
kierrätettävä 70 % ja pakkausjättees-
tä 80 %. Tiukempien kierrätystavoit-
teiden toivotaan edistävän siirtymis-
tä kiertotalouteen sekä luovat uusia 
työpaikkoja ja kestävää kasvua. Johta-
via maita jätteiden hyödyntämisessä 
ovat Saksa, Itävalta, Hollanti ja Ruotsi, 
joissa yhdyskuntajätteen kaatopaikka-
sijoituksen osuus jää noin yhteen pro-
senttiin. Suomessa kierrätykselle ase-
tettu tavoite on 50 prosenttia, polton 
30 prosenttia ja kaatopaikkojen 20 
prosenttia. Jätteiden polton osuus on 
ylittänyt jo selvästi tavoitteen, mut-
ta kierrätys on jäänyt selvästi jälkeen.
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Suomi on rankattu toiseksi globaa-
lilla cleantech-innovaatioiden vertai-
lulistalla, ja uusista kierrätysratkaisuis-
ta odotetaankin suomalaisyrityksille 
ponnahduslautaa maailmanmarkki-
noille. Näiden innovaatioiden kau-
pallistaminen voi kuitenkin hidastua 
merkittävästi, koska hallitus on lei-
kannut roimasti tutkimusrahoja. 

Ilmastonmuutos-hälytys on yltänyt 
jo pörssisaleihinkin. Suursijoittajat, 
kuten eläkeyhtiöt, ovat hylkäämäs-
sä salkuistaan raskaan hiilijalanjäljen 
yhtiöitä. Viime vuonna vastuullisen si-
joittamisen varat ylittivät jo kaksikym-
mentäyksi biljoona (biljoona = tuhat 
miljardia) dollaria. Parissa vuodessa 
kasvua on ollut huikeat 60 prosenttia. 
Kärjessä on Yhdysvallat, mutta myös 
Euroopassa vastuullisen sijoittamisen 
tuotteista on tullut trendi. 

YK:n vastuullisen sijoittamisen pe-
riaatteisiin sitoutuneita sijoittajia on 
maailmassa jo noin 1370, joista Suo-
messa kolmisenkymmentä. Tämä tar-
koittaa merkittävää osuutta maail-
man sijoitusvarallisuudesta. Trendi 
on myös merkki siitä, millaisiin yri-

tyksiin on tarjolla investointirahaa, 
eli mille aloille uudet työpaikat syn-
tyvät ja miltä ne kuolevat.

Mitä ay-liikkeeltä odotetaan? 
Ilmastonmuutos iskee työntekijöihin 
monin tavoin. Mutta meillä on myös 
hyvä väline muutoksen hallintaan: 
sopimus- ja neuvottelutoiminta. Kes-
tävä kehitys on otettava vahvemmin 
osaksi ay-politiikkaa ja strategioita. 
Eurooppalaisissa ammattijärjestöissä, 
erityisesti Skandinaviassa, on jo teh-
ty sopimuspolitiikkaa ilmastonmuu-
toksella. Luonnollinen askel meille-
kin on vaatia työpaikoille enemmän 
kestävää työntekoa.

Vanhojen rakenteiden murtues-
sa työelämän oikeudet ja työntekijöi-
den hyvinvointi ovat ay-liikkeen stra-
tegian kärjessä. On saatava parempaa 
muutosturvaa, parannettava organi-
saatioiden toimintamalleja, lisättävä 
hyviä työpaikkoja ja turvattava palk-
kakehitys. Näillä toimilla parannetaan 
samalla työn kestävyyttä.

Meidän on toimittava myös itse 
niin kuin muille saarnaamme. Siksi 

homma on aloitettava varmistamal-
la oman työpaikan kestävyys. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi yhteistoiminta-
käytäntöjen, työura-, koulutus- ja ta-
sa-arvosuunnitelmien, työntekijöiden 
oikeuksien ja velvollisuuksien tarkis-
tamista. 

Varmistetaan, että erilaisia materi-
aali-, tarjoilu- ja muita hankintoja teh-
täessä tuotteiden alkuperämaan työn-
tekijöiden oikeuksia on kunnioitettu. 
Myös suomalaisten tuotteiden ja pal-
veluiden on kestettävä oikeudellinen 
ja moraalinen testi. Mietitään oman 
työpaikan kannalta fiksuimmat tavat 
toteuttaa energiatehokkuutta, jättei-
den kierrätystä ja vähentämistä, tai 
mahdollisuuksia suosia työmatkoilla 
julkisia liikennevälineitä ja pyöräilyä.

Uhkaavasta luonteestaan huoli-
matta ilmastonmuutos tuo ay-liikkeel-
le vaikutusmahdollisuuksia. Ne pitää 
tunnistaa ja paloitella sopimustoimin-
taan soveltuviksi paloiksi.

LEILA KURKI

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK



tETra 2/201514  

K
un tapaamme tutta-
vamme sattumalta, tie-
dämme jo mitä hänelle 
kuuluu. Olemme luke-
neet kuulumiset Face-
bookista. Ellei ihminen 
sitten tarkkaan suodata 

mitä kertoo. 
Sosiaalinen media on uudenlaista 

mediaa juuri siinä mielessä, että sosi-
aalisista suhteistamme tulee media-
välitteisiä. Perinteinen joukkoviestin-
tä on yksisuuntaista joukkotiedotusta, 
mutta sosiaalinen media sekoittaa 
joukkoviestinnän ja keskinäisviestin-
nän. Tunnettu espanjalainen profes-
sori Manuel Castells puhuu henkilö-
kohtaisesta joukkoviestinnästä.

Kuka tahansa voi harjoittaa jouk-
koviestintää, meistä voi tulla pieniä 
medioita. Eri asia tietysti on riittääkö 
kaikille yleisöjä. Viestien jakaminen 
laajalle joukolle sosiaalisessa mediassa 
vaikuttaa siihen millaisen kuvan an-
namme itsestämme. Voidaan puhua 
julkisen kuvan tai maineen hallinnas-
ta. Perinteisesti tämä on ollut organi-
saatioiden päänvaiva, mutta sosiaali-
sessa mediassa myös tavalliset ihmiset 
rakentavat julkista kuvaansa. 

Julkisen kuvan tuottamisessa herää 
kysymys aitoudesta ja teeskentelystä. 
Sosiaalinen media tekee julkisen ku-
van tuottamisesta tietoisempaa, voim-
me rakentaa todellisuuden vastaista 

Sosiaalisen median  
sosiaaliset tulevaisuus-
vaikutukset

kuvaa. Todellinen identiteetin mää-
rittäminen on varsin vaikeaa. 

Vuorovaikutus on sosiaalisen elä-
män ydin. Ei ainoastaan puhe, vaan 
kaikenlaiset teot ja tekemättä jättämi-
set ovat sosiaalista vuorovaikutusta. 
On selvää, että sosiaalinen media ja 
internet ylipäätään ovat muuttaneet 
vuorovaikutuksen luonnetta. Eniten 
on noussut esille aggressiivinen vi-
hapuhe. Näyttää siltä, että sosiaali-
nen media lisää vihapuhetta, tai aina-
kin sosiaalinen media tuo vihapuheen 
näkyväksi.  

Vihapuhe verkossa ei ilmiönä ole 
aivan uusi, sillä ilmiötä tehtiin ha-
vaintoja jo 1970-luvulla. Tuolloin to-
sin ajateltiin, että syynä on nimettö-
mänä kirjoittaminen. Sosiaalisessa 
mediassa kirjoitetaan aivan yhtä ag-
gressiivisesti omalla nimelläkin, mikä 
on yllättänyt tutkijat. On tosin muis-
tettava, ettei sosiaalinen media ole 
pelkkää vihapuhetta. Erilaista toisten 
kannustamista ja tukea on myös pal-
jon. Voikin olla niin, että sosiaalinen 
media kirvoittaa vuorovaikutuksen 
ääripäät: tuen ja kannustamisen sekä 
toisaalta vihapuheen.  

Sosiaalisen ryhmien kannalta so-
siaalinen media sekoittaa perinteiset 
ryhmät ja roolit. Facebookissa kave-
reitamme ovat kaikki, niin perheen-
jäsenet, työkaverit kuin vanhat kou-
lukaverit. Sosiaaliset verkostot tulevat 

uudella tavalla näkyviksi. On sanot-
tu, että kaikki maailman ihmiset ovat 
seitsemän kontaktin päässä toisistaan. 
Vaikka tämä väite ei pitäisi paikkansa, 
ovat ihmisten väliset yhteydet lyhen-
tyneet ja tulleet näkyviksi täysin uu-
della tavalla. 

Vaikka sosiaalinen media lisää kon-
takteja, saattaa se myös tuottaa pote-
roitumista. Sosiaaliset ryhmät aset-
tuvat asemiinsa, eikä ryhmien välille 
synny dialogia. Suomessa tämä ilmiö 
on tullut hyvin esille maahanmuutto-
keskusteluun liittyen.  

Edellä kuvatut muutokset ovat jo 
tätä päivää, ja oletettavasti ne voi-
mistuvat tulevaisuudessa. Onko sosi-
aalinen elämämme sitten muuttunut 
perustaltaan? Kyllä ja ei. Sosiaaliset 
perustarpeet tuskin muuttuvat. Kas-

Tiedosta  
somen  

dynamiikka! 
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vokkaisen vuorovaikutuksen välttä-
mättömyys ei katoa. Vaikka sosiaa-
lisessa mediassa vuorovaikutus olisi 
vireää, on meille välttämätöntä koh-
data toinen ihminen nenäkkäin.       

Toisaalta taas esimerkiksi julkisen 
kuvan luominen, vuorovaikutus ja 
ryhmäilmiöt saavat sosiaalisessa me-
diassa uusia muotoja, jotka muuttavat 
sosiaalista ympäristöämme. Arkises-
ti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että koululaisten kaveriporukat toimi-
vat uudenlaisella tavalla, parisuhteet 
syntyvät somessa tai yhteiskunnalliset 
liikkeiden dynamiikka muuttuu. 

On hyvä muistaa, että verkko-
maailma ei ole erillinen muusta elä-
mästä. Jo pitkään on puhuttu ubii-

kista yhteiskunnasta, mikä tarkoittaa 
kaikkialla läsnäolevaa verkkoteknolo-
giaa. Mobiililaitteet, lähinnä älypu-
helimet, ovat hyvä esimerkki ubiikis-
ta yhteiskunnasta. Mobiililaitteiden 
ansiosta kaikki internetistä saata-
va tieto, verkossa tapahtuva sosiaali-
nen vuorovaikutus ja yhteiskunnalli-
set puheenaiheet ovat taskussamme 
– tai pikemminkin kämmenellä – ko-
ko ajan. 

Tulevaisuudessa voi käydä niin, et-
tä emme ainoastaan tiedä kadulla vas-
taan tulevan tuttavamme kuulumisia. 
Tiedämme älylaitteemme avulla, että 
tuttava on kulman takana. Tiedämme 
mistä hän on tulossa ja mihin menos-
sa. Voi myös olla, että jossain vaihees-

sa kyllästymme, jos teknologialla on 
liian suuri rooli sosiaalisessa elämäs-
sämme ja haluamme säilyttää yllätyk-
sen: emme tiedä onko tuttava kulman 
takana vai ei. 

JANNE MATIKAINEN

Valt.tri, dosentti Janne Matikainen 

työskentelee yliopistotutkijana Helsingin 

yliopiston viestinnän oppiaineessa. 

Janne on tutkimuksissaan keskittynyt 

verkon sosiaalisiin ilmiöihin, kuten 

vuorovaikutukseen, asenteisiin ja 

luottamukseen. Viime aikoina Janne on 

tutkinut sisällön tuottamisen motiiveja 

sekä mediasukupolvia.
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kaudessa? Kahvikupillisen mitta tar-
koittaa sellaisen mummolan pienen 
ruusukupillisen verran eli ei tarkoi-
ta sitä tätä nykyä liian yleistä ämpä-
rimittaa.

Tiedetään, että runsaasti kahvia 
juova tarvitsee enemmän kahvia vir-
kistävän vaikutuksen saamiseksi, kos-
ka elimistö tottuu kofeiiniin. Toisaal-

ta runsas kahvin juonti voi lyhentää 
unen pituutta. Ollaan noidankehäs-
sä. Liian vähäinen nukkuminen voi 
liittyä lihomiseen, koska univaje lisää 
ruokahalua lisäävien hormonien erit-
tymistä.  Erityisesti makea ja rasvai-
nen maistuu ja niissä on paljon ener-
giaa. Lisäksi kun valvoo paljon, on 
aikaa syömiseen.

H
uhut kertovat, että 
työssä käyvillä kuluu 
paljon kahvia työ-
vuoron aikana. Sii-
täkin on kuultu, että 
väsynyt juo virkisty-
äkseen paljon kahvia. 

Miten sinulla – juotko kahvia enem-
män kuin 5–6 kahvikupillista vuoro-

Kahvia, kahvia, 
enemmän kahvia!
Miten se työ ja kahvi nyt elintapoihinkin on vaikuttamassa?
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Liiku,  
nuku,  

juttele!

Miten noidankehästä voisi tehdä 
kvanttiloikan toisaalle ja antaa työn 
taukojen vaikuttaa elintapoihin posi-
tiivisella tavalla? Rakkaat lukijat, osa 
jo arvaakin, että päästään taas perus-
asioiden äärelle.

1. Syötkö työssä vireyttä edistäväs-
ti, kasvikunta edellä? 

Mahdollisuudet taukojen pitämiseen 
vaihtelevat suuresti eri töissä, se on 
selvä. Väsymystä työssä voi estää ylet-

tömän kahvin juonnin sijaan tauoil-
la ja juttelemalla kollegoiden kanssa, 
jos sellaisia on. Taukotilat ja lounas-
tapaamiset ovat tärkeitä! 3-4 tunnin 
välein voi tauolla kahvin sijaan na-
pata kuitupitoista välipalaa, sillä kuitu 
vaikuttaa edullisesti vireystilaan. Kui-
tupitoisten ruokien energia imeytyy 
vereen tasaisesti, jolloin veren sokeri-
pitoisuus pysyy vakaana. Kuidun vai-
kutuksista vireyteen hyötyvät kaikki, 
mutta erityisesti ne, joiden tulisi olla 
skarppina työvuoroissaan. Jos kuitu-
pitoisen leivän tai puuron syönti ei 
tunnu hyvältä ajatukselta, niin kas-
viksissa, marjoissa, siemenissä ja päh-
kinöissä on myös kuitua.

2. Oletko liikkuva kivi vai sam-
maloidutko sorvin äärelle? 

Liikkuvat kokevat työkykynsä ja jak-
samisensa paremmaksi. Ja toisaalta: 
liikkumattomuus on yksi työkykyä 
heikentävä tekijä. Liikutko sinä vä-
hintään puoli tuntia päivässä ja työs-
sä niin usein kuin mahdollista? Miten 
liikkuminen vapaa-ajalla vaikuttaa 
työkykyysi?

Työssä voi hyödyntää kaikki tilai-
suudet liikkumiseen – parkkeerata au-
to hitusen kauemmaksi määränpääs-
tä, valita portaat hissin sijaan, suosia 
kävelykokouksia, sijoittaa kopiokone 
mahdollisimman kauas työpisteestä. 
Vapaa-ajalla kevyt liikunta juuri en-
nen nukkumaan menoa rentouttaa ja 
rauhoittaa ja on terveellisempi vaih-
toehto kuin iltakaljat, siiderit tai tyh-
jenevä viinipullo. Hengästystä ja hi-
koilua aiheuttavaa liikuntaa tarvitaan 
sydämen ja verenkiertoelimistön kun-
non kannalta, mutta ei juuri ennen 
nukkumaan menoa. Unen laatu tup-
paa paranemaan liikkumisen myötä 
lajivalinnasta riippumatta.

Työ voi usein olla vaikeasti enna-
koitavaa, epäsäännöllistä ja kiireistä. 
Terveellinen ruoka ja liikunta kuiten-
kin auttavat rentoutumaan ja paran-
tavat muun muassa unen laatua. Siksi 

ne ovat tärkeitä asioita epäsäännölli-
sestä arjen rytmistä huolimatta. 

Työssä viisaasti tehdyt elintapava-
linnat tarkoittavat kaikenlaista hyvää: 
• terveyttä ja hyvinvointia, 
• jaksamista arjessa, 
• mahdollisuutta mukavaan vapaa-

aikaan lasten, ystävien tai kolle-
goiden kanssa, 

• itsensä likoon laittamista ja omi-
en liikuntataitojen paranemista, 

• mahdollisuutta välttää ylipainoa 
ja useita riittämättömästä liikun-
nasta johtuvia vaivoja vapaa-ajal-
lakin. 

Mitkä ovat sinulle parhaita, terveelli-
siä tapoja pysyä virkeänä työssä? Mit-
kä tavoistasi auttavat jaksamaan pa-
remmin myös vapaa-ajalla?

Tsekkaa ja arvioi omaa tilannetta-
si www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elinta-
vat_ja_tyokyky ja http://tyopiste.ttl.fi/
Nakokulmat/Sivut/Kahvitauko_pals-
ta_Uuden_elaman_alkutestaus.aspx.

ANNE SALMI, ERITYISASIANTUNTIJA, 

TYÖTERVEYSLAITOS

P.S. Tämä kolumni starttaa 
Työterveyslaitoksen pysyvän 
kolumnipalstan tETrassa. Aiheena 
tulevat olemaan mm. työkyky ja sen 
edistäminen, muutoksen tekemisen 
prosessi, työterveys, terveyden 
edistäminen työpaikalla…Mistä 
sinä haluaisit lukea? Tai mitä 
jaarituksia et ainakaan haluaisi 
nähdä lehden palstalla? Nakkaa 
Työterveyslaitosta vinkillä ja anna 
palautetta, anne.salmi@ttl.fi 

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/elintavat_ja_tyokyky
http://tyopiste.ttl.fi/Nakokulmat/Sivut/Kahvitauko_palsta_Uuden_elaman_alkutestaus.aspx
http://tyopiste.ttl.fi/Nakokulmat/Sivut/Kahvitauko_palsta_Uuden_elaman_alkutestaus.aspx
http://tyopiste.ttl.fi/Nakokulmat/Sivut/Kahvitauko_palsta_Uuden_elaman_alkutestaus.aspx
mailto:anne.salmi@ttl.fi
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Fuusio  

edellyttää  

luottamusta

H
allituksen talouspo-
liittinen ministeri-
valiokunta teki 17.9. 
lopullisen päätöksen 
maamme kolmen ra-
hapeliyhteisön yh-
distämisestä. Vuosi-

kymmenet maassamme on toiminut 
kolme monopoliyhtiötä: Veikkaus on 
vastannut lotosta, arvoista ja vedon-
lyönnistä, Raha-automaattiyhdistys 
raha-automaateista ja kasinopeleistä, 
Fintoto hevospeleistä. 

Monopolilla tarkoitetaan sitä, että 
yksi toimija vastaa yksinoikeudella jos-
takin toiminnasta. Monopoleja on voi-
nut olla kolme, koska yhtiöt ovat toi-
mineet tiukasti omilla reviireillään, 
eivätkä ole kilpailleet keskenään. Ennen 
internetin aikakautta kilpailua ei ole ol-
lut myöskään rajojen ulkopuolelta.

Rahapelifuusio 
turvaa järjestöjen 
rahoituksen

Netin tulo on muuttanut kuvan 
täysin. Ulkomaista tarjontaa ei voi 
estää, viranomaisilla ei ole toimival-
taa ulkomaisiin palvelimiin ja jokai-
nen suomalainen voi vapaasti pelata 
rahansa, minne haluaa. Jos halutaan, 
että raha pysyy kotimaassa ja kanavoi-
tuu suomalaisten monopoliyhtiöiden 
kautta edelleen kansalaisjärjestöjen ja 
ihmisten hyväksi, tuotteen pitää olla 
kilpailukykyinen.

Niin kauan kuin kasinolla pelat-
tiin black jackia tai ostettiin R-kios-
kilta Casino-arpa, jokainen ymmärsi, 
että kyseessä on eri peli. Netissä ku-
luttaja ei näitä enää erota. Netissä ta-
pahtuva tuotekehitys pakottaa pelit 
samankaltaistumaan, mikä ei ole sal-
littu, kun monopolit eivät kilpaile. Jos 
halutaan estää samankaltaistuminen 
säännöksin, tuotot karkaavat ulko- 
maille. 

Jäljelle jää johtopäätös: yhtiöiden 
yhdistäminen takaa edellytykset tuo-
tekehitykseen ja turvaa kansalaisjär-
jestöjen tuen myös tulevaisuudessa. 
Kun pelit saadaan samoille alustoille, 
niitä on helpompi pelata, mutta myös 
helpompi valvoa, ettei kukaan pelaa 
yli varojensa. Myös haittojen ehkäi-
syn näkökulmasta fuusio on järkevä. 
Liiketoiminnan arvioidaan melko no-
peasti kasvavan 25 miljoonaa, syner-
giahyödyistä arvioidaan kertyvän toi-

nen mokoma. 50 miljoonan lisätuotto 
on merkittävä ostovoiman kasvun ol-
lessa nollassa.

Fuusio voi onnistua vain luotta-
muksen varassa. On tärkeää, että eri 
edunsaajaryhmät ovat päässeet yh-
teisymmärrykseen siitä, miten yh-
distetyn yhtiön tuotto eri ryhmille 
jaetaan. On myös löytynyt yhteisym-
märrys uuden avustusjärjestelmän 
perusperiaatteista, rahastoitujen va-
rojen käytöstä sekä uuden yhtiön hal-
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linnosta. Tämän yhteisymmärryk-
sen varassa fuusio onnistuu tai menee  
metsään.

On tärkeää, että edunsaajaryhmät 
myös jatkossa ovat mukana valmis-
telun kaikilla tasoilla. Näin ylläpide-
tään luottamusta prosessiin. Avustus-
järjestelmien yhdenmukaistaminen 
on iso työ, epäluuloja on puolin ja toi-
sin – aiheesta ja aiheetta. Yhtiöiden ja 
ministeriöiden yhteistyökuviot jär-
jestöjen kanssa poikkeavat myös, mo-

lemmilla puolin Kirkkokatua on toi-
sesta opittavaa.

Luottamusta pitää lisätä myös sil-
lä, että järjestöt eri edunsaajaryhmistä 
laajasti kohtaavat toisiaan – nyt eläm-
me aika lailla erillään. Näistä kohtaa-
misista voi parhaimmillaan syntyä 
uusia innovaatioita, joiden loppu-
hyötyjänä on jokainen suomalainen.

VERTTI KIUKAS

PÄÄSIHTEERI, SOSTE

SOSTE 
Suomen sosiaali 
ja terveys ry on 
valtakunnallinen 
kattojärjestö, joka 
kokoaa yhteen yli 200 
sosiaali- ja terveysalan 
järjestöä sekä useita 
kymmeniä muita 
toimijoita.
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R
uoka-avun tarve, köy-
hyys ja yksinäisyys li-
sääntyvät Suomessa 
koko ajan. Sekä ruoka-
hävikki ekologisena on-
gelmana että leipäjo-
not sosiaalipoliittisena 

ongelmana ovat nyt julkisessa tarkas-
telussa. Yhteisen pöydän toiminta-
mallissa yhdistetään hävikkiruoan 
logistiikka asukaslähtöiseen kansa-
laistoimintaan tavalla, jota Suomessa 
ei ole vielä tehty. Mallissa on yhdistet-
ty verkostoyhteistyön vahvuus, sidos-
ryhmien rikkaus, ruokahävikin hyö-
dyntämisen ekologinen kestävyys, 

Yhteinen pöytä  
– leipää ja seuraa

työ- ja toimintakyvyn parantaminen 
ja kansalaisyhteiskunnan hyvinvoin-
tikeskustelu käytännön logistiikkaan.

 Projekti perustuu havaitulle ja tut-
kitulle tarpeelle tehdä Vantaalle kes-
kitetty hävikkiruoan logistiikka, joka 
auttaa ruoka-apua jakavia, usein pie-
niä yhdistyksiä ja seurakuntia keskit-
tymään ydintoimintaansa. Yhteinen 
pöytä tarjoaa kuljetuksia ja välivaras-
ton kylmätiloineen jo 25 taholle, joista 
15 on ruoka-apua jakavia yhdistyksiä, 
7 luterilaista seurakuntaa, 2 nuoriso-
tilaa ja kaupungin 4 asukastilaa. Hä-
vikkiviikolla 8.9. vietettiin Yhteisen 
pöydän ruokavaraston avajaisia Koivu-

kylässä. Se on Suomen ensimmäinen 
kaupunkivetoinen ja seurakuntayhty-
män kanssa yhteistyössä aloitettu hä-
vikkiruokavarasto. Hävikkiä saadaan 
15 HOK-Elannon ja Suomen Lähikau-
pan myymälästä, Arla Foodsilta ja Fa-
zerilta. Hävikkiruoan hyötykäyttö on 
tulevaisuuden ala. Nyt on Suomessa-
kin herätty siihen tosiasiaan, että ruo-
kaa tuhlataan surutta ja jätteestä voisi-
kin tulla hyödyke. Yhteinen pöytä on 
tässä kehityksen kärjessä.

Yksinäisyys on yhä lisääntyvä yh-
teiskunnallinen ja henkilökohtainen 
ongelma, joka aiheuttaa sairastumis-
ta ja syrjäytymistä. Syrjäytymisen vas-
talääke on osallisuus. Leipäjonoihin 
tullaan myös tapaamaan tuttuja ja ih-
misiä ylipäänsä, mutta leipäjonot si-
nällään luovat myös vahvoja häpe-
än tunteita. Yhteisöllinen ruokailu ei 
leimaa samalla tavalla julkisesti vaan 
palvelee yhteisöllisyyden ja osallisuu-
den tarpeita luonnollisesti. 

 Vantaan kaupungin, Vantaan seu-
rakuntayhtymän ja Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun edustajat haluavatkin 
etsiä uudenlaista ruoka-avun mallia, 
joka loisi yhteisöjä hävikkiruokaa hyö-
dyntävien yhteisöruokailujen ympäril-
le. Yhteinen pöytä  -toimijoiden mie-
lestä pelkkä ruokajako (kassi käteen ja 
kotiin) ei tue riittävästi heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten osallisuut-
ta ja mahdollisuuksia omien voima-
varojensa hyödyntämiseen. Yhteisen 
pöydän verkoston yhteisölliset tilat 
antavat mahdollisuuden kokonaisval-
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taiseen ihmisten kohtaamiseen ja asia-
kaslähtöiseen kansalaistoimintaan. 
Näitä tiloja ollaan alkuvaiheessa ra-
kentamassa 3–4 eri puolille Vantaata. 
Mitä useampi taho verkostossa on mu-
kana, sitä useampia yhteisöjä syntyy.

 Yhteinen pöytä kiinnostaa vapaa-
ehtoisia ja työllistettyjä suuresti, jopa 
siinä määrin, että välitämme vapaaeh-
toisia verkoston muihinkin tiloihin. 
Ruokavarasto toimii pääosin työllistet-
tyjen ja vapaaehtoisten voimin. Hävik-
kiruoan kuljetusten on havaittu myös 
vahvistavan luottamusta ja yhdessä te-
kemisen meininkiä verkostossa. Jo lo-
gistiikka siis antaa yhteisen työkentän, 
josta ollaan ylpeitä ja innoissaan. 

 

HANNA KUISMA

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
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10.1.2016 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  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Hakijan nimi:  �������������������������������������������������������

Osoite:  ������������������������������������������������������������

Sähköposti:  ���������������������������������������������������������

Puhelin: ������������������������������������������������������������

Työpaikka: ����������������������������������������������������������

LOMAMÖKIT

OLOKOLO:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

TONTTULA:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

YLLÄS VIIKKO 8: �����

Olen aikaisemmin ollut:

Olokolossa: vuosi �������� viikko ����� 

Tonttulassa: vuosi �������� viikko ����� 

lomahuoneistossa: vuosi �������� 

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

OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis siniharmaa hirsimök-
ki (valm. -89), jossa on remontoitu tupakeittiö/pieni olohuone, 
takka, kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea, wc, suihku ja sähkö-
sauna. Mökki on tarkoitettu 4+2 hengen majoitukseen.  Olokolo 
sijaitsee noin 1 km päässä Hullun Poron ravintoloista ja noin 
2 km päässä Levikeskuksesta, jossa on elintarvikekaupat, Alko, 
apteekki, lahja- ja erikoistavara-liikkeet, postipalvelut, kylpylä 
ja useita ravintoloita jne. Runsaat harrastusmahdollisuudet.  
Lisätietoja alueesta www.levi.fi 

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä punainen paritalon puoli-
kas (valm. -01), jossa on tupakeittiö/olohuone, takka, yksi ma-
kuuhuone, iso parvi, wc, kylpyhuone ja sähkösauna. Huoneis-
to on tarkoitettu 4+2 henkilön majoitukseen. Tonttula sijaitsee 
noin 1,5 km päässä Tahkon rinteistä ja Sokos Hotel Tahkovuo-
resta, jonka ympärillä ovat muut ravintolat, kylpylä, elintarvike-
iike sekä lahja- ja urheilutavara-myymälä jne. Monipuoliset har-
rastusmahdollisuudet. Lisätietoja alueesta www.tahko.com

Molemmissa mökeissä on hyvä varustelutaso: astiat, as-
tianpesukone, mikroaalto uuni, TV, video, radio/cd-soitin, 
hiusten kuivain, kiharrin, kuivauskaappi, auto pis toke sekä 
vuodevaat teet ja pyyhkeet. Tonttulassa on myös sähkögrilli ja 
pyykin pesu kone.

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

Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokrahintaan. Mökkeihin 
ei kuulu loppusiivousta. Siivous on hoidettava itse tai tilattava 
huoltomieheltä lisämaksusta.

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

VIIKKOVUOKRAT Olokolo: Tonttula:

A-kausi 500 € viikot 8–16, 52-1 viikot 8–16, 52–1

B-kausi 350 € viikot 2–7, 17–18,  36–39, 51 viikot 2–7, 23–39, 51

C-kausi 200 € viikot 19–35, 40–50 viikot 17–22,  40–50

Lomahuoneisto Ylläs: 500 € viikko 8

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS viikot 8–34/2016

Muuta huomioitavaa: ���������������������������������������������������������������������������������������

YLLÄS, VIIKKO 8. Kiinteistö Oy Ylläs sijaitsee Äkäslompolon 
puolella, aivan Ylläksen rinteiden vieressä hyvien palveluiden  
läheisyydessä. Lomaosake on pieni, avaran pohjaratkaisun 
 omaava pyöröhirsimaja, jossa on oleskelutila ja parvi, keittiö, 
pesutilat ja sauna. Tilaan mahtuu majoittumaan yhteensä 4 hen-
kilöä. 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. 

Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 16,  
seuraavaan lauan taihin klo 12. 
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16,  
seuraavaan perjantaihin klo 12. 
Ylläksen lomaviikko on lauan taista (vko 7) klo 17,  
seuraavaan lauantaihin (vko 8) klo 11. 

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35/15 -7/16 
arvottiin 9.6.2015 ja viikot 8–34/2016 arvotaan 1.12.2015. 
Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, on etusijalla 
hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut. 

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN 
Postita lomake mökkivastaavalle, lähetä sähköpostina 
tai täytä hakemus ET:n nettisivuilta www.etry.fi. 
Seuraavaan arvontaan hakemuksen tulee olla perillä 
17.11.2015 mennessä. Arvonta suoritetaan 1.12.2015. 
Arvonnasta jääneitä vapaita viikkoja voi tiedustella 
mökkivastaavilta ympäri vuoden ja vapaat viikot 
löytyvät myös ETry:n nettisivuilta > ETry:n lomamökit > 
varauskalenteri ja hinnat. 
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tule emma-akatemiaan!

www.emma-akatemia. 

Markkinoiden edullisimmat hinnat! 

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki jäse-
nyydestä riippumatta. 

Verkkokaupassa on näkyvissä täysi hinta. ER-
TOn jäsen: syötä ostoskorissa jäsenetukoodi, 
niin saat koulutuksesi jäsenhinnalla.

Koulutuksen hintaan kuuluu aina lounas.

Monipuoliset lyhytkoulutukset

* ohjelmistoja (Excel, PowerPoint, GoogleDrive, 
Skype/Lync, Acrobat, PhotoShop, InDesign)
* erilaisia talouskoulutuksia
* suosittu työhyvinvointikortti
* esimies- ja johtamistaitoja
* esiintymiskoulutuksia
* järjestötyön mestarikurssi
* projektinhallinta
* sosiaalisen median perusteet
* verkkokaupan perustaminen

Jäsenhinta koodilla ERTO2015emma
* ERTOn jäsenet 59 €, sis. alv
* Muut 250 € + alv 24 %

Syventävät pitkät koulutukset (2-3 kk)

Yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa:
* Reskontrat taloushallinnossa ja arvonlisävero-
tuksen perusteet
* Itsensä johtaminen
* Sosiaalinen media, verkostot ja vaikuttaminen

Jäsenhinta koodilla MARK2015emma
* ERTOn jäsenet alkaen 800 €, sis. alv.
* Muut alkaen 900-1200 € + alv 24 %

Tule syventämään ammatillista osaamistasi Emma-akatemiaan. Laaduk-
kaita lisä- ja täydennyskoulutuksia järjestetään useilla paikkakunnilla. 
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