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Jäseniltä hienoa 

Tukea
Hämärä alkaa pikkuhiljaa hiipiä maisemaan. Työpaikoilla viimeis-
tellään päivän päätteeksi viimeisiä töitä. Niin minäkin teen, mut-
ta en työpaikalla. Kirjoittelen viimeistä pääkirjoitustani Log On -
lehteen puheenjohtajakauden päätteeksi. Olo on samanlainen, 
kuin jonkun isomman työhomman ollessa lähestulkoon valmis. 
Työhön on pistetty kaikki peliin ja on viimeistelyn aika.

Olen ollut kaksi kautta puheenjohtajana ja se on riittävän 
pitkä aika – ainakin minulle. Ensimmäisen kauden loppupuolel-
la asiat alkavat kunnolla hahmottua ja vielä on virtaa tehdä li-
sää. Toki virtaa on vieläkin ja siksipä jatkan hallituksessa, koska 
uskon puheenjohtajuuden kautta saadulla kokemuksella ole-
van vielä käyttöä. 

Alueellisen toiminnan saralla on edessä uusia haasteita aina-
kin ERTOn kentässä. Puheenjohtajana minulla ei ehkä olisi enää 

ollut uutta annettavaa, joten yhdistyksenkin kannalta on järke-
vää vaihtaa luotsia.

Uusille puheenjohtajille toivon samanlaista tukea, kuin itse 
olen saanut. Yhdistyksen hallituksessa on ollut upeita henkilöi-
tä yhteisellä asialla ja jäsenistöltä on tullut hienosti tukea ja pa-
lautetta. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet hyvät ja osaavat 
ihmiset luotsaamaan laivaamme eteenpäin. Toivotan Markolle ja 
Annelle paljon onnea työhönne puheenjohtajina!

Jäsenet, suuri kiitos Teille siitä, että olen saanut mahdollisuu-
den oppia paljon uusia asioita. Olen saanut uusia kokemuksia. 
Olen saanut tutustua ihmisiin, joita en muuten olisi koskaan eh-
kä tavannut. Olen saanut paljon! 

Oikein hyvää Joulun odotusta!
Ritva Väyrynen, puheenjohtaja

pääkirjoitus

4     Työsuhdeneuvonnassa 
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8     Syyskokousvalinnat sopuisasti

9      Kaikki on kunnossa, tervetuloa!
         Huttulan hyvästit

10     Kaikille yhteisiä asioita
          Jäsentapahtuma veti Tallinnaan 100 innokasta

11       Ay-tietoa nuorille
          Lakiklinikan suosikkiaiheita työsopimus ja koeaika

12      Kolumni: Työ ja elämä

13      Työssä jatkamiseen on keinoja 
          Vuorotyöhön ei kuole

14      Lomailkaa Himoksella  

15      Varapuheenjohtajalta: Kuluu se aika lomallakin
          Työtä vielä työn jälkeenkin

Tässä lehdessä
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Koska ERTO edustaa useita eri ammatti-
aloja, selvitetään aluksi, minkä alan tes:n 
piiriin työsuhdeneuvontaan soittava jäsen 
ongelmineen kuuluu.

-Tavoitteena on, että puheluihin vasta-
taan nopeasti ja ne saadaan ohjattua heti 
alussa oikealle asiantuntijalle tai lakimie-
helle. Palvelemme jäseniä tasapuolisesti 
ja kuuntelemme jokaista, kertoo lakimies 
Maritta Jalo.

Työsuhdeneuvontaan soittaa erilaisia  
ihmisiä. Osa on ottanut selvää asioista hy-
vinkin laajasti jo ennen yhteydenottoa . He 
kysyvät lähinnä tulkintaa ja vahvistusta 
asiaansa. Osa miettii omaa tulevaisuuttaan 
ja asia saattaa koskea esimerkiksi opinto-
vapaalle jäämistä tai irtisanoutumista. Osa 
puheluista kertoo hädästä työpaikalla.  Osa 
ihmisistä tuntee hyvinkin tarkkaan omat 
etunsa. He tietävät asioista paljon  ja saa-
vat työnantajaltaan paljon. 

-On tärkeää, että asioita voidaan hoitaa 
tarkoituksenmukaisesti. Joskus valitetta-
vasti ruuhkat hidastavat käsittelyä.

-Työsuhdeneuvonnassa kerromme ih-
misille, mitä vaihtoehtoja heillä on ja kuin-
ka asiat sopimusten mukaan menevät. 

ERTO on järjestellyt toimintaansa uu-
delleen, työtehtävien sisältöä on tarkistet-
tu ja tehtäväkuvia määritelty uudelleen. 
Työsuhdeneuvontaan panostamisesta ker-
too resurssien siirtäminen muualta sinne 
sekä kehitteillä oleva asiakkuuden hallin-
tajärjestelmä.

-Siitä tulee lähinnä työkalu meille te-
kijöille. Jatkossa pystymme sen avulla oh-
jaamaan jokaisen puhelun takana olevan 
jäsenen oikeaan osoitteeseen, olipa kyse 

sitten sairausvakuutuksesta, opiskelusta 
tai vaikkapa työsuojelusta. Kukaan ei jää 
ilman apua, sanoo Maritta Jalo.

Oikeuden toteuduttava 
myös työssä
Huhtikuusta lähtien ERTOssa työskennel-
leellä Maritta Jalolla on työkokemusta pe-
rintätoimistosta, talousrikosten tutkimises-
ta sekä kansainvälisestä kaupasta, erityi-
sesti Venäjälle suuntautuvasta viennistä.

-Kansainvälinen kauppa, kuljetukset ja 
huolinta kiinnostavat minua. ERTOn ja Lo-
gistiikan toimihenkilöiden edustamien alo-
jen monipuolisuus ja laajuus ovat yllättä-
neet myönteisesti. Tes-kysymysten lisäksi 
olen työskennellyt riita-asioihin, palkkauk-
seen, perusjärjestötoimintaan ja koulutuk-
seen liittyvien asioiden parissa. 

-Aikaisemmin hankittu kokemus eri 
aloilta on osoittautunut tarpeelliseksi. 
Erityisesti työoikeuden osaamiselle on ol-
lut kovasti kysyntää. Minulla on mielestä-
ni oikeudenmukainen näkemys asioihin ja 
haluan oikeuden toteutuvan niin yleisesti 
kuin työssäkin. 

-Tähän liittyy palkansaajan lisäksi myös 
työnantajapuolen etujen huomioiminen. 
Monesti yhteistyöllä voi saada enemmän 
aikaan kuin pelkällä vastakkainasettelul-
la, miettii Maritta Jalo. 

Isot tunteet johtavat 
isoihin ratkaisuihin
Viimeisen vuoden aikana suuri osa työsuh-
deneuvontaan tulleista puheluista on kos-
kenut yt-neuvotteluita, lomautuksia ja irti-
sanomisia. Tunteet ovat pinnassa ja isoja. 
Riidan vieminen oikeuteen tuntuu aino-
alta ratkaisulta.

Oikeusprosessi on aina pitkä, hankala, 
kallis ja arvaamaton. Joskus on jäsenen 
edun mukaista, ettei asiaa lähdetä vie-
mään eteenpäin riitana, jos sen seurauk-
sena on työsuhteen katkeaminen.

-Kuuntelemme aina jäsentä ja hänen 
mielipidettään. Joskus takana on niin iso-
ja tunteita, ettei päätös oikeudenkäynnin 
käymättä jättämisestä mahdu samaan yh-
tälöön. Asian sulattelun jälkeen se joko 
hyväksytään – tai ei. Joskus pettymys voi 
johtaa myös liitosta ja jäsenyhdistykses-
tä eroamiseen. 

Maritta Jalo aloitti työnsä ERTOssa tes-neu-
votteluiden ollessa ovella. Muutaman vii-
kon aikana tapaamisia, sovitteluja ja var-
sinaisia neuvotteluja sisäisine palaverei-
neen kertyi useita kymmeniä.

-Taustat oli tehty hyvin, saimme suoraa 
evästystä kentältä ja palautetta tuli välit-
tömästi. Logistiikan toimihenkilöiden ko-
neisto on hyvässä kunnossa. 

-Tes-neuvotteluissa kaikki eivät saa ai-
na kaikkea ja joskus saadaan jonkun toisen 
asian kustannuksella jotakin. Neuvottelu-
pöydät ovat erilaisia ja LT:n alojen työehto-
sopimukset ovat erilaisia myös rakenteel-
taan. Vaikka numerot kiinnostavat, saatta-
vat tekstikysymykset tuoda hyötyä pitkälle 
tulevaisuuteen.

-Kuljetuksen Tes on yksityiskohtainen, 
vanhanmallisesti aukikirjoitettu, mutta 
kankeampi. Huolinnan Tes on helppolukui-
sempi, mutta samalla myös tulkintamah-
dollisuuksiensa takia ongelmallisempi. Eri-
laisuuksistaan huolimatta pidän erittäin 
tärkeänä, että molempien alojen sopimuk-
set käsitellään samaan aikaan. Esimerkiksi 
nyt kuljetuksen sopimuksessa ollut hyvin 
yksilöity arkipyhäkorvaus siirtyi sellaise-
naan myös huolinnan työehtosopimuk-
seen. Pitkä sopimuskausi puolestaan takaa 
kaikille osapuolille pitkän työrauhan.

Osaava luottamusmies 
– onnistunut yt-ratkaisu
Lähes kaikilla työpaikoilla muutaman viime 
vuoden aikana tutuksi tulleet yt-neuvotte-
lut ja niihin liittyvät kysymykset kuormit-
tavat edelleen myös ERTOn työsuhdeneu-
vonnan lakimiehiä ja asiantuntijoita.

-Ongelmana on se, että Yt-laki sisältää 
enemmän periaatteita  kuin konkretiaa. 
Käytäntö toimii ja työntekijät voivat vai-
kuttaa ratkaisuihin, jos osapuolilta löytyy 
aitoa halua neuvotella. Luottamusmiehellä 
on yt-neuvotteluissa tärkeä rooli. On työ-
paikkoja, joissa irtisanomiset on vältetty 
henkilökunnan sitoutumisella ja lomau-
tuksilla. Toisella puolella voidaan nähdä 
lyhyet lomautukset ja irtisanomiset sa-
manaikaisesti tapahtuvien uusien harjoit-
telijoiden tai ostopalvelutyöntekijöiden 
käyttämisen kanssa, miettii ERTOn laki-
mies Maritta Jalo. 

Teksti: JS-a

ERTOn työsuhdeneuvon-
nan palvelua on viety 
entistä enemmän jäsen-
lähtöisempään suuntaan. 
Sähköpostista on luovuttu. 
Työsuhdeneuvontaan saa 
yhteyden puhelimella. 
Puheluun vastaavat ERTOn 
lakimiehet ja asiantuntijat. 

Työsuhdeneuvonnassa
Jokaista jäsentä kuunnellaan
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Lakimies Maritta Jalon mielestä vastakkainasettelun sijasta tuloksiin voidaan päästä myös yhteistyöllä, kunhan oikeudenmukaisuus myös toteutuu.
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Työtä ei saa olla päivässä, viikossa tai vuodessa liikaa, jotta ih-
minen ehtii palautua ja vastaamaan muista velvoitteistaan. 
Työ pätkittyy myös monella muulla tapaa. 

Välillä työt loppuvat tykkänään ja ihminen joutuu työt-
tömäksi. Työn voi myös keskeyttää perhevapaiden, opiske-
lun tai vuorotteluvapaan takia. Työpaikan vaihdon aikana 
tulee mietittyä edellisen työtehtävän saavutuksia. Eläkkeel-
le jääminen on sitten varsinainen tilinteoin hetki. Itse mie-
tin tällä hetkellä sainko riittävästi aikaan ERTOn hommissa. 
Täytinkö paikkani?

Työn ja muun elämän välinen muutostilanne on helpoin-
ta silloin kun kyse on omaehtoisesta ratkaisusta, kuten vaik-
ka vuorotteluvapaasta. Muuten muutos on helposti vaikeam-
min käsiteltävissä. Työttömyys ja eläkkeelle jääminen ovat eh-
kä raskaimpia kokemuksia. Työttömyyden kohdatessa yksilö 
helposti pohtii omaa riittämättömyyttään. Työttömyyteen 
liittyy myös pelko tulevasta, löytyykö uutta työtä? Riitänkö 
minä edelleen työelämälle?

Eläkkeelle joko päästään tai joudutaan. Kokemus vaihte-
lee useimmiten sen mukaan, kenen päätös eläköityminen on. 
Monesti eläkkeelle jääminen aiheuttaa suuren itsetutkiske-
lun. Hyvin työorientoituneelle ihmiselle voi tulla hylätyksi tu-
lemisen kokemus. Minua ei enää tarvita?

 Edellä kuvatut esimerkit kertovat siitä, miten tärkeää työ 
ihmiselle on. Meissä suomalaisissa elää syvällä työn kunnioi-
tus ja ajatus siitä, että ihmisen pitää omalla työllään hankkia 
elantonsa. Tämän takia työttömyys tai ennen aikaiselle eläk-
keelle joutuminen ovat ihmisen itsetunnolle kovia paikkoja. 
Kun muut lähtevät aamulla töihin, eikä sinua odoteta mis-
sään, ihmisen on vaikea selittää tilannetta itselleen.

Muutokset ovat tietysti myös mahdollisuuksia. Ne antavat 
tilaisuuden uusille aluille, levolle tai itsetutkiskelulle. Se mi-
kä meidän pitäisi muistaa, on, että työ ei ole ihmisen mitta. 
Ihmisarvo on jakamaton ja kuuluu kaikille työstä tai sen si-
sällöstä riippumatta.

Ihmisen omien valintamahdollisuuksien lisääminen on 
minun mielestäni työssä jaksamisen ja inhimillisen työelä-
män kehittämisessä tärkeintä. Ihmisten pitää voida vaikuttaa 
enemmän työaikoihinsa, työmääriinsä ja työn rytmitykseen. 
Eläkkeelle siirtymisikään voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi sil-
lä, että ihmiselle annettaisiin mahdollisuuksia keventää vii-
meisiä työvuosiaan, tehdä vaikkapa 75 prosenttista työaikaa. 
Ihmisestä lähtevät ratkaisut lisäävät jaksamista. Silloin myös 
työ sijoittuu sille kuuluvalle paikalle tärkeäksi osaksi elämää, 
mutta ei kaiken keskipisteeksi.

Lomat ovat myös tärkeitä elämän rytmittäjiä. Näin joulun 
alla on tärkeää, että voimme katkaista kiireisen työputken, 
levähtää ja viettää aikaa läheistemme kanssa. Haluan tässä 
yhteydessä kiittää kaikkia logistiikan toimihenkilöitä luotta-
muksesta ja yhteisistä hetkistä.

Rauhaisaa Joulua ja mitä parhainta Uutta Vuotta Teille 
kaikille! 

Teksti: Tapio Huttula,
puheenjohtaja, ERTO

Työn ja muun elämän vaihtelu on kes-
keinen asia jokaisen ihmisen elämäs-
sä. Jaksamisen kannalta työn ja muun 
elämän eriytyminen on tärkeää.

Ihmisen mitta

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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Muistathan, että

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

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.

Tiesitkö, että

Talouden kohentuminen 
näkyy edunvalvonnassa

Logistiikan toimihenkilöiden toiminnanjoh-
tajana ja ERTOn  asiantuntijana työsken-
televän Karo-Petterin työnkuva on muut-
tunut viime aikoina melkoisesti ERTOn or-
ganisaatiouudistuksen myötä. 

-Oma perehdyttämiseni on vielä kesken 
edunvalvontapäällikkö Matti Orkovaaran 
johdolla. Työparini, lakimies Maritta Jalo 
antaa myös arvokasta tukea laajentunees-
sa tehtäväkentässäni. Tällä hetkellä auki on 
kymmenkunta isompaa riita-asiaa. 

Kaikki keinot käytössä
Hankaluudet tes:n tulkinnassa liittyvät 
usein vanhoihin, jo pitkään vaikuttanei-
siin aukikirjoittamattomiin kohtiin. Mikä-
li selvyyttä on vaikea saada, kaivaa Karo-
Petteri esiin aikanaan tes-neuvotteluissa 
mukana olleita ihmisiä. 

-Oma, pitkä tulkintakokemukseni yh-
distettynä maalaisjärkeen auttaa jonkin 
verran. Jokin aika sitten etsimme tulkin-
taa sairausajan palkallisuudelle huolinnan 
sopimuksessa. Kyse oli palkallisten päivien 
laskemisesta yli kymmenen vuotta kestä-
neessä työsuhteessa. 

-Palkallisuuden kesto, 56 päivää oli sel-
villä. Tulkintaa haettiin siihen lasketaan-
ko päivät kalenteri- vai työpäivinä. Asiaan 
löytyi ratkaisu vanhojen muistiinpanojen 
myötä. Niissä työehtosopimukseen oli asi-
an kohdalle kirjoitettu käsin, että aika las-
ketaan kalenteripäivinä.

Aina ei voi neuvotella
Kun kuljetuksen tes:n piiriin kuuluvilla työ-
paikoilla riidellään muutamasta, on huolin-
nan työpaikoilla meneillään parisenkym-
mentä avointa riitatapausta.

-Huolintaan on tullut viime vuosien 
aikana mukaan uusia, kansainvälisiä yri-
tyksiä. Pienten venäläisyritysten lisäksi 
Suomeen on rantautunut toimintaansa 

laajentaneita isoja  yhdysvaltalaisia ja kes-
ki-eurooppalaisia yrityksiä. Yhdistävä piir-
re on se, että ne eivät piittaa työehtosopi-
muksista paljoakaan, eivätkä kuulu työn-
antajaliittoon. 

-Osa kokeilee rajojaan ja meidän reak-
tiotamme. Työnantajaliiton jäsenen kans-
sa voimme aina neuvotella. Näiden villien 
työnantajien kanssa ainoa mahdollisuus 
on usein aika nopea siirtyminen raastu-
paan, kertoo Karo-Petteri Kuusisto.

Kohti parempia aikoja
Kaksi työehtosopimuskierrosta neuvotte-
luissa mukana olleena Karo-Petteri luon-
nehtii tuoreinta huomattavasti edellistä 
vaikeammaksi. 

-Paljon avoimia asioita, ei raameja eikä 
Tupo-mallia. EK oli linjannut asiansa en-
nakkoon tiukasti ja palkka-ankkuri jököt-
ti paikoillaan, eli lähtökohta oli aika huo-
no. Meille ei annettu juuri mahdollisuuksia 
omien näkemystemme esittelyyn. Luvassa 
oli vain heikennyksiä, jolloin olimme pako-
tettuja työtaistelu-uhan asettamiseen.

-Lopulta kierros oli kuitenkin myöntei-
nen. Näinkään hyvää tulosta emme olisi 
saavuttaneet ilman hyvää ja perusteellis-
ta valmistelua ja jäsenistön vankkaa tukea 
työtaistelu-uhalle. Iso kiitos tästä kuuluu 
jokaiselle jäsenelle. 

-Kuljetuksen sopimukseen kuuluva 
palkkausjärjestelmän uudistaminen jat-
kuu työryhmän toimesta koko sopimus-
kauden. Huolinnassa jatkuu työaikapan-
kin kehittäminen.

-Tilanne näyttää nyt valoisammalta. 
Tuotannollis-taloudellisiin syihin perus-
tuvia ilmoituksia yt-neuvotteluista tu-
lee Erton toimistolle entistä harvemmin, 
kertoo Karo-Petteri Kuusisto.

Teksti ja kuva: JS-a

Karo-Petteri  Kuusiston tavallinen marraskuinen 
keskiviikko alkoi aamuisella tapaamisella työnantaja-
liitossa erimielisyysneuvotteluiden merkeissä. Ilta-
päivään mennessä ohjelmaan ehti kuulua työsuhde-
neuvontaa ja luottamusmiesvaalien ohjeistusta.

-Päivittäiset viestit luottamusmiehiltä kertovat, 
että työpaikoilla satsataan taas esimerkiksi 
konttoritilojen kalusteisiin ja työviihtyvyyteen. 
Näyttäisi, että ajat ovat paranemassa, sanoo 
Karo-Petteri Kuusisto.



Syyskokousvalinnat sopuisasti

Logistiikan toimihenkilöiden syyskokous 
kiinnosti reilua 40 aktiivista jäsentä. Jär-
jestökokemus ja -koneisto osoitti toimi-
vuutensa, valiokunnat ja hallitus oli val-
mistellut asiat hyvin.

Kokouksen  puheenjohtajana toimi-
nut ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula 
sai nuijia esityslistan kohdat kasaan lä-
hes tauotta. 

Ensi vuonna ei käydä tes-neuvotteluja, 
mikä näkyy myös toimintasuunnitelmas-
sa. Uusien työehtosopimusten soveltami-
sen seurannan ja luottamusmieskoulutuk-
sen lisäksi yhdistys toteuttaa tes-neuvot-
telutoiminnan kehittämistä palvelevan 
jäsenkyselyn.

Työpaikkatason ja alueellisen toimin-
nan järjestämisen kynnystä madalletaan 
tukemalla uudenlaisen toiminnan järjes-
tämistä. Asialla ovat puheenjohtajat ja toi-
minnanjohtaja kenttäkierroksen merkeis-
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Syyskokous valitsi uudeksi 
puheenjohtajaksi Marko 
Nurmen. Vastaehdokasta 
ei ollut. Varapuheenjohta-
jana toimii vuosina 2011-
2013 Anne Kivelä.

nestyksiä tarvittu. Hallitukseen valittiin 12 
jäsentä ja heille 12 varajäsentä.

-En ole katoamassa mihinkään, vaan 
jatkan toiminnassa mukana. Jäsenten ja 
luottamushenkilöiden hieno ja vahva tuki 
oli korvaamaton apu puheenjohtajavuosi-
nani. Toivon sitä samaa uusille puheenjoh-
tajille, sanoi kiitospuheessaan hallituksen 
jäsenenä jatkava Ritva Väyrynen.

Teksti ja kuva: JS-a

syyskokous 2010

ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttulan viesti veti syyskokouksen osallistujat vakavaksi.  -Paljon on tehty ja paljon vielä edessä. Ay-liikkeen haasteet 
ovat siellä missä työntekijätkin, eli suomalaisilla työpaikoilla. Sinne myös Logistiikan toimihenkilöiden on panostettava, ennakoi Tapio Huttula.

Logistiikan toimihenkilöiden puheenjohtajana 
toimii vuodenvaihteesta lähtien Marko Nurmi.

sä. Samalla reissulla panostetaan myös jä-
senhankintaan. 

Koulutusta on luvassa monelle sekto-
rille. Paikallistoimijoiden lisäksi koulutusta 
tarjotaan luottamusmiehille ja työsuoje-
luvaltuutetuille. Ensi vuonna järjestetään 
myös yhteiset jäsenpäivät sekä nuoriso-
tapahtuma.

Jäsenmaksut säilyvät entisellään. Jäsen-
maksun osuus on tulevana vuonna 1,35 % 
palkasta, mistä yhdistyksen osuus on 0,2 
prosenttia. Jäsenmaksukatto nousee eurol-
la ja on ensi vuonna 38 euroa kuussa. En-
nakkotietojen mukaan ERTOn edustajisto 
on esittämässä eläkeläisiltä perittävän pal-
velumaksun nostamista 10 euroon. Syys-
kokoukseen osallistuneet Logistiikan toi-
mihenkilöiden aktiiviset eläkeläiset pitivät 
maksun kaksinkertaistamista nykyisestä 
viidestä eurosta huimana. ”Kato käy eläke-
läisten keskuudessa”, arveltiin salissa.

Yksimielisiä valintoja
Esityslistan puolivälissä toimitettu puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan valinta ete-
ni kitkatta. Puheenjohtajaksi valittiin Mar-
ko Nurmi Helsinki-Uusimaan esityksestä. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Kive-
lä. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä.  
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten paik-
kajako sujui esitysten mukaisesti, eikä ää-



Sihteeri toimessaan. Kaikille löytyy hytti, mai-
hinnousukortti, tarvittavat kokouspaperit ja 
mukava matkantoivotus päälle. Jäsenten omak-
seen kokema tapahtuma on Seppo Virtaselle 
parasta kiitosta.
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Kaikki on kunnossa, tervetuloa!

Jokainen yhdistyksen 
toimintaan osallistunut 
on jossakin vaiheessa 
törmännyt Logistiikan toi-
mihenkilöiden sihteerinä 
toimivaan vantaalaiseen 
Seppo Virtaseen.

Yhdistyksen hallituksen ja valiokuntien li-
säksi Sepon tapaa läppärinsä takaa myös 
sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksis-
sa. Sihteeri kirjaa ylös kokouksen kulun ja 
tehdyt päätökset. Varmistuksen tilaisuu-
den kulusta ja oikeasta kirjaamisesta an-
tavat kulloisetkin pöytäkirjan tarkastajat 
omalla allekirjoituksellaan. 

Näkyväksi jäävien, virallisten  pöytäkir-
jojen lisäksi sihteerin toimenkuvaan kuu-
luu kosolti näkymätöntä työtä. 

-Taustalla tehty ennakkotyö on onnis-
tunut, kun isompaa palautetta ei tule. Esi-
merkiksi syyskuussa Tallinnassa pidettyjen 
jäsenpäivien ja nuorisotapahtuman järjes-
tely ja pohjustus alkoi maaliskuussa. Vii-
meiset muutokset sovin matka-aamuna. 

Lopputuloksena oli yksi viime hetken pe-
ruutus. Kaikki muut ilmoittautuneet saa-
tiin mukaan kuljetuksiin, yöpymään, ruo-
kailuihin ja kotimatkalle. Kokoustilat riit-
tivät, av-välineistö toimi ja puitteet olivat 
muutenkin mukavat, kertaa Seppo.

Sujuvassa järjestelyssä auttaa paitsi 
vuosien kokemus, myös kehittynyt pelisil-
mä ja järjestelmällisyys.

-Raha on aina ratkaiseva asia. Kysym-
me jäseniltä toiveita ja puntaroimme nii-
tä. Nyt kohteeksi valikoitui Tallinna ja oma-
vastuuosuudeksi jäi 40 euroa koko 250 eu-
ron kulusta. 

-Vaikka yhdistys tuli hyvin vastaan ra-
hallisesti, ei matka tai kokous saa olla ra-
site muutenkaan. Satojen sähköpostien ja 

puheluiden tuloksena hoidan tarvittaessa 
ihmiset kotiovelle asti.

Seminaarin tai kokouksen päättymi-
nen ei tarkoita sihteerille samaa kuin mu-
kana olleille.

-Jälkihoitoon kuuluu palautteen ke-
rääminen. Kokemukset, mielipiteet ja pa-
rannusehdotukset kirjataan ylös tulevi-
en tapahtumien suunnittelua varten. Yksi 
tärkeimmistä on omavastuuosuuden kipu-
kynnyksen määritteleminen. Tarkoitus on, 
että yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin 
voivat osallistua kaikki jäsenet asuinpai-
kasta tai työtilanteesta riippumatta, sa-
noo Logistiikan toimihenkilöiden sihtee-
ri Seppo Virtanen.

Teksti ja kuva: JS-a

Tapio Huttula toivoo, että henkilöstön edusta-
jien arvostus kasvaa entisestään. Kuva: JS-a

Huttulan hyvästit 
KAVERILLE 

KANSSA

K aikille jäseneksi 
liittyville sekä heidät jäseneksi hankkineille lahjoitetaan kolme kuukautta kestäneen jäsenyyden jälkeen 20 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.  Kampanja on voimassa toistaiseksi. Se ei koske uusia opiskelija- eikä eläkeläisjäseniä.

Helmikuussa Humanistisen Ammattikor-
keakoulun toimitusjohtajaksi siirtyvä ER-
TOn puheenjohtaja Tapio Huttula antaa 
Logistiikan toimihenkilöille kiitosta hyvin 
sujuneesta yhteistyöstä.

-Työnantajaliittojen suhteen tilanne on 
vähintäänkin haastava. EK:ssa otteet kove-
nevat ja logistiikan puolellakin työnanta-
jien yhteistyö tiivistyy.

-Ammattiliittojen päätyö on edelleen 
edunvalvonta. Huomiota on suunnatta-
va suoraan työpaikoille, koska työnantaja 
pyrkii entistä enemmän paikallisiin sopi-
muksiin. Logistiikan toimihenkilöillä ket-
ju on pääosin kunnossa.  Mitä paremmin 
toiminta näkyy ja kuuluu työpaikoilla, si-
tä suurempi kiinnostus työnantajalla on 
kuunnella työntekijöitä, ennakoi Huttula.



Joukolla jäsentapaamiseen lähteneitä turkulaisia puhutti yhdis-
tyksen jäsenetuihin kuuluvat vakuutukset.

-On hyvä, että asioita esitellään ja niistä voi puhua täällä yh-
dessä. Vuositasolla tekee aika paljon rahaa  kun lasketaan yhteen 
kaikki kodin irtaimistosta ihmisiin, autoihin ja matkoihin. Kilpai-
luttaminen on hyvä asia, siitä kiitos yhdistykselle. Toisaalta olen 
tottunut, että matka- ja matkatavaravakuutus kuuluvat yhteen. 
Uskon, että suosituksen mukaan monet siirtävät vakuutuksen-
sa nyt Turvaan, miettii Ulla Kalleinen.

Jäsenpäivillä ay-konkareita lämmitti runsaana esittäytynyt 
yhdistystoiminnan kulmakivi, oman työn ohella tehtävä vapaa-
ehtoistyö.

-Olen liittynyt ammattiliittoon vuonna viisi ja nähnyt mat-
kan varrella monenlaista. Täällä on mukava huomata, kuinka pal-
jon ihmiset tekevät eduksemme vapaaehtoisesti ja oman työn-
sä ohella, sanoo Ulla Kalleinen.

-Pääasia, että tieto kulkee tässä vakuutusasiassakin. Sähkö-
postia tulee ajoittain, mutta tärkeätkin asiat saattavat jäädä tu-
lematta jos tietoja ei ole päivitetty. Jokaisen kannattaisi käydä 
WebLyytissä katsomassa omien tietojensa oikeellisuus. Se on 
sitä paitsi helppoa ja nopeaa. Turha meidän on valittaa jos em-
me itse ole tehneet muutoksia yhteystietoihimme, sanoo Han-
nele Vaahtera.

Asenteissa korjaamisen varaa
Vaikka oma järjestäytyminen on selvää, huolettaa naisia  nuori-
son asenne ammattiliittoja ja omia vaikuttamismahdollisuuk-
siaan kohtaan.

Ulla Kalleinen, Tuula Paatelainen ja Hannele Vaahtera pitivät kunniak-
kaasti yllä turkulaisten lippua Tallinnassakin. Kuva: JS-a.
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jäsentapahtuma

Kaikille yhteisiä asioita
 

-Vapaamatkustajat eivät useinkaan edes tajua olevansa sellai-
sia. Erityisesti nuorempien työntekijöiden asenteissa ja puheissa 
on tuskastuttavan paljon sinisilmäisyyttä. Monet sanovat neu-
vottelevansa itse omat työehtonsa. Asetelma on kummallinen 
siinäkin suhteessa jos työnantaja noudattaa ERTOn suosituksia 
ja työntekijät ovat villejä. Usein nämä itse ehtonsa neuvottele-
vat vastustavat työtaistelusuunnitelmia, mutta ovat ensimmäi-
sinä kyselemässä, että ”paljonko me saatiin lisää palkkaa”, sa-
noo Ulla Kalleinen.

Isoissa jäsentapaamisissa asioita käsitellään laajasti. Ihmis-
ten näkemisen lisäksi kuulee myös kokemuksista.

-ERTOn kautta on mahdollista esimerkiksi päivittää tai tehdä 
kokonaan oma ansioluettelonsa. Osaavat ihmiset auttavat konk-
reettisesti ja kertovat, miten ja mistä tietoja saa ja mitä ansiolu-
etteloon kannattaa laittaa. Jo tämäkin on yksi hyvä esimerkki sii-
tä, miksi liittoon kannatta kuulua, sanoo Ulla Kalleinen.

Jäsentapahtuma veti Tallinnaan 100  innokasta  
Syyskuussa Tallinnassa järjestetty Logis-
tiikan toimihenkilöiden jäsenpäivät kerä-
si yhteen 100 aktiivista jäsentä eri puolil-
ta Suomea. 

Varapuheenjohtaja Marko Nurmi ker-
toi yhdistyksen hallituksen päätyneen yh-
teen isoon tapahtumaan useiden alueel-
listen sijaan lähinnä pitkiksi venyneiden 
ja voimia vieneiden tes-neuvotteluiden 
johdosta. 

-Toivotaan, että asioihin saadaan eri-
laisia näkökulmia ja keskustelevaa riittää. 
Hallitukselle tärkeään palautteeseen suh-
taudumme vakavasti. Mahdolliset kiitokset 
otamme nöyrästi vastaan ja risuista otam-
me opiksemme, sanoo Marko Nurmi.

Yleisessä keskusteluosuudessa mielen-
kiintoa herätti suunnitteilla oleva lehden 

lukijamatka Azoreille. Gunn-Britt Krogars-
Ouaquif kertoi kiinnostuneensa keskellä 
Atlanttia sijaitsevista saarista sinne kat-
kenneen konttilaivan kautta. Matkaan on 
tarkoitus lähteä ensi kesäkuussa. 

Yhteystietojen oltava oikein
Ensi vuoden jäsenmatkakohdetta kysyt-
täessä jäsenpäivien osallistujista neli-
senkymmentä oli kolmepäiväisen Pieta-
rin reissun kannalla. Samassa yhteydessä 
tarjottiin pyyhkeitä Tallinnan jäsenmat-
kan ilmoittautumisen ajoittamisesta ke-
sälomakauteen. 

-Osa oli lomalla, osan yhteystiedot eivät 
olleet ajan tasalla. WebLyytistä on helppo 
tarkastaa omien yhteystietojensa paikkan-

sapitävyys. Otamme palautteen onkeen, 
lupasi sihteeri Seppo Virtanen.

ERTOn tarjoamista jäseneduista kes-
kustelua herätti erityisesti vakuutusyhti-
ön vaihtuminen Turvaan. Jäsenistö on oi-
keutettu alennettuun vakuutusmaksuun 
kuuluessaan ERTOon.

Urasuunnitteluun ja omassa työssä ke-
hittymiseen liittyvissä kysymyksissä neu-
vontaa tarjoava ERTOn Urapalvelu tuntui 
suurimmalle osalle jäsenpäivien osallis-
tujista vielä vieraalta. Kysymyksiä herätti-
vät muun muassa kehityskeskusteluiden 
yhteydessä esiin nostettavien mahdollis-
ten palkankorotusten perustelut ja niihin 
saatavat neuvot. Urapalvelun tiedot löy-
tyvät ERTOn verkkosivuilta. 

Teksti: JS-a
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nuorisotapahtuma

Ay-tietoa nuorille

Työsuhteen ehdoista määrätään useissa 
eri laeissa, joista tärkeimpiä ovat työsopi-
muslaki, vuosilomalaki ja työaikalaki. La-
kiklinikkaa vetänyt ERTOn lakimies Ma-
ritta Jalo painotti täydelle salille Logistii-
kan toimihenkilöiden jäseniä sopimusten 
tärkeyttä.

-Työsopimus on tärkeä ja se on aina syy-
tä pyytää kirjallisena. Työsopimuksessa so-

vitaan muun muassa, mitä työtehtäviin 
kuuluu ja minkä perusteella tehtävästä 
maksettava palkka määräytyy. Myös työso-
pimukseen tehtävät muutokset kannattaa 
liittää sopimukseen tai sitten kirjoittaa ko-
konaan uusi työsopimus. Silloin on katsot-
tava, että kaikki edellisen sopimuksen asiat 
siirtyvät myös uuteen sopimukseen.

-Jos ei kuulu työehtosopimuksen piiriin, 
ei kuulu myöskään esimerkiksi lomaraha-
järjestelmän piiriin. 

Moni ilman sopimusta
Hämmästyttävän moni lakiklinikan kuuli-
joista tuntuu yhä työskentelevän suullisen 
sopimuksen varassa. Muutamilla ei sopi-
musta ole ollut koskaan ollutkaan. Salissa 

Nuoriso- ja opiskelijavaliokunta oli pohjus-
tanut viikonloppua perusteellisesti. Nuor-
ten käytettävissä olivat valiokuntalaiset 
Johanna Daavittila, Maria Kivelä ja vara-
puheenjohtaja Marko Nurmi. ERTOn la-
kimies Maritta Jalo esitteli liiton toimin-
taa, yleisimpiä juuri nuoria koskevia työ-
ehtoihin liittyviä kysymyksiä ja vastasi 
kysymyksiin. 

Viikonlopun aikana esille nousi paikal-
listoimikuntien ja -osaston rooli toimin-
taan osallistumisen pehmentäjänä. Ongel-
mana on kuitenkin vaisu tai lähes olema-
ton paikallistoiminta monilla alueilla.

-Paikallistoimintaan osallistumisen kyn-
nys on saatava mahdollisimman alhaiseksi. 
Viime kädessä kysymys on ihmisten omas-
ta aktiivisuudesta. Yhdistyksen talouden-

hoitajalta saa apua esimerkiksi pakollisissa 
kirjanpitoasioissa. Vaikka raha on tiukalla 
lähes kaikissa toiminnoissa, paikallistoi-
mintaan varattu raha on riittänyt hyvin. 

-Paikallistoimikunnat järjestävät yhtei-
siä tapaamisia ja illanviettoja. Useimmi-
ten niissä on joku teema. Joskus käydään 
yhdessä syömässä tai elokuvissa. Yksin-
kertaisimmillaan kuvio menee niin, että  
samalla työpaikalla työskentelevät voivat 
anoa meiltä rahaa yhteiseen toimintaan-
sa, sanoo nuorten kanssa ajankohtaisia 
kysymyksiä pohtinut puheenjohtaja Rit-
va Väyrynen.

Marko Nurmen mukaan osalla alueis-
ta hiipunut toiminta saattaa johtua myös 
siitä, että ihmiset kaipaavat isoja yhteisiä 
tapahtumia. 

Nuorisotapahtuman osanottajat olivat mukana 
jäsenpäivien yleisessä osuudessa. Kuva: JS-a

Jäsenpäivien yhteydessä Tallinnassa järjestettyyn 
nuorten tapahtuman osallistujat saivat viikonlopun 
aikana rautaispaketin Logistiikan toimihenkilöiden ja 
ERTOn toiminnasta.

-Tärkeintä olisi nyt saada tietoa siitä, mil-
laista toimintaa nuoret odottavat yhdis-
tykseltä ja alueilta. On hankala lähteä vas-
taamaan kysyntään, jonka sisällöstä ei ol-
la selvillä, mietti Marko Nurmi.

Teksti: JS-a

Jäsenpäivien häntään 
sijoitetulla lakiklinikalla 
keskusteltiin työehtosopi-
muksista ja työsuhdetta 
säätelevistä laeista.

kyseltiinkin, voiko  työntekijä pyytää itse 
työsopimuksensa päivittämistä.

-Päivittämisen paikka on toimenkuvan 
muuttuessa. Työnantajan ei ole pakko sii-
hen suostua, mikäli toimenkuvassa ei ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia. 

-Toistaiseksi voimassa oleva työsopi-
mus on ensisijainen työsopimuksen muoto. 
Koeajasta ja sen pituudesta on aina sovit-
tava. Mikäli työtä on oikeasti ja jatkuvasti 
riittävästi, ei esimerkiksi epätietoisuus si-
jaistettavan työhön paluun ajankohdas-
ta ole määräaikaisuuden peruste. Jos tar-
jotaan ota tai jätä -sopimusta määräaikai-
sena suosittelen ottamaan sopimuksen 
ja riitauttamaan sen myöhemmin, sanoo 
Maritta Jalo.

Lakiklinikan suosikkiaiheita työsopimus ja koeaika 
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Sanotaan, että Suomessa vallitsee – tai ai-
nakin ennen vallitsi – luterilainen työmo-
raali. Ennen sillä tarkoitettiin sitä, että ih-
miset olivat hyvin vahvasti sitoutuneet työ-
hönsä. Tänä päivänä työnantajapuolella 
herkästi väitetään, että työhön sitoutu-
minen on vähentynyt erityisesti nuorison 
kohdalla. Voihan näin ollakin.

Silloin kun perinteinen käyttäytymis-
malli muuttuu paljon, on siihen useimmi-
ten jokin selvä syy. Työmoraalin tai pikem-
minkin asenteen työhön muuttuessa on 
hyvä kysyä, mistä se johtuu. Johtuisiko se 
vaikkapa siitä, että tämän päivän työelä-
mä erityisesti nuorten kohdalla on varsin 
repaleista? Kovin monelle on tuttu tilanne, 
jossa ensimmäistä ”vakinaista” työpaikkaa 
voi joutua metsästämään vuositolkulla. Si-
tä ennen kohtalona ovat sijaisuudet, mää-
räaikaisuudet, vuokratyöt ja yleensäkin niin 
sanotut epätyypilliset työsuhteet.

Tuoreen selvityksen mukaan määrä-
aikaiset työsuhteet eivät olisi Suomessa 
viime vuosina juurikaan lisääntyneet. En 
ole tuota selvitystä tai tutkimusta luke-
nut, joten en voi ottaa siihen kantaa. Se 
kokemus, josta olen oman ystävä- ja tut-

tavapiirini kautta kuullut ja nähnyt, ker-
too kyllä vähän toista. Nuorelle erityisesti 
ensimmäisen vakinaisen työpaikan saan-
ti voi olla todella vaikeaa. Sen jälkeen kun 
sellaisen on sattunut saamaan, tilanne 
tasaantuu, sikäli kuin ei monen muun ta-
voin joudu yt-neuvottelujen lähes loput-
tomaan suohon.

On selvää, että tällaisessa tilanteessa 
oleminen ei lisää mahdollisuuksia sen pa-
remmin kuin haluakaan vahvaan sitou-
tumiseen. Miten sitä sanottiinkaan, että 
niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. 
Toinen kysymys on sitten se, onko nuoril-
la edes erityistä tarvetta tai tavoitetta si-
toutua kovin vahvasti työpaikkaansa. Työ-
elämä tänä päivänä on sen verran inten-
siivistä, että työtä ei ole millään mittarilla 
mitaten järkevää jatkaa kotona sen parem-
min etätyötä tehden kuin seuraavaa päi-
vää suunnitellenkaan. 

Vähän omakohtaistakin kokemusta 
pitkistä työpäivistä ja sitoutumisesta työ-
hön hankkineena voisi todeta, että sellai-
nen suhtautuminen työhön imee mehut 
ihmisestä kuin ihmisestä. Sitä ei vain it-
se kovin helposti huomaa koska tilanne 

etenee aika lailla hiipimällä. Siitä täyteen 
kuntoon palautuminen on yllättävän pit-
kä prosessi. Kaikilla se ei välttämättä on-
nistu koskaan.

Työ työnä ja oma aika omana aikana on 
perusedellytys nykyisessä turhankin inten-
siivisessä työelämässä jaksamiselle. Uskon, 
että myös valistuneet työnantajat pitävät 
tätä järkevänä tapana. Mahtaako vielä olla 
entisenlaisia työpaikkoja, joissa työnanta-
jat suorastaan valvoivat, että työstä todel-
la lähdettiin normaalin työpäivän puitteis-
sa? Tällaisen käyttäytymisen elvyttäminen 
voisi olla hyvä asia.

Uhki

Työ ja elämä

kolumni

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edus-
tajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja 

työympäristöösi liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön edustajam-
me toimivat liiton ja jäsenten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudattamista. Meillä 
on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmiehiä ja 
työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat käte-
västi yhdistyksen toimijoilta.

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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Ikäsyrjintä työpaikoilla ajaa 

Ihmiset Eläkkeelle

Suomalaisten palkansaajien ikäsyrjintä-
kokemusten yhteyttä eläkehalukkuuteen 
väitöstutkimuksessaan selvitellyt Niina 
Viitasalo nostaa merkittäväksi ongelmaksi 
muita Euroopan maita yleisemmän nais-
ten ikäsyrjinnän.

-Suomessa tavoitellaan entistä pidem-
piä työuria. Odotettavissa olevan eliniän 
kasvaessa työurien rikkonaisuutta tulisi eh-
käistä ja työvuosien määrää lisätä. Ikäänty-
vien työntekijöiden kannalta tämä tarkoit-
taa sitä, että mahdollisimman monen oli-
si työskenneltävä aiempaa pidempään ja 
siirryttävä eläkkeelle myöhemmin.

Ikäsyrjinnän havaitseminen on ratkai-
seva asia eläköitymisen kannalta.

-Ikääntyvien työntekijöiden työssä jat-
kamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen vaikut-
tavat monet työntö- ja vetotekijät. Ikäsyr-
jintä on yksi eläkkeelle työntävä tekijä.

Ratkaisut kertautuvat
Kokemus ikäsyrjinnästä nostaa eläkeha-
lukkuutta. Jo muutama ikäsyrjintätapa-
us työpaikalla saattaa aiheuttaa kerran-
naisilmiön ja lisätä ennenaikaista eläköi-

tymistä. Eläkehalukkuuden kannalta ei ole 
merkitystä sukupuolella eikä sillä, onko 
henkilöllä puolisoa tai onko puoliso töis-
sä tai kotona.

Suomalaiset havaitsevat ikäsyrjintää 
työelämässä ympärillään, mutta kokevat 
sitä itse vähän. Ikäsyrjintä ei ole keskimää-
rin yleistä suomalaisilla työpaikoilla. Oma-
kohtaisesti sitä on kokenut kaksi prosent-
tia työntekijöistä.

Naiset kokevat ja havaitsevat ikäsyrjin-
tää enemmän ja huomattavasti varhaisem-
massa vaiheessa, noin kymmenen vuot-
ta aikaisemmin kuin miehet. Huomatta-
vasti ennen virallista eläkeikää esiintyvä 
ikäsyrjintä on erityisesti ikääntyvien nais-
ten ongelma.

-Tilanne on erikoinen, koska Suomessa 
naiset ovat käyneet palkkatyössä kokopäi-
väisesti erittäin pitkään. 

Syrjintä pilaa ilmapiirin
Iäkkäiden naisten psyykkinen hyvinvoin-
ti on arvioitu heikommaksi kuin työikäis-
ten keskimäärin. Ikäsyrjintä saattaa olla 
yksi syy naisten hyvinvoinnin heikkenemi-

Suomen työmarkkinoilla esiintyy naisten 
ikäsyrjintää runsaammin kuin muissa 
Euroopan maissa.

seen. Ikäsyrjintä huonontaa työilmapiiriä 
koko organisaatiossa. 

-Erilaisilla työssä jaksamista edistävil-
lä kampanjoilla ei näytä olevan yhteyt-
tä ainakaan tämän tutkimuksen aineis-
toon. On mahdollista, että niiden vaiku-
tus ei vain vielä ole näkynyt aineistossa, 
pohtii Viitasalo.

Tutkielman aineistona oli Tilastokes-
kuksen Työolotutkimus vuodelta 2003. Vas-
taajia kyselyssä oli yli 4000, eli kyseessä on 
edustava otos suomalaisista palkansaajis-
ta. Vaikka aineisto on jo muutaman vuo-
den takaa, näyttää ikäsyrjintä pysyneen 
samanlaisena myös kahden vuoden ta-
kaisessa Työolotutkimuksessa.

Yli 55-vuotiaista ikäsyrjintää on työpaikalla 
havainnut 12 ja kokenut yli neljä prosenttia.

Työhön paluu helpottunut
Vuoden alusta voimassa ollut laki on lisännyt työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä työtä. Työkyvyttömyys-
eläkkeellä oleva voi ansaita 600 euroa kuukaudessa, ilman että 
tulo vaikuttaa eläkkeeseen.

Jos henkilön työansio ylittää 600 euron ansaintaraja, keskey-
tyy työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen ja eläke jää lepäämään 
vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. 
Eläkkeen maksaminen alkaa uudelleen työskentelyn päätyttyä 
tai ansioiden vähennyttyä taas 600 euroon kuukaudessa.

Vuoden 2013 loppuun asti voimassa olevan lain avulla seu-
rataan, edistääkö se työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön 
palaamista.

Tutkimusten mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevista ih-
misistä yli 30 000 haluaisi palata työelämään joko kokonaan 
tai osa-aikaisesti. Suuri osa heistä on nuoria ja hyvin koulutet-

tuja. Takaisin työhön haluaisivat erityisesti työkyvyttömyyseläk-
keellä olevat perus- ja sairaanhoitajat sekä asiantuntijatehtä-
vissä toimivat. 

Työtä kunnon mukaan
Viime vuosina ansiotyötä on jossain määrin tehnyt noin 20 000 
työkyvyttömyyseläkettä saavaa alle 63-vuotiasta. Työtä halutaan 
tehdä joustavasti pieniä määriä silloin, kun oma kunto sen sal-
lii. Työkyvyttömyyseläkeläisistä ei siten ole odotettavissa suur-
takaan työvoimalisäystä.

Taloudellinen taantuma lisää yleensä eläkehakemuksia. Työ-
kyvyttömyyseläkeläisten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. 
Eniten työkyvyttömyyttä, noin 65 prosenttia, aiheuttavat mie-
lenterveyshäiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinongelmat. Työkyvyttö-
myyseläkkeellä on noin 270 000 suomalaista. 

Teksti: JS-a



14
4/2010 T y ö n  j ä l k e e n

Viikot 
49-04: 175 € 
05-15: 230 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

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

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 
toimihenkilöt muisti 
syyskokouksessa merkkivuosia 
viettäviä, aktiivisia jäseniään. 
Barbro Eriksson (60-v. ), Tauno 
Siisiäinen(65-v.) ja Jaana 
Ahokainen (50-v.), Kaikki Helsinki-
Uusimaan alueelta.

Tallinnan jäsenpäivien 
suosituimpia osuuuksia oli 
kaikkia koskeva lakiklinikka.
Anne Kivelä, Heli Lavi, Laura Tyni, 
Kerstin Tuomela ja Tarja Majanen 
tarkkana.

Uusi varapuheen-
johtaja Anne 

Kivelä (yllä) ja väistyvä 
puheenjohtaja Ritva Väyrynen (alh. 

vas.) toiminnanjohtaja Karo-Petteri 
Kuusiston onniteltavana.
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varapuheenjohtajalta

Kuluu se aika lomallakin

Työtä vielä työn jälkeenkin

Minulla kuitenkin työt jatkuvat omien töitteni jälkeenkin. Siitä 
pitää huolen Logistiikan toimihenkilöiden taloudenhoitajana 
toimiminen. Varsinkin kuun vaihteessa työllistävät verojen las-
kemiset ja loppuvuotena taas tilinpäätöksen valmistelu. Toki lä-
hes päivittäin maksan laskuja ja teen kirjanpitoa.

Kirjanpitoa pidetään yleensä aikalailla kuivana tieteenhaa-
rana, jossa on sitovat säännöt. Sääntöjä toki on, mutta kirjanpi-
dossa voi myös tehdä valintoja eli päättää jonkin kulun kohdalla, 
onko kyseessä esimerkiksi mainosmateriaalikulu vai kirjataanko 
tavarat jäsenhankintatilille. 

Kirjaamisissa voi soveltaa ”Smak sak, sano ruåttalainen” -peri-
aatetta, kunhan kulut kirjataan riittävässä määrin oikein. Ennen ti-
linpäätökseen asti pääsemistä, pitää laskut ensin maksaa, tiliöidä 
ja viedä kirjanpitoon. Kokonaisuuden kerää yhteen tilinpäätös.

 Tilintarkastajan tehtävänä on katsoa, että menneen vuoden toi-
minta vastaa toimintasuunnitelmaa ja mikäli poikkeavia kuluja 
on syntynyt tarkistaa, että kulut ovat perusteltuja.

Suuri osa tilintarkastajan työstä on tutkia, että tositteet ovat 
asianmukaisia, juoksevasti numeroituja ja kaikesta löytyy selvi-
tys kuten kuitit ja osanottajaluettelot.

Jos kaikki on tehty riittävässä määrin oikein, antaa tilintar-
kastaja tilintarkastuskertomuksen ilmaisten siinä näkemyksen-
sä hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Löysin toimiston siivouspäivänä yhdistyksen edellisen talou-
denhoitajan kirjanpitomapin. Siihen yhteen mappiin mahtui koko 
vuoden kirjanpito. Tänä päivänä vuoden kirjanpitoa varten tarvi-
taan seitsemän mappia. Kovasti on siis toiminta kasvanut.

Olin äskettäin jo lyömässä hanskoja naulaan taloudenhoita-
jan tehtävistä, mutta päätin kuitenkin jatkaa. Työ työn jälkeen 
on ajoittain raskasta. Mukavien ihmisten tapaaminen erilaisis-
sa tilaisuuksissa ja reissuilla painaa vaakakupin sittenkin vielä 
paremmalle puolelle.  

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Menen työpäivän jälkeen ihan perin-
teisesti kaupan kautta kotiin. Hoidan 
tiskit, pyykit ja teen ruokaa. Näinhän kai 
useimmilla meistä työpäivä jatkuu. 

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 
voi olla yllättävän hankalaa itse kullekin. 
Joka päivä menee kuitenkin vähintään se 
kymmenen tuntia työhön ja työmatkoihin. 
Kun nukkuakin pitää, jää jäljelle noin kuu-
si tuntia tuota ’’vapaa-aikaa’’.

Tuon kuuden tunnin aikana pitäisi sit-
ten hoitaa kauppareissut, kotityöt (niin si-
sällä kuin ulkonakin) ja käydä vaikka kyläi-
lemässä. Lopun ajasta voikin sitten pyhit-
tää itselleen.

Itseltäni meinaa loppua tunnit vuoro-
kaudesta. Huomasin tuon tässä syksyllä 
kun poikani täytti kuusi vuotta ja se pie-
ni, henkilökohtainen vapaa-aika, jota en-
nen vielä oli, hupenee nyt pojan harras-
tuksien parissa.

Pidin tuossa lokakuun alussa viikon 
syysloman ja lähestulkoon aikataulutin 

jokaiselle päivälle työt, jotka tulisi viikon 
aikana saada valmiiksi. Oli auton huoltoa, 
katsastusta ja renkaiden vaihtoa ja pihan 
haravointia. Lisäksi listalta löytyi kaiken-
näköistä muuta talveen varautumiseen 
kuuluvia pikkutöitä, jotka olivat vain ker-
tyneet pitkin syksyä ajan tai viitsimisen  
puutteesta johtuen.

Hyvinhän tuo muuten meni. Mutta 
ei antanut katsastusmies Fokukseen lei-
maa, joten kai se on sitten otettava uu-
si lomaviikko ja keskityttävä pelkästään 
auton vaatimaan huomioon. Tämän kai-
ken keskellä kiireisen miehen mieltä pi-
ristää ihmeesti Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK.n toimitusjohtajan toivomus lo-
mien lyhentämisestä.

Marko Nurmi, varapuheenjohtaja

Kotkan paikallisosasto
Pikkujoulut
Kutsu pikkujouluun elokuvateatteri Trion (Kotkan-
katu 9, Kotka)VIP-saliin keskiviikkona 15.12.2010, 
kokoontuminen klo 18.45. Elokuva alkaa klo 19.00 
ja on ”yllätys”. Ennen näytöstä on luvassa pientä 
tarjoilua. Tilaisuuden omavastuu on 3 € ja se mak-
setaan paikan päällä. Ilmoittautumiset Seija Ime-
läiselle  8.12.2010  mennessä puh. 044 0477 474.

Tervetuloa mukaan!
-Paikallisosasto-

Paikallistoimintaa

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäseneksi 
liityt samalla myös Toimihenkilöliitto ERTOon. Jäse-
nenä saat tukea ja turvaa työelämääsi. Jäsenmak-
su on siis pieni hinta turvallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,35 % /kk bruttopalkastasi, 
kuitenkin enintään 38 €/kk. Sen lisäksi, että jäsen-
maksulla saat liiton ja yhdistyksen palvelut käyt-
töösi, voit myös vähentää sen verotuksessasi.

Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. 
Jäseneksi liittyminen on helppoa. Täytät vain jäsen-
hakemuskaavakkeen netissä, osoitteessa www.er-
to.fi /liittyminen/liittymislomake/

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT



Kiitos kaikille lukijoillemme ja
yhteistyökumppaneillemme.
Toivotamme Teille Rauhallista 

Joulua ja onnea tulevalle
vuodelle 2011!


