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Pidemmällä työuralla pienempiä 

Eläkkeitä

Monessa yrityksessä menneen kesän lomasuunnittelu oli varmas-
ti haastavampaa kuin aikaisempina vuosina. Syynä olivat rajut 
sopeutukset sekä lomautukset. Lomakausi aloitettiin konkreet-
tisesti jo toukokuusta ja viimeiset saivat kesälomansa näin syk-
syn kynnyksellä. Onneksi sentään luonto oli lomalaisen puolella 
ja tarjosi ennätyslämpimän kesän; aurinko paistoi tasapuolises-
ti meille kaikille, ikään katsomatta.

Kunpa luonnon antama malli olisi nähtävissä myös työmarkki-
noilla. Nythän alle 25- ja yli 55-vuotiaat ovat selkeästi varjossa 26–
54-vuotiaisiin nähden, vaikka niin valtiovalta kuin elinkeinoelämä-
kin vaativat – ainakin juhlapuheissaan – korjausta tilanteeseen. 
Tästä on helppo olla samaa mieltä. Mutta missä ovat teot?

Ratkaisuksi tarjotaan sinnikkäästi vain työurien pidentämis-
tä opiskeluaikaa lyhentämällä ja eläkeikää nostamalla. Julkises-
sa mediakeskustelussa ratkaisuksi on jopa ehdotettu päivittäi-
sen työajan lyhentämistä ja töiden jakamista sitä kautta use-
ammalle ihmiselle.

Työurien pidentäminen ei sinällään ole mikään mörkö, mut-
ta mutta. Työstä kun pitäisi saada kohtuullinen toimeentulo, jol-
la pystyy vähintään elättämään itsensä ja perheensä, on kysyttä-
vä, missä ovat nämä työt? Osa-aikatyöt tai pätkätyöt eivät juuri 
elätä. Ilman työtä pidempi työura tarkoittaa vain pidempiä työt-
tömyysaikoja ja sitä myötä pienempiä eläkkeitä.

Julkisuudessa on keskusteltu myös teknologiateollisuuden 
palkkaneuvotteluista. Keväällä nähty malli jatkuu, eikä sille ole 
loppua. EK pyrkii jyräämään palkkakaton jokaiselle alalle ja van-

hanmallinen liittokierros on jäänyt jonnekin unholaan. On syn-
tynyt uudenlainen neuvottelumalli, jossa muodostetaan yksi-
puolinen työnantajan tupo. Keväällä nähty neuvottelukierros on 
hyvä esimerkki siitä, mitä yhdistymisellä saa aikaiseksi. Työnan-
tajapuoli yhdistyi yhdeksi isoksi järjestöksi, joka pystyy samais-
tamaan kaikki alat toisiinsa. Menipä alalla hyvin tai huonosti, on 
palkankorotusprosentti sama. Tekstimuutokset ovat niin kiven al-
la, että keväällä nähty satamalakko on kokoluokassaan niitä har-
voja, joilla kiveä saa heiluteltua.

Pelkäänpä, että sama sanelu tulee jatkumaan, ellemme kyke-
ne työntekijäpuolen yhteistyöhön keskenämme. Meidän on saa-
tava myös nuoriso liikkeelle ja osallistumaan ay-toimintaan. Sitä 
kautta saamme mukaan isomman joukon ja pystymme vaikut-
tamaan valtiovallan suunnitelmiin ja päätöksiin.

Nyt jos koskaan tulisi työntekijäpuolen osapuolten tehdä yh-
teistyötä keskenään ja samalla tutkia vaihtoehtoja, miten saa-
daan luotua EK:lle vastapeluri.

Olisiko esimerkiksi alakohtainen, kaikkien työtekijöiden ja 
toimihenkilöiden järjestö yksi malli vastineeksi työnantajapuo-
lelle?  

Uusia toimintamalleja tarvitaan, ja niitähän syntyy parhai-
ten kun pystymme olemaan avoimia uusille visioille. Nyt vähin-
täänkin keskusjärjestöjen tulisi ottaa oma roolinsa ja alkaa yh-
teistyöhön, jotta EK:n aiheuttama tasapainon heilahtaminen 
saataisiin korjattua.

Marko Nurmi, varapuheenjohtaja

pääkirjoitus
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Muut sovintoratkaisun sisältämät muutokset
Autoliikennealat:

Vuoro ja vuorotyölisiä sekä lisien perusteina olevia kuu-
kausipalkkarajoja korotetaan yleiskorotusten määrillä 
yleiskorotusten ajankohdista lukien. 
Aattopäivälisään oikeuttavaksi päiväksi lisätään pää-
siäislauantai.
Lauantaityölisä 15 % 
Kielilisä 5 %
Lisätään lähiomaisten määritelmään isovanhemmat
Täsmennettiin hälytysluontoisen työn määritelmää
1.5.2013 alkaen poistetaan ohjepalkkataulukoista palkka-
ryhmä 2A ja kokemusvuosiportaisiin lisätään uusi 3 %:n 
suuruinen porras 21 vuotta tai pitempään palvelleille.
1.5.2013 aattopäivälisä nousee 100 %:iin

Huolinta-ala:
Yötyölisän alkamisajankohta klo 22.00
Ylityökorvauksen laskentaperusteesta pois neljännes-
tuntirajaus
Lauantailisä myös muille kuin vakinaisille toimihenki-
löille
Varallaoloon ja päivystystyöhön uudet määräykset
Sijaisuuskorvaus jaetaan ryhmätyötapauksissa koko 
ryhmän kesken
Sairaustapauksissa sijaisuuskorvauksesta voidaan so-
pia myös jälkikäteen
Sijaisuuskorvauksen maksatusrajauksesta pois: ”kurs-
si tai muu vastaava syy”
Työehtosopimuksen piiriin myös lyhyet määräaikaisuu-
det sekä alle 10 h/vko osa-aikaisuudet
Parisuhteen rekisteröintipäivän palkallisuus
Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen voidaan sopia toi-
mihenkilön ja työnantajan välillä
Raskausajan neuvolakäyntien palkallisuus
Koeaika-ehdon täsmennykset
Koulutukset, jotka huomioidaan palvelusaikaa lasket-
taessa ajanmukaistettiin
Työsopimusmalli uudistettiin
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Työehtosopimukset 
voimassa 30.9.2013 saakka

Kesäkuun 3. päivänä saavutettiin valtakunnansovittelija Esa Lon-
gan johdolla ratkaisu Autoliikennealojen sekä Huolinta-alan toi-
mihenkilöiden työehtosopimuksia koskevassa kiistassa. 

Valtakunnansovittelijan sovintoesityksen perusteella solmittu 
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus se-
kä Huolinta-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus ovat 
molemmat voimassa 1.6.2010 ja 30.9.2013 välisen ajan.

Kiistaan työehtosopimusneuvotteluissa ajauduttiin koska 
työnantajapuolet esittivät selkeitä heikennyksiä työehtosopimuk-
sien sisältöön eivätkä olleet valmiita aidosti keskustelemaan alo-
jamme pitkään hiertäneistä erityiskysymyksistä. Myöskin työn-
antajapuolen pitäytyminen tiukasti luomassaan palkka-ankku-
rissa oli osaltaan vaikuttamassa työehtosopimusneuvottelujen 
keskeytymiseen ja työriidan syntymiseen. 

Neuvottelut jumiutuivat ja ainoa keino jatkaa niitä oli luoda 
työnantajapuolelle painetta jättämällä aloille työtaisteluvaroi-
tus. Samalla saimme neuvotteluun mukaan riidan ulkopuolisen 
osapuolen, joka pystyi katsomaan riidan perusteita objektiivisesti 
sekä luovimaan tilanteen aina onnelliseen päätökseen asti. 

Suurin painoarvo kuitenkin on Teidän kaikkien jäsentemme 
tuki tuossa tilanteessa. Suuri kiitos siitä jokaiselle! Vahvana säi-
lynyt rintama antoi tarvittavan paineen työnantajapuolelle tul-
la vastaan tavoitteissa ratkaisun syntymiseksi. 

Näin sovittiin
Sovintoratkaisussa merkittävintä on se, ettei sen mukana tullut 
yhtään työnantajapuolen esittämää heikennystä. Mukaan saa-
tiin monia tekstisisällöllisiä parannuksia, jotka selkeyttävät so-
pimuksien tulkintaa ja osaltaan tuovat mukanaan myös rahal-
lista vastinetta.

 Palkankorotusten osalta sovintoratkaisussa on pyritty kiin-
nittämään huomiota erityisesti pienipalkkaisten aseman pa-
rantamiseen. 

Kehitettävääkin jäi
Työehtosopimukset ovat jatkuvan kehityksen alla. Tälläkin voi-
massaolevalla sopimuskaudella jatketaan sopimusten kehittä-
mistä alakohtaisissa työryhmissä. Autoliikennealoilla sopimus-
ta kehitetään palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmän mer-
keissä, jossa tarkastellaan olemassa olevaa palkkausjärjestelmää 
kokonaisuutena ja pyritään yksinkertaistamaan palkanmääräy-
tymisen ja ohjepalkkojen periaatteita. Huolinta-alalla kehittämis-
työtä tehdään työaikapankkimalli –työryhmässä.

Lisätietoja työehtosopimusten sisällöistä saat Toimihenki-
löliitto ERTOsta: 
Karo-Petteri Kuusisto, 
karo-petteri.kuusisto@erto.fi , (09) 6132 3269
Maritta Jalo, maritta.jalo@erto.fi 

Palkankorotukset ovat molemmille aloillemme yhtenevät ja 
tulevat siis maksuun seuraavasti:
Vuosi 2010:

1.6.2010 yleiskorotuksena henkilökohtaisiin kuukausi-
palkkoihin 0,6 % sekä Taulukko-/Ohjepalkkoihin 0,7 %
 1.10.2010 yleiskorotuksena henkilökohtaisiin kuukausi-
palkkoihin 0,7 % sekä Taulukko-/Ohjepalkkoihin 0,7 %

Vuosi 2011:
1.5.2011 Taulukko-/Ohjepalkkojen korotus 0,6 %
1.11.2011 yleiskorotus, jonka suuruus määritellään tek-
nologiateollisuuden toimihenkilöiden sopimuksien 1.1.- 
31.12.2011 välisellä ajalla toteutettavien korotusten kes-
kiarvona. Taulukko-/Ohjepalkkoja korotetaan vastaa-
valla prosentilla.

Vuosi 2012:
1.5.2012 Taulukko-/Ohjepalkkojen korotus 0,6 %
1.11.2012 yleiskorotus, jonka suuruus määritellään tek-
nologiateollisuuden toimihenkilöiden sopimuksien 1.1.- 
31.12.2011 välisellä ajalla toteutettavien korotusten kes-
kiarvona. Taulukko-/Ohjepalkkoja korotetaan vastaa-
valla prosentilla.

•

•

•
•

•
•

Korotuksia erityisesti pienipalkkaisille. 
Tekstisisältöön parannuksia.
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Vuorotyöhön ei kuole

Työaikojen osalta eniten on tutkittu vuoro-
työn vaikutusta sydänterveyteen. Eri tutki-
musten tulokset ovat osin ristiriitaisia. Eni-
ten näyttöä on vuorotyön vaikutuksesta 
sepelvaltimotaudin riskiin, vähiten näyt-
töä on vuorotyön vaikutuksesta kuollei-
suuteen. 

Laajan pitkäaikaistutkimuksen mukaan 
vuorotyötä tekevien riski sairastua ja kuol-
la sepelvaltimotautiin tai siirtyä työkyvyt-
tömyyseläkkeelle sydän- ja verisuonitau-
tien takia ei eroa säännöllistä päivätyötä 
tekevien riskistä.

Sydänterveys koetuksella
Vuorotyö voi lisätä sydän- ja verisuonitau-
tien riskiä useilla toisiinsa liittyvillä meka-

nismeilla. Vuorotyö häiritsee vuorokausi-
rytmiä, joka muuttaa esimerkiksi elimistön 
rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa. Vuorotyö 
voi liittyä sydän- ja verisuonitautiriskiin 
erityisesti riittämättömän palautumisen, 
työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
vaikeuksien sekä esimerkiksi painonnou-
sun ja tupakoinnin vuoksi. Vuorotyön mo-
nisäikeiset yhteydet terveyteen edellyttä-
vät lisätutkimusta, toteavat tutkimuksen 
yhteistyönä tehneet Työterveyslaitos, Hel-
singin yliopisto, Kela sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos.

Työaikamuodon yhteyttä sydän- ja ve-
risuonitautien esiintymiseen analysoitiin 
hyödyntämällä kysely- ja rekisteriaineisto-
ja sekä pitkää 22 vuoden seurantaa. Tutki-

muksessa oli mukana yli 20 000 työikäis-
tä suomalaista. Aineisto kerättiin vuosi-
na 1982–2003. 

Työperäiset tekijät kuten työstressi ja työ-
ajat vaikuttavat sydän- ja verisuonisairauk-
sien esiintymiseen. 

Vuorotyöstä voi tulla riski jos siihen liitetään 
ylipaino, tupakointi ja vähäinen lepo.

Työssä jatkamiseen on keinoja
Hallituksen esitys eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen asettaa työ-
elämälle ison haasteen.  Työterveyslaitoksen mukaan keinoja työ-
uran jatkamiseen on kuitenkin olemassa. 

Työssä jaksamista ja edelleen työssä jatkamista voidaan edistää 
muokkaamalla työ ja työjärjestelyt tekijälleen sopivaksi huomioi-
malla paremmin ihmisen voimavarat ja elämäntilanne.

Ikääntyneille työntekijöille ongelmia saattavat 
tuottaa esimerkiksi vuorotyö ja raskas fyysinen 
työ. Pienten lasten vanhemmille tärkeitä voi-
vat olla työajan joustot ja perheystävälli-
syys. Joustamaton työelämä lisää saira-
uspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Yk-
silölliset joustot ovat jatkossa entistä 
tärkeämpiä. Työuraa tulee jatkaa sen 
molemmista päistä ja keskeltäkin.

Työelämästä poistutaan tänään 
keskimäärin neljä vuotta vanhempa-
na, kuin vielä 1990-luvun alun laman ai-
kaan. Joustot, oppimisen tukeminen ja eri-
laisuutta ymmärtävän ja hyväksyvän työ-
kulttuurin luominen ja yhteistyökäytäntöjen 
kehittäminen ovat keskeisiä keinoja kehityksen 
jatkumiselle.

Työ tekijänsä mukaan
Tutkimusten mukaan ihminen jaksaa jatkaa työssään, jos hän 
on terve, osaa tehdä työnsä ja kokee sen mielekkääksi. Monel-
le työ antaa elämään sisältöä ja työyhteisö muodostaa tärkeän 
sosiaalisen verkoston. Hyvin järjestetty työ edistää työntekijän 
terveyttä. Työssä jatkamiseen vaikuttaa myös perheen tilanne. 

Työssä jatketaan jos pienten lasten tai iäkkäiden vanhempien 
hoito järjestyy. 

Työn ja perheen vaatimukset onkin voitava sovittaa yhteen. 
Suomalaisista 55-64-vuotiaista käy töissä  55 prosenttia. Alueel-
liset erot ovat suuria. Esimerkiksi Uudellamaalla yli 55-vuotiaita 

on töissä kaksi kertaa niin paljon kuin Kainuussa.  

Joustavia työaikamalleja
Työaikojen joustavuus on keskeistä sekä yksi-

lön että yrityksen hyvinvoinnille. Suomalai-
sen tutkimuksen mukaan vaikutusmah-

dollisuudet omiin työaikoihin suojaavat 
työstressiltä ja vähentävät poissaolo-
ja. Työaikojen kehittäminen toimivik-
si ja terveellisiksi edellyttää yhteistyö-
tä työntekijä- ja työnantajapuolen sekä 

työterveyshuollon kesken. Myös taukoa 
tarvitaan. Työntekijöillä pitäisi olla mah-

dollisuus lyhennettyihin työvuoroihin, osa-
aikaeläkkeisiin, osasairausvapaaseen sekä sa-

patti- ja vuorotteluvapaaseen. 
Taitoa, oppimisinnokkuutta ja motivaatiota löy-

tyy kaikista ikäluokista. Jokaista on kohdeltava yksilönä, 
yksilöiden toiminta- ja työkyvyn erot ovat suurempia kuin ikäryh-
mien erot. Keskeistä on yhteistyö ja toistensa arvostaminen.

Työterveyslaitoksen Ikä voimavaraksi - työelämän valmennus-
ohjelmaa ovat suunnitelleet professori Matti Ylikoski, erikoistut-
kija Tomi Hussi ja tutkimusprofessori Jukka Vuori.

JS-a
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Nuoret vierastavat ammattiyhdistystoimintaa. Tietoisuus 
tästä asiasta on iskenyt ammattiliittoihin ja yhdistyksiin. 
Asia on fakta monien tutkimusten perusteella. Sama ilmiö 
näkyy helposti myös tosielämässä kun katsoo erilaisten ay-
tilaisuuksien väkeä. Aika vähän paikalla on kolmekymppisiä 
tai sitä nuorempia.

Huoli toiminnan jatkumisesta, uusien jäsenten ja aktii-
vien saamisesta on aito. Vierailu eri liittojen sivuilla kertoo 
erilaisista tempauksista, joilla nuoria yritetään saada mu-
kaan toimintaan. On tärkeää, että liitot miettivät, miten saa-
da kontakti nuoriin. Pitäisikö meidän mennä mukaan sosi-
aaliseen mediaan? Vaikka facebookkiin ja yrittää saada sitä 
kautta viesti facettajiin.

Työurista keskustellaan tällä hetkellä paljon. Kaikki polii-
tikot haluavat pelastaa maan ja pidentää työuria alkupääs-
tä, loppupäästä ja keskeltä. Työelämän karu arki kertoo, että 
työnantajat eivät arvosta kokeneita osaajia. He ovat ensim-
mäisiä irtisanottavia, kun yrityksellä menee huonosti. Siinä ei 
sitten mitkään ikäohjelmat tai hyvät periaatteet paina. Työn-
antaja menee siitä mistä aita on matalin.

Suomen jalkapallomaajoukkue sai lempinimen Huuhka-
jat, kun joukkueen kotistadionin valtasi urheiluselostajan mu-
kaan Bubiksi ristitty huuhkaja. Miksi kertoa tästä? Siksi, että 
myös ERTOlla on omat huuhkajansa, ainakin jos kysytään Lo-
gistiikan toimihenkilöiltä. 

Olen todella tyytyväinen, että saimme uuteen työehtoso-
pimukseen viimein läpi pitkäaikaisen tavoitteemme, eli uu-
den ikälisäportaan sekä kuljetuksen että huolinnan sopimuk-
seen. Olen yksinkertainen ihminen. Siksi uskon siihen, että 
kannatusta ja uusia jäseniä tulee, kun teemme oikeita asioi-
ta. Olennaista on, että tavoittelemme niitä parannuksia, jot-

ka ovat jäsenille tärkeitä. Uusi ikälisäporras oli tällainen. Täs-
tä on kyse koko ay-toiminnassa: ihmisten arjessa olevien asi-
oiden hoitamisesta.

Mitä yritän sanoa? Sitä, että kaikki jäsenet ovat meille tär-
keitä. Tarvitsemme huuhkajia ja facettajia. Toivon, että ku-
kaan ei loukkaannu lempinimestään. Haluan niillä vain ko-
rostaa sitä, että meidän pitää hoitaa kaikenlaisten ja kaiken-
ikäisten ihmisten asioita. Kun teemme oikeita asioita, meillä 
on myös mistä kertoa. Meillä on uskottavuutta. 

Kun puhutaan nuorista, uskon, että ammattiyhdistyslii-
ke ei ole riittävästi nostanut esille heille tärkeitä asioita. Sik-
si meidän täytyy puhua pätkä- ja vuokratyöläisten asioista. 
Siksi perhevapaat ovat tärkeitä, tai itsensä kehittämisen mah-
dollisuudet uran aikana.

Parasta tässä on se, että mikään etu ei ole toiselta pois. Jos 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan välinen raja saadaan jousta-
maan ihmisten tarpeista lähtien, siitä hyötyvät kaikki. Meillä 
kullakin on erilaisia syitä hakea joustoa omaan henkilökoh-
taiseen elämään. Kun koko jäsenkirjon asiat ovat hallussa, voi-
daan pohdinnan painopistettä siirtää siihen, miten asioista 
puhutaan. Ennen viestiä täytyy olla sisältö.

Teksti: Tapio Huttula,
puheenjohtaja, ERTO

Kannatusta ja uusia jäseniä tulee, kun 
teemme oikeita asioita. Olennaista on, 
että tavoittelemme niitä parannuksia, 
jotka ovat jäsenille tärkeitä.

Huuhkajien ja facettajien asialla

Logistiikan toimihenkilöiden vuokra-asunto 
Helsingin Pasilassa Jarrumiehenkadulla. 
Vapaita päiviä voi tiedustella ja varata 
Leena Wickströmiltä p. (09) 6132 3221. 
Vuorokausivuokra 60:- / huoneisto,
Petipaikka 30:- 

Edullinen yösija 
Helsingissä
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eläkeläisenä 5€:n kuukausimaksulla 
(60€/vuosi) saat

- matkavakuutuksen
- kalenterin
- lehden

Pääset mukaan kaikkiin yhdistyksen 
tilaisuuksiin, kuten kevät- ja syysko-
kouksiin sekä erilaisille  jäsenhintai-
sille jäsenmatkoille.

Jos sähköpostiosoitteesi tai muut yh-
teystietosi ovat muuttuneet, voit käy-
dä päivittämässä yhteystietosi ERTOn 
sivuilla www.erto.fi  näppärästi Web-
lyytin kautta. 

Yhdistys ja liitto tiedottavat ajan-
kohtaisista asioista pitkälti sähköpos-
tilla, joten pitämällä yhteystietosi 
ajan tasalla varmistat viestien saan-
nin. Weblyytin kirjautumisohjeet löy-
tyvät sisäänkirjautumissivulta.

Weblyytissä voit korjata tietojasi 
jäsenrekisterissä, tulostaa rekisteriot-
teen, maksaa jäsenmaksujasi, tehdä 
ilmoituksen palkattomasta ajanjak-
sosta ja tulostaa jäsenmaksutodis-
tuksesi. 

Yhteystiedot 
ajan tasalle

Tiesitkö, että

Muistathan, että

liitto ja jäsenyhdistys järjestää alu-
eellisia tapahtumia. Osallistumalla 
eri tapahtumiin, hyödynnät maksa-
maasi jäsenmaksua.

Pelolla johtaminen
tuttua monella työpaikalla 

Pelolla johtaminen on helppoa. Ihmisiä 
voidaan pitää varpaillaan muistuttamal-
la edellisen, 1990-luvun laman aikaisista 
lomautuksista ja irtisanomisista. Tampe-
reen yliopiston johtamistieteiden laitok-
sella tehdyn johtajuus, valta ja pelko -tut-
kimusta varten kerätyt, yli sata anonyymia 
kertomusta nostivat pelottelukeinojen kär-
keen uhkailun, tiedon panttaamisen ja työ-
yhteisön ulkopuolelle jättämisen.

-Jokainen osaa pelotella. Pelko on kui-
tenkin voimakas tunne ja pelottelun seura-
ukset vakavia. Parhaiten pelolla johtamista 
ehkäistäisiin kouluttamalla koko työyhtei-
sön vuorovaikutustaitoja, sanoo professo-
ri Marja Eriksson. 

Apua haetaan harvoin
Tutkimuksessa tunnistettiin paljon erilai-
sia pelon ilmapiiriin ja pelotteluun liitty-
viä tekijöitä. Kertomusten perusteella ta-
rinoista erottui kolme eri ihmisryhmää. 
Heistä ”selviytyjä” pääsi hyödyntämään 
osaamistaan uudessa tehtävässä, koska 
esimerkiksi keskusteli tilanteesta esimies-
tään yläpuolella työpaikkahierarkiassa ole-
van ihmisen kanssa. 

Osa väsyi ja sairastui fyysisesti. Useat 
näistä ”lannistujista” ihmetteli jälkeenpäin 
uupumistaan ja jäämistään pois työstä. 
”Pelaajat pärjäävät, työstään ylpeät, avoi-
met ja rehelliset joko lähtevät tai kaatu-
vat”, kertoo oikeuden toteutumiseen ja nar-
sistisen johtajan paljastumiseen uskonut 
lannistuja.

 Kolmannen ryhmän ”tarkkailijat” seu-
rasivat muiden kärsimystä ulkopuolisina. 
Osa heistä vaihtoi työpaikkaa terveyten-
sä heikkenemisen pelossa.

Tutkimuksessa mukana olleet ihmiset 
ottivat harvoin yhteyttä työsuojeluvaltuu-
tettuun tai luottamusmieheen. Kun ter-
veys murtui painostamisen ja pelottelun 
seurauksena, voimavarat eivät riittäneet 
oman aseman puolustamiseen. 

Vuorovaikutustaidot haussa
Suomi on Euroopan johtava työpaikkakiu-
saamisen maa, mikä tuo pelkojohtamiseen 
omia piirteitä. Esimiesten lisäksi pelotte-
luun syyllistyvät myös työtoverit. Kerto-
muksia yhdistävä arvopohja puolestaan on 
yleismaailmallinen. Työntekijöiden keskei-
siä arvoja ovat terveys, hyvä työn jälki, fyy-
sinen koskemattomuus, tasa-arvo, toisten 
kunnioitus, mielipiteen vapaus, rehellisyys 
ja lain noudattaminen. Kohtalokasta oli, jos 
pelon seurauksena joutui toimimaan vas-
toin ammattieettisiä arvojaan. 

Pelolla johdettu yritys yleensä taantuu 
ja pelko estää avoimuutta ja vaikeuttaa 
yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Työnte-
kijät eivät vastusta johtajuutta. Ihmiset 
sietävät vallankäyttöä ja jopa suoraa käs-
kyttämistäkin, jos johtajan arvopohja on 
kunnossa. Hyvän johtajan ominaisuuksia 
ovat avoimuus, aktiivisuus ja hyvät vuoro-
vaikutustaidot.

Tutkijoiden mukaan pelkoa työpaikoil-
la aiheuttavat esimerkiksi työn taloudelli-
sen tehokkuuden korostaminen ja jatku-
va uudelleenorganisointi. Öykkärimäinen 
käytös ei sekään ole harvinainen näky suo-
malaisella työpaikalla. 

Teksti: JS-a

Uhkailu, tiedon panttaaminen ja työyhteisön ulko-
puolelle jättäminen on edelleen totta osalla työ-
paikoista.  Työsuojeluvaltuutettuun tai luottamus-
mieheen yhteyttä otetaan harvoin.



Sosiaalinen polkumyynti kuriin   

Pohjoismaisella yhteistyöllä
Ensimmäisen päivän aluksi pidettiin hil-
jainen hetki edesmenneen Klas Valbärj´in 
muistoksi. Klas oli NTF:n (Nordiska Trans-
portarbetare Federation) sihteeri, joka me-
nehtyi syöpään 59-vuotiaana kesäkuussa 
2009. Äärettömän aktiivinen ja pidetty 
Klas toimi tutkijana Svenska Transportar-
betarförbundetissa vuodesta 1983 ja sih-
teerinä NTF:ssä vuodesta 1997 lähtien.

NTF:n puheenjohtaja Per Östvold avasi 
kongressin ja kongressin puheenjohtajik-
si valittiin Satu Silta, Suomen Merimiesu-
nioni, ja Terje Samuelsen, Norsk Transport-
arbeiterförbund. 

Loppu polkumyynnille 
Sen jälkeen käytiin läpi vuosien 2006-2009 
toimintakertomukset. Vuoden 2006 ker-
tomuksessa on huomioitavaa, että Jani-
na Malinovska Liettuasta on kutsuttu yh-
teyshenkilöksi Baltian ja Puolan sekä Poh-
joismaiden väliseen yhteistyöhön. Hänellä 
on läsnäolo- ja puheoikeus NTF:n hallituk-
sen kokouksissa.
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Kuljetusalan alueellinen 
federaatio, Nordiska Trans-
portarbetare Federation 
eli NTF keräsi toukokuussa 
Norjan Bergeniin lähes 
180 eri Pohjoismaiden 
kuljetustyöntekijäliiton 
edustajaa sekä 12 toimitsi-
jaa ja tulkkia. Suomesta 
olivat edustettuina Me-
rimiesunioni, Ilmailualan 
Unioni, Konepäällystö-
liitto, Toimihenkilöunio-
ni, Rautatieläisten liitto, 
Veturimiesliitto, JHL, AKT 
ja ERTO.

Kuljetusala on reagoinut erittäin voi-
makkaasti niin sanottuun ”Sosiaaliseen 
polkumyyntiin”(Social Dumping). Alahan 
on jo vuosia ollut polkumyynnin kärkipääs-
sä ja siihen yritetään löytää ratkaisuja lä-
hivuosina. Viime vuoden (2009) toiminta-
kertomuksessa polkumyyntiasia on kirjat-
tu tärkeämmäksi asiaksi.

Kaksi vuotta sitten Helsingissä järjes-
tetyssä NTF:n 100-vuotisjuhlassa kolme-
na kieliversiona julkaistu kirja ”Arbetets 
pris” (Työn hinta) on saanut kovasti kehu-
ja niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuo-
lellakin.

Sosiaalisen polkumyynnin lisäksi huo-
miota halutaan kiinnittää myös siihen, 
miten NTF:ää tulisi organisoida tulevai-
suudessa. Asiaa miettivään työryhmään 
kuuluvat Lars Lindgren, Ruotsi, Keld Baek-
kelund-Hansen, Tanska, Risto Elonen, Suo-
mi, Öystein Aslaksen, Norja ja Jonas Gar-
darsson, Islanti.

ETF:n ( Euroopan Kuljetustyöntekijäfe-
deraatio) kongressin naiskomitean valitse-

maailmalla tapahtuu



Kuljetusala on vuosia 
ollut sosiaalisen 
polkumyynnin 
kärkipäässä, 
mihin halutaan 
nyt laittaa stoppi.

”

Atlantin rannikolla sijaitseva vuoristoinen Bergen tarjosi NTF:n kongressiedustajille ajankohtaisten asioiden lisäksi miellyttäviä luontoelämyksiä.

Tanskalainen Jan Villadsen on NTF:n tuore 
puheenjohtaja.

mista kuudesta hallituksen naisedustajas-
ta Suomea edustaa Merimiesunionin Satu 
Silta. ERTOa ja Logistiikan toimihenkilöitä 
edustivat viime vuonna Azorien kokoukses-
sa Rainer Heino ja Ritva Väyrynen. 

Erilaisesta perspektiivistä
Toimintakertomusten läpikäynnin jälkeen 
alkoi se vähemmän virallinen osio. Bergen 
on asukasluvultaan Norjan toiseksi suu-
rin kaupunki heti pääkaupunki Oslon jäl-
keen.

Oslosta noin 500 kilometrin päässä, At-
lantin rannikolla sijaitsevan vuoristoisen 
kaupungin hittituote on hyvämaineinen 
Bergenin yliopisto. Illalla nousimme junaan, 
joka vei meidät melkein pystysuoraan ylös 
Flöien-nimiseen paikkaan, en muista kuin-
ka korkealle – mutta korkealle. 

Alhaalta junan menoa katsoessani to-
tesin muille kongressivieraille, että ”nyt 
suljen silmät, kertokaa kun ollaan ylhääl-
lä”. Ei se kuitenkaan niin kauheata ollut. 
Vaunu muutti asentoa sitä mukaa kun sei-
nää tuli vastaan. Ylhäällä nautimme hyväs-
tä ruoasta ja juomasta, näköalasta puhu-
mattakaan. 

Viimeinen juna lähti alas juuri ennen puol-
ta yötä. Kaikki olivat ilmeisesti ehtineet sii-
hen junaan, koska porukka kokoontui pir-
teänä jatkamaan konferenssia seuraava-
na aamuna.

Kongressin toiseen päivään oli sijoitet-
tu muun muassa eri jaostojen kokouksia. 
Itse edustin ERTOa ja Logistiikan toimihen-
kilöitä huolinnan ja varastoinnin jaoston 
kokouksessa. Lyhyessä kokouksessa tote-
simme, ettei ERTOlla ole ollut edustajaa ja-
ostossa vähään aikaan. Muutaman kerran 
vuodessa kokoontuvaan jaostoon toivot-
tiinkin edustajaa myös ERTOsta.

Puheenjohtaja Tanskasta
Kongressissa selvisi myös, että Suomen 
Merimiesunionin Kenneth Bengts on valit-
tu ITF:ään (Kansainvälinen Kuljetustyönte-
kijäfederaatio) tarkastajaksi. Uutisen kuul-
tuani olin pudota tuoliltani, koska tämä sa-
mainen Kenneth on erittäin hyvän ystäväni 
poika. Pääsin jälleen toteamaan, että kyl-
lä maailma on pieni. Varsinkin näissä kan-
sainvälisissä asioissa.

Kongressi hyväksyi seuraavat NTF:n 
päätöslauselmaesitykset:

1) Veolian on poistuttava miehitetystä  
           Palestiinasta!

2) Ammattikuljettajadirektiivin toi-
           meenpano - EU direkt. no 2003/59

3) Esitys hallituksen aloitteeksi Bergenin 
            kongressille muualla kuin Pohjolassa 
            vakituisen asuinpaikan omaavien 

     työntekijöiden järjestäytymisestä.
4) Sosiaalista polkumyyntiä vastaan.

Lopuksi oli NTF:n uuden hallituksen valin-
nan vuoro. Puheenjohtajaksi valittiin Jan 
Villadsen, 3F, Tanska ja varapuheenjohtajak-
si Simo Zitting, Merimiesunioni, Suomi.

Hallituksen muut jäsenet ovat ruotsalaiset 
Lars Lindgren, Svenska Transportarbetarför-
bund, Lasse Thörn, Svenska Kommunal, To-
mas Abrahamsson, SEKO ja Bengt Olsson, 
Unionen. Suomalaisia kuljetustyöntekijä-
liittoja NTF:n hallituksessa edustavat, Ti-
mo Räty, AKT ja Risto Elonen, Veturimies-
liitto. Tanskalaisista hallitukseen kuuluvat 
Keld Baekkelund-Hansen, Dansk Metal ja 
Helle Lindgren, HK. Norjan kuljetustyön-
tekijöitä edustavat Roger Hansen, Norsk 
Transportarbeiterförbund sekä Jaqueline 
Smith, Norsk Sjömansförbund. Islannin 
edustajana toimii Kjartan Nordahl, FIA Ice-
landic Air Line Pilots Ass.

Tilintarkastajiksi valittiin ruotsalaiset 
Yvonne Karlsson, Svenska Kommunal ja 
Karin Petersson, Svenska Transportarbe-
tarförbund. 

Tiedättekö muuten, että NTF on maa-
ilman vahvin kuljetusalan alueellinen fe-
deraatio! Nordiska Transportarbetare Fe-
deration (NTF) kongressi kokoontuu joka 
neljäs vuosi ja seuraavana järjestävänä 
maana on Ruotsi.

Teksti: Gunn-Britt Krogars-Ouaquif
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Logistiikan toimihenkilöt, Pohjois-Savon paikallistoimikunta 
toimii maantieteellisesti nimensäkin mukaisesti Pohjois-Sa-
von alueella. Maantieteellisesti alue on noin 100 km säteel-
lä joka suuntaan Kuopiosta. Alueen jäsenistön lukumäärä on 
reilut 100.

Paikallistoimikunta  järjestää vuosittain erilaisia tapahtu-
mia alueella. Toiminnan suunnittelussa on mukana ihmisiä 
eri puolilta aluetta: Kuopiosta, Siilinjärveltä ja Varkaudesta. 
Teemme tiivistä yhteistyötä myös ERTOn Pohjois-Savon alue-
järjestön kanssa.

Kuluvan vuoden 2010 merkittävimpiin tapahtumiin alueella 
kuului jo perinteisiksi muodostuneet ERTO Pohjois-Savon kans-
sa yhteistyössä järjestettävät PILIKKIKILIBAILUT maaliskuun lo-
pulla Tikkalansaaressa. Tapahtuma oli perhetapahtuma ja siihen 
osallistui noin 40 henkilöä. Tilaisuudessa vieraili myös YSTEA:n 
(Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.) puheen-
johtaja Matti Ojamo. Päivän aikana keskustelimme ajankohtai-
sista asioista ja tietenkin kilpailimme suurimmista kalansaa-
liista. Kaikki pääsivät osalliseksi yhdessä nautitusta maittavas-
ta ruoasta ja ympäröivästä  hienosta luonnosta.

Loppukesästä järjestimme niin ikään yhteistyössä ERTO 
Pohjois-Savon kanssa vierailun Kuopion asuntomessuille, jon-
ne matkasimme vesitse pitkin kaunista Kallavettä. Ihailles-
samme loistavia maisemia, kertoi hallintopäällikkö Pirkkolii-
sa Meincke ERTOn toimiston ajankohtaisia kuulumisia. Pääl-
le nautimme yhteistyökumppanimme, Kuopion Osuuspankin 
tarjoamista pullakahveista. Matkalla oli mukana mukavas-
ti 35 henkilöä.

Pohjois-Savon alueen jäsenet ovat osallistuneet pitkin vuot-
ta liiton järjestämiin koulutuksiin.

Loppuvuodeksi on suunnitteilla alueen syyskokous (ke 
3.11.2010) ja kulttuurillinen pikkujoulumatka (la 20.11.2010) 
katsomaan Zorbas-musikaalia Varkauden teatteriin.

Syyskauden suunnitelmissa on myös yhteisiä tapahtumia 
ERTO Pohjois-Savon kanssa. Niistä kannattaa katsoa tarkem-
min ERTOn ja Logistiikan toimihenkilöiden kotisivuilta.

Pohjois-Savon alueen toimintaan tarvitaan tulevaisuudessa 
uusia nuoria toimijoita tuleville vuosille. Kaikki uudet ja innok-
kaat ihmiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Pohjois-Savon paikallistoimikunta

Innokkaita pilkkijöitä valmiina nostamaan suuria saaliita. 
Kesän asuntomessut pidettiin Kuopion saaristokaupungin 
Lehtoniemessä heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin 
asti. Oikeanpuoleisen kuvan raato ei ole pilkkimiesten tai 
-naisten jäljiltä, vaan asuntomessuihin liittyvää taidetta 
Kallaveden rannalla. Kuva Antero Tenhunen.

10
3/2010 K a i k e n i k ä i s e t k u n n i a a n

paikallistoimintaa

Mukavaa yhdessäoloa
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Pohjois-savo
Syyskokous
Pohjois-Savon alueen syyskokous pidetään keskiviikkona 
3.11.2010 klo 18.00 Hotelli Jahtihovissa, Snellmaninkatu 23, 
70100 Kuopio.
Tarjoamme päivällisen/iltapalan.
Ilmoittautumiset pe 29.10.2010 mennessä: Tarja Luostari-
nen, puh. 045 6720 907 tai sähköpostilla tarja.luostarinen@
gmail.com.

Pikkujoulumatka Varkauteen
Lauantaina 20.11.2010 teemme kulttuuripitoisen pikkujoulu-
matkan Varkauden Teatteriin Zorbas-musikaaliin. 
Aikataulu:
 n. klo 12.00 lähtö Siilinjärveltä
 n. klo 12.00 lähtö Kuopiosta
 klo 14.00 Zorbas-musikaali, Varkauden teatteri. 
 Väliajalla kahvit.
Matkan hinta on jäseniltä 25 €, ei jäseniltä 50 €. 
Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset pe 29.10.2010 mennessä: Tarja Luostari-
nen, puh. 045 6720 907 tai sähköpostilla tarja.luostarinen@
gmail.com.
Tervetuloa!
-Paikallistoimikunta-

kotkan paikallisosasto
Luolamies tavattavissa
Lähde seuraamaan kanssamme Rob Beckerin hauskaa näy-
telmää ”Luolamies”.
Esityspäivä: keskiviikko 20.10.2010 klo 19.00 Kotkan kaupun-
ginteatterin Naapuri-näyttämö.
Omavastuu 2 €. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.10.2010 mennessä: Helena Karja-
lainen puh. 040 5638 332 tai 05-230 77 21.
Tervetuloa!
paikallistoimikunta

helsinki-uusimaa
Syyskokous
Aika: 10.11.2010 klo 17.00-18.45
Paikka: Linnanmäki Ravintola Safari Tivolikuja 1, Helsinki
 Kokouksen asialistalla on mm.:
-katsaus vuoden 2010 toimintaan
-jäsenten valinta Hki-Uusimaa paikallistoimi-
  kuntaan vuodelle 2011
-jäsen- ja varajäsenehdokkaitten valinta Logistiikan 
toimihenkilöt ry:n hallitukseen vuosille 2011-2013
Kokouksessa tarjoillaan buffet-ateria ruokajuomineen.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Nyt jo naurat-
taa! -revyyesitykseen Peacockissa,  joka alkaa klo 19.00. Esityk-
sen kesto n. tunti 20 minuuttia. Olemme varanneet esitykseen 
30 paikkaa. Omavastuuhinta on 18 € (norm. 35€). Omavastuu 
tulee suorittaa Logistiikan toimihenkilöt ry:n Hki-Uusimaan 
tilille Nordea 101130-227651 viitteellä 1342.
Ilmoittautumiset 7.10.2010 mennessä Seppo Virtanen e-mail: 
seppo.virtanen@dhl.com tai puh. 0400 650 659.
Lisätietoja revyystä: http://www.komediateatteriarena.fi /
Tervetuloa!
-Paikallistoimikunta-

Pohjois-Suomi
Syyskokous ja Lava-ammunta jyräävät
Pohjois-Suomen alueen syyskokous pidetään pe 15.10. klo 17 
Hotelli Cumuluksessa, Kajaaninkatu 17. 
Kokouksessa tarjotaan pientä purtavaa. Kokouksen jälkeen 
lähdemme Teatteri Rioon katsomaan Ulla Tapanisen Lava-am-
muntaa -näytöstä. Omavastuu teatterin osalta 5 €. Ilmoittau-
tumiset 1.10. mennessä: johanna.daavittila@kiitolinja.fi .

Yhdistyksen syyskokous 
Hopi, hopi nyt kiireen vilkkaan ilmoittautumaan yhdistyksen 
syyskokoukseen Helsinkiin 12. –14.11. Paikallistoimikunta järjes-
tää majoituksen kokouksen yhteyteen hotelli Seurahuoneel-
le. Ilmoittautumiset ja lisätietoja 10.10. mennessä: johanna.
daavittila@kiitolinja.fi .
Tervetuloa!
-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

Lukijamatka Azoreille
  
AZORIT koostuu yhdeksästä kauniista 
saaresta, joista Sao Miquel on saari-
ryhmän pääsaari, jossa myös sijaitsee 
pääkaupunki Ponta Delgada.
Portugalilaiset löysivät saariryhmän 
vuonna 1427, matkalla Amerikkaan. 

Azorit sijaitsee suht keskellä Atlantin 
valtamerta, siis Portugalista länteen. 

Portugalille kuuluvilla Azoreilla voi kokea 
upeita ja jännittäviä elämyksiä; kaunis luonto,
eläimet maalla ja meressä, vaellusretkiä, 
hyvää ruokaa ja ystävällisiä ihmisiä.

Teemme lukijamatkan Azoreille kesäkuussa 
2011. Lähtöpäivä selviää alkuvuoden 2011 
lehdistä. Voit määritellä suoraan matkatoi-
mistosta varattavan matkan pituuden itse.
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Tiedämme kaikki, että merkittävältä osal-
taan ihannetyöpaikka on sellainen, jossa on 
tasapainoinen henkilöstörakenne. Työpai-
kalla on kaikenikäisiä ja kaikenlaisia työnte-
kijöitä. Tämä myötävaikuttaa siihen, että eri 
ikäisten toisistaan poikkeavat näkemykset 
ja kokemukset rikastuttavat työyhteisöä. 
Tällainen työyhteisö mahdollistaa myös 
kohtuullisen uralla etenemisen. Ikääntyvä 
väki voi halutessaan ottaa vähän löysem-
min. Nuoremmat työntekijät voivat saada 
tarvittaessa tukea vanhemmilta.

Kaikkihan tietävät myös sen, ettei täl-
laisia työpaikkoja ole kuin erilaisten kon-
sulttien maalailuissa.

Tosiasia on, että suomalaisissa työpai-
koissa on ollut takavuosina ongelmia ikä-
rakenteen suhteen; oli melko vanhaa vä-
keä ja sitten hyvin nuorta porukkaa. Kes-
kiryhmä puuttui lähes kokonaan, mikä oli 
perua 90-luvun lamasta. Kun väkeä irtisa-
nottiin joukoittain merkitsi se samalla si-
tä, että uutta – ja nuorta – väkeä ei voinut 
palkata lainkaan. Monella työpaikalla ti-
lanne oli suorastaan outo.

Työpaikan ikärakenteesta puhuttaessa 
usein nousee esille se, että ns. suuret ikä-
luokat ovat tulppana nuorten uralla ete-

nemiselle. Näin varmasti usein onkin. On-
ko koskaan mietitty, mistä nämä paljon 
puhutut suuret ikäluokat oikein juonta-
vat juurensa. 

Moni ei varmastikaan ole pohtinut, et-
tä tässä asiassa kannamme mukanamme 
vielä sodan varjoa. Välittömästi sotien jäl-
keen syntyvyys oli olennaisesti korkeam-
malla tasolla kuin koskaan sen jälkeen. Sen 
seurauksena syntyivät –  ilman omaa myö-
tävaikutustaan – paljon puhutut suuret 
ikäluokat. On syytä lohduttaa, että aika 
hoitaa parhaillaan tehokkaasti tätä on-
gelmaa.

Työpaikoilla syntyy usein ristipaineita  
nuoremman väen tuskaillessa sitä, ettei 
parempia paikkoja tunnu avautuvan ol-
lenkaan vaan vanha porukkaa tukkii ete-
nemisen. Vanhempi väki tuskailee puoles-
taan sitä, että työnantaja on tunkemassa 
pakolla heitä erilaisille eläkkeille. Näin sii-
täkin holimatta, että julkisuudessa pitem-
pään työssä jaksamisesta on tehty lähes 
kansakunnan kohtalon kysymys. Aikaisin 
eläkkeelle lähtijä on lähes rikollinen, joka 
panee eläkkeensä muiden maksettavaksi. 
Toimi tässä tilanteessa sitten oikein!
Näinkin suuren työttömyyden vallitessa 

on vähän kornia todeta, että tämän tyyp-
piset ongelmat ovat kyllä ajan kanssa ka-
toavaa kansanperinnettä. Ikäluokat ovat 
vähitellen tasoittumassa samalla kun uu-
sien työelämään tulevien työntekijöiden 
määrä vähenee. 

Tällä hetkellä eläkkeelle lähtee vuosit-
tain enemmän väkeä kuin uutta tulee ti-
lalle. Erilaiset ennusteet osoittavat aika us-
kottavasti, että työttömyys kääntyy jossa-
kin vaiheessa työvoimapulaksi. Sellaisessa 
tilanteessa ei taida olla paljon varaa kysel-
lä, että minkäs ikäisiä sitä ollaan.

Uhki

koskaan ei ole oikean ikäinen

kolumni

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön 
edustajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työ-
suojeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteesee-
si ja työympäristöösi liittyvissä tilanteissa. 

Henkilöstön edustajamme toimivat liiton ja jäsenten edus-
tajina työnantajan suuntaan ja valvovat työehtosopimusten ja 

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäseneksi liityt samalla 
myös Toimihenkilöliitto ERTOon. Jäsenenä saat tukea ja turvaa 
työelämääsi. Jäsenmaksu on siis pieni hinta turvallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,35 % /kk bruttopalkastasi, kuitenkin enin-

tään 37 €/kk. Sen lisäksi, että jäsenmaksulla saat liiton ja yh-
distyksen palvelut käyttöösi, voit myös vähentää sen vero-
tuksessasi.

Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. Jäseneksi liit-
tyminen on helppoa. Täytät vain jäsenhakemuskaavakkeen ne-
tissä, osoitteessa www.erto.fi /liittyminen/liittymislomake/

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT

lakien noudattamista. Meillä on kattava henkilöstön edustaji-
en verkosto, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja on täl-
lä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat käte-
västi yhdistyksen toimijoilta.
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Sikke Leinikin 
kirjoittaman kirjan 
kannen on kuvittanut 
Pia Westerholm. Työsuojelu-
rahaston tuella tuotettua kirjaa voi 
tilata 15 euron hintaan TJS Opinto-
keskuksesta puh. (09) 229 3030.

Pätkätyöläisten  
asia yhteiseksi

Kesän korvalla julkistettu Sikke Leinikin väitöskirjaan perustuva 
käytännönläheinen opas tarjoaa työvälineitä työuran ja osaa-
misen hallintaan, omaan jaksamiseen ja työelämän käytäntö-
jen parempaan tuntemukseen.

Oppaan taustalla oleva Sikke Leinikin väitöstutkimus nosti 
esiin muiden muassa pätkätyön haittoja terveydelle, identitee-
tin rakentumiselle, työn tuottavuudelle ja työn kehittämiselle. 
Samalla nousi esiin selkeitä parannusehdotuksia, joihin työpai-
koilla voitaisiin tarttua. Tällaisia ovat hyvät perehdyttämiskäy-
tännöt, parempi tiedotus työsuhteen ehdoista, työntekijän oi-
keuksista ja velvollisuuksista sekä tiedottaminen tuen ja neu-
vonnan saatavuudesta.

Taustalla säästöt 
ja tuottavuus
Pätkätyö ei johdu työntekijän henkilökoh-
taisista ominaisuuksista. Julkisella sekto-
rilla pätkätöihin ajavat säästöpaineet. 
Yksityissektorilla paremmat tuotta-
vuusvaatimukset ovat aiheuttaneet 
sen, että töitä tehdään vakituisen työ-
suhteen sijaan pätkissä, vuokratyönä, 
freelancetyösuhteissa tai itse itsensä 
työllistäen. 

Kaikki liitot tarjoavat työsuhdeneu-
vontaa ja oikeusapua pätkätyöntekijöille. 
Yleisimmin pätkätyötä tekevillä on ongelmia 
sekä työsuhteen että työnantajan tarjoamien 
koulutusten ja työterveyshuollon osalta. Monet am-
mattiliitot ovat varautuneet riitoja varten oikeusturvavakuu-
tuksella, joka korvaa jäsenen kulut, mikäli riita-asia joudutaan 
viemään oikeuteen.

Tukea on tarjolla
ERTOn neuvonta- ja koulutuspalveluiden kirjo on laaja. Pätkä-
työsuhteisille on oma neuvontapalvelu. Vuokratyöntekijöille on 
oma kohtauspaikka verkossa www.rentola.fi  ja kaikille on tarjol-
la uraohjausta, oman osaamisen tunnistamiskoulutusta, työn-
hakukoulutusta ja elämänhallintavalmennusta.

Erto on myös solminut ensimmäisen vuokratyöntekijöitä 
koskevan työehtosopimuksen. Edunvalvontapuolella ERTO nä-
kee tärkeänä lainsäädäntöön vaikuttamisen.

-Työ- ja sosiaalilakeja sekä työehtosopimuksia pitäisi tarkas-
tella myös pätkätyönäkökulmasta: sisältyykö lakeihin sellaisia ra-
kenteellisia tekijöitä, jotka asettavat pätkätyössä olevat eriarvoi-
seen asemaan vakinaisessa työsuhteessa olevien kanssa.

-ERTO nosti vuosi sitten esille ajatuksen vuosilomapankin 
saamiseksi määräaikaisille. Ajatus on saanut kannatusta kes-
kusjärjestö STTK:lta ja työministeriltä, mutta toteutus vaatii lain-
muutoksia ja päätöksen rahoituksen periaatteista. Toivottavasti 
määräaikaisten vuosilomapankki saataisiin mukaan seuraavaan 
hallitusohjelmaan, sanoo ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula..

Yrittäjyys ei aina oma valinta
Itse itsensä työllistävät ovat liittojen edunvalvon-

nan katveessa. Asema työsuhteen ulkopuolella 
voi aiheuttaa sen, että liitto ei pysty neuvotte-

lemaan näiden työntekijöiden eduista.
-Itsensä työllistävistä ei useinkaan voi-

da puhua aitoina yrittäjinä, koska moni 
tekee työnsä yhdelle ainoalle työnanta-
jalle ja on tästä riippuvainen. Tähän sek-
toriin siirtyy koko ajan lisää työntekijöi-
tä, vaikka heidän työttömyys- ja sosiaa-

liturvansa hoitamisesta ei ole vielä edes 
keskusteltu, miettii Tapio Huttula.

Työhyvinvoinnin puutteet johtavat 
määräaikaisten kohdalla kohonneeseen ter-

veysriskiin. Samaan aikaan laki ja työehtosopi-
mukset kuitenkin mahdollistavat määräaikaisten 

rajaamisen työterveyshuollon palveluiden ulkopuolel-
le. Pätkätyöläiselle haaveeksi jää myös esimerkiksi vuorottelu-
vapaa. Pätkätyöläisen selviytymisopasta olivat tekemässä myös 
OAJ, Tehy ja ERTO.

Käytännönläheinen opas pätkätyösuh-
teisille tarjoaa työvälineitä työuran ja 
osaamisen hallintaan, omaan jaksami-
seen ja työelämän käytäntöjen parem-
paan tuntemukseen.
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Viikot 
40-48: 165 € 
49-04: 175 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 80 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
(26.11.-25.12. s-postilla:
matti.kopra@erto.fi ,  
kiireelliset asiat puhelimitse.)

Lomailkaa Himoksella!

Mökkivaraus
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
puh.
Työpaikka
Työtön (viim. työpaikka)
Jäsenenä vuodesta

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

Logistiikan toimihenkilöillä on jäsentensä 
käytössä mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu 46 neliön kahden huoneen huoneis-
to saunalla ja parvella on toinen puoli pa-
ritalotyyppisestä hirsimökistä. 

Lomamökkiä vuokrataan ensisijaises-
ti Logistiikan toimihenkilöiden jäsenille. 
Työttömät ja eläkkeellä olevat jäsenem-
me saavat 20 % alennuksen halvemmas-
ta viikkovuokrasta. 

Hakemukset oheisella tai kotisivuillam-
me www.logistiikantoimihenkilot.fi  oleval-
la varauslomakkeella. Kotisivuilla on nä-
kyvissä myös mökin varaustilanne. Viikot 
täytetään sitä mukaan kun hakemuksia 
tulee. Aina voi myös tiedustella mahdolli-
sia varaamatta jääneitä tai peruutusviik-
koja suoraan mökkivastaavaltamme Mat-
ti Kopralta, puh. 040 5914 174. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikille 
ERTO:laisille. Lomaviikko alkaa lauantaina 
klo 12.00 ja päättyy lauantaina klo 12.00. 
Jos ei ole varauksia koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. Vuok-

ra-aika on tällöin perjantaista klo 12 sun-
nuntaihin klo 12. 

Viikonloppuhinta on 80 euroa. Viikon-
loppuhinnasta ei saa alennusta. Mikä-
li joutuu perumaan varaamansa viikon, 
niin peruutuksesta on ilmoitettava mök-
kivastaavalle vähintään 14 vrk aikaisem-
min. Muuten peritään 35 euron peruu-
tusmaksu. Jos samalle viikolle on useita 
hakijoita, valintaan vaikuttaa, onko aikai-
semmin vuokrannut mökkiämme sekä jä-
senyyden kesto. 
Niille, jotka eivät saa haluamaansa loma-
viikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain muuta 
vapaana olevaa viikkoa. Mökkivuoron saa-
neelle ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Mu-

kana seuraa vuokranmaksulomake ja toi-
mintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi vapaa-aikaa viettää vaikka-
pa pelaamalla golfi a tai tennistä kesällä ja 
talvisin lasketellen. Hotelliin ja ravintolaan 
on mökiltä matkaa vain 300 metriä. Jäm-
sään pääset kätevästi junalla tai linja-au-
tolla. Omalla autolla pääsee aivan mökin 
pihalle saakka. 

Lisätietoja Himoksen laskettelukeskuk-
sesta osoitteesta; www.himos.fi  ja Himok-
sen alueesta muuten; www.himoslomat.
fi . Tästä osoitteesta löytyy myös Himok-
sen alueen kartta.

Himoksen mökki remon-
toitiin kesällä -08. 
Varustukseen kuuluvat 
muun muassa pesukone, 
kuivauskaappi ja astian-
pesukone. Yöpyjien on 
tuotava mukanaan omat 
liinavaatteet.
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puheenjohtajalta

Lisää puhtia junioritoiminnasta

Varojenjaon ja palautusten salatiedettä

Kun työssä oleva jäsen maksaa palkastaan 1,35 % jäsenmaksua, 
jakaantuu euromäärä liitolle, työttömyyskassalle ja yhdistyksel-
le. Yhdistyksen osuus jäsenmaksusta on 0,20 %.

Säännöllisin välein ajan taloussihteerin ominaisuudessa va-
rojenjakoajon, jossa jäsenrekisteriin kirjaantuneet jäsenmak-
sut jakaantuvat yhdistyksille. Näillä varoilla yhdistykset pyörit-
tävät toimintaansa.

Yhdistyksille kuuluvista rahoista käytetään nimitystä yhdis-
tyspalaute ja jäsenmaksupalaute, nimityksiä samasta asiasta 
on siis kaksi.

Talousarviota tehdessä tämän jäsenmaksupalautteen arvi-
ointi on aika hankalaa. Palautteen kertyminen kun on kiinni jä-
senmäärästä, jäsenmaksujen rästityksen tehokkuudesta  ja työt-

tömien jäsenten määrästä. Toki arviointipohjana voi aina käyt-
tää edellisten vuosien toteutuneita euromääriä.

Viime vuosina jäsenmaksupalautetta on tullut aika muka-
vasti, toivottavasti suunta myös jatkuu sellaisena.

Ensi vuoden osalta ei esimerkiksi paikallistoiminnan määrä-
rahoihin kaavailla muutosta, vaikka jatkossa avustusten jaossa 
tullaan kokeilemaan uutta toimintatapaa. Muutokset tulevat 
helpottamaan toimintaa ja toivottavasti  näillä helpotuksilla 
saamme yhdistyksiin mukaan lisää aktiivisia ihmisiä.

Toimintatapojen muutoksista kerrotaan myöhemmin, toden-
näköisesti ensi vuoden puolella.

Lehden teemana tällä kerralla on ”Kaikenikäiset kunniaan”.  
Henkilökohtaisessa elämässäni olen viime vuodet seurannut 
oman äitini ikääntymistä. Kuinka ihmisen elämänkaari alkaa en-
sin kiiltona isän silmissä kulkien syntymästä lapsuuden ja nuo-
ruuden kautta vääjäämättä kohti vanhuutta. Ikä-ihminen palaa 
vähitellen takaisin alkuun eli sinne lapsuuteen.

Äidilläni on todettu Alzheimer ja hän dementoituu nopeas-
ti. Vaikka hän ei enää tunnista edes läheisiään, on hän jokainen 
päivä arvokas ihmisenä ja äitinä. 

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Kun työssä oleva jäsen maksaa palkas-
taan 1,35 % jäsenmaksua, jakaantuu 
euromäärä liitolle, työttömyyskassalle ja 
yhdistykselle. Yhdistyksen osuus jäsen-
maksusta on 0,20 %.

Tämän lehden teemaa – kaikenikäiset kun-
niaan – miettiessäni päädyin tuota pikaa 
koko ay-liikkeelle yhteiseen ongelmaan, 
nuorten työntekijöiden heikkoon järjes-
täytymiseen. Samalla jossakin syttyi lamp-
puun pieni välähdys – liekö ollut juuri en-
nen lopullista sammumista. Idea tuntui 
niin hullulta, että itsesuojeluvaisto kehotti 
arkistoimaan asian pöytälaatikkoon leimal-
la ”ei julkisuuteen”. Kerron sen kuitenkin 
tässä, pitäkää kuinka hulluna tahansa!

Ammattiliitot järjestävät toimintaa eri 
kohderyhmille. Ihan tavallisten jäsenten 
lisäksi toiminnassa on erikseen huomi-
oitu nuorisoa, opiskelijoita ja senioreita. 
Vaan yksipä ryhmä on ammattiyhdistysliik-
keellä jäänyt huomioimatta, vaikka monet 
muut tahot rakentavat toimintansa tule-
vaisuuden jopa kokonaan sen varaan: ju-
nioritoiminta.

Poliittisilla puolueilla on pioneerinsa ja ve-
saisensa, on partioliike, urheiluseuroilla 
omat junnunsa ja seurakunnilla omat nuo-
rensa. Heistä hyvin monet jatkavat aikuis-
tuttuaan ”kasvattajaseurojensa” toimin-
nassa, osa jopa koko ikänsä.

Siksipä kysynkin, miksi ay-liikkeellä ei 
ole omaa junioritoimintaa?Ay-liikkeen ju-
nioritoiminta voisi olla keskusjärjestöjoh-
toista tai jopa toimintaa yli järjestörajojen. 
Lapsille järjestettäisiin kerhoja, jotka voisi-
vat toimia jonkun liiton aluetoimiston ti-
loissa vaikka kerran viikossa, tai miten re-
sursseja riittää. Vetäjiä varmaan löytyisi 
aktiiveista. Toimintaa voitaisiin nivottaa 
yhteen senioritoiminnan kanssa. Lapset ja 
nuoret saisivat kaivattuja kontakteja ikään-
tyviin ja seniorit luontevan kosketuksen 
lasten ja nuorten maailmaan. Lasten ker-
hopäivinä vanhemmat pääsisivät osallistu-

maan omiin ay-aktiviteetteihinsä helpom-
min, ilman lastenhoito-ongelmia. Kesäisin 
olisi sitten kesäleirejä ja isompia alueellisia 
tai valtakunnallisia tapahtumia.

Hullusta ideasta voisi kehittyä jotakin, 
kun vähän jalostetaan. En ajatellut, että 
kerhot olisivat jotakin ay-aatteen pakko-
syöttöautomaatteja, vaan toiminta olisi ki-
vaa, virikkeellistä ja monipuolista toimin-
taa, jossa lapset viihtyvät. Pikkuhiljaa ke-
sätyöikää lähestyville yläasteikäisille voisi 
toki jo jakaa työelämätietoutta.

Junioritoiminnasta olisi sitten luonte-
vaa siirtyä ensin opiskelija-, sitten nuoriso-
toimintaan ja vaikka lopulta täysiverisik-
si ay-aktiiveiksi. Lapsuuden mukava muis-
to madaltaa kynnystä jatkaa jo ennestään 
tutun asian parissa.

Ritva Väyrynen, puheenjohtaja



SYYSKOKOUS järjestetään la 13.11.2010 klo 13.00

Hotelli Seurahuoneella Helsingissä, Kaivokatu 12, 00100 HELSINKI
helsinki.seurahuone@restel.fi .
Ennen kokousta tarjoillaan kahvit/teet ja suolapalaa alkaen klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kokoukselle 
mahdollisesti jätettävät esitykset.

Kokous on valintakokous, jossa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen  hallitukseen  6-12 varsinaista 
sekä varajäsentä kolmevuotiskaudeksi 2011-2013. 

ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula kertoo kokouksen yhteydessä 
ajankohtaisista työmarkkina-asioista.

Kokouslounas tarjoillaan syyskokouksen jälkeen.

Matkat Helsinkiin korvataan halvimman matkustusmuodon kustan-
nusten mukaisesti, matkalaskua vastaan. 
Bussiliput suositellaan ostettavaksi itse ja perittäväksi matkalaskulla 
yhdistykseltä.

Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 28.10.2010 mennessä 
seppo.virtanen@dhl.com tai puh. 0400 650 659.

KAIKKI JÄSENET TERVETULLEITA!

HALLITUS


