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Liittokierros vai 

Keskitetty ratkaisu
Tämän vuoden kuuma puheenaihe tulee olemaan viimeistään 
kesälomien jälkeen alkava työmarkkinakierros. Keskusjärjestöt 
neuvottelevat varmasti aikaisemminkin. Liittojen välillä neuvot-
telut alkavat sen jälkeen kun selviää, tuleeko keskitettyä ratkai-
sua vai päädytäänkö liittokierrokselle.

Viimeistään syksyllä tiedämme, saammeko rakennettua Suo-
men työmarkkinoille keskitetyn ratkaisun vai päädytäänkö perin-
teiselle liittokierrokselle.

Perinteisen liittokierroksen etuina on, että ammattiliitoilla – ja 
myös työnantajilla – on parempi näkemys oman alansa talousti-
lanteesta. Näin palkankorotusprosentit ovat kenties helpommin 
sovittavissa. Isona etuna liittokierroksessa on myös, että työehto-
sopimusten tekstikysymyksiin pääsee paremmin kiinni, jolloin on 
mahdollista sopia juuri tälle alalle tärkeistä ratkaisuista.

Toki työnantajapuolella on vastaava alan tuntemus, joten nä-
kemyseroja liittokierroksella syntyy valitettavan usein. Siitä joh-
tuen myös työtaisteluherkkyys on korkeammalla kuin keskite-
tyssä ratkaisussa.

Keskitetyssä ratkaisussa mukaan tulee normaalin palkansaaja- 
ja työnantajapuolen lisäksi kolmas osapuoli; valtio. Tämä mahdol-
listaa sopimuskaudelle maltillisemmat palkankorotukset, koska 
valtio voi tulla vastaan verokevennyksin sekä muilla tukitoimil-
la. Esimerkiksi neljän viikon vuosiloma ja eläkejärjestelmä, ovat 
molemmat uudistuksia joita on valmisteltu tai tehty keskitetty-
jen ratkaisujen yhteydessä. 

Vaikeina aikoina keskitetty ratkaisu
Keskitetyssä ei pääse alakohtaisiin tekstiasioihin kiinni ilman, et-
tä ylemmällä sovittuja palkankorotusprosentteja ”syödään”, eikä 
keskitetyn ratkaisun aikana työtaisteluherkkyys ole samaa luok-
kaa kuin liittokierroksella. Perinteisesti tupo, keskitetty ratkaisu 
tai raamikierros, miksi sitä sitten ikinä kutsuukin, on sovittu ai-
na vaikeiden talousaikojen yhteydessä.

Valtio ja työmarkkinajärjestöt pystyvät yhdessä näkemään asi-
at korkeammalta ja tekemään sopimukset siten, että koko Suo-
mi hyötyy niistä.

Kumpi sitten parempi
Jos uskoo puoliakaan Elinkeinoelämän keskusliiton itkuvirrestä, 
niin työnantajien kuin palkansaajienkin etu olisi sopia keskite-
tystä ratkaisusta, jolla saataisiin pidettyä työpaikat Suomessa ja 
turvattua palkansaajien ostovoima. 

Loppupeleissä vain pieni työttömyysaste ja hyvä ostovoima 
ovat avaimet hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. On tär-
keää luottaa tehtyihin sopimuksiin ja sopijakumppaneihin. Ti-
laa takinkäännöille ja tehtyjen sopimusten pettämiselle ei ole. 
Suomalainen työelämä on perustunut kautta aikojen sopimus-
yhteiskuntaan ja keskinäiseen luottamukseen. Tätä mallia tulee 
vaalia jatkossakin.

Raamit valmiina liittokierrokselle
Vuoden 2010 sopimuskierroksella EK oli valmistellut oman kes-
kitetyn ratkaisunsa. Kyseessä oli liittokierros, ilman alakohtaista 
näkemystä. Neuvottelemaan lähdettiin pikemminkin EK:n omil-
le liitoille lähettämän raamin pohjalta. Sen rajoja ei yksikään EK:
n jäsenjärjestö saanut ylittää.

Tältä pohjalta neuvotellessa työmarkkinajärjestöt taisivat saa-
da ennätysvuoden lakkojen määrässä. Jos vielä muistatte, niin an-
noimme mekin työtaisteluvaroituksen, jolla pääsimme valtakun-
nansovittelijan pakeille. Lonkan ensimmäinen kommentti meni 
jotenkin näin: ”Jaaha, listaamme tämän numeroksi 256”.

Voisin kuvitella, että jos liittokierrokselle mennään, niin mal-
li lienee sama kuin 2010!

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus
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Palkansaajalle raamisopimus toi rahaa enemmän 
työelämän laatua parantavia uudistuksia. Muiden 
muassa vuorotteluvapaakorvausta ei leikattu, 
silpputyöläiset ja lomautetut saavat aiempaa 
nopeammin työttömyysturvaa ja miesten isyys-
vapaa piteni. 

Syksyllä 2011 sorvattu raamisopimus on toiminut kohtalaisen hy-
vin. Maltillisten palkankorotusten lisäksi raami sisälsi lukuisan 
joukon pitkälle ajalle jaksottuneita työelämän laatuun vaikut-
tavia parannuksia. Työmarkkinakenttään raami toi ennen kaik-
kea työrauhan, jonka vahvin takaaja on ollut sopimuksen poik-
keuksellisen laaja kattavuus.

-Vanhoihin tupoihin verrattuna raamisopimuksen kattavuus on 
ollut todella merkittävä. Koskaan aikaisemmin sopimuksen pii-
rissä ei ole ollut 94 prosenttia työväestöstä, sanoo STTK:n edun-
valvontajohtaja Markku Salomaa.

Vastaus hallituksen huutoon
Raamin taustalla vaikutti Suomen vaikea taloustilanne ja maan 
hallituksen työmarkkinakeskusjärjestöille esittämä toive katta-
vaan sopimusratkaisuun pääsemisestä. 

-Raamilla vastattiin hallituksen pyyntöön. Sopimuksella py-
rittiin auttamaan työpaikkojen säilymistä Suomessa. Sopimus-
kaudella palkat ovat nousseet kahdessa jaksossa prosenttikoro-
tuksilla ja kerran 150 euron kertakorotuksella. Vastineeksi hallitus 
tuki ostovoiman säilymistä omilla veroratkaisuillaan ja muilla tu-
kitoimilla. Vaikka kritiikkiäkin on tullut, voidaan hyvin sanoa raa-
min täyttäneen tehtävänsä, miettii Markku Salomaa.

Raamisopimuksella vältettiin kokonaan palkansaajia koske-
vat heikennykset. Maltillisiksi jääneiden palkankorotusten vas-
tapainoksi sopimus sisälsi joukon pieniä arkeen ja työelämään 
liittyviä parannuksia. Lukuisten työryhmien valmistelun kautta 
tiputellen realisoituneet parannukset ovat tulleet voimaan il-
man suurempaa mediamylläkkää.

-Ikuisuuskysymyksistä raamisopimuksella luovuttiin työttö-
myysturvaan liittyvästä lomakorvauksen jaksotuksesta. Pahim-
millaan viikkoja kestänyt karenssi työttömyyden alussa on nyt 
historiaa ja ihmiset saavat ansioturvansa ajoissa. Toinen pitkään 
esillä ollut ja raamin kautta korjattu asia on silpputyöntekijöi-
den ja lomautettujen parantunut ja nopeutunut mahdollisuus 
työttömyysturvan saamiseen.

Raamisopimus paransi 
työelämän laatua

-Määräaikaisten työsopimusten perusteet ja niin 
sanottujen nollasopimusten työaikojen epäsäännöllisyys 
kaipaavat selviä sopimuksia, sanoo edunvalvontajohtaja 
Markku Salomaa STTK:sta.
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Tupojen ja liittokohtaisten neuvottelutulosten välimaastoon sijoittuvan raamisopimuksen anti palkansaajan kukkaroon suli sopimuskauden 
aikana laihaksi. Tämä johtui hallituksen vuodelle 2013 tekemistä veronkorotuksista, jotka eivät raamia tehtäessä olleet tiedossa.

Perhevapaisiin useita parannuksia
Tämän vuoden alussa voimaan tullut kahden viikon isyysloman 
pidennys on otettu hyvin vastaan. Työtä ja perhe-elämää on so-
vitettu yhteen raamisopimuksen mukaan kehittämällä perhe-
vapaita valinnanmahdollisuuksien avulla. Isälle korvamerkitty 
yhdeksän viikon pituinen vapaa on tarkoitettu alle kaksivuoti-
aan lapsen hoitoon. 

-Suurin osa työelämän ja elämisen laatuun yleensä vaikut-
tavista parannuksista tulee sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön alaisten työryhmien kautta. Työryh-
missä asetukset ja lakimuutokset on valmisteltu huolella ja nii-
den plussia ja miinuksia on ollut miettimässä myös omat edus-
tajamme. Esimerkiksi juuri isyysloman pidennystä on silti vaikea 
hahmottaa suoraan raamista tulleeksi hyödyksi.

-Raamisopimuksen poikimat parannukset ovat vaatineet pitkää 
valmistelua, jolloin muistijälki raamin vaikutuksesta uudistuk-
siin on ehkä päässyt katkeamaan.

Askel kohti samapalkkaisuutta
Raamisopimuksessa sovitut toimet samapalkkaisuuden edistä-
miseksi jäivät sopimuskaudella vajavaiseksi. Työehtosopimusten 
vaikutukset naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin on kartoi-
tettu. Konkretiaan työmarkkinajärjestöt eivät ole päässeet.

-Samapalkkaisuuden osalta STTK:n tavoitteet eivät täyttyneet. 
Valoisa puoli asiassa on, että osa ammattiliitoista pystyi palkka-
ratkaisuja tehdessään sopimaan samapalkkaisuuden edistämistä 
omien työnantajaliittojensa kanssa, sanoo Markku Salomaa.

>>

Rahaa ja prosentteja
Kuljetus- ja huolinta-alan työpaikoilla raa-
mi on puhetta lähes yksinomaa rahasta tai 
prosenteista. 

-Ihmisille ei ole täysin selvää, että pal-
kankorotusten ja muiden sopimusten kaut-
ta tulevien etuuksien eteen tehdään rajus-
ti töitä, sanoo TNT:n luottamusmies Kris-
tian Kallio.

Vuorotteluvapaata on käytetty ja siitä 
on TNT:llä tykätty. Työntekijän lisäksi vapaan 
on kokenut hyväksi myös työnantaja. 

-Hyvä, että leikkaukset pystyttiin tor-
jumaan ja parannuksiakin saatiin aikaan. 
Esimerkiksi silpputyöstä lähti nyt pois ran-
gaistuksen leima. Jatkossakaan ei voida 
mennä nollalinjalla, mutta tietenkin maan 

taloustilanne on huomioitava myös tu-
levissa neuvotteluissa. Kannatan nykyis-
tä kolmikantamallia.  Paras vaihtoehto 
on työnantaja- ja työntekijäpuolen yh-
teinen sopimus, miettii Kristian Kallio.

-Raamin kattavuus, jonkinlainen an-
siokehitys ja tekstiparannukset olivat 
tärkeintä. Iäisyyskysymyksistä päästiin 
irti lomakorvauksen jaksottamisen osal-
ta. Meillä moni suunnitteli vuorottelu-
vapaan ottamista ennen mahdollisten 
leikkausten voimaantuloa. Hyvä, että 
leikkauksista luovuttiin, sanoo luotta-
musmies Anne Laine DHL:ltä.

-Vaikka raha ja prosentit kiinnostavat, 
ei raami ollut huono. Vastaava neuvot-
telutulos on varteenotettava vaihtoehto 
myös jatkossa, miettii Anne Laine.Raami pidensi isyyslomaa kahdella viikolla.



1/2013

6
R a a m i t k a u l a s s a

Riitelyn sijaan neuvotteluja
Poikkeuksellisiin mittasuhteisiin noussut kiista kolmesta koulutus-
päivästä harmittaa edunvalvontajohtaja Markku Salomaata.

-Maalaisjärjellä ajatellen asiassa ei ole mitään ihmeellistä. Kou-
lutus lisää osaamista, virkistää ja parantaa työn tuottavuutta. Yri-
tykset pärjäävät, työntekijöiden luottamus kasvaa ja etu ulottuu 
maan hallitukseen asti. Meillä ei ole olemassa ikuisia työmarkki-
nariitoja ja tämäkin asia ratkeaa varmasti neuvottelemalla. Nyt 
huomio asiasta on jäänyt turhan julkisen riitelyn alle.

Vaikka raamissa sovituissa asioissa on päästy eteen päin, löytyy 

pitkästä listasta vielä useita keskittymistä ja kehittämistä kaipaa-
via kohtia. Vuokratyösopimuksiin liittyvät ongelmat kaipaavat sel-
vittelyn ja pienten täsmennysten jatkoksi isompia ratkaisuja. 

-Määräaikaisten työsopimusten perusteet ja niin sanottu-
jen nollasopimusten työaikojen epäsäännöllisyys kaipaavat sel-
viä sopimuksia.

-Työelämä muuttuu koko ajan, kilpailu kiristyy ja jännitteet 
kasvavat. Nollasopimuksella työskentelevän työaika on nollasta 

neljäänkymmeneen tuntiin viikossa. Kaikki on hyvin jos töitä on 
– kuten usein alussa onkin – täydet viikkotunnit. Kiistat, erimieli-
syydet tai riita työnantajan kanssa voi pudottaa työtunnit ja nii-
den myötä ansion todella alas. 

Uudet neuvottelut odottavat
Uuden sopimuskauden alla jännitteet ovat koventuneet. Elinkei-
noelämän keskusliitto ja vientialoja edustavat työnantajaliitot 
haluavat liittokierrosta ja veisivät mielellään sopimista työpai-
koille. Työntekijöiden kannalta keskeistä on saavuttaa lopputu-
los, joka myös turvaa palkansaajan ostovoiman..

-Suomalaisen työmarkkinapolitiikan perinteinen vahvuus 
on ollut, että vaikeissakin tilanteissa työnantajilla, maan halli-
tuksella ja palkansaajilla on ollut kyky neuvotella ja tehdä rat-
kaisuja. Vaikka työnantajaliitoissa ollaan tyytymättömiä raa-
misopimukseen, ei se välttämättä tarkoita suoraa liittokohtais-
ta neuvottelukierrosta. Tulevan ratkaisun sisältö on tärkeämpi 
kuin sen muoto.

Vaikka elämä on muutakin kuin raha, pitää palkankorotusten 
olla sellaisia, että työntekijälle tulee oikeudenmukainen osa. Ta-
voitteemme uudelle sopimuskaudelle on työntekijälle tulevat hy-
vät palkankorotukset ja työelämän laadullisten parannusten jat-
kaminen, sanoo STTK:n edunvalvontajohtaja Markku Salomaa.

Teksti: JS-a 

>>

Paljon hyvää – vähän rahaa
Vaikka raamisopimus toi mutkan kautta useita arkeen vaikut-
tavia parannuksia, kääntyy puhe työpaikoilla ja kotona aina 
ensimmäiseksi rahaan. Tai sen puutteeseen.

-Ruoka, sähkö, polttoaineet – yksinkertaisesti kaikki on kal-
listunut niin paljon, ettei raamin kautta tulleita korotuksia 
huomaa oikeastaan missään. Raami on ollut hyvä. Uudistuk-
set ovat hyviä, työpaikkojen pysyminen on hyvä. Näitä ei vain 
huomaa arjessa laskea raamin ansioksi, sanoo Geodis Wilso-
nilla työskentelevä luottamusmies Kerstin Tuomela.

Työpaikalla raamista on puhuttu lähinnä korotusten ai-
kaan.

-Ensimmäisen prosenttikorotuksen vaikutus oli noin 85 
euron luokkaa. Monelle se on sama kuin viikonloppua varten 
tehdyt ruokaostokset. Vuoden alussa pidentynyt isyysloma 
on kyllä huomattu. Parhaillaan meillä on yksi tuore isä isyys-
lomalla ja tuntuu, että sitä tullaan käyttämään.

Keväällä tulevaan huolinnan sopimukseen liittyvään pal-
kankorotuksiin Kerstin suhtautuu varautuneesti.

-Odotettavissa on melkoista meteliä kun alin ikälisäluok-
ka tippuu pois ja huuhkajalisä tulee maksuun. Tähän asti 
ensimmäisen ikälisän on saanut kahden vuoden alallaolon 
jälkeen. Jatkossa alaraja on neljä vuotta. Yli 25 vuotta työs-
kennellet saavat kolmen prosentin korotuksen. Käytännös-
sä suurimman osan palkkataso on yli rajojen jo nyt joko tau-
lukko- tai sopimuspalkkana. Huuhkajalisää tullee saamaan 
noin 30 prosenttia pitkään alalla olleista.

Lomakorvauksen jaksotuksesta luopuminen sekä silpputyö-
läisten ja lomautettujen nopeutunut ansioturva saavat kii-
tosta. Vuorotteluvapaasta maksettavien korvausten säilymi-
nen oli tärkeää koko vapaan olemassaololle.

-Vuorotteluvapaa pitäisi määrätä pakolliseksi niin, että si-
tä olisi myönnettävä jos työntekijä niin haluaa.  En tiedä pa-
rempaa yhtälöä, missä kokenut työntekijä saa ladata patterei-
ta samalla kun nuori työtön saa alalta kipeästi kaipaamaansa 
kokemusta. Työurien pidentämisen kannalta vuorotteluvapaa 
on ihan ykkösjuttu.

-Omalla kohdallani on selvää, että ilman vuorottelua en 
jaksa 64 ikävuotta pitempään, sanoo pääluottamusmies Kers-
tin Tuomela.

Kerstin Tuomela odottaa 
käynnistyviltä neuvotteluilta 
raamin tyyppistä, maksi-
missaan kahden vuoden 
mittaista sopimusta.

Samapalkkaisuuden 
tavoitteet eivät täyttyneet, 
vaikka osa liitoista 
pystyi sopimaan omien 
työnantajaliittojensa 
kanssa sen edistämisestä.

”
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ulvotun totuuden 
mukaan keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen aika on 
ohi. TUPOa, raamisopimusta tai muuta keskitettyä ei 
kuulemma enää tehdä. 

Suomalainen yhteiskunta rakentuu so-
pimisen ja yhteistyön varaan. Palkansaa-
jat, työnantajat ja valtio pyrkivät yhdes-
sä tekemään koko kansalle hyviä ratkai-
suja. Sopimisen yhteiskunta on kuitenkin 
yritysten ulosliputusten, irtisanomisten 
ja megabonusten jäljiltä palamassa kivi-
jalkaan asti. 

Välillä tuntuu siltä, että nykyisten yri-
tysjohtajien ideologiana on viedä työt 
maasta ja survoa palkansaajaliike jäseni-
neen maanrakoon. Menettely ei ole kenen-
kään etu. Yritykset tarvitsevat työntekijöi-
tä ja työntekijät työtä. Kummatkin tarvit-
sevat menestyvää Suomea. 

Sopimisen yhteiskunta on osoittanut 
viime vuosina voimansa. Muutamassa 
vuodessa on sovittu mm. eläkemaksuis-
ta sosiaalitupolla, palkankorotuksista raa-
misopimuksella ja eläkeuudistuksen val-
mistelusta työurasopimuksella. 

Nuo kaikki ovat kiistattomia todistei-
ta järjestelmämme toimivuudesta. Pal-
kansaajat, työnantajat ja valtio ovat toi-
mineet vastuullisesti tavoitteena oikeu-
denmukaisuus, työllisyys, kilpailukyky ja 
palkansaajien ostovoima. 

Yksin on vaikea sopia
Työnantajien vaatimuslistalla on ollut ai-

Raamisopimus on palkansaajalle hyvä

mo läjä työelämän heikennyksiä. Julkisuu-
dessa on vaadittu työajan pidennystä, lo-
mien lyhennystä, eläkeiän nostoa, sairas-
lomien palkatonta karenssia ja kaiken tuon 
päälle vielä palkan alennusta. 

Palkansaajaliikkeen kanta on yksiselit-
teinen. Haluamme parantaa tuottavuutta 
ja työllisyyttä. Haluamme Suomen menes-
tyvän. Työehtojen heikennykset eivät au-
ta sen enempää palkansaajia kuin yrityk-
siäkään. Palkansaajaliike haluaa investoi-
da ihmisiin, koulutukseen, innovaatioihin, 
tiestöön, energiantuotantoon, asuntojen 
rakentamiseen ja työelämän parantami-
seen. Investoinneilla niin palkansaajat kuin 
yrityksetkin menestyvät tulevaisuuden 
Suomessa.

Palkansaajaliike toimii vastuullisesti 
yhteistä hyvää etsien, mutta työnanta-
japuolella näyttää asetelma olevan eri-
lainen. Globaalissa taloudessa yritykset 
kilpailuttavat itsekkäästi niin palkansaa-
jia kuin valtioitakin. Ken tarjoaa yrityksil-
le parhaimmat edut, saa investointeja ja 
työpaikkoja. 

Palkansaajaliikkeen ja valtion tulee yh-
distää voimansa yritysten ylivaltaa vas-
taan. Yritysten kvartaalitalouden vaati-
mukset eivät läheskään aina ole koko-
naisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. 

Yhteiskuntaa ja Suomen kilpailukykyä pi-
tää rakentaa pitkäjänteisesti. 

Oikeus vaikuttaa
Keskitetyillä työmarkkinaratkaisuilla ei so-
vita pelkästään palkoista. Keskitetty ratkai-
su on kokonaisuus, jossa sovitaan laajasti 
yhteiskunnallisista asioista kuten veroista, 
perhevapaista ja työttömyysturvasta. Hy-
vä esimerkki loistavasta yhdessä sovitus-
ta uudistuksesta on työttömien lomara-
han jaksotuksesta luopuminen 2013. Moni 
työtön saa nyt työttömyyskorvausta viik-
koja aikaisempaa nopeammin. Tuosta uu-
distuksesta kannattaa olla ylpeä. 

Teksti: Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

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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 Kesää kohti 
kulkiessamme, on 
mieleen hiipinyt 
ajatus retken 
uusimisesta. ”

Helsinki-Uusimaan paikallistoimikunta ret-
keili viime kesäkuussa Bengtskärin majak-
kasaarelle. Perheretki oli suosittu, aikuisia 
ja lapsia oli mukana yli 50. 

Lähdimme matkaan aamulla isolla bus-
silla Kiasman edestä Helsingistä. Ajelim-
me Leppävaaran kautta Hankoon, josta 
jatkoimme Marine Linesin laivalla. Meri-
matkan alku Hangosta vähän viivästyi, kun 
kalakeitosta vastaava kokki oli ilmeisesti 
nukkunut pommiin. Jouduimme odotte-
lemaan keittoa jonkun aikaa. Lopputulos 
oli odotuksen väärti, sillä sitä paremmalta 
soppa maistui. Laivamatka majakkasaarel-

le kesti puolitoista tuntia. Matkalla söim-
me hyvät kalakeitot. 

Majakkasaarelle saapuminen oli aika hui-
kea kokemus. Majakka on mahtavan nä-
köinen seistessään keskellä isojen kallioi-
den ja ympäri saarta pesivien haahkojen 
hallitsemaa karua maisemaa.

Oppaamme toimesta saimme kattavan 
selvityksen saaren historiasta ja sitä ympä-
röivästä luonnosta.. Bengtskärin majakka-
saari on Saaristomeren uloin luoto ja Suo-
men eteläisin asuttu paikka. Majakka on 
Pohjoismaiden korkein nousten 52 metriä 
merenpinnan yläpuolelle. 

Haahkojen valtakunta
Historia- ja kulttuuriarvojen lisäksi saaren 
luonto on kiinnostava koska se on kauka-
na ulkomerellä sijaitseva, hyvin karu luoto. 
Saaren koko on kaksi hehtaaria, josta vain 
muutama aari on kasvillisuutta. Muu osa 
saaresta on majakan rakennuksia ja ko-
vaa paljasta graniittia, höystettynä pie-
nillä kallioaltailla. 

Saarella tavattu eläimistö on niukkaa. 
Yleisin on harmaahylje ja harvinaisin puo-
lestaan norppa. Käärmeitä saarella ei ole. 

Erilaisia lintuja saarella näkee paljon. Jo-
ko paikallisina tai muuttavina saarilla on 
nähty vajaat 200 lintulajia. Bengtskärissä 
pesivistä linnuista yleisin on koko saaris-
tossakin yleisin vesilintu, haahka.

Haahka ei pelkää ihmisiä, joten pesiä 
on jopa portaiden vieressä ulkona. Näky 
oli uskomaton, kun haahka siinä hautoi 
muniaan aivan portaiden juuressa ihmis-
ten kulkiessa ohitse aivan muutaman sen-
tin päästä. 

Dramaattisia tapahtumia
Bengtskärin majakka on yhdeksän vuosi-
kymmenen ajan ohjannut merenkävijöitä 
turvallisille väylille. Aina ei Hiittisten saa-
risto ole ollut yhtä turvallinen. Lopullisen 
sysäyksen majakan rakentamiseen antoi 
höyrylaiva Helsingforsin haaksirikko vuon-
na 1905. Keisarillinen senaatti myönsi on-
nettomuuden jälkeen varat arkkitehti Flo-
rentin Granholmin piirtämän, Itämeren yl-
väimmän kivimajakan rakentamiseen. 

Vuonna 1906 rakennustöissä oli 120 
työntekijää. Bengtskärin graniitti todet-
tiin niin hyväksi, että kiviaines louhittiin 
omalta saarelta. Majakan valo sytytettiin 
19.12.1906. 

Jatkosodan aikana saaren edustalla käy-
ty vaikea Bengtskärin taistelu heinäkuus-
sa 1941 vahingoitti majakkaa ja sotilaita 
kuoli paljon. Taistelusta suomalaiset sel-
visivät voittajina.

Helsinki-Uusimaan paikallistoimikunta retkeili 
viime kesäkuussa Bengtskärin majakkasaarelle. 
Suositulla retkellä oli mukana lähes 50 aikuista
ja lasta.

Bengtskärin majakka 
tervehti perheretkeläisiä

Kahden hehtaarin kokoisen saaren yleisin 
lintu on haahka.  Vesieläimistä yleisin on 
hylje.

Aasametsin perhe oli yksi nimensä mukaisen Bengtskärin perheretken osallistujista.
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Vuonna 1968 majakka automatisoitiin ja 
majakanvartijoiden virat lakkautettiin. 
Vuonna 1995 majakka avattiin yleisölle ja 
matkailijoille. Nykyisin Bengtskärissä voi 
yöpyäkin. 

Portaita ja bunkkereita
Perheretkeläisille oli varattu majakkasaa-
reen tutustumiseen muutama tunti. Mo-
net kiipesivät kaikki 252 betoniaskelmaa 
majakan pyöreään torniin. Viimeiset as-
kelmat otetaan tikapuita pitkin. 

Majakan huipulta oli huikea näkymä 
merelle ja saaren kallioille. Matkalaiset 
saattoivat tutustua taskulampun valos-
sa myös sodanaikaisiin bunkkereihin. Saa-
relta oli kiva lähettää omalla, Bentgskärin 
postileimalla varustettu postikortti mat-
kamuistoksi Manner-Suomeen. 

Kutsuhuuto kotimatkalle törähteli lai-
van torvesta ennen kolmea. Aurinko pais-
toi kirkkaasti koko paluumatkan. Saim-
me nauttia ihanasta Suomen kesästä ja 
paistatella päivää matkalla Hangon sata-
maan. Merimatkalla grillasimme makkaraa 
ja nautimme tarjoilusta ja elämästä. 

Puheenjohtaja Marjatta Saalokari ja 
sihteeri Seppo Virtanen jakelivat meille 
vielä kivoja matkamuistoja; Logistiikan 
toimihenkilöiden kasseja ja avaimenpe-
riä. Hangosta jatkoimme bussilla takai-
sin Helsinkiin. 

Hieno retki. Kesää kohti kulkiessamme, 
on mieleen hiipinyt ajatus retken uusimi-
sesta. Kiitos kaikille mukanaolijoille. Teit-
te päivästä tosi ikimuistettavan!

Teksti ja kuvat: Auli Porokka, Majakan graniitti louhittiin omalta saarelta. Vuonna 1906 rakennustöissä oli 120 miestä.

JÄSENMATKA  järjestetään la 18. -19.5.2013  
Turku–Tukholma–Turku -risteilynä Viking Gracella. 

Lähtö: 18.5.2013 klo 20.55, paluu: 19.5.2013 klo 19.50.
Helsingistä yhteiskuljetus junalla tai bussilla. Omavastuu-
hinta sis. hytti ja ruokailut: 50 € (ei jäsen 125 €).

Ilmoittautumiset 17.4.2013  mennessä: seppo.virtanen@
dhl.com. Ilmoita nimesi ja syntymäaikasi.
Maksu yhdistyksen tilille: 101130-212794  tai (IBAN) FI14 
1011 3000 2127 94.
Jos maksat useamman matkan niin ilmoita kaikkien ni-
met maksussa

TERVETULOA!

HALLITUS

JÄSENMATKA  Kööpenhaminaan 25.-27.5.2013
Majoittuminen: Hotel Admiral Copenhagen 
Matkan hinta 395 €/ jäsen, yhdistyksen tuki 50 €
Ilmoittaumiset yhdistyksen sihteeriille jolta myös lisä-
tietoja mm matkan maksamisesta:   seppo.virtanen@
dhl.com  tai 0400 650 659.

TERVETULOA!
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Työelämä muuttuu monin tavoin: tapahtuu toimipisteiden lakkauttamisia ja yhdis-
tämisiä, kuntamuutoksia, alueellistamistoimia, palveluiden yksityistämistä ja irti-
sanomisia. TJS:n teemavuoden koulutuksissa pohditaan menetelmiä, joiden avul-
la muutoksesta voi selvitä.

Muutoksen tuulet puhaltavat niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin työpai-
koilla. Muutoksissa keskeiseksi nousee epävarmuus siitä, miten meidän työyhtei-
sölle ja erityisesti minulle muutoksessa käy. Tuntuu siltä, että tietoa ei tule riittä-
vän nopeasti ja on vaikea ymmärtää, miksi muutokset ovat tarpeen. Muutostilan-
teissa saattaa nousta yllättäviä ristiriitoja ja ongelmatilanteita, joihin esimiesten 
on tarpeen puuttua pikaisesti.

TJS Opintokeskus käynnistää ”Työhyvinvointi muutoksessa” -koulutuskiertueen 
helmikuussa 2013 Kuopiosta. Kouluttajat kiertävät yhteensä kuudella eri paikkakun-
nalla ympäri Suomea. Koulutukset on tarkoitettu ammattijärjestöjen jäsenille. He 
pohtivat menetelmiä, joiden avulla selvitä muutoksesta. Lisäksi opitaan, mitkä sei-
kat muutoksessa lisäävät ristiriitoja ja miten niitä voi käsitellä työpaikalla.

Teemavuoden koulutukset:
Helsinki 14.3. Turku 18.4. Oulu 17.9. Tampere 17.10. ja Helsinki 14.11. 
Ilmoittautuminen koulutuksiin: tjs-opintokeskus.fi 

Teemavuosi 2013 
– työhyvinvointi muutoksessa

ERTOn opiskelijajäsenyys on ilmainen 
ja kattaa kaikki jäsenedut. Opiskeli-
jajäsen voi liittyä myös työttömyys-
kassan jäseneksi jo opiskeluaikana. 
Näin voit kerryttää työssäoloehto-
asi eli oikeuttasi ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan opiskelun 
ohella tehdyillä töillä.

Kun valmistut
Kun olet valmistunut oppilaitoksesta 
ja siirtynyt työelämään, voit liittyä se-
kä liiton että työttömyyskassan var-
sinaiseksi jäseneksi täyttämällä liit-
tymislomakkeen osoitteessa: https://
www.erto.fi /jasenhakemus

Opiskelijajäsenyys 
on ilmainen

Yhdistys järjesti logistiikka-alojen palkka-
us- ja työehtokyselyn marras- joulukuus-
sa. Kyselyyn tuli ennätysmäärä vastauksia 
joita on käsitelty helmikuun aikana edun-
valvontavaliokuntien toimesta.

Tammikuun lopulla järjestetyssä työ-
valiokunnan kokouksessa arvottiin palkin-
not kyselyyn vastanneiden kesken. Onnet-
tarena toimi Log On -lehden taittaja Jaak-
ko Siika-aho. 

IPad: Jaakko Revonlinna, Helsinki
1 vko Himoksella: Anitta Elonen, Pori
S-ryhmän 20 € arvoinen lahjakortti:
 Johanna Nykänen, Tavastila
 Christiina Paganus, Joutseno
 Pauli Tuononen, Vaasa
 Heli Siitonen, Aura
 Natalia Siitonen, Kotka
 Sari Hyvönen, Iisalmi
 Henri Möttönen, Raahe
 Ville Vartiainen, Helsinki
 Arja Puhakainen, Lappeenranta
 Ilpo Laurila, Oulu
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Isälle korvamerkitty pienen lapsen hoi-
toon tarkoitettu vapaa on pidentynyt 
54 arkipäivään eli noin yhdeksään viik-
koon.

Lakimuutoksen tavoitteena on lisätä 
isien pitämiä perhevapaita. Tutkimusten 
mukaan isät käyttävät parhaiten heille 
erikseen korvamerkittyjä vapaita. Suomi 
on täynnä ”Sankari-äitejä” jotka kanta-
vat päävastuun lastenhoidosta. Tasa-ar-
voisemman työ- ja perhe-elämän vuok-
si kannustamme isiä pidennetyn isyys-
vapaan käyttöön!



Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! 

Linnanmäki on varattuna ertolaisten yksityiskäyttöön lauantaina 
8.6.2013 klo 10–13.00. Portit aukeavat klo 9.30.

Ota mukaan perheesi ja muut tärkeät henkilöt! Juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet 
koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen 

Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne. 

ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuoroja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja 
toimintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että ympäri puistoa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.erto.fi/ajankohtaista/lintsi
Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, mutta rajattu.

ERTO 45 – ILOISTEN 
YLLÄTYSTEN JUHLAVUOSI

11 
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Sattuneista syistä en seuraa kovin tarkas-
ti työmarkkinaneuvotteluja. Sen vuoksi en 
tutustunut aikanaan tarkemmin ns. raami-
sopimuksen sisältöön. Kun nyt yritin sitä 
etsiä ja tulostaa siitä joitakin osia tarkem-
paa perehtymistä varten, ei se ollutkaan 
niin yksinkertaista kuin luulin. Sopimuk-
sen sisältöä oli muuten joiltakin kohdin 
kohtuullisen vaikea ymmärtää. Tätä taus-
taa vasten en periaatteessa ihmettele, että 
sopimuksen sisällöstä, erityisesti koulutus-
päivien osalta on syntynyt suuri riita.

Minusta tässä on kuitenkin kysymys 
suuremmasta asiasta kuin sopimuksen 
muodollisesta ja pilkuntarkasta tulkinnas-
ta. Sopimusten sisällöistä on riidelty aina – 
eri oikeusistuimia myöten. Nyt esillä oleva 
riita on kuitenkin sellainen, että mielestä-
ni aikaisemmin tällaiseen ei ole törmätty. 
Nythän näyttää olevan niin, että jos osa-
puolet ovat eri mieltä sopimuksen sisällös-
tä, niin toinen osapuoli kylmästi ilmoittaa 
asian olevan loppuun käsitelty.

Jos tai kun näin on, voi vain ihmetellä 
sopimuskulttuurissa tapahtunutta muu-

tosta. Ei sopiminen koskaan ole kovin help-
poa – ja kuten jo totesin – aina on ollut kiis-
toja tulkinnasta. Aina ratkaisu on kuitenkin 
löydetty. Vaikka sitten oikeusteitse. 

Nykyinen tilanne koulutusvapaiden 
osalta merkitsee kyllä sitä, että luotta-
mus osapuolten välillä, jos ei nyt ole ko-
konaan menetetty, ryömii ainakin pohja-
mudissa. Tämä ennustaa huonoa tulevai-
suutta minkäänlaiselle keskusjärjestötason 
sopimiselle. Jos EK haluaa työehtosopi-
mukset liittotasolle, tällainen toiminta on 
varsin tehokas keino siihen tavoitteeseen 
pääsemiseksi.

Aika yleinen käsitys on, että Suomen 
taloudessa on suuria ongelmia. Ne eivät 
ehkä kuitenkaan ole aivan niin suuria kuin 
joillakin tahoilla halutaan korostaa. Ei mei-
dän päällemme ole satamassa tulta ja tu-
likiveä! 

Tässä tilanteessa olisi voinut kuvitella, 
että eri osapuolten tavoitteena olisi ollut 
saada aikaan ennustettava lähitulevaisuus. 
Tällä menolla sellaista ei tule. Edessä on 
liittokierros. Joillekin se on hyvä asia, joil-

lekin vähemmän hyvä. Voin jo ennakkoon 
nähdä EK:n vaatimukset liittokierrokselle: 
malttia ja taas kerran malttia. Mielestäni 
voi kuitenkin perustellusti kysyä, miksi yk-
sittäisen ammattiliiton tai sopimusalan 
pitää ottaa kantaakseen kokonaisvastuu-
ta Suomen taloudesta. Se olisi ollut mah-
dollista jonkinlaisella raamisopimuksella 
tai vastaavalla. Työnantajapuoli ei sitä ha-
lunnut. Kantakoon nyt valinnastaan joh-
tuvat seuraukset. Kakkua ei voi yhtä aikaa 
syödä ja säästää!

Uhki

luottamus ryömii pohjamudassa

kolumni

Häntä liikuttaa koiraa  

Raamit kaulassa -teemasta minulle tulee silmiini näky jostain 
vanhasta amerikkalaisesta elokuvasta. Siinä koomisen näköi-
sen henkilön pään läpi on joku juuri lyönyt taulun. Eli siinä ne 
raamit roikkuvat.

Välillä tuntuu toisaalta, että itsellänikin on raamit kaulas-
sa. Eläkeikä kurkkii jo kulman takana (no on siihen vielä useam-
pi vuosi aikaa) ja kauhulla seuraan kaikkia niitä kaavailuja siitä, 
kuinka eläkeikää pyritään jatkuvasti nostamaan. 

Hyvinkin voi käydä niin, että luulen pääseväni muutaman vuo-
den kuluttua eläkkeelle. Sitä ennen suuret viisaat saattavatkin 
keksiä, että ähäkutti! Näin se eläkkeelle pääsyikä taas pompsahti 
ja joudun painamaan vielä pari vuotta töitä. Hirtehisestä näystä 
huolimatta kuvaus on minulle todellinen kauhuskenaario. Halu-
an jäädä eläkkeelle virkeänä ja aktiivisena ihmisenä.

Näitä töitä on tullut tehtyä niin monta vuotta, että jään eläk-
keelle heti kun se vain on mahdollista. Enkä usko, että minulla 
olisi tekemisestä puutetta vaikka jotkut niin yrittävät aina vä-
lillä vihjailla.

Toinen raamit kaulassa -ryhmä ovat nuoret. Heitä rassaa se 
iänikuinen työnantajien vaatimus: ikää ei saa olla paljon mutta 
työkokemusvuosia sitäkin enemmän. Tämän päivän nuorilla on 
vaikeuksia löytää töitä, koska ei ole työkokemusta ja sitä ei kerry, 
koska ei saa töitä. Se on vähän kuin kierre, jossa koira ajaa hän-
täänsä takaa onnistumatta saamaan siitä kiinni.

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Työuran ääripäissä olevilla on raamit 
kaulassa. Eläkepäivistä haaveilevat 
kammoksuvat eläkeiän nostoa. Nuoret 
eivät saa töitä ilman työkokemusta.
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Yhdistys ja liitto tiedottavat ajankohtaisista asi-
oista pitkälti sähköpostilla, varsinkin näin sopi-
musneuvottelu vuonna on tärkeää, että viestintä 
tavoittaa jokaisen jäsenen jokaisella työpaikal-
la, pitämällä yhteystietosi ajan tasalla varmis-
tat viestien saannin.

Kaikkien maalis-toukokuun aikana yh-
teystietonsa päivittäneiden kesken arvo-
taan kymmenen kahden hengen lippupa-
kettia Finnkinon teattereihin.

Voit käydä päivittämässä yhteystietosi ER-
TOn sivuilla www.erto.fi /kirjaudu.

Weblyytissä voit korjata tietojasi jäsenrekiste-
rissä, tulostaa rekisteriotteen, maksaa jäsenmak-
sujasi, tehdä ilmoituksen palkattomasta ajanjak-
sosta ja tulostaa jäsenmaksutodistuksesi.

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, ja sa-
lasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
postinumero+sukunimi isoin kirjaimin yhteen 
kirjoitettuna.

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE
-JA LEFFAAN

Kotka
Mustaa kahvia Haminassa
Aika: ke 20.3.2013 klo 19.00. 
Kotkan paikallisosasto kutsuu jäseniään  Haminan 
teatteriin katsomaan Agatha Cristien viihdyttä-
vää murhamysteeriota Mustaa kahvia.
Agatha Christie kutoo näytelmässään Mustaa 
Kahvia monisäikeisen ja yllätyksellisen arvoitus-
verkon, johon sotkeutuu niin näytelmän katsoja 
kuin ensi kertaa Suomen näyttämöillä nähtävä 
nerokas salapoliisi Hercule Poirotkin.

Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2013 mennessä Hele-
na Karjalaiselle p. 040 5638 332 tai 05-230 7721 .
Omavastuu 3 €.
 Tervetuloa!
 -Paikallisosasto-

Paikallistoimintaa

Koska kyseessä oli palkkauskysely, olem-
me koostaneet vastausten perusteella alo-
jemme keskipalkat. Keskipalkkojen tarkas-
telussa ei tässä vaiheessa ole huomioitu 
maantieteellistä sijaintia, eikä esimerkik-
si alallaolovuosia / ikälisiä. Tällainen tar-
kempi analysointi on vielä kesken ja tul-
laan toteuttamaan tämän kevään aikana, 
joten siihen palaamme vasta seuraavassa 
Log On -lehdessä. 

Suoraan vastaajien ilmoittamista sum-
mista keskiarvoina lasketut alojemme kes-
kipalkat olivat autoliikennealoilla 2.423,00 
euroa ja huolinta-alalla 2.639,00 euroa.

Kysyimme myös esimerkiksi ylitöiden 
tekemisestä ja niistä mahdollisesti mak-
settavista korvauksista. Ylitöitä vastaajis-
ta tekee noin 27 %:ia ja heistä laskettuna 
keskimääräinen ylityömäärä vuositasolla 
olisi noin 66 t/vuosi.

Yhteys luottamusmieheen
Enemmän huomiota tulee kuitenkin kiin-
nittää ylitöistä maksettaviin korvauksiin. 
Vaikka suurin osa ylitöitä tekevistä saakin 
korvauksen tekemistään töistä työehto-
sopimusten mukaisesti, niin noin 25 %:lla 
ylitöitä tekevistä on asiat huonommin. He 
saavat työehtosopimusten vastaisesti kor-
vauksen joko korottamattomana vapaana 
tai rahana tunti tunnista periaatteella. Tä-
hän asiaan on syytä puuttua jokaisen, jon-
ka kohdalla näin toimitaan. 

Eli mikäli teet ylitöitä (työnantajan 
aloitteesta tehtävä, normaalin työajan 
ulkopuolinen työ), etkä saa siitä työehto-
sopimuksen ja työaikalain mukaista ko-
rotettua korvausta, niin ota yhteyttä pai-
kalliseen luottamusmieheesi / työsuojelu-
valtuutettuun tai mikäli työpaikalla ei ole 

henkilöstönedustajaa yhteys liittoon. Asi-
at on hyvä selvittää kuntoon aina mahdol-
lisimman pikaisesti.

Muilta osin tähän palkkaus- ja työehto-
sopimus kyselyyn tullaan siis palaamaan 
seuraavassa Log On -lehdessä, tarkemman 
analyysin valmistuttua.

Tulossa tarkentava kysely
Kyselyn perusteella toteutamme myös tar-
kentavia kyselyitä sekä tämän kevään että 
myöskin syksyn aikana. Keväälle on suun-
niteltu Koulutuskysely, jolla kartoitetaan 
tarpeitanne erilaiseen osaamista kehit-
tävään koulutukseen. 

Varsinainen tarkennettu työehtosopi-
mustavoite kysely toteutetaan syksyllä. 
Toivomme, että jaksatte innokkaasti vas-
tailla myös näihin tuleviin kyselyihin. Vain 
vastaamalla voitte olla mukana vaikutta-
massa työehtosopimusten sisältöihin. Ky-
selyt toteutetaan sähköisesti, joten käy-
kää päivittämässä sähköpostiosoitteen-
ne kuntoon.

Kyselyyn vastasi yhteensä 723 jäsentä, 
joka vastaa noin 30 %:ia työsuhteisista jä-
senistä, vastausprosenttia voidaan pitää 
hyvänä ja tilastollisestikin riittävänä johto-
päätösten tekemiselle. Toimialojen kesken 
vastaukset jakautuivat tasaisesti. Maantie-
teellisesti katsottuna yli puolet vastaajista 
löytyy Etelä-Suomen läänin alueelta kuten 
myös koko jäsenistöstämme katsottuna, 
muutenkin on nähtävissä että vastausin-
nokkuutta löytyi tasaisesti koko maan alu-
eelta vastaavin alueellisin jakaumin, kuin 
on jäsenistökin jakaantunut

Karo-Petteri Kuusisto,
toiminnanjohtaja
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Neljäsosa tekee ylitöitä vapaata 
vastaan tai rahana tunti tunnista

Palkkaus- ja työehtokysely:

Loppuvuodesta 2012 tehty 
toimialojemme palkkaus- 
ja työehtokysely antaa 
alustavat suuntaviivat 
tänä vuonna käytäville 
työehtosopimus-
neuvotteluille.
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Viikot 
05 - 15: 230 €
16 - 21: 175 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
s-posti: matti.kopra@erto.fi   

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

Lomailkaa Himoksella!
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenten käy-
tössä on mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu, 46 neliön mökki on toinen puoli pari-

talotyyppisestä hirsimökistä. Mökissä on  
kaksi huonetta, sauna ja parvi. 

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenil-
le. Työttömät ja eläkkeellä olevat jäse-
nemme saavat 20 % alennuksen hal-
vemmasta viikkovuokrasta. 

Viikot täytetään sitä mukaan kun ha-
kemuksia tulee. Aina voi myös tiedustella 

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Matti Kopralta, puh. 040 5914 174. Jos 
samalle viikolle on useita hakijoita, valin-
taan vaikuttaa aikaisempi vuokraus ja jä-
senyyden kesto. 

Hakemukset alaosan lomakkeella tai 
kotisivujemme kautta: www.logistiikan-
toimihenkilot.fi . Kotisivuilla näkyy myös 
mökin varaustilanne. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. 

Lomaviikko alkaa maanantaina klo 
12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 24.00. 
Jos varauksia ei ole koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. Viikon-
lopun vuokra-aika on perjantaista klo 16.00 

sunnuntaihin klo 24.00. Viikonloppuhinta 
on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 

Varaus on peruttava mökkivastaavalle 

vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muuten 
peritään 35 euron peruutusmaksu. 

Niille, jotka eivät saa haluamaan-
sa lomaviikkoa, pyrimme tarjoamaan 
jotain muuta vapaana olevaa viikkoa. 

Mökkivuoron saaneelle ilmoitetaan asi-
asta kirjeitse. Mukana seuraa vuokran-

maksulomake ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi viettää vapaa-aikaa 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.
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Log On -ristikko 4/2012, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.5.2013 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 4/12Ristikon 3/2012 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Tiina Vuorenpäätä, Kirsi Kaskista ja Liisa Huhtaa. Onnea!



KEVÄTKOKOUS järjestetään la 18.5.2013 
klo 13.00 Sokos Hotel Vaakunassa  Helsingissä
Asema-aukio 2, 00100 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 
Ennen kokousta  tarjotaan pientä suolapalaa ja 
kokouksen jälkeen Buffet-lounas.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestämme jäsenmatkan 
Turusta Tukholmaan 18.-19.5.2013. Jäsenmatkasta on 
erillinen ilmoitus nettisivuillamme sekä tämän lehden 
sivulla yhdeksän.

Kokouksesta aiheutuvat matkakulut korvataan halvimman 
mahdollisen kulkuneuvon taksan mukaan osallistujan 
matkalaskussaan ilmoittamalle pankkitilille.

Ilmoittautumiset 3.5.2013  mennessä yhdistyksen 
sihteerille seppo.virtanen@dhl.com 
tai puh. 0400 650 659.

KAIKKI JÄSENET TERVETULOA!

HALLITUS

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edustajiltam-
me. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta saat 
tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja työympäristöösi liittyvissä tilan-
teissa.  Henkilöstön edustajamme toimivat liiton ja jäsenten edustajina 
työnantajan suuntaan ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudatta-
mista. Meillä on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmie-
hiä ja työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työsuojeluval-
tuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat kätevästi yhdistyksen toi-
mijoilta.

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 
ma-pe 9.30-13.30 
erto.tk@erto.fi  
09-613 23 224 

Työsuhdeneuvonta: 
ma-pe 9.30-13.30
09-613 23 241 


