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P
erätilassa pitkään ol-
lut eläkeratkaisu saa-
tiin syksyllä synnytet-
tyä. Työurien pidentä-
mistä haettiin, mutta

siihen vaivaan ei parantavaa lää-
kettä saatu, koska paketissa ei ol-
lut mukana työhyvinvoinnin ke-
hittämistä konkreettisella tasolla.

Keskitytään siis vain kehumaan,
kuinka kestävyysvajetta saatiin ku-
rottua umpeen noin prosenttiyk-
sikköä bruttokansantuotteesta
vastaavalla määrällä.

Tätä mantraa voi toistaa, sil-
lä harva ymmärtää, mitä se edes
tarkoittaa saati pystyy lausetta ky-
seenalaistamaan.

TYÖURIEN pidentäminen vaatisi
uudenlaisia toimia ja ajatusmaa-
ilmaa, kulttuurin muutosta. Elä-
keiän nostaminen näyttelee tässä
kokonaisuudessa vain sivuroolia.
Se ei poista yhdenkään työnteki-
jän työkyvyn heikkenemistä. Se ei
tuo ainoatakaan työpaikkaa valta-
valle työtä vailla olevien joukolle
pidentämään heidän katkolla ole-
vaa työuraansa.

Toisin päin katsottuna eläkeiän
nostaminen ei ole mikään ongel-
ma, jos työssä jaksaminen siihen
liittyvine asioineen on kunnossa.

Työkyvyn aleneminen aiheut-

taa ongelmia niin työn tuottavuu-
delle kuin kyseisen henkilön elä-
mänlaadulle.

Työhyvinvoinnin kehittämisen
luulisikin olevan työntekijöiden ja
-antajien yhteinen mieliharrastus,
jossa käytännön ideoista ja luovis-
ta kokeiluista ei ole pulaa.

TOKI kehitystä tapahtuu, mut-
ta niin kauan kuin hyvinvoinnin
edistäminen on hitaampaa kuin
pahoinvoinnin lisääntyminen, yh-
tälö on tuhoisa – myös työurille.

Työuria saadaan pidennettyä te-
hokkaimmin, mikäli työelämästä
saadaan jälleen tehtyä luonnolli-
nen osa elämää. Nyt niiltä, joilla
työ on, vaaditaan yhä suurempaa
itsensä johtamista.

Suorastaan paradoksaalista on,
että monesti työpaikalla on sa-
maan aikaan käynnissä työkyvyn
parantamiseen tähtäävä ohjelma
työterveyden kautta ja jatkuva pai-
ne suorittaa sietokyvyn rajamailla
esimiehen tai työpaikan ilmapiirin
vaatimuksesta.

TYÖN sankareina pidetään hiljai-
sesti yhä myös sellaisia, jotka tu-
levat kipeänäkin töihin kollegoita
tartuttamaan ja omaa puolikun-
toisuuttaan pitkittämään. Tähän
voidaan tietenkin lyödä karenssi

sairauspoissaoloihin, jos halutaan
tietoisesti huonontaa tilannetta
entisestään.

Etenkin koulutetulla väellä on 
ongelmia ajankäytön hallinnassa,
koska nykytekniikka mahdollistaa
paikkaan sitomattoman työnteon.
Myös itse työssä tapahtuu saman-
aikaisesti niin paljon, että elimistö
käy ylikierroksilla, mikäli henkilö-
kohtainen priorisaattori on epä-
kunnossa.

Lopputulos on sitten ylikuor-
mittunut työntekijä, jonka tuot-
tavuus laskee työssä ja elämänilo
kaikkialla.

TARVITTAVA kulttuurin muutos ei
tapahdu byrokraattisilla kirjauksil-
la, vaan vaatii ensiksi uuden asen-
teen työmarkkinaosapuolilta toisi-
aan kohtaan. Yhteisen tavoitteen
eteen tulee pystyä toimimaan si-
ten, että osapuolten esitykset ei-
vät keskity vain oman leirinsä nä-
kökulmasta toisten esityksiä torp-
paamaan.

Elleivät työmarkkinajärjestöt
pysty yhdessä todella kehittämään
työelämän laatua, niiden olemi-
sen oikeutus kolmikantaa myö-
ten katoaa.

KALLE KIILI

puheenjohtaja

Tampereen Insinöörit

Urien pidentäminen vaatii
uudenlaista työkulttuuria

Nytpäätetty eläkeiännostaminennäytteleekokonaisuudessavain sivuroolia.

Työelämästä pitäisi kyetä tekemään jälleen luonnollinenosa ihmisenelämää.

TAUSTA

Eläke kiinnostaa

  • Vuoden 2017 eläkeuudis-

tuksesta syntyi sopu syyskuun

lopussa.

  • Uudistus nostaa vanhuus-

eläkkeen alaikärajan asteittain

65 vuoteen.

  • Ikäraja nousee 1955 synty-

neistä lähtien kolme kuukautta

vuodessa ikäluokkaa kohden.

  • Uutta eläkelainsäädäntöä

valmistellaan sosiaali- ja ter-

veysministeriössä.

  • Eniten asia kiinnostaa lähi-

vuosina eläköityviä.

  • Ratkaisu ei koske jo myön-

nettyjä eläkkeitä.

  • Tyypillisin eläkeyhtiöille

tehty kysymys on, mitä tämä

vaikuttaa minun omaan eläk-

keeseeni.

  • Lähde: Aamulehti 16.10.2014

T
oivo Kivelä kirjoitti (AL
22.11.) biohajoavien jättei-
den hyödyntämisestä ener-

giana.
Pirkanmaan Jätehuolto suunnit-

telee bioratkaisua, jossa biojätteis-
tä hyödynnetään sekä energia et-
tä materiaali. Tällä hetkellä erillis-
kerätyt biojätteet kompostoidaan
maanparannusaineeksi.

Käsittelymenetelmää ollaan uu-
distamassa ja jatkossa myös bio-
jätteen energiasisältö hyödynne-
tään biokaasuna. Lisäksi ravinteet
ja humusaineet kierrätetään lan-
noitetuotteiden kautta takaisin
maaperään.

Parhaan ratkaisun löytäminen 
edellyttää huolellisia selvityksiä
tekniikkavaihtoehtojen, sijoitus-
paikan ja yhteistyömahdollisuuk-
sien osalta. Lietteiden ja biojättei-
den käsittelyssä terveydensuoje-
lun näkökulma on vähintään yhtä
tärkeä kuin ympäristönsuojelun
tai energiatalouden.

OLEMME varautuneet vuonna 2016
voimaan tulevaan orgaanisen jät-
teen kaatopaikkarajoitukseen.

Loppusijoitus on jätehuollossa
viimeinen vaihtoehto uudelleen
käytön, materiaalikierrätyksen ja
energiana hyödyntämisen jälkeen.

Lajittelun jälkeen jäävä sekajäte
hyödynnetään energiana 2016 alus-
ta Tammervoiman hyötyvoimalas-
sa. Työmaan edistymistä voi seu-
rata verkkosivuilta www.tammer-
voima.fi. Kaatopaikalle sijoitetaan
vuoden 2016 alusta vain tuhkia ja
mineraalijätteitä.

Pirkanmaalla lajittelua on kehi-
tetty määrätietoisesti koko yhtiön
olemassaolon ajan vuodesta 1994.
Vaaralliset jätteet kerätään tehok-
kaasti ja ohjataan turvalliseen kä-
sittelyyn. Materiaalina kierrätet-
tävät jätelajit saadaan syntypaik-
kalajittelulla puhtaina jatkojalos-
tukseen.

JÄTEHUOLTO ja tekniikat kehit-
tyvät, mutta ne vaativat toimiak-
seen myös tehokasta syntypaik-
kalajittelua.

Jokainen asukas onkin toimivan
jätehuollon tärkeä lenkki. Sekajä-
tepussi, tekstiilijäte tai biojäte ei-
vät jää jatkossakaan asukkaan kä-
teen, vaan ne hyödynnetään par-
haalla mahdollisella tavalla.

Jäteyhtiöiden tehtävänä on päät-
tää suuret linjaukset ja kantaa vas-
tuu asukkaiden jätehuollosta ja
ympäristöstä.

ESA NUMMELA

kehityspäällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Biojätteet hyödynnetään lannoitteeksi ja energiaksi

M
orossa oli 27.11. poliisin
tilastoja Tampereen pyö-
rävarkauksista. Vuonna

2013 kirjattiin 927 pyörävarkaut-
ta, ja määrä kasvaa vuosittain. Mei-
dän perheeltä on varastettu kolme
pyörää, mutta onneksi ne eivät ol-
leet arvopyöriä.

Omistajan tulee lukita pyörä
rungosta johonkin kiinteään. Tä-
hän tarvitaan hyvä lukko ja kau-
pungin sekä muiden kiinteistön-

omistajien apua, jotta kunnon lu-
kitsemispaikkoja olisi riittävästi.
Nykyinen pyöräpysäköinti ei toi-
mi. Se vaihtelee laadultaan ja mää-
rältään ympäri kaupunkia. Voisiko
Tampere tehdä aiheesta suunnitte-
lukilpailun? Toimivalle tuotteelle
olisi kysyntää yksityisilläkin.

Taloyhtiöt voivat vaihtaa varas-
tojen lukot ja huolehtia, että pyörä-
suojiin eivät asiattomat pääse. Ka-
meravalvontakin on mahdollista,

mutta jos käytetään tallennusta,
on kuvauksesta ilmoitettava sen 
piiriin tuleville. Samoin siitä, että
valvonta on tallentavaa.

Ehdotan sosiaalisen median pa-
rempaa hyödyntämistä. Poliisi ja
muutkin voisivat ottaa kännyk-
käkuvan jokaisesta löytämästään
pyörästä. Ne julkaistaisiin yhdes-
sä paikassa netissä. Näin pyöriä
kadottaneet kenties löytäisivät
omansa tarkempia tuntomerkke-

jä vastaan. Kuvia voisi jakaa verkos-
sa kansalaisapuna poliisille ja va-
kuutusyhtiöille. Omasta pyörästä
on myös hyvä ottaa valokuva. Yksi
valmis virtuaalinen löytötoimisto
voisi olla perustamani avoin Face-
book-ryhmä ”kadonnut/varastet-
tu/löydetty Tampereella”. Terve-
tuloa sinne.

RITVA ASULA-MYLLYNEN

Tampereen Polkupyöräilijät ry: n jäsen

Lentävänniemi, Tampere

Netti avuksi pyörävarkauksien vähentämisessä

•Valtion rooli on mennyt Suo-
messa liian pitkälle. Talvivaa-
raan sysättiin jälleen neljä mil-
joonaa euroa, jotka tuskin ovat
viimeiset eurot.

Yksityisellä yrityssektorilla
ei tulisi kysymykseenkään, et-
tä koko ajan virheitä tekevä toi-
mitusjohtaja jatkaisi vuodesta
toiseen samassa yrityksessä.

Vaikka Talvivaaran toimitus-
johtaja ja työntekijät ovat tun-
nustaneet virheensä, he jatka-
vat – veronmaksajien rahoilla.

Suomessa on monta koke-
nutta talousasiantuntijaa, jot-
ka ovat antaneet viisaita neu-
voja hallitukselle, mutta ohjeet
ovat tulleet jälkikäteen ja liian
myöhään.

Suomessa ei ole enää varaa
leikkiä talouden asiantuntijaa
veronmaksajien rahoilla, kos-
ka ne tulevat loppumaan, kun
työtkin loppuvat.

Nyt eivät auta puolueet, ei-
vät prässätyt puvut, eivät kau-
niit lohdutuspuheet, vaan ainoa
ratkaisu on virkamieshallitus.
Kuka sen päättää? Olisiko se
presidentti, vai pitäisikö lakia
muuttaa? Jotain pitäisi tapah-
tua ja pian.

MARJA-LIISA HEINONEN

Tampere

Yskä estää
kulttuurin
harrastamisen

• En uskalla harrastaa kon-
sertteja, teatteria tai elokuvia.
Yskääni eivät tehoa apteekin
tuotteet tai yskänkaramellit.
Se vain tulee.

Yskimiseeni vaikuttavat
muun muassa kylmä ilma, meno
ulkoa sisälle ja pöly. Hajuvedet
eivät aiheuta minulle mitään
reaktiota.

Kyse ei ole astmasta. Lääkäri
sanoi minulle: ”Kun se on ker-
ran ollut jo 20 vuotta, olet tot-
tunut siihen.”

Toisinaan on tietysti kiusal-
lista melkein pakahtua keuhko-
putkien limaneritykseen.

EILA NIEMINEN

Tampere

Vihreiden
näkemyksissä
ristiriitaa

• Vihreät ajavat ratikkaa suo-
rastaan kiihkomielisesti Tam-
pereelle. Samalla se tarkoittaa
kaupungin tiivisrakentamista,
jotta valtionapu ratikalle helti-
ää. Jaakko Stenhäll kirjoittaa
(AL 28.11.), että ”tilausta virkis-
tysalueille ja kaupunkipuistoille
on enemmän”.

Eteläpuisto aiotaan raken-
taa täpötäyteen taloja. Miten
ihmeessä nämä kaksi asiaa so-
vitetaan yhteen? Toisaalta siis
kaupunki rakennetaan täyteen
ja toisaalta on tilausta virkis-
tysalueille. Ilmeisesti on tar-
koitus, että Tampereen keskus-
tassa asuvat ajaa hurauttavat
omilla autoillaan Teiskoon vir-
kistäytymään sitten, kun kau-
punki on torneja täynnä.

HELENA HARTIKAINEN

Tampere

Virkamies–
hallitus ainoa
ratkaisu


