
KORONA JA YT:T KIUSANA – NÄISTÄKIN ME TULEMME SELVIÄMÄÄN

Tervehdys InTek Pro ry:n jäsen

Kylläpä ei olisi vuosi sitten uskonut, että millaisessa muuttuvassa maailman
tilanteessa tulemme vuoden 2020 lähes kokonaan elämään. Tämä globaalitalous
näytti sen nurjemman puolen, kun kaikki ei menekään niin kuin oli suunniteltu ja
tuollainen koronavirus pystyi sekoittamaan koko maailman kuviot mullinmallin.
Mutta me suomalaiset kyllä muistamme (toivottavasti) sen ajan, jolloin meidän esi-
isämme ja naiset joutuivat taistelemaan sen kaikkein isoimman asian puolesta eli
Suomen itsenäisyydestä. Joten heidän aikaansa verrattuna tämä korona-aika
näyttäytyy kuitenkin aika pieneltä asialta. Ja onneksi näyttää siltä, että rokotteet
ovat kohta saatavilla ja me saamme koronan hallintaamme tulevan vuoden aikana.

Toinen pommi tulikin sitten työnantajalta, kun siellä huomattiin syksyllä, että
liikevaihtomme ja tilauskanta ei tulekaan menemään suunnitellusti. Tosin nämä
merkit olivat kyllä havaittavissa jo keväällä. Mutta kuten aina, isoissa
organisaatioissa päätöksen teko aina viivästyy syystä, jos toisestakin, ja usein sitten
tulee tehtyä virheratkaisuja, kun paniikki iskee. Usein yrityksissä tullaan lisäämään
panostusta myynti- ja asiakastyöhön voimakkaasti, kun tilanne on haastava myynnin
kannalta. Eli silloin mennään kentälle tekemään täysillä sitä työnhankintaa eikä
jäädä odottelemaan, että asiakkaat tulee meille päin. Mutta nyt meillä organisaatio
ei kyennyt siihen haasteeseen täysin vastaamaan. Lomautukset ja irtisanomiset
koskettavat myös meitä intekiläisiä jäseniä. Irtisanomisilmoitukset ja keskustelut
työnantajan ja työntekijöiden välillä on käyty loppuun ennen jouluviikkoa. Tärkeintä
näissä muuttuvissa tilanteissa on pitää mieli virkeänä ja tiedostaa se seikka, että
AINA OSAAJILLE kyllä töitä löytyy Suomen inframarkkinoilta. Sillä ne eivät ole
pienenemässä tämän korona seurauksena, vaan todellisuudessa ne tulevat ainakin
olemaan samalla tasolla kuin ennen koronavirusta. Rakennuslehdessä 1.12.2020 oli
kirjoitus, että suuret kaupungit eivät tule pienentämään investointeja koronan takia
vaan jatkavat niitä entiseen malliin. Lisäksi EU:n elvytysrahaston miljardipaketista
jäsenmaille tulee myös panostuksia Suomen inframarkkinoihin lähivuosiksi. Eli kyllä
meille töitä riittää. Se on varma se.

Työnantajan kanssa loppu syksystä käydyissä TES neuvotteluissa on päästy
sopimukseen vuoden 2021 palkantarkistuksista. Neuvottelut saatiin päätökseen
joulukuussa ja palkankorotukset noudattavat keskimäärin rakennusteollisuuden ja



infra-alan korotuksia. Tiedotamme jäseniä asiasta, kun neuvottelutuloksen ovat
kaikki osapuolet allekirjoittaneet. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.7.2021.

Tämä korona-aika on aiheuttanut muutoksia meidän työhön ja kaikkeen kanssa
käymiseen ihmisten kesken. Etätyöt ja teams-kokoukset ovat yleistyneet ja ne
tulevat olemaan jatkossakin tärkeässä asemassa meidän elämässämme. Ja hyvin
sovellukset ja työvälineet ovat ainakin meidän firmassa toimineet. Samoin pidimme
keväällä InTekin vuosikokouksenkin ja kaikki vuoden hallituksenkin kokoukset
teamsilla varmistaen näin omalta osaltamme turvallisen tavan toimia
poikkeustilanteessa.

Tulevan vuonna tulemme edelleen panostamaan tierakennusmestarilehden
toimittamiseen ja siihen, että saamme järjestettyä opintomatkan jäsenillemme
viimeistään loppuvuoden aikana. Kuten huomasitte juuri jouluksi ilmestynyt
tierakennuslehtemme numero oli korkeatasoinen ja kirjoitukset laaja-alaisia
toimialaltamme. Suuret kiitokset tästä taas kerran Matti Vuolamolle, Anni Rajalalle
ja Petteri Lahtiselle lehtemme toimittamisesta.

Toinen tärkeä asia, johon me InTekiläiset panostamme ensi vuonna, on
jäsenhankinta. Meillä eläköityy paljon toimihenkilöitä lähivuosina ja jäsenmäärä
tulee laskemaan. Uusien jäsenien hankintaa panostamme laittamalla pystyyn
jäsenhankintakilpailun, jossa tulee olemaan ennennäkemättömän suuret ja
arvokkaat palkinnot. Siitä tiedotetaan tarkemmin tammikuussa.

Kuten edellä on kerrottu tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen ja emme ole
pystyneet järjestämään InTekin jäsenille niitä tapahtumia joita suunnittelimme.
Tämän vuoksi olemme toimittaneet jäsenillemme lahjakortin Joululahjaksi ja
muistutukseksi jäsenyydestä liitossamme.
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