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Rauha 

maassa
Suomen työmarkkinoille saavutettiin 25.10.2013 jälleen keskitet-
ty tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Tällä kertaa työllisyys- ja kas-
vusopimus -nimisenä, tuttavallisemmin TyKa. 

Vaikkakin työnantajien mielestä keskitettyjen sopimusten ai-
ka oli jo ohi, oli saavutettu sopimus tärkeä sopia ja saada riittä-
vän kattavaksi jotta vältyttiin lakkosyksyltä. Samalla luotiin val-
tiolle työrauha rakenteellisten muutosten tekemiseksi jotta tu-
levaisuuden Suomi säilyy edelleen hyvinvointiyhteiskuntana.

Talouden karuja madonlukuja saadaan kuulla vielä pitkään. 
Suomea koettelevat edelleen eurokriisin jälkivaikutukset. Vaik-
kei tahdota myöntää, niin joku voisi tätä talouden tilaa lamaksi-
kin kutsua. Nyt onkin tärkeää saada työttömyyden kasvu katkais-
tua ja kaikki halukkaat taas töihin jotta talouden tila kohenee. 

Riittävä työllisyys on oikea lääke kaikkiin mediassa esitettyi-
hin ongelmiin. Jos meillä olisi nuo noin 200 000 työtöntä työelä-
mässä mukana, ei tarvitsisi murehtia eläkkeistä eikä sosiaalime-
nojen kasvusta. Työtä tekijöille sanon minä.

Keppiä ja porkkanaa
Jolleivät yritykset halua ajaa Suomen etua, tulee valtion ainakin 
kantaa vastuunsa ja tukea esimerkiksi verovaroin yrityksiä jotka 
tässä maassa vielä työllistävät. Voittoa tuottavia yrityksiä, jotka 
eivät työllistä saisi puolestaan verottaa roimasti.

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on luvattu kiinnittää 
erityistä huomiota ikääntyneiden työllisyyden parantamiseen. 

Lakimuutos, jossa ikääntyvien pistäminen kilometritehtaalle 
aiheuttaisi parhaimmillaan aiheuttajayritykselle 90 prosentin ku-
lut henkilön työttömyysturvaetuuksien kustannuksista, vaikut-
taisi varsin toimivalta keinolta ikäsyrjinnän estämiseksi. Suunni-
teltu työttömyysvakuutusmaksun alennus puolestaan taas alen-
taisi työllistämiskustannuksia.

Joulu tulee
”Ja teippiä kuluu” sanoi muuan vanhempi työtoverini aikanaan. 
Joulu tuo tullessaan töitä taas monille. Kauppoihin palkataan osa-
aikaisia myyjiä, posteihin korttien lajittelijoita ja itse joulupukki-
kin pääsee töihin taas koko vuoden lomailtuaan. 

Vaikka kuinka ankeaa taloudessa olisikin, julistetaan toden-
näköisesti tänäkin vuonna joulurauha. Sen jälkeen on hyvä unoh-
taa niin kalorit kuin talouskin hetkeksi ja keskittyä läheisten kans-
sa joulun viettoon.
Oikein hyvää joulua ja alkavaa vuotta 2014 kaikille logistiikan toi-
mihenkilöille – alan ammattilaisille! 

Marko Nurmi, puheenjohtaja
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• Lomaltapaluurahan vaihtaminen vapaaseen 
on mahdollista toimihenkilön ja työnantajan 
välisellä sopimuksella. Lomaltapaluurahan määrä 
lasketaan jokaisen henkilökohtaisen tuntipalkan 
kautta. Lomaltapaluurahavapaan aikaisissa 
työkyvyttömyystapauksissa toimitaan kuten 
vuosiloman yhteydessä.

• Työaikapankki. Toimihenkilö ja työnantaja 
voivat sopia että, toimihenkilö siirtää tunneiksi 
muutettuja rahamääräisiä korvauksia (esim. 
ylitöiden perus- ja korotusosat, vuorolisät) 
työaikapankkiin, josta ne on toimihenkilön 
haluamana ajankohtana mahdollista pitää 
vapaana.

• Yhdistykset sekä liiton hallintoihin kuuluville 
mahdollisuus osallistua työaikana hallintojen 
kokouksiin

• Luottamusmiehen luottamusmiestehtävien 
hoitamisesta aiheutuvat matkakustannukset 
korvataan

• Luottamusmiespalkkioita korotettiin

• Lähiomaisen määritelmä aukikirjoitettiin 
työehtosopimukseen, samalla lähiomaisen 
määritelmää laajennettiin koskemaan myös 
isovanhempia

• Raskauden aikaisiin palkallisiin 
lääkärintarkastuksiin lisättiin 
hammaslääkärikäynnit

• Työterveyshuollon käytön ensisijaisuutta 
sairastumistapauksissa rajattiin lakisääteistä 
paremmaksi

• Työajanlyhentämistä koskevaa liitettä (koskee 
40 h /vko työaikaa) parannettiin siten, että 
työajan lyhennys tulee ensisijaisesti antaa 
kokonaisina päivinä 

• Luottamusmiehen matka-ajan korvaaminen 
max. 8 h / pv

• Luottamusmiespalkkioita korotettiin

Autoliikennealojen tekstimuutokset: Huolinta-alan tekstimuutokset:

Lisätietoja saat ERTOn ja yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa sekä liiton toimistolta Karo-Petteri Kuusistolta.

Sekä Autoliikennealan että Huolinta-
alan toimihenkilöitä koskevat työeh-
tosopimukset uudistettiin keskusjär-
jestöjen sopiman työllisyys- ja kasvu-
sopimuksen mukaisesti. Sopimuskausi 
molemmilla aloilla työllisyys- ja kasvuso-
pimuksen mukainen, siis kolmevuotinen. 

Vain kahden ensimmäisen vuoden 
korotuksista on sovittu etukäteen, kol-
mannen vuoden korotuksia tarkastel-
laan kesällä 2015 ja mikäli sopuun ei 
päästä voidaan sopimukset irtisanoa 
päättymään 30.11.2015.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukai-
set kahden ensimmäisen vuoden pal-
kankorotukset toteutuvat seuraavasti:

• 1.4.2014 20 euroa 
yleiskorotuksena 
henkilökohtaisiin palkkoihin 
sekä palkkataulukoihin. 

• 1.4.2015 0,4 % 
yleiskorotuksena 
henkilökohtaisiin palkkoihin 
sekä palkkataulukoihin.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen asetta-
missa suhteellisen tiukoissa kustannus-
raameissa ei suuria alakohtaisia teksti-
kysymyksiä pystytty läpi runnomaan, 
mutta onneksi molemmille aloille kui-
tenkin saatiin joitakin alakohtaisia pa-
rannuksia. 

Seuraavassa alakohtaiset teksti-
muutokset, jotka siis astuivat voimaan 
1.12.2013.

Työehtosopimukset voimassa 
1.12.2013 – 30.11.2016
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Valintoja ja jäähyväisiä

Ennen varsinaista kokousta hotelli Flamin-
gossa tarjottiin mielihyvää niin ”masulle” 
kuin mielellekin. Oli suolapalaa ja stand up 
-komiikkaa á la Miika Pettersson Riihimäel-
tä. Hupaisa veikko anteineen. Mitäs sanot-
te näistä: esiintymiskokemusta? Kyllä, pa-
ri keikkaa on kuvattu valvontakameralla”, 
”semibulismi – ahmii, mutta ei oksenna”.

Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Nur-
mi avasi kokouksen ja antoi sitten vetovas-
tuun Kristian Kalliolle, joka ”hoiti homman 
erinomaisesti kotiin”.

Esityslistalla oli vuodelle 2014 paljon 
asiaa; esiteltiin toimintasuunnitelma, palk-
kiot ja palkkioperusteet, talousarvio , kes-
kusteltiin jonkin verran ja lopulta hyväksyt-
tiin nämä tärkeät esitykset. Vuoden 2014 
jäsenmaksun muutoksista päätettiin edus-
tajiston kokouksessa 23.11.2013. Jäsenmak-
su on 1,55 % /kk bruttopalkasta, kuitenkin 
enintään 45 €/kk.

Jaana Ahokainen 
varapuheenjohtajaksi 
Tämä syyskokous oli myös valintakoko-
us. Kaudelle 2014-2016 yhdistykselle yksi-
mielisesti valittuna puheenjohtajana jat-
kaa Marko Nurmi.

Varapuheenjohtajan pestiin oli ilahdut-
tavasti kaksi ehdokasta eli Anne Kivelä ja 
Jaana Ahokainen. Järjestettiin lippuäänes-
tys, jonka jälkeen julistettiin Jaana Ahokai-
nen uudeksi varapuheenjohtajaksi. Onnit-
telut valituille ja jaksamista työhön. Halli-
tukseen valittiin myös kaudelle 2014-2016 

Logistiikan toimihenkilöiden syyskokous valitsi 
Marko Nurmen jatkamaan  puheenjohtajana.

varsinaiset jäsenet (11) ja heille varajäsenet.
Yhdistyksen sääntömuutosehdotuksia esit-
teli toiminnanjohtaja Karo-Petteri Kuusis-
to. Muutosehdotukset antavat yhdistyk-
selle lisää itsenäistä päätäntävaltaa tule-
vaisuudessa. 

Yksi tärkeimmistä muutoksista oli nyt 
saatu aikaan. Yhdistyksen nimi tulee Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän 
jälkeen olemaan Logistiikan toimihenkilöt 
LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG 
rf. Lyhenteenä tulemme käyttämään kir-
jainyhdistelmää LOG ry.

Ennen kokouksen loppua kukitettiin ja 
halattiin Tuula Virtanen, joka jättää pitkä-

aikaisen hallitustyöskentelyn nuoremmille. 
Kiitos ”mamma Virtanen”, on ollut ilo työs-
kennellä kanssasi nämä vuodet!

Teksti: Lea Oksanen. 
Kuvat: Toni Pylvänäinen.

Yhdistyksen syyskokous keräsi Vantaalle noin 40 jäsentä. Miika Pettersson (oik.) herätteli kokousväkeä mm. avaamalla semibulismin merkitystä.

Tuula Virtanen on kukkasensa ansainnut.

Uutena varapuheenjohtajana aloittavaa Jaana Ahokaista onnittelemassa Karo-Petteri Kuusisto.
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Keskitetyn sopimuksen tärkein tehtävä on 
työllisyyden ja ostovoiman turvaaminen.

Työrauha turvattu

löiden oikeudenmukaisen kohtelun Itel-
lassa. Vaikka Itellan ratkaisu on vielä au-
ki, voi neuvottelukierrosta pitää ERTOn 
jäsenten osalta menestyksenä. Keskite-
tyn sopimuksen tärkein tehtävä oli tur-
vata työllisyyttä ja ostovoimaa. Ertolais-
tenkin osalta työttömyys on kasvanut. 

Työttömyyskassamme maksaa vuon-
na 2013 korvauksia ennätysmäärän, noin 
38 miljoonaa euroa. Liitto maksaa omal-
la rahallaan aina 5,5 % työttömyyskor-
vauksista. Vuonna 2014 ERTO joutuukin 
siirtämään jäsenmaksutulostaan noin 
450.000 euroa enemmän työttömyys-
korvauksiin kuin vuonna 2013. 

Kohti eläkeuudistusta
Keskusjärjestöt valmistautuvat par-
haillaan seuraavaan isoon koitokseen, 
1.1.2017 voimaan tulevaan eläkeuudistuk-
seen. Neuvottelut uudistuksesta pitäisi 
saada päätökseen syksyllä 2014. ERTO on 
pitänyt uudistuksen osalta esillä erityi-
sesti sukupuolten, sukupolvien ja eri tu-
lotasojen oikeudenmukaista kohtelua. 

Eläkejärjestelmää ollaan uudistamas-
sa koska kansalaiset elävät koko ajan pi-
dempään. Huomioimatta on jäänyt, et-
tä eliniän odotteet ovat kasvaneen kor-
keakoulutettujen ja hyvätuloisten osalta 
voimakkaasti, mutta pienituloisten elin-
ajanodote ei ole kasvanut juuri lainkaan. 

Vuonna 1975 syntynyt maksaa Elä-
keturvakeskuksen laskelman mukaan 
työuransa aikana 21 % enemmän eläke-

ERTO ja muutkin liitot ovat saaneet lähes 
kaikki työehtosopimuksensa uudistettua 
keskitetyn sopimuksen mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa mm. 20 euron palkankorotusta 
autoliikenteen ja huolinnan sopimusten 
osalta 1.4.2014 lukien. Työrauhan pitäisi ol-
la turvattu kolmeksi vuodeksi.

Keskitetyssä sopimuksessa ei sovittu 
ainoastaan palkankorotuksista. Sopimuk-
sen mukaan työttömät saavat oikeuden 

ansaita palkkaa 300 euroa kuukaudessa 
ilman työttömyyskorvauksen leikkaamis-
ta. Lisäksi työttömyyspäivärahan omavas-
tuuaika eli ns. karenssi lyhenee seitsemäs-
tä päivästä viiteen päivään todennäköises-
ti 1.1.2014 lukien. 

Itellan ratkaisu avoimena
Yli 90 % maan työehtosopimuksista uudis-
tettiin keskitetyn sopimuksen mukaisesti. 
Keskitetyn mukainen sopimus jäi ERTOn 
osalta saavuttamatta ainakin toistaisek-
si VR Transpointilta Itella Logistics Oy:öön 
liikkeenluovutuksessa siirtyneiden jäsen-
ten osalta. 

Nyt näyttää siltä, että joudumme pai-
nostustoimiin turvataksemme toimihenki-

maksuja kuin 1945 syntynyt. Vastineeksi 21 
% korkeammista eläkemaksuista vuonna 
1975 syntynyt saa 13 % huonomman eläk-
keen. Tilanne on täysin kestämätön ja elä-
keuudistuksessa pitää varmistaa eri suku-
polvien välinen oikeudenmukaisuus. 

Naisten eläke on 78 % miesten eläk-
keestä ja palkka 83 % miesten palkasta. 
Eläkeuudistuksen pitää korjata tätä tulo-
jen epätasa-arvoa. 

Koulutusvuosi tulossa
Vuosi 2014 on ERTOssa ammatillisen kou-
lutuksen käynnistysvuosi. Kuluvan vuoden 
aikana on järjestetty muutama testikoulu-
tus ja kysyntä on ollut kovaa kaikkien ER-
TOn jäsenyhdistysten jäsenissä, mukaan 
lukien logistiikassa. Tästä on hyvä jatkaa.
Vuodesta 2013 kiittäen,

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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Olen synnyttänyt kaksi poikalasta ja ollut äitiysvapaalla yhteen-
sä neljä kuukautta. Nuorempi poikani oli tasan kuukauden ikäi-
nen, kun jo palasin takaisin töihin. 

Minulla oli työpaikka, mutta juuri insinööriksi valmistuneella 
ja armeijasta päässeellä miehelläni ei. Ratkaisimme asian niin, 
että hän jäi hoitamaan nuorinta poikaamme vanhemman po-
jan ollessa päivät lastentarhassa. Minä lähdin ansaitsemaan 
elantoamme.

Naapurin rouvat kertoivat olevansa kateellisia katsellessaan 
niin hyvää vauvan hoitamista. Lapsi nukkui melkein koko päivän 
pihalla lastenvaunuissa, välillä käytiin sisällä syömässä ja vaih-
tamassa vaipat ennen uutta ulkoilua. Siihen aikaan ei ollut ta-
vallista, että miehet hoitivat kotona pieniä lapsia.

Joka tapauksessa; elämä kulki hyvine ja huonoine asioineen, 
tuli pian aika jolloin piti ruveta ajattelemaan eläköitymistä.

Olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että sain olla vii-
meiset 16 vuotta saman työnantajan palveluksessa – ja vielä suht 
terveenäkin. Nykyisin olen ilahtunut kun minua pyydetään lo-
ma-sijaiseksi, vaikkapa vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan.

Harrastukset pitävät liikkeellä
En ole oikein vielä tottunut siihen, että saan nukkua joinakin aa-
muina pitkään ja muutenkin saan rytmittää päivääni oman ai-
katauluni mukaisesti. Toisilta tottuminen ”vapaaneuvoksena” 
olemiseen vie kuulemma kolmisen vuotta. Niin taitaa käydä mi-
nunkin tapauksessani.

Eläkkeelle 
ei aina siirrytä 
leppoisasti
Gunn-Britt Krogars-Ouaquif jäi 
eläkkeelle kaksi vuotta sitten 
64-vuotiaana, jolloin työrupeamaa 
ehti kertyä 47 vuotta. 

Olen kuitenkin kiireinen eläkeläinen. Olen mukana Erton ja Lo-
gistiikan toimihenkilöiden lisäksi myös oman asuinympäristö-
ni toiminnassa. Joskus mietin, miten aikaa on ennen riittänyt 
työssä käymiseen!

Silloin kun ei ole järjestötoimintaa, pidän yhteyttä ystäviini 
ja sukulaisiini. Ulkoilen paljon, käyn teatterissa ja konserteissa, 
opiskelen tanskaa ja toisinaan en tee yhtään mitään.

Jotkut meistä masentuvat eläköitymisensä yhteydessä, kos-
ka elämä muuttuu niin radikaalisti. Sen takia on tärkeätä pysyä 
”kartalla”. Harrastukset ja liikkuminen ovat äärettömän tärkei-
tä asioita, muuten ollaan jo kohta rollaattorin kahvassa kiinni.

Yksilöllisiä eläkeratkaisuja
EMERALD-etukorttiohjelma myöntää eläkeläisjäsenille paljon 
ostoetuja joita kannattaa hyödyntää. Erton ja yhdistysten tilai-
suuksiin voi aina osallistua, silloin saa samalla pidettyä yhteyt-
tä entisiin kollegoihin.

Olen kovasti miettinyt puheita eläkeiän nostamisesta. On-
han nyt jo mahdollisuus valita, jääkö eläkkeelle 63–68-vuotiaa-
na. Asia on vaikea ja yksilöllinen. Totuus kuitenkin on, että mi-
tä vanhemmaksi tulee sitä vähemmän jaksaa. Palautumisaika 
on paljon pidempi 65-vuotiaalla kuin esimerkiksi 55-vuotiaalla.

Vanhemmalla työntekijällä on kuitenkin rutkasti hiljaista tie-
toa, mitä työnantajien kannattaisi hyödyntää. Hyvä ratkaisu voi-
si olla lyhentää työpäivä viiden-kuuden tunnin pituiseksi 63 ikä-
vuoden jälkeen. Siinä voittaisivat kaikki – edellyttäen tietenkin, 
että niitä työpaikkoja on.
Mukavia eläkevuosia jo oleville ja tuleville leppoisille eläkeläisille!

Teksti: Gunn-Britt Krogars-Ouaquif 

Harrastukset ja liikkuminen ovat 
äärettömän tärkeitä asioita, muuten 
ollaan jo kohta rollaattorin kahvassa 
kiinni.”

Gunn-Britt on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa. Hän on myös 
Logistiikan toimihenkilöiden hallituksen varajäsen.
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Tes-neuvottelut ovat tulokseltaan aina kompromisse-
ja. Isojen asioiden pohjalla ovat jäsenistöltä saadut 
terveiset. Palkka- ja tekstikirjaukset päätyvät kirjoihin 
sitkeällä työllä. 

ERTOn lakimies Jami Pohjan mukaan tes-
neuvottelut etenivät loppusuoraa myöten 
mallikkaasti.

Arvoisa lukija. Tätä kirjoittaessa sydän on 
täynnä rauhaa ja rakkautta. Molemmat lo-
gistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut 
on saatettu onnellisesti loppuun – ja lo-
pulta ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, 
vaikka matkan varrella oli melko syviäkin 
kuoppia. Suosittelen muuten lämpimästi 
tutustumaan työehtosopimuksen allekir-
joituspöytäkirjaan. Siitä ilmenevät kootus-
ti kaikki neuvotteluissa sovitut palkanko-
rotukset ja tekstimuutokset. 

Miten ne palkka- ja tekstikirjaukset sin-
ne pöytäkirjaan sitten päätyvät? Lentääkö 
neuvotteluissa läppä, sylki vai Etelärannan 
astiat? Yritän seuraavassa parhaani mu-
kaan valottaa, mitä työehtosopimusneu-
votteluissa oikein tapahtuu. 

Tavoitteet selvillä
Hommahan toimii niin, että jokaista neu-
vottelukierrosta varten laaditaan jo hy-
vissä ajoin iso arsenaali eritasoisia sopi-
mustavoitteita. Osa niistä on jo ”vanhaa 
perua” eli aiemmilta kierroksilta tuttuja. 
Osa tavoitteista on uusia, vasta kuluvalla 
sopimuskaudella esiin nousseita.  Tavoit-
teet arvotetaan sen mukaan, mitkä niistä 
täytyy saada ehdottomasti läpi jopa lakon 
uhalla, ja missä tavoitteissa voidaan vas-

taavasti joustaa. Joukossa täytyy siis ai-
na olla myös sellaisia pelinappuloita, jois-
ta luopumalla voidaan sitten saavuttaa 
ne kaikkein tärkeimmät päämäärät. Neu-
vottelut eivät olisi neuvotteluita, jos jom-
pikumpi osapuoli saisi sanella ehdot mie-
lensä mukaan. Kyse on kaupankäynnistä.

Realismi kannattaa säilyttää, sillä kuuta 
taivaalta ei voi saada. Ympäröivä maailma 
ja yhteiskunta asettavat omat rajoitteensa, 
joiden ylittäminen ei ole käytännön syis-
tä mahdollista. Jos vaikkapa valtakunnal-
lisesti merkittävä sopimusala päätyy kes-
ken valtakunnallisen neuvottelukierroksen 
johonkin ratkaisumalliin, on aikalailla sel-
vää, että pienemmissäkin pöydissä hännän 
on ainakin jossakin määrin seurattava koi-
raa. Toinen vaihtoehto on tietysti katkais-
ta häntä. Hännän osa on kuitenkin näissä 
tilanteissa valitettavasti koiraa heikompi. 

Varovaista toiveikkuutta
Tällä neuvottelukierroksella rungon neu-
votteluille asetti keskitetty työmarkkina-
ratkaisu, eli keskusjärjestöjen elokuussa 
2013 solmima kasvu- ja työllisyyssopimus. 
Se määritteli työehtosopimusten reunaeh-
dot, eli käytännössä ne kokonaiskustan-
nukset joita ratkaisu sai työnantajaleirille 

aiheuttaa. Tällä kierroksella se oli 20 euroa 
ja 0,4 % vuosien 2015 ja 2016 aikana. Niis-
tä ei ollut lipsuminen, mikäli keskitetyssä 
ratkaisussa haluttiin mukana olla. 

Kun syyskuun 30. päivänä aloitimme 
sekä autoliikenne- että huolinta-alan pöy-
dissä sopimusneuvottelut, mieli oli ilmas-
sa leijuvista riskeistä huolimatta varovai-
sen toiveikas. Olimme viilanneet sopimus-
tavoitteita edunvalvontavaliokunnassa ja 
neuvottelijoiden kesken ihan viimeiseen 
saakka teiltä jäseniltä tavoitekyselyissä 
saatujen toiveiden pohjalta. Siten myös 
sinä olet ollut osaltasi vaikuttamassa sii-
hen, minkälaisia tavoitteita työehtosopi-
muspöytään veimme. 

Ensimmäiseen neuvotteluun liittyy ai-
na hieman jännitteitä, kun kumpikin osa-
puoli varmistelee vielä omaa neuvottelu-
asemaansa. Ensitapaaminen onkin usein 
lähinnä tunnusteleva, eikä varsinaisia so-
pimustavoitteita vielä esitellä. Mahdolli-

Työehtosopimusneuvottelut 

– tiukkaa taistoa kabinettien varjoissa

Hed-kyselyihin vastaaminen antaa 
neuvottelutavoitteita asettaville 
toimikunnille ajankohtaista tietoa 
tilanteesta työpaikoilla. Kuva: Arkisto
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sesti alustetaan puolin ja toisin etukäteen 
ja ympäripyöreästi, miksi omia (tässä vai-
heessa vielä esittelemättömiä) tavoitteita 
pitäisi saada alkavissa neuvotteluissa läpi; 
taloustilanne on huono, tulevaisuuden nä-
kymät ovat hyvät, kilpailukyky on laskussa 
tai kasvussa, infl aatio laukkaa, vienti vetää 
tai ei vedä, työaikoihin tarvitaan joustoa. 

Ratkaisut kompromisseja
Ensimmäisten neuvotteluiden jälkeen neu-
vottelut etenivät molemmissa pöydissä 
pitkälti samalla kaavalla, vaikka neuvot-
telukulttuuri pöytien välillä hieman poik-
keaakin toisistaan. Kun tavoitteet saatiin 
puolin ja toisin esiteltyä, alkoi neuvotte-
luiden välillä – eräänlaisena ”neuvotteli-
joiden iltakouluna” – työnantajapuolen 
tavoitteiden tarkempi analyysi ja omien 
tavoitteiden uudelleenasemointi. Seurasi 
sisäisiä kokouksia, pitkiä iltoja, pohtimis-
ta, keskustelua ja murinaakin. Kysymyksiä 
on paljon. Mikä on neuvottelukärki? Mil-
lä prässätään? Mistä ollaan valmiita luo-
pumaan? Mitä muutoksia työnantajan ta-
voitteisiin esitetään, jotta ne voitaisiin riit-
tävän hyvällä ”vaihtokaupalla” hyväksyä? 

Tässä on muuten samalla vastaus sii-
hen, miksi lopullisista kirjauksista tulee 
joskus hieman vaikeaselkoisia: ne ovat hy-
vin usein neuvotteluiden aikana syntynei-
tä kompromissiratkaisuja. 

Kuten edellisestä ilmenee, neuvottelu-
ryhmän sisällä tehdään neuvottelukerto-
jen välillä paljon näkymätöntä, valmiste-
levaa työtä. Suunnitellaan uusia linjauk-
sia edellisessä neuvottelussa tapahtuneen 
pohjalta ja laaditaan uusia esityksiä työn-
antajalle annettaviksi. Käytännössä jokai-
sen neuvottelukerran jälkeen pidetään si-
säinen kokous, jossa käydään läpi senhet-
kinen tilanne, missä mennään.

Tiukissa tunnelmissa
Seuraavissa neuvotteluissa ilmapiiri oli jo 
totisempi. Työnantajan esittämien vaatei-
den joukossa oli mielestämme isoja, jäsen-
ten etuja olennaisesti vaarantavia asioi-
ta, joita ei missään nimessä voitu hyväk-

TIESITKÖ, ETTÄ
Eläkeläisenä 8,50 €:n kuukausimaksulla (102 €/
vuosi) saat matkavakuutuksen, kalenterin ja  leh-
den. 

Pääset myös mukaan kaikkiin yhdistyksen ti-
laisuuksiin, kuten kevät- ja syyskokouksiin sekä 
erilaisille  jäsenhintaisille jäsenmatkoille.

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäsenek-
si liityt samalla myös Toimihenkilöliitto ERTOon. 
Jäsenenä saat tukea ja turvaa työelämääsi. Jä-
senmaksu on siis pieni hinta turvallisuudestasi. 

Jäsenmaksu on vain 1,55 % /kk bruttopalkas-
tasi, kuitenkin enintään 45 €/kk. Sen lisäksi, että 
jäsenmaksulla saat liiton ja yhdistyksen palvelut 
käyttöösi, voit myös vähentää sen verotuksessa-
si. Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. 

Täytä jäsenhakemuskaavake osoitteessa www.
erto.fi /liittyminen/liittymislomake/

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE
Jos sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi 
ovat muuttuneet, voit käydä päivittämässä yh-
teystietosi ERTOn sivuilla www.erto.fi  näppäräs-
ti Weblyytin kautta. 

Yhdistys ja liitto tiedottavat ajankohtaisis-
ta asioista pitkälti sähköpostilla, joten pitämäl-
lä yhteystietosi ajan tasalla varmistat viestien 
saannin. Weblyytin kirjautumisohjeet löytyvät 
sisäänkirjautumissivulta.

Weblyytissä voit korjata tietojasi jäsenrekis-
terissä, tulostaa rekisteriotteen, maksaa jäsen-
maksujasi, tehdä ilmoituksen palkattomasta 
ajanjaksosta ja tulostaa jäsenmaksutodistuksesi. 

MUISTATHAN, ETTÄ
liitto ja jäsenyhdistys järjestää alueellisia tapah-
tumia. Osallistumalla eri tapahtumiin, hyödyn-
nät maksamaasi jäsenmaksua.

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.

syä. Tämä tehtiin myös työnantajapuolelle 
harvinaisen selväksi. Hienoista uhkailu-
akin oli ilmassa. Työnantajapuolelta tuli 
niin ikään tiukkaa tekstiä meidän esittä-
miämme vaateita kohtaan. Erimielisyyk-
sien seurauksena neuvottelut saatettiin 
molemmissa pöydissä loppuun kohtuul-
lisen tiukissa tunnelmissa.

Isot asiat ensin
Tunnelma tiivistyy neuvotteluprosessin al-
kaessa lähestyä määräpäivää. Määräpäivä 
tarkoittaa käytännössä joko kuluvan työ-
ehtosopimuskauden päättymispäivää tai 
muutoin asetettua neuvotteluiden taka-
rajaa. Kun paine ratkaisulle kasvaa, alkaa 
tuloksiakin syntyä. Näin myös tällä kertaa. 
Työnantajapuoli alkoi näyttää meille tär-
keissä ja periaatteellisissa kysymyksissä 
vihreää valoa. Suurista linjoista oli edet-
ty yksittäisiin kysymyksiin. Neuvotteluis-
sa eteen nousseita asioita ei enää siirret-
ty neuvotteluiden jälkeisiin sisäisiin koko-
uksiin ratkaistaviksi, vaan päätöksiä tehtiin 
lyhyiden neuvottelutaukojen aikana. 

Viimeisissä neuvotteluissa kiisteltiin 
enää pienen pienistä yksityiskohdista. Isot 
kysymykset ja suurin osa yksityiskohdis-
ta oli saatu jo aiemmin ratkaistua. Tässä 
vaiheessa oli kysymys enää siitä, kumpi 
on vahvempi loppusuoralla.  Meillä työn-
tekijäpuolella loppumetrit etenivät mie-
lestäni mainiosti ja ne vihonviimeisetkin 
sanamuodot saatiin lopulta ansiokkaas-
ti sovittua. 

Kohti uusia seikkailuja
Kynät suhisevat, kahvikupit kolisevat. Pa-
pereita työnnellään pitkin kokouspöydän 
lakattua pintaa neuvottelijalta toiselle al-
lekirjoitettavaksi. Viikkojen neuvottelut 
päättyvät tähän. Jämäkät kädenpuristuk-
set, kiitokset, muutamat hymyntapaiset. 

Sitten paluu takaisin sorvin ääreen ja 
katse kohti seuraavia neuvottelukierrok-
sia. Siihen on enää kolme vuotta. Paljon 
on tehtävänä sitä ennen.

Teksti: Jami Pohja, lakimies ERTO
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Muutoksia vuosilomalakiin

Kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virka-
miehiä koskevan lomapalkan laskenta-
sääntö muuttuu, jos henkilön työaika ja 
vastaavasti palkka muuttuvat lomanmää-
räytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana. Tällöin 
vuosilomapalkka lasketaan prosenttipe-
rusteella. Jos työaika ja vastaavasti palkka 
muuttuvat lomanmääräytymisvuoden jäl-
keen, mutta ennen vuosiloman alkamista, 
lomapalkka lasketaan lomanmääräytymis-
vuoden aikaisen työajan palkan mukaan. 

Säännöstä sovelletaan 1.4.2013 alka-
en ansaittuihin vuosilomiin. Työnantaja 
saa soveltaa laista poikkeavia määräyksiä 
työehtosopimuksen päättymiseen saakka.  
Vuosiloman aikana sairastumisen karens-
siaika poistuu 1.10. Lomapäivän palkka las-
ketaan viikkopalkkaisilla käyttämällä ja-
kajaa 6 ja kuukausipalkkaisilla jakajaa 25.

Lomapalkan 
laskenta muuttuu
Vuosilomalain mukaan työntekijällä on 
oikeus saada vuosilomansa ajalta vähin-
tään säännönmukainen tai keskimääräi-
nen palkkansa. Sen tason alittavasta lo-
mapalkasta ei voida sopia työnantajan ja 
työntekijän työsopimuksella eikä myös-
kään työ- tai virkaehtosopimuksella. Jos 
työaika on muuttunut lomanmääräyty-
misvuoden aikana, lomapalkka lasketaan 
prosenttiperusteisesti, jolloin lomapalk-
ka määräytyy lomamääräytymisvuoden 
aikaisten ansioiden perusteella. 

Vuosilomalain muutos koskee kuukau-
sipalkkaisia työntekijöitä, joiden työaika ja 
palkka ovat muuttuneet. Työaikamuutok-
set voivat liittyä muun muassa osa-aika-
eläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle, 
osa-aikaiselle sairauslomalle tai osittaisel-
le hoitovapaalle siirtymiseen. Säännöstä ei 
sovelleta työajan lyhennyksenä toteutet-
tuun lomautukseen. Säännöksellä otetaan 
huomioon kaikki lomanmääräytymisvuo-
den aikana tapahtuneet erilaiset työajan 
muutostilanteet. Palkanlaskentasääntö 
määräytyy sen mukaan, milloin työaika ja 
palkka ovat muuttuneet. Jos muutos on ta-
pahtunut lomanmääräytymisvuoden aika-

na, lomapalkka lasketaan prosentteina lo-
manmääräytymisvuoden palkasta. 

Vuosilomapalkka on 9 % lomanmää-
räytymisvuoden aikana työssäolon ajal-
ta maksetusta tai maksettavaksi erään-
tyneestä palkasta lukuun ottamatta hätä-
työstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta 
ylityöstä maksettavaa korotusta, jos työ-
suhde on kestänyt alle vuoden lomanmää-
räytymisvuoden loppuun mennessä. Vuo-
silomapalkka on 11,5 % edellä mainitusta 
palkasta, jos työsuhde on jatkunut vähin-
tään vuoden lomakautta edeltävän loman-
määräytymisvuoden loppuun mennessä. 

Jos työaika ja palkka muuttuvat loman-
määräytymisvuoden päättymisen jälkeen 
ennen loman alkua, lomapalkka määräytyy 
viimeisen, ennen työaikamuutosta työnte-
kijälle maksetun viikko- tai kuukausipalkan 
mukaan.   Esimerkiksi osa-aikaisen työnte-
kijän työsuhde muutetaan kokoaikaiseksi 
1.6.2014. Hän pitää vuosilomaa heinäkuus-
sa 2014. Vuosilomapalkka lasketaan en-
nen muutosta olleen palkan mukaan, käy-
tännössä toukokuun 2014 palkan mukaan.

Seitsemän päivän 
karenssiaika poistuu
Vuosilomalaissa on kaksi sääntöä sairas-
tumisen varalle. Ensiksi, jos työntekijä on 
vuosilomansa tai sen osan alkaessa synny-
tyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi 
työkyvytön, loma on työntekijän pyynnös-
tä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. 

Työntekijällä on oikeus loman tai sen 
osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, et-
tä työntekijä joutuu lomansa aikana sellai-
seen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rin-
nastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on 
työkyvytön. Työntekijän tulee nimenomai-
sesti pyytää loman siirtämistä. Toiseksi, jos 
synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmas-
ta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosilo-
man tai sen osan aikana ja jatkuu yhtä-
jaksoisesti yli seitsemän kalenteripäivää, 
tämän ajan ylittävää osaa samalle vuosi-
lomajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyys-
ajasta ei pidetä vuosilomana, jos työnteki-
jä pyytää sitä ilman aiheetonta viivytystä

Vuosiloman aikana sairastumiseen liittyvä 
seitsemän päivän karenssiaika poistui loka-
kuun alussa. Työntekijällä on oikeus siirtää 
vuosilomansa jo heti sairastumispäivästä. 
Työntekijän tulee nimenomaisesti pyytää 
vuosiloman siirtämistä ilman aiheetonta 
viivytystä.  Siirtopyyntöön voivat vaikut-
taa työntekijästä johtuvat olosuhteet, ku-
ten tapaturma tai sairauden laatu. Asiaan 
vaikuttavat myös työnantajan olosuhteet, 
kuten onko työpaikka lomien aikana suljet-
tu vai onko siellä henkilö, jolle siirtopyyn-
nön voi viipymättä tehdä.

Vuosilomalain mukaan työntekijän on 
työnantajan pyynnöstä osoitettava työky-
vyttömyytensä lääkärintodistuksella tai 
muulla luotettavalla tavalla. Työpaikalla 
on tärkeää sopia yhteiset menettelytavat 
työkyvyttömyyden selvitykseen ja loman 
siirtopyyntöön. Työnantajan on kohdelta-
va työntekijöitä tasapuolisesti. Työnanta-
jalla on myös velvollisuus kirjata muutok-
set vuosilomakirjanpitoon. 

Karenssin poistuminen koskee vuosilo-
malakiin perustuvia vuosilomia.  Alle vuo-
den jatkuneissa työsuhteissa tämä tarkoit-
taa enintään 24 päivän lomaa ja vähintään 
vuoden työsuhteissa 30 vuosilomapäivää. 
Siirto-oikeus koskee myös valtion virka-
miesten pidempiä vuosilomia. Työnantaja 
saa soveltaa ennen lain voimaantuloa teh-
dyn työ- ja virkaehtosopimuksen vuosilo-
malaista poikkeavia määräyksiä kulumas-
sa olevan sopimuskauden loppuun saakka, 
ellei työ- tai virkaehtosopimuksen määrä-
yksiä muuteta sitä ennen. Säännös ei kui-
tenkaan estä työnantajaa soveltamasta 
työntekijöihinsä lyhyempiä karensseja kuin 
mistä työehtosopimuksessa on sovittu.

Loman siirryttyä työntekijä on sairaus-
lomalla. Sairauspäiviltä työntekijällä on oi-
keus saada sairausajan palkkaa sen mu-
kaan, kuin työsopimuslaissa on säädetty 
tai työehtosopimuksissa on sovittu. Sai-
rauden päätyttyä loma jatkuu ja päättyy 
alkuperäisen ilmoituksen mukaan. 

Siirretty kesäloma on annettava loma-
kaudella ja talviloma ennen seuraavan lo-
makauden alkua. Jos loman antaminen ei 
ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan 
antaa lomakauden jälkeen saman kalente-
rivuoden aikana ja talviloma seuraavan ka-
lenterivuoden loppuun mennessä. 

Ennen loman ajankohdan määräämistä 
työnantajan on varattava työntekijälle ti-
laisuus esittää mielipiteensä loman ajan-

Vuosilomalakiin tehtiin keväällä 2013 
muutamia muutoksia.  Muutoksia tuli 
muiden muassa lomapalkan laskentaan 
ja seitsemän päivän karenssiaikaan.
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kohdasta. Työnantajan on mahdollisuuk-
sien mukaan huomioitava työntekijöiden 
esitykset ja sijoitettava lomat tasapuoli-
sesti. Työnantajan on ilmoitettava siirre-
tyn loman ajankohta kahta viikkoa tai, jos 
tämä ei ole mahdollista, viimeistään viik-
koa ennen loman alkamista. Jos loman an-
taminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen 
vuoksi ole mahdollista, saamatta jäänyt lo-
ma korvataan lomakorvauksella.

Lomapalkan jakaja
Lomapäivän palkka lasketaan jakamalla 
viikkopalkka 6:lla ja kuukausipalkka 25:llä. 
Työ- ja virkaehtosopimuksissa voi myös olla 
sovittu viikko- ja kuukausipalkan jakajista. 
Valtakunnallisten työnantaja- ja työnteki-
jäjärjestöjen välisillä sopimuksilla voidaan 
edelleen sopia lomapalkan laskemistavas-
ta ja lomapäivän palkan jakajista.

ERTOn ja Logistiikan toimihenkilöt ry:n jä-
senenä voit soittaa ERTOn työsuhdeneu-
vontaan ja kysellä neuvoja mieltäsi askar-
ruttavista asioista – myös vuosilomista. 

Nettisivujen työsuhdeoppaasta www.
erto.ti/tyosuhdeopas löydät neuvoja ja 
vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysy-
myksiin.

Teksti: Helena Lievonen, lakimies, ERTO

Työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä säädetään työnantajan 
takaisinottovelvollisuudesta. Lainkohdan mukaan työn-
antajan on tarjottava työtä tuotannollis-taloudellisilla 
perusteilla irtisanomalleen työntekijälle, jos hän tarvit-
see työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuh-
teen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtä-
viin, joita irtisanottu oli tehnyt. Edellytyksenä on, että 
irtisanottu on edelleen työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinotoimistossa.

On tärkeää huomata, että arvioinnin kohteena on 
siis työvoiman tarve. Jos tarve uudelle työntekijälle syn-
tyy ennen yhdeksän kuukauden määräajan päättymis-
tä, mutta uuden työtekijän rekrytointi toteutetaan lain-
kiertämistarkoituksessa vasta määräajan päättymisen 
jälkeen, työnantaja rikkoo takaisinottovelvoitettaan. 

Esimerkiksi palkattoman harjoittelijan ottaminen sa-
moihin tai samankaltaisiin tehtäviin ei kuitenkaan riko 
takaisinottovelvollisuutta, mikäli tehtävään ottaminen 
ei johdu työnantajan todellisesta tarpeesta.

Yli neljä vuotta kestänyt kiista takaisinottovelvollisuudesta 
päättyi hovioikeudessa huolitsijan voittoon. Raskasta ja pitkää 
prosessia helpotti ERTOn lainopillinen -ja taloudellinen tuki.

Huolitsija sanottiin irti tehtävistään meriliikenneosastol-
ta tuotannollisista ja taloudellisista syistä kesäkuussa 2009. 
Seuraavan vuoden maaliskuussa huolintayhtiö haki työvoi-
matoimiston kautta lentorahtihuolitsijaa. Irtisanottu huo-
litsija oli tuolloin vielä työttömänä työnhakijana ja takaisi-
nottovelvoitteen piirissä. Pian huolintayhtiö poisti työpaik-
kailmoituksen ja laittoi sen taas avoimeksi huhtikuun alussa, 
jolloin irtisanotun huolitsijan takaisinottovelvoite päättyi. 
Samaan aikaan yhtiö haki myös toisella ilmoituksella liiken-
teenhoitajaa merituontiin.

Maalis-toukokuun aikana yhtiö palkkasi yhteensä kah-
deksan uutta työntekijää. Heistä kaksi sijoittui meri- ja yk-
si lentotuontiin.

Koska työtä ei oltu tarjottu irtisanotulle huolitsijalle, hän 
otti yhteyttä ERTOon huhtikuussa 2010.

ERTO tiedusteli asiaa yhtiöstä syksyllä ja toisen kerran 
joulukuussa 2010. Vastauksien epäselvyyksien ja ristiriitai-
suuksien johdosta asia vietiin Helsingin käräjäoikeuden kä-
siteltäväksi keväällä 2011. Perusteena olivat takaisinottovel-
voitteen rikkominen sekä vahingonkorvauksen hakeminen 
irtisanotun huolitsija työttömyysajalta.

Käräjäoikeudessa asiaa käsiteltiin huhtikuussa 2012. En-
sin selviteltiin riitaa siitä, oliko yhtiölle syntynyt laissa tarkoi-
tettua työvoiman tarvetta takaisinottoaikana. Yhtiö peruste-
li työpaikkailmoitusten poistamista maaliskuussa 2010 sata-
malakolla ja sillä, ettei työvoiman tarvetta äkkiä ollutkaan. 
Oikeuden todistelussa kävi kuitenkin ilmi, että saman kuu-
kauden aikana yhtiön meriliikenneosastolta oli irtisanoutu-
nut samassa kuussa viisi työntekijää.

Oikeudessa käsiteltiin myös riitaa siitä, oliko tarjolla ol-
lut lentorahtihuolitsijan ja meriliikenteenhoitajan työ samaa 
ja samankaltaista työtä, mitä irtisanottu huolitsija oli yhti-
össä tehnyt. Yhtiön mukaan huolitsija ei olisi kyennyt teke-
mään avoimeksi ilmoitettuja työtehtäviä yli 15 vuoden työ-
kokemuksensa jälkeenkään.

Irtisanottu huolitsija ja ERTO pitivät väitettä täysin nauret-
tavana ja ilman todellisuuspohjaa olevana. 1970-luvun lopul-
la alkaneen työuransa aikana huolitsija on työskennellyt nel-
jässä eri huolintayrityksessä tehden merituontia, lentorahti-
tuontia ja -vientiä sekä tullausta. Lentoyhtiössä hän on ollut 
kahdessa eri työsuhteessa ja työskennellyt siellä rahtiosas-
tolla taloushallinnossa sekä huolintaosastolla huolitsijana.

Käräjäoikeus päätti toukokuussa 2012, että yhtiö oli rikkonut 
takaisinottovelvollisuutta. Työvoiman tarve oli syntynyt työ-
paikkailmoitusten ja irtisanoutumisten johdosta takaisinot-
toaikana. Oikeus katsoi, että takaisinottovelvoite oli voimas-
sa riippumatta siitä, milloin uuden henkilön työsopimus on 
tehty tai milloin hän on aloittanut työssä. 

Oikeuden arvion mukaan irtisanottu huolitsija olisi pär-
jännyt tarjolla olleissa töissä koulutuksensa, ammattitaiton-
sa ja työkokemuksensa perusteella. Oikeuden mukaan yhtiö 
ei ollut pystynyt selvittämään  liikenteenhoidon työn poik-
keavan sisältönsä tai vaativuutensa osalta olennaisesti huo-
litsijan töistä.

Yhtiö valitti käräjäoikeuden päätöksestä Hovioikeuteen, 
joka antoi päätöksensä viime kesäkuussa. Hovioikeus totesi 
käräjäoikeuden tuomion oikeaksi. Yhtiö oli rikkonut ja kier-
tänyt takaisinottovelvoitetta, eikä ollut näyttänyt työvoiman 
tarpeensa välillä lakanneen. Huolintayhtiö velvoitettiin kor-
vaamaan irtisanotulle huolitsijalle takaisinottovelvoitteen 
rikkomisesta aiheutunut vahinko sekä oikeudenkäyntikulut 
täysimääräisesti molemmissa oikeusasteissa.

-Olen iloinen, että totuus ja oikeus voitti. Vaikka tie  oli pit-
kä ja vaikea, rohkaisen kaikkia taistelemaan oikeuksiensa puo-
lesta, sanoo asian saamaan päätökseen tyytyväinen huolitsija.

Liitto auttaa kun omat keinot loppuvat

TAKAISINOTTOVELVOLLISUUS
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kolumni

Tiedättekö mikä on sähköautoilun suurvalta Euroopassa? No, 
sehän on monessa muussa suhteessa pieni Viro. Maantieteelli-
sestä pienuudesta on tässä yhteydessä etua, mutta silti naapu-
rimme etenemisvauhti sähköautojen alalla on ollut ripeää. Siinä 
missä Suomessa sähköautoja tuetaan pääasiassa juhlapuheiden 
tasolla, Viro on toiminut – ja millä mittakaavalla!

Viron valtio hankki pääasiassa sosiaalitoimen käyttöön 507 
Mitsubishin pientä i-MiEV sähköautoa ja rakensi maahan Euroo-
pan tiheimmän, 165 pisteen latausverkoston. Muutama kymme-
nen on vielä tulossa. Kaikkiaan Virossa on noin 680 sähköautoa. 
Se pienuus auttaa tässä siinä mielessä, että lataus-
pisteiden väli on suurimmillaankin vain 50-60 
km. Suomessa on runsaat 60 sähköautoa 
ja vajaat 10 latauspaikkaa.

Virolla ei tietenkään ollut loputto-
masti valuuttaa käytettävissä autojen 
hankintaan. Kauppa hoidettiin japanilai-
sen Mitsubishin kanssa myymällä pääs-
töoikeuksia ja saamalla maksuksi siis yli 
500 sähköautoa!

Lisäksi Viro tukee kansalaisten sähkö-
autohankintoja subventoimalla hankintahin-
taa 50 prosentilla, mutta korkeintaan 18 000 eu-
rolla. Ja tämän päälle asiakas saa vielä tuhat euroa auton 
latauspisteen rakentamiseksi kotiinsa.

Samaan aikaan Suomessa joudutaan sähköautosta maksa-
maan 4 % autoveroa, ja ALV – paitsi jos osallistuu Aalto-yliopis-
ton kolmivuotisen tutkimukseen, jolloin auton saa ilman ar-
vonlisäveroa.

Sähköautojen tulevaisuus pienissä maissa
Viron suorituksen merkittävyyttä lisää vielä se, että koko lataus-
verkosto ja autokannan synnyttäminen sujuivat käsi kädessä pa-
rin vuoden aikana. Siitäkin ajasta vuosi meni maanhankintaso-
pimuksiin, suunnitteluun ja lupiin. Ei tarvittu paljon sanoja sen 
sanomiseen, ettei nyt tarvita sanoja vaan tekoja. 

Kokonaan toinen asia on sitten se, onko sähköautolla todel-
lista tulevaisuutta muualla kuin taajamien tuntumassa ja hy-
vin pienissä maissa. Parasta niissä on se, että autot ovat täysin 
päästöttömiä juuri siellä missä ongelmat ovat suurimmat eli 
taajamien keskustoissa. Suomen selkosilla sähköauto vain har-

voin sopii ainoaksi kulkuneuvoksi. Siitä pitää huolen erityises-
ti talvella kiusallisen pieni toimintamatka ja suomalaisten Eu-
roopan suurimpiin kuuluva vuosittainen ajosuorite, keskimää-
rin noin 18 000 km vuodessa.

Niinpä onkin todennäköisempää, että vetyautoja (sähköä 
saasteettomasti polttokennolla) odotellessa parempi ratkaisu 
tulee olemaan ladattavat hybridiautot. Niissä oma pieni polt-
tomoottori toimii sähkölaitoksena. Tuolloin toimintamatka on 
”normaali”. Nyt ei siis puhuta isokokoisista ja -koneisista sähkö-
avusteisista autoista, joita suurin osa nykyisistä hybrideistä on.

Huomattava etu sähköautoissa on se, ettei niitä 
juurikaan tarvitse huoltaa. Ei esimerkiksi ole 

öljyjä mitä vaihtaa. Pitkässä juoksussa tä-
mä kannattaa huomioida, sillä se kom-

pensoi hankintahintaa merkittävästi.

Pitkä latausaika
Koska sähköautojen kanta on Virossa 

melkoisen suuri, on kuljettajilta voitu 
saada paljon palautetta autojen käytös-

tä. Noin 60 % käyttäjistä on ollut tyyty-
väisiä käyttämäänsä autoon. Ongelmana on 

luonnollisesti ollut latausaika, joka nopeimmillaan-
kin on noin 30 minuuttia, tavallisemmin useita tunteja.
Sähköautoja odotellessa voimme tyytyä sähkökynttilöihin, siis 
hyvää Joulun aikaa.

PS. Mistähän sekin johtuu, että Suomessa Eestiä, Estoniaa, 
Estlandia kutsutaan jokseenkin ainoana maailmassa Viroksi?

Peter Geitel

Sähköautoilun suurvalta

Peter Geitel on eläkkeellä oleva Tekniikan Maailman toimittaja 
1971-77 ja Vauhdin Maailman päätoimittaja 1978-2007. Auto- 
ja liikennetoimittajat ry:n jäsenenä hän seuraa edelleen 
aktiivisesti liikenneasioita ja tekee autojen koeajoja Nelosen 
Start! –ohjelmaan. Lisäksi hän vetää asuntoautomatkoja Pohjois-
Amerikkaan.

pisteiden väli on suurimmillaankin vain 50-60 
km. Suomessa on runsaat 60 sähköautoa 

Lisäksi Viro tukee kansalaisten sähkö-
autohankintoja subventoimalla hankintahin-
taa 50 prosentilla, mutta korkeintaan 18 000 eu-

juurikaan tarvitse huoltaa. Ei esimerkiksi ole 
öljyjä mitä vaihtaa. Pitkässä juoksussa tä-

mä kannattaa huomioida, sillä se kom-
pensoi hankintahintaa merkittävästi.

melkoisen suuri, on kuljettajilta voitu 
saada paljon palautetta autojen käytös-

tä. Noin 60 % käyttäjistä on ollut tyyty-
väisiä käyttämäänsä autoon. Ongelmana on 

luonnollisesti ollut latausaika, joka nopeimmillaan-

Viron päätös sähköautojen hankkimisesta sai kunnat liikkeelle 
pikavauhtia. Ensimmäisten kolmen päivän aikana sosiaalitoimensa 
käyttöön halusi sähköauton seitsemän kuntaa.
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Työehtosopimus

-Liitto neuvottelee työehtojen vähim-
mäistason kuten palkka, ylityökorvauk-
set, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilös-
tön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta

-Auttaa ja antaa lainopillista neuvontaa 
liittyen esim. vuosilomiin, työaikoihin ja 
palkkaukseen
-Puhelinpalveluna, verkkosivuilla työsuh-
deopas, josta löytyy helposti vastauksia 
työelämän kysymyksiin

-Ei palveluja

Lakimiespalvelut

-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Ei palveluja

Koulutus ja jäsentilaisuudet

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia 
tilaisuuksia

-Ei ole

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa

-Luottamusmiehet, ERTOn työsuhde-
neuvonta, asiantuntijat ja lakimiehet 
auttavat
-Työttömyyskassan neuvonta ja koulu-
tuspalvelut

- Ei neuvontaa

Palvelut työttömälle jäsenelle

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha
-Oikeus osallistua koulutuksellisiin 
ja muihin tilaisuuksiin

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

Muut jäsenille suunnatut palvelut

-Liittovakuutus, sisältää vapaa-ajan 
matkustajavakuutuksen ulkomailla
-Vakuutusedut, lehdet, kalenterit ja alen-
nuksia yhteistyökumppaneilta, kodin-
hoitopalvelut
-Edullinen lomamökki Hinku-Himoksel-
la ja huoneisto Helsingissä

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi, sisäl-
täen oikeusturvavakuutuksen ja tapatur-
mavakuutuksen

Toimihenkilöliitto ERTO ja Logistiikan toimi-
henkilöt. Palvelut työssäoleville jäsenille.

Logistiikan toimihenkilöt    YTK työttömyyskassa
Olin jokin aika sitten menossa ruuhkaises-
sa bussissa työpäivän jälkeen kotiin. Nel-
jän hengen loosissa istui kolme rouvaa, 
joista erään puhelin soi. Rouva vastaa pu-
helimeen erittäin kovaäänisesti: ”Haloo, 
viisysissä tulossa just Kulosaaren sillalle.” 

Hetken hiljaisuus ja kovaääninen huuto 
luuriin: ”Mistä v.tusta mä tiedän koska tää 
on Herttoniemessä, miks sä sitä kysyt. No, 
en v.ttu osaa arvioida koska oon kotona!” 

Rouvat häntä vastapäätä naureskelivat. 
Nainen lopettaa puhelun ja toteaa nau-
raville rouville: ”Se oli mun esikoinen, jo-
ka soitti. Ei sillä v.ttu ollut mitään kiireel-
listä asiaa.”

Minä ja muut kanssamatkustajat olim-
me aika lailla pöyristyneitä tästä puhelin-
keskustelusta sekä näiden kahden naisen 
reaktioista ja naureskelusta. Naiset olivat 
ilmeisesti työkavereita.

Ikävä kyllä, tuollainen puhetyyli opet-
taa myös lapselle erittäin huonon tavan 
lähestyä toisia ihmisiä. Tuollainen puhe 
kertoo myös siitä, kuinka suhtautuu kes-
kustelijaan. Sivusta katsoen ja kuunnel-
len ei ainakaan tule sellaista käsitystä, et-
tä puhuja arvostaisi henkilöä, jonka kans-
sa keskustelee. 

Nuorisoa syyllistetään nykyisin helpos-
ti sitä, etteivät he osaa käyttäytyä.  Rehelli-
syyden nimissä eivät kaikki osaakaan, mut-
ta tässä tapauksessa esimerkin lapselleen 
antaa oma äiti.  Onko mikään ihme, että 
osa nuorisosta ei aina oikein osaa käyttäy-
tyä ja puhua, kun äiti keskustelee tällä ta-
valla oman lapsensa kanssa. 
Lieneekö heillä rauha maassa?

Teksti: Leena Wickström

Puhetta ja  
käytöstapoja

WWW.FACEBOOK.COM/
LOGISTIIKANTOIMIHENKILOT
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Viikot 
49 - 04: 210 €
05 - 15: 230 €

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 pa-

ritalotyyppisestä hirsimökistä. Mökis-
sä 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. Viikonloppuhin-
ta on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 

Varaus on peruttava mökkivastaaval-

le vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muu-
ten 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; www.himos.fi  ja Himoksen alueesta 
muuten; www.himoslomat.fi . Sivuilta löy-
tyy myös Himoksen alueen kartta.
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Log On -ristikko 4/2013, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.1.2014 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 3/13Ristikon3/2013 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Kirsi Salojärveä ja Kari Pitkästä. Onnea!



Opastetulla kierroksella pääsimme tutus-
tumaan teatterin tekemiseen kulissien ta-
kana, ystävällisen oppaamme Hetan joh-
dolla. Tutustuimme muun muassa lavas-
tamoon ja puvustamoon sekä teatterin 
työpajoihin. 

Tutustuimme myös näyttämötekniik-
kaan; ääni ja valotekniikka on TTT:ssä kan-
sainvälisestikin huipputasoa. Nykytekniik-
ka antaa ohjaajalle, näyttelijöille ja käsikir-
joittajalle monia variaatiomahdollisuuksia 
esityksen toteuttamiselle. 

Ammattitaitoa  
suurella sydämellä
Kierroksella saimme kattavasti perustietoa 
tästä maamme ainoasta ammattimaisesti 
toimivasta työväenteatterista, joka on pe-
rustettu vuonna 1901. TTT:ssä on noin 120 
vakinaista työntekijää, vuosittain teatteris-
sa työskentelee yhteensä yli 300 ihmistä. 

TTT:ssä on neljä näyttämöä: Suuri näyt-
tämö, Vanha päänäyttämö, Kellariteatte-
ri sekä ravintolanäyttämö TTT-Klubi. Teat-
teri tuottaa näytäntökausittain noin kym-
menen omaa ensi-iltaa ja yhteistuotantoa. 

Päälle tulevat vielä vierailunäytännöt. Kat-
sojia TTT kerää noin 200 000 vuodessa. 

Aika nopeasti meille kävi selväksi mi-
hin perustuu TTT:n maine arvostettuna 
teatterina; kaikesta huokui rautainen am-
mattitaito ja halu tehdä kaikki asiat suu-
rella sydämellä. 

Vakavaa asiaa  
huumorin keinoin 
Iltapäivän Prinsessa-musikaalin esitykseen 
osallistui viitisenkymmentä kulttuurinnäl-
käistä Logistiikan toimihenkilöä. 

Tämä uusi TTT:n musikaali perustuu to-
sitapahtumiin ja Arto Halosen samannimi-
seen palkittuun menestyselokuvaan. Mu-
siikin on säveltänyt Tuomas Kantelinen. 

Musikaali kertoo Anna Lappalaises-
ta (1896-1988), joka eli 50 vuotta elämäs-
tään Tuusulan Kellokosken mielisairaalas-
sa. Lempeän huumorin sävyttämä tarina 
herättää katsojissa kysymyksiä minuudes-
ta ja erilaisuuden hyväksymisestä.  Vaka-
van aiheen vastapainona näytelmä pursu-
aa tyylikästä huumoria.  

Prinsessa-musikaalin pääosaa näyttelee Armi 
Toivanen. Kuva: TTT/Petri Kovalainen.

Mykistävä Prinsessa
Tampere-Pirkanmaan syyskuisessa iltapäivätapahtu-
massa olimme teatterimaailman pauloissa. Aloitimme 
Tampereen Työväen Teatterissa teatterikierroksella. 
Sen jälkeen katsoimme TTT:n menestysmusikaalin 
Prinsessa. 

Huikeita roolisuorituksia
Odotimme musikaalia mielenkiinnolla. 
Pettymystä ei tarvinnut pelätä, sillä esi-
tys täytti kovat odotuksemme. Prinsessan 
nimiroolissa oli muun muassa tv:n Puto-
us-sarjasta tuttu Armi Toivanen.

Myös muut näyttelijäsuoritukset va-
kuuttivat. Erityisesti Eriikka Väliahteen ja 
Ilkka Koivulan roolisuoritukset jäivät mie-
leen. 

Väliajalla nautimme makoisat leivos-
kahvit. Tälläkin kertaa teatterista poistui 
näkemästään ja kuulemastaan tyytyväi-
siä yhdistyksemme jäseniä.

Teatteriin olemme menossa myös en-
si keväänä; huhtikuussa Tampereen Teat-
teriin Tammerkosken partaalle. Esitykse-
nä on silloin Tampereen Teatterin palkit-
tu musikaali Les Misérables.

Teksti: Kai Holm  

Teatteri-iltapäivä veti mukaansa viitisen-
kymmentä Logistiikan toimihenkilöä. 
Ennen musikaalia tehty perusteellinen 
kierros teatterin kulisseihin, työpajoihin 
ja tekniikkaan avarsi myös itse 
katsomiskokemusta. Kuva: Kai Holm.


