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Syntynyt

eläkesopu
Pitkän vehtaamisen jälkeen Suomeen saatiin eläkesopu. Keskus-
järjestöt saavuttivat yhteisymmärryksen jo aikaisemmin kesäl-
lä. Hallituksen kyvyttömyys tehdä päätöksiä venytti varsinaisen 
sopimuksen syntyä. Hallitus halusi sopimukseen mallin, jolla se 
pystyisi mm. näyttämään luottoluokittajille, että eläkekulut ovat 
hallinnassa myös tulevaisuudessa.

Mediassa on ollutkin hyvin esillä eläkeiän portaittainen siirto 
1955-1962 syntyneille. Vähemmän esillä on ollut tämän jälkeen 
tuleva malli. Siinä eläkeikäraja kytketään elinajan odotuksen ke-
hitykseen vuodesta 2027 lähtien siten, että työssä ja eläkkeellä 
oloajan suhde säilyy vuoden 2025 tasolla.

Onko tämä sitten hyvä vai huono malli? Sen tulemme näke-
mään, kun laskentakaavan toimivuutta tarkastellaan.

Mielestäni eläkeuudistuksesta jäi silti puuttumaan tasapuo-
linen kohtelu, tai voisihan sitä kohtuudeksikin sanoa. Naisten 
eläkkeet ovat 78 % miesten eläkkeistä. Tätä hieman tasoitettiin, 
mutta ei vielä tarpeeksi. Monien johtajien eläkkeet ovat moni-
kymmenkertaisia verrattuna keskiarvoiseen eläkkeeseen, joka 
on muuten 1549 euroa kuukaudessa. Hurjimmat eläkkeet liene-
vät 150 000 euron tienoilla. Tuollaisen suureläkkeen kuluttami-
seksi saa vaikkapa lähikaupan rahapeliautomaatteihin tunkea 
kolikkoa oikein urakalla.

Koko perheen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään Hämeen linnassa 16.5.2015. 
Laita päivä kalenteriin koko perheelle, jotta jokainen pääsee mu-
kaan tutustumaan yhteen Suomen upeimmista valtakunnanlin-

noista ja sen alueella toimivista museoista. Jos haluat osallistua 
tapahtuman suunnitteluun, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
Tehdään tästä koko perheen tapahtuma!

EMMA akatemian jäsenhintaiset koulutukset ovat palaute-
kyselyissä saaneet kiitosta ja lisää koulutuksia on toivottu. Ensi 
vuonna koulutuksiin tullaan panostamaan entistäkin enemmän, 
jotta kaikilla olisi mahdollisuus parantaa ammatillista arvoaan 
työmarkkinoilla. Muistakaa käyttää koulutuksia hyödyksi!

Työehtosopimukset katkolla.
Keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen 
jakson käyttöönotosta tulisi sopia kesään mennessä. Käytännös-
sä kyseessä on pelkästään palkankorotuksista sopiminen. Jos kes-
kusjärjestöt eivät saavuta sopua, nykyiset työehtosopimukset ir-
tisanotaan päättymään 30.11.2015. Sen jälkeen liitot neuvottele-
vat itse sopimusten ehdoista.

Log On lehti ilmestyy ensi vuonnakin neljä kertaa. Lehden kak-
si numeroa tulee jatkossa jokaiselle entiseen tapaan kotiin. Ne 
julkaistaan myös verkkolehtinä. Kaksi numeroa julkaistaan vain 
verkkolehtinä. 

Syys-lokakuun vaihteessa järjestämme lehdestä kyselyn. Sen 
tulokset määrittelevät, miten lehden ilmestyminen tulee to-
teutumaan vuonna 2016. Yhdistyksen ja liiton teettämät kyse-
lyt toimivat hallituksen tulevien päätösten ohjenuorina, muis-
takaa siis vastata. 
Oikein hyvää ja rauhallista joulua sinulle ja lähimmäisillesi!

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus

4      ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen:
        Oikeus taistella

5      Osallistu kokouksiin - ja vaikuta

6     Logistiikan toimintaedellytykset etelässä 

7     Työoikeuden asiantuntijat käytettävissä
        Verkostoidu liitossa

8     Joustava moniosaaja korvaa työmiehen

9     Ihana Miss Noormarkku

10   Asiaa hyvinvoinnista ja ravinnosta

11    Palvelut työssäoleville jäsenille

12     Kolumni: Pyörien päällä

13     Varapuheenjohtajalta: Jokainen työ on arvokasta
       
14    Lomailkaa Hinku-Himoksella

15     Log On -ristikko

Tässä lehdessä



4/2014

4
Asiantuntemusta

Työnantajien EK:n kovin vaatimus toisi Suomeen lakkoilijan hen-
kilökohtaisen korvausvastuun. Miten neuvottelujärjestelmää pi-
täisi ERTOn mielestä uudistaa ja mitä asioita tässä uudistukses-
sa pitäisi huomioida?

Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan 
työntekijöillä on oikeus lakkoon. Tästä oikeudesta työntekijät – ja 
työnantajat – voivat luopua tekemällä työehtosopimuksen. 

Oikeustieteilijät kutsuvat työehtosopimusta rauhansopimuk-
seksi. Sopimuksella työntekijät myyvät perustuslaillisen oikeuten-
sa lakkoon ja työnantaja lupaa noudattaa tehtyä sopimusta yk-
sittäisissä työsuhteissa. Lähtökohta on hyvin selkeä. Neuvottelu-
järjestelmää uudistettaessa pitäisi peilin kautta katsoa, mitä on 
tapahtunut ja katsoa eteenpäin, mitä tulevaisuudessa vastaan 
tulee. Mikä on ongelma, missä ollaan ja mitä pitäisi tehdä?

Taistelun syyt
Työpaikan konfl ikteihin pitäisi puuttua kehittämällä työpaikan 
yhteistoimintaa mm. varmistamalla, että työnantajat eivät härs-
kisti työehtosopimuksen kansien suojassa riko lakia ja työehto-
sopimuksen määräyksiä. 

Suurin osa lakoista on yt-menettelyn, työnantajan huonon 
henkilöstöpolitiikan tms. aiheuttamia mielenilmauksia. Henki-
löstö ei pysty nielemään työnantajan huonoa toimintaa ja mars-
sii sen johdosta kadulle. On selvää, että tällaisia esim. selkeäs-
tä lain rikkomisesta johtuvia spontaaneja ulosmarsseja ei voi 
estää lainsäädännöllä. Kyse on enemmän oikeudesta ilmaista 
mielipiteensä kuin jostakin työrauhavelvollisuuden vastaises-
ta työtaistelusta. 

Turvaamistoimet
Työnantajat ovat viimeisen 10 vuoden aikana keksineet uu-

den jipon työmarkkinatoimintaan. Tätä jippoa kutsutaan turvaa-
mistoimeksi. Juristerialla ja lain porsaanreiällä työnantajat pys-
tyvät oikeuden mahtikäskyllä estämään täysin laillisia ja oikeu-
tettuja lakkoja. 

Tilanne on kestämätön ja oikeusjärjestelmämme perusperi-
aatteiden vastainen. Miten voidaan hyväksyä tilanne, että perus-
tuslaillisen oikeuden käyttäminen estetään pikatuomiolla ilman 
asian tutkimista? Lakia on muutettava niin, että turvaamistoi-
mia ei voi käyttää työtaistelutilanteissa. 

Ennakkoilmoitusaika
Noin 70 vuotta sitten lakoille säädettiin kahden viikon ennakkoil-
moitusaika. EU:n vanhoissa jäsenmaissa ilmoitusaika on nykyään 
keskimäärin 2,8 päivää. Suomen pitkä aika oli ehkä ymmärrettä-
vä paperisen postin ja tiedonvälityksen aikakaudella. 

Oikeus taistella
Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu 
neuvottelujärjestelmän uudistamistyö-
ryhmän pitäisi saada sopu aikaiseksi 
kuluvan syksyn aikana. Työnantajien EK 
vaatii mitä erilaisimmin tavoin lakkojen 
rajoittamista. 

Nykyisen sähköisen viestinnän aikana ei ole mitään järkeä 
pitää EU:n vanhoihin jäsenmaihin verrattuna viisinkertaista il-
moitusaikaa. Saksassa saatujen kokemusten mukaan pitkät en-
nakkoilmoitusajat johtavat pidempiin lakkoihin ja suurempiin 
vahinkoihin taistelun ulkopuolisille yrityksille ja kansalaisille. 
Miksi Suomessa pitää olla noin 11 päivää muuta Eurooppaa pi-
dempi lakon ennakkoilmoitusaika? 

Sopimuksettomat alat
Yli 10 prosenttia suomalaisista tekee töitä aloilla, joilla ei ole työ-
ehtosopimusten määräämiä palkankorotuksia. Sopimuksetto-
mien alojen koko kasvaa koko ajan. Neuvottelujärjestelmää uu-
distettaessa pitää tavoitella tasa-arvoisia työmarkkinoita ja ke-
hittää malli, jolla varmistetaan kohtuullinen ansiokehitys myös 
sopimuksettomilla aloilla työskenteleville.

Ihmisten kesken
Neuvottelutoiminta on ihmisten välistä yhteistyötä. Samat ih-
miset neuvottelevat ja toimivat yhdessä vuodesta toiseen. Täl-
laisen tiiviin porukan yhteistoimintaa ei pysty lailla määrää-
mään, vaan heidän pitää tulla toimeen toistensa kanssa. Hei-
dän pitää luoda keskenään luottamus ja yhteinen henki. Jos he 
eivät siinä onnistu, niin ei lainsäätäjä voi heitä aitoon yhteis-
työhön käskeä. 

Lain tehtävä on tukea sovintoja ja yhteistyötä, ei yksipuoli-
sesti estää toisen osapuolen reagointia vastapuolen yksipuoli-
seen saneluun. 

Hyvää neuvottelukulttuuria luodaan kehittämällä toimintaa 
ja luomalla malleja, joilla voidaan ratkaista riidat ennen kuin ne 
johtavat työtaisteluihin.

Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

juri.aaltonen@erto.Þ   

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Jos sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi ovat 
muuttuneet, voit käydä päivittämässä yhteystietosi ER-
TOn sivuilla www.erto.fi  näppärästi Weblyytin kautta. 

Yhdistys ja liitto tiedottavat ajankohtaisista asioista 
pitkälti sähköpostilla, joten pitämällä yhteystietosi ajan 
tasalla varmistat viestien saannin. Weblyytin kirjautu-
misohjeet löytyvät sisäänkirjautumissivulta.

Weblyytissä voit korjata tietojasi jäsenrekisterissä, 
tulostaa rekisteriotteen, maksaa jäsenmaksujasi, tehdä 
ilmoituksen palkattomasta ajanjaksosta ja tulostaa jä-
senmaksutodistuksesi. 
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Jäsenkokous
Jäsenkokous on yhdistyksen päättävä 
elin. Osallistuessaan syys- tai kevätkoko-
ukseen jäsen on vaikuttamassa ja päät-
tämässä yhdistyksen toiminnasta. Jo-
kaisella jäsenellä on oikeus osallistua 
jäsenkokouksiin tai vaikka antaa jäsen-
kokoukselle esityksiä joita käsitellään ko-

Marraskuun 15 päivänä järjestettyyn 
yhdistyksen syyskokoukseen oli ke-
rääntynyt lukuisia logistiikan toimi-
henkilöä ympäri Suomen.

Kokous järjestettiin tällä kertaa aivan Helsingin ydinkeskus-
tassa, Vuorikadulla sijaitsevassa hotelli Arthurissa. Varsinai-
nen kokous alkoi yhdistyksen puheenjohtajan alustuksella 
tulevan vuoden toiminnasta joka keskittyy paikallistoimin-
nan ja työpaikkatoiminnan tukemiseen. 

Alustuksen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ER-
TOn asiantuntija ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Karo-Pet-
teri Kuusisto ja sihteeriksi jopa perinteisesti yhdistyksen hal-
lituksenkin sihteeri Seppo Virtanen.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten mm. 
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Syyskoko-
us valitsi tulevalle vuodelle toiminnan- ja varatoiminnantar-
kastajat sekä määritteli eri tehtävistä maksettavat palkkiot. 
Mitään esityksiä kokoukselle ei oltu tehty. Kokouksen puheen-
johtajan päättäessä kokouksen päästiin maittavalle lounaalle 
Hotelli Arthurin ravintolaan. Lounaan jälkeen osallistujilla oli 
mahdollisuus tutustua Ateneumin näyttelyihin.

kouksessa. Esitys on annettava kuusi viik-
koa ennen kokousta, jotta yhdistyksen hal-
litus ehtii valmistella asiaa kokoukseen.

Jäsenkokouksissa yhdistyksen hallitus 
esittelee yhdistyksen toimintaa ja siitä ai-
heutuvia kustannuksia. Jäsenten tehtävänä 
kokouksessa on tarkastella, onko hallituk-
sen esitys sellainen, että se voidaan hyväk-

syä. Kokoukset voivat tuntua puudutta-
vilta koska kokouksen kulku on pitkälti 
määritelty säännöissä. 

Millään muulla foorumilla ei kuiten-
kaan voi vaikuttaa yhdistyksen toimin-
taan samalla tavalla kuin jäsenkokouk-
sessa.

Kevätkokous
Toinen säännöissä määrätyistä 
jäsenkokouksista on kevätkokous. 
Kevätkokouksessa päätetään ja 
hyväksytään toimintakertomus 
edelliseltä vuodelta, eli hallituksen 
kertomus siitä, mitä viime vuonna 
tuli tehtyä. Kevätkokoukselle esi-
tetään myös tilinpäätös edelliseltä 
vuodelta, eli selvitys siitä, mitä 
toiminta maksoi. 

Jos jäsenkokous hyväksyy toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen, myönnetään myös vastuuvapaus 
yhdistyksen hallitukselle sekä muille 
tilivelvollisille. Samalla hyväksytään 
myös äänestys- ja vaalijärjestys syys-
kokousta varten. 

Ylimääräinen 
jäsenkokous
Kevät- ja syyskokoukset ovat perintei-
set jäsenkokoukset. Näiden lisäksi voi-
daan kutsua koolle myös ylimääräinen 
jäsenkokous. 

Näin toimitaan, jos yhdistyksessä 
tarvitsee päättää jostain sellaisesta 
asiasta, josta hallituksella ei ole oike-
utta päättää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä 
myös, jos kymmenesosa (1/10) yhdis-
tykseen kuuluvista äänioikeutetuis-
ta jäsenistä sitä määrättyä asiaa var-
ten kirjallisesti yhdistyksen hallituk-
selta vaatii.

Syyskokous
Syyskokouksessa päätetään toiminta-
suunnitelmasta seuraavalle vuodel-
le. Siinä yhdistyksen hallitus esittelee 
asiat ja tapahtumat, mitä se on suun-
nitellut seuraavalle vuodelle.

Toinen päätettävä asia on talous-
arvio, eli toimintasuunnitelmaan pe-
rustuva budjetti joka kertoo, mitä toi-
minta tulee maksamaan. Syyskokous 
päätää myös yhdistyksen toimihen-
kilöiden palkkioista, valitsee toimin-
nantarkastajan  ja  varatarkastajan se-
kä määritelee heidän palkkionsa. Sa-
malla päätetään seuraavan vuoden 
jäsenmaksusta. Kolmen vuoden väl-
rein syyskokous valitsee yhdistykselle 
puheenjohtajan ja hallituksen.

Osallistu kokouksiin � ja vaikuta

Kokous kulkee sääntöjen mukaan, mikä saattaa joskus tuntua puuduttavalta.  Viime vuoden syyskokouksessa nähtiin iloisiakin ilmeitä. Arkistokuva.
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Liikenneviraston tilauksesta tehty tuore Lo-
gistiikkaselvitys 2014 tarkastelee logistisia 
toimintaedellytyksiä Suomen eri osissa.

Parhaiksi logistiset toimintaedellytyk-
set omalla kotipaikkakunnallaan kokevat 
Etelä-Suomessa, erityisesti Helsingissä ja 
Uudellamaalla, sijaitsevat yritykset. Hei-
koimmiksi toimintaedellytykset arvioivat 
Itä- ja Pohjois-Suomen yritykset. Suurim-
mat erot toimintaedellytysten arvioinneis-
sa liittyvät liikenneinfrastruktuuriin.

Liikenneinfrastruktuurin osalta ongel-
mat näyttäisivät olevan erilaiset maan eri 
osissa. Etelä-Suomessa yritykset ovat tyy-
tymättömimpiä olemassa olevan infra-
struktuurin välityskykyyn, kun taas muual-
la Suomessa enemmän tyytymättömyyttä 
aiheuttaa liikenneinfrastruktuurin tekni-

Logistiikan nykytila suomalaisessa elinkeinoelämässä:

Parhaat toimintaedellytykset etelässä

20.11.2014

Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenistä 77 
% kannattaa sukupuolineutraalia avio-
liittoa. Jäsenistä 20 % vastustaa ja 3 % 
ei osaa sanoa. Perjantaina 21.11. tehdyn 
pikakyselyn vastausprosentti oli 15,8 ja 
vastaajia oli yhteensä 2078. Vastausai-
kaa oli viisi tuntia.

Sukupuolineutraalin avioliittolain tar-
koituksena on asettaa kaikki avioliittoon 
haluavat pariskunnat samalle viivalle. Tä-
mä tarkoittaisi kaikkien sukupuolten yh-
denvertaista oikeutta avioliittoon, eikä 
oikeus olisi ainoastaan miesten ja nais-

nen kunto, sanoo Turun yliopiston kaup-
pakorkeakoulun logistiikan tutkimusryh-
män tutkijatohtori Tomi Solakivi.

Kallis rakennemuutos
Osana Logistiikkaselvitys 2014 -raporttia 
selvitetiin myös suomalaisyritysten lo-
gistiikkakustannuksia. Kustannukset ovat 
nousseet noin prosenttiyksikön vuodesta 
2011, jolloin aineistoa kerättiin edellisen 
kerran. Vuonna 2013 kustannukset olivat 
keskimäärin 13,4 prosenttia yritysten lii-
kevaihdosta, kun ne vuonna 2011 olivat 12,1 
prosenttia.

Tutkimusryhmän mukaan kustannus-
ten kohoamista selittää pääosin Suomen 
teollisuuden voimakas rakennemuutos 
viime vuosina. Erityisesti elektroniikkate-

ten välinen. Nykyään rekisteröidyssä pa-
risuhteessa elävä voi hakea lapsen adop-
toimista vain yksin, ei yhteisenä hakija-
na puolisonsa kanssa. 

Tämän lisäksi rekisteröidyssä pari-
suhteessa elävä voi tällä hetkellä hakea 
perheen sisäistä adoptiota puolisonsa 
lapseen. Muutoksen jälkeen samaa su-
kupuoltakin olevilla puolisoilla olisi oi-
keus hakea adoptiolasta yhdessä.

Lain muuttaminen ei toisi oikeutta 
kirkkohäihin.

ERTOn jäsenet kannattavat 
sukupuolineutraalia avioliittoa

ollisuuden osuus on vähentynyt, samalla 
kun kuljetusintensiivisempien toimialo-
jen, kuten kemianteollisuuden ja metsä-
teollisuuden osuus Suomen teollisuudes-
ta on korostunut.

Tutkimus päätösten tukena
Kyselytutkimukseen vastasi 1 731 suoma-
laisyritystä. Tutkijaryhmä on laatinut sel-
vityksen useampana vuonna. Aiempien 
vuosien kyselyaineistojen kanssa Logistiik-
kaselvitys 2014 muodostaa aihepiirin kat-
tavimman tietokannan maailmassa.

Selvitystä hyödynnetään poliittisen pää-
töksenteon valmistelussa kansallisesti ja 
alueellisesti, ja sen pitkät aikasarjat tarjo-
avat näkemystä siitä, mihin suuntaan Suo-
men logistinen asema on liikkumassa.

Kohti uutta keskusjärjestöä
Uuden palkansaajakeskusjärjestön perus-
tamista ajaa 22 liittojohtajaa nykyisistä kol-
mesta keskusjärjestöstä SAK:sta, STTK:sta 
ja Akavasta. Myös ERTO on mukana.

Liittojohtajat kutsuvat tammikuun puo-
livälissä pidettävään tilaisuuteen edus-
tajan jokaisesta suomalaisesta, yhteen-
sä 80 ammattiliitosta. Jäseniä liitoissa on 
yhteensä yli 1,5 miljoonaa. Ulkopuolelle on 
jäämässä Akava. 

Liittojohtajien mukaan jatkuvasti muut-
tuvissa olosuhteissa ammattiliittojen jä-
senten edunvalvontaa pitää hoitaa enna-
koivasti, tiiviissä yhteistyössä. Uusi, mah-
dollisimman kattava keskusjärjestö olisi 
jäsenten edunvalvonnan kannalta nyky-
tilannetta tehokkaampi toimija.
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Työoikeuden asiantuntijat 
jäsenten käytettävissä

ERTOn lakimies Maarit Lehtinen:

Olen työskennellyt lakimiehenä ERTOs-
sa kesäkuun alusta lähtien ja toimin la-
kitukena logistiikan toimialalla. Työni on 
pääasiassa työsuhdeneuvontaa, erilais-
ten ongelmien selvittämistä ja riita-asi-
oiden hoitamista. 

Lisäksi olen ehtinyt jo mm. osallistua jä-
sentilaisuuksiin, käydä työpaikkakäynneil-
lä sekä kouluttaa HEDejä yhteistoiminta-
laista ja paikallisesta sopimisesta. On ol-
lut mukava päästä tapaamaan jäseniä ja 
keskustella heitä askarruttavista asioista.

Kokemusta jäsenalalta
Olen aiemmin työskennellyt mm. tarkas-
tajana aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualueella eli entisessä työsuojelu-
piirissä sekä työsuhdelakimiehenä toises-
sa ammattiliitossa. 

Opiskeluaikoina olen työskennellyt mo-
nenlaisissa työtehtävissä ja minulla on ko-

kemusta myös logistiikan alalta. Ennen oi-
keustieteen opintoja suoritin tradenomin 
tutkinnon ja samoihin aikoihin työskente-
lin huolitsijana sekä lentotuonnissa että -
viennissä. Mielestäni kaikki työkokemus on 
hyvästä, ja monipuolisesta työkokemukses-
ta on hyötyä minunkin työssäni. Kokemus 
etenkin aloilta, joilla jäsenetkin työskente-
levät, antaa käytännönläheistä näkökul-
maa työsuhdeasioiden hoitamiseen. 

Sekä työsuhdeneuvonnassa että riita-
asioiden hoitamisessa pyrimme aina löy-
tämään jäsenen kannalta parhaan ratkai-
sun. Useimmiten asiat on ensisijaisesti pa-
rasta hoitaa työpaikan sisällä, ja moni asia 
pystytäänkin hoitamaan pelkän neuvon-
nan avulla. Mikäli mahdollista, on hyvä ol-
la yhteydessä työsuhdeneuvontaan riit-
tävän varhaisessa vaiheessa ennen kuin 
tilanne työpaikalla pääsee kärjistymään. 
On hyvä muistaa, että jos työpaikalla on 
luottamusmies, myös häneltä saa apua 
erilaisten työpaikan ongelmatilanteiden 
selvittämisessä. 

Tavoitteena sovinto
Mikäli asia ei selviä työpaikan sisällä, voim-
me tarvittaessa olla yhteydessä työnanta-

jaan ja neuvotella työnantajan kanssa asi-
an sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Mikäli 
asiassa ei päästä sovintoon, riita voidaan 
tiettyjen edellytysten täyttyessä saattaa 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeuspro-
sessiin lähtemistä tulee harkita tarkkaan, 
sillä se on valitettavan pitkä, raskas ja kallis 
sekä lopputuloksenkin osalta arvaamaton 
prosessi. Päätöksen oikeusturvan myöntä-
misestä tekee ERTOn hallitus.

Kannattaa hyödyntää liiton lakimiesten 
ja asiantuntijoiden työoikeudellista asian-

tuntemusta. Työsuhdeneuvontaan voi olla 
yhteydessä, vaikka ei olisikaan varsinaista 
ongelmaa tai riitatilannetta. Työsuhdeneu-
vonnasta saa tietoja mm. työsopimusta, 
palkkausta, työaikoja ja vuosilomaa koske-
vissa kysymyksissä. Työsuhdeneuvonta ja 
apu riita-asioiden hoitamisessa ovat etuja, 
jotka kuuluvat vain liiton jäsenille.

Teksti: Maarit Lehtinen, lakimies, ERTO

On hyvä olla yhteydessä 
työsuhdeneuvontaan 
riittävän ajoissa, ennen  
tilanteen kärjistymistä. ”

Verkostoidu liitossa 
Olen ollut työelämässä 14-vuotiaasta lähtien. Aloitin aikoinaan 
vanhempieni siivousfi rmassa osa-aikaisissa hommissa ja toimit-
tamalla papereita kirjanpitäjälle. 15-vuotiaana menin TET-harjoit-
teluun tuttujeni kahvilaan ja pääsin heille osa-aikatöihin. 

Emme sen kummemmin kirjoittaneet työsopimusta. Palkka-
kuititkin tulivat usein myöhässä. Vanhempani toivat usein asi-
aa esiin, mutta en työpaikan menettämisen pelosta uskaltanut 
sanoa poikkipuolista sanaa. En koskaan myöskään tarkastanut, 
oliko työeläkemaksujani yms. maksettu. Asia pelotti niin, että 
tuntui paremmalta olla tietämättä, oliko asioita hoidettu lain-
mukaisesti. Nykypäivänä kaikki tuo harmittaa.

Turvaa, lisäkoulutusta ja tapahtumia
Moni kysyy, miksi pitäisi kuulua liittoon ja mitä hyötyä siitä on? 
Jäsenyyden etuja ja liittoon kuulumisen hyötyjä tulee usein aja-
telleeksi vasta silloin, kun on jo liian myöhäistä.

Mitä minä hyödyn liitosta, mitä minä saan vastineeksi maksa-
malleni jäsenmaksulle? Nämä ovat asioita mitä jokainen miettii, 
mutta harvaa tietää. Aika hyvin tiedetään, että liitto tarjoaa la-
kimiespalveluita ja tukea niihin vaikeisiin tilanteisiin, joita saat-

taa tulla esiin tällaisina talouden ai-
koina työnantajan kanssa. 

Liitto ei ainoastaan ole vain se tu-
ki ja turva riitatilanteissa, vaan esi-
merkiksi myös mahdollisuus päästä 
hakemaan lisäkoulutusta työn ohel-
la. EMMA akatemia on saanut suurta 
suosiota ja sitä on lähdetty laajenta-
maan. Liitto ja yhdistys tarjoavat esi-
merkiksi myös erilaisia tapahtumia, 
joissa on mahdollisuus päästä tutustumaan eri fi rmoissa työs-
kenteleviin oman alan ihmisiin.

Nykypäivänä verkostoituminen on tärkeä asia, mutta missä 
päästä verkostoitumaan alan ihmisten kanssa. Yleensä vapaa-
muotoiset tilaisuudet sekä muut liiton järjestämät tapahtumat 
ovat hyvä tilaisuus verkostoitua oman alan ihmisten kanssa. Läh-
de sinäkin laajentamaan verkostoasi! 

Yksi ihminen ei saa vuoria siirrettyä, mutta ei tarvita kuin 
yksi ihminen innostamaan isompaa porukkaa mukaan nosta-
maan sitä vuorta.

Teksti: Säde Honkaheimo

Työsuhdeneuvontaan voi 
olla yhteydessä, vaikka ei 
varsinaista ongelmaa tai 
riitatilannetta olisikaan. 
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ERTOn ja aluejärjestöjen yhteinen laki-
kiertue sai loistavat palautteet. Vastaa-
jista 70 % antoi perhe- ja jäämistöoikeu-
den osuudelle parhaimman mahdollisen 
arvosanan. 

Aiheen koki hyödylliseksi tai erittäin 
hyödylliseksi 94 % vastaajista. Eniten 
toivottiin lisää aikaa, sillä kysyttävää ja 
keskusteltavaa olisi ollut enemmänkin.

Työlainsäädäntöosuuden arvioi kiin-
nostavaksi tai erittäin kiinnostavaksi 88 
% ja hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi 

90 % vastaajista. Aiheesta olisi mielellään 
kuultu laajemminkin kuin aika salli, vaikka 
lyhytkin katsaus koettiin mainioksi.

Järjestelyvastuu alueilla
Lakikiertue kiersi tänä vuonna kymme-
nellä paikkakunnalla (Pori, Oulu, Lahti, Sa-
vonlinna, Joensuu, Turku, Kuopio, Vaasa, 
Jyväskylä, Helsinki). Kiertue tavoitti reilut 
200 jäsentä.

Yhteistyökumppanina tilaisuuksissa 
oli paikallinen pankki tai asianajotoimisto, 

Lakikiertue sai loistavaa palautetta

Ammattitaidon lisäksi työmarkkinoilla vaa-
ditaan joustavuutta ja tiimityötaitoja. Tuo-
re kirja ”Suomalainen työntekijyys 1945–
2013” selvittää, kuinka nykypäivän ihanne-
työntekijäksi kehkeytyi henkisesti notkea ja 
sosiaalisesti taitava, tuottava, väsymätön ja 
stressinsietokykyinen moniosaaja.

Kertomus maaseudun ruumiillisista 
töistä kaupunkien toimihenkilö- ja teol-
lisuustyöntekijöiksi siirtyvistä suomalai-
sista saa uusia sävyjä, kun tutkijat kerto-
vat, kuinka työntekijöihin ulkoa asetetut ja 
työntekijöiden itseensä kohdistamat odo-
tukset ovat ajan myötä muuttuneet.

-Työpaikkailmoituksien ja johtamisop-
pien perusteella muutos on mullistava. So-
siaalisten taitojen merkitys alkoi korostua 
jo 1960-luvulla. Näiden rinnalle ilmestyivät 
1980-luvulla vaatimukset tuloshakuisuu-
desta ja muutoskyvykkyydestä, kun taas 
2000-luvun ihannetyöntekijää voisi ku-
vata sekä tunneälykkääksi että kilpailulli-
seksi monitaituriksi, tiivistää kirjahanket-
ta johtanut dosentti Ari Väänänen moni-
vuotisen tutkimuksen tuloksia.

Psykologinen ote työhön
Nykyisin työntekijältä toivotaan psyykkis-
tä joustavuutta, tavoitteiden toteutusky-
kyä ja itseohjautuvuutta. 

Joustava moniosaaja korvaa 
hyvän työmiehen
Suomalainen ihannetyöntekijä on kokenut 
huiman murroksen. Vielä sotien jälkeen palkka-
työntekijän prototyyppi oli ruumiillista työtä 
kestävä ammattimies. Tämän päivän 
työmarkkinoilla etsitään ”hyviä tyyppejä”.

Sosiaalista vuorovaikutusta edellyttävät 
asiantuntija- ja palveluammatit, joissa 
tarvitaan myös tunteiden hienovaraisem-
paa huomioon ottoa, ovat yleistyneet. Sik-
si ihannetyöntekijän kuva on entistä mo-
nimuotoisempi. 

Ammattiosaamisen rinnalla työnteki-
jältä odotetaan vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaitoja. Psyykkistä kestävyyttä ja myön-
teistä suhdetta työhön on alettu pitää tär-
keänä tuottavuuden tekijänä. 

Ihanteellisen työntekijän mallin muu-
tosta selittää eritoten palkkayhteiskun-
nan muutos. Elinkeinorakenne joutui ra-

juun murrokseen 1960-luvulta lähtien, eikä 
muutostarve ota laantuakseen. Työnteki-
jät ovat yhä koulutetumpia, ja työvoimaa 
tarvitaan uusilla ammattialoilla. Nämä ke-
hityskulut vaikuttavat jo itsessään työnte-
kijyyden muodonmuutokseen.

Opettajana tunnevalmentaja
Mallin muuttuminen näkyy selkeästi esi-
merkiksi opettajan työssä. Perinteisestä 
maaseutukoulun kansansivistäjästä on tul-
lut tunnevalmentaja. Peruskoulu romutti 
vanhan jaon kansakoulun ja oppikoulun 
opettajiin, myös suhde oppilaisiin muuttui. 
Auktoriteetin valta sai väistyä. Tasa-arvoa 
ja demokratiaa suosivassa koulussa uudet 
kasvatusihanteet korostavat kykyä suostu-
tella ja pitää omat tunteet kurissa.

-Jotkut ihanteet myös hiipuvat. Metalli-
teollisuuden rautakourien miehinen maail-
ma ja sen ideaalit ovat saaneet tehdä tilaa 
tietotekniikan osaajille ja uusille ei-mate-
riaalisille tuotantomuodoille. Uudet toi-
mintakulttuurit ovat astuneet työelämän 
näyttämölle. Neuvottelusta, tiimityöstä ja 
verkostoista on tullut työn arkea yhä use-
ampien kohdalla, kuvailee Väänänen.

joka vastasi tilaisuuden Kuka minut perii -
luennosta ja tarjoiluista. ERTOn lakimiehet 
kertoivat puolestaan työmarkkinoiden 
ajankohtaisista asioista ja aluejärjestöt 
hoitivat käytännön järjestelyt.

Jatkoa luvassa
Ensi vuonna on luvassa alueille ainakin 
puheenjohtajan ja edunvalvontajohtajan 
kiertueet. Myös laki-iltoja voidaan järjestää, 
jos aluejärjestöistä löytyy innokkaita 
järjestäjiä. 

Suomalaisen yhteiskunnan elinkeinorakenne on ollut rajussa murroksessa viimeiset 50 vuotta.
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Olin tuossa hetken aikaa ilman koiraa. 
Tunsin, että jotain puuttui elämästäni. 
Minullahan on aina ollut koira tai koi-
ria. Huhtikuun lopussa haimme Maikun 
kanssa Elinan, joka nyttemmin on 
saanut nimen Ewok, koska 
muistuttaa kuulemma 
sitä Star Wars –hah-
moa. Nuoriso oli 
sen nimen anta-
nut. 

Ujo alku
Alussa oli hie-
man ujoutta 
ja arkailua. Si-
tä kesti noin kol-
me viikkoa. Sitten 
alkoi pikkuhiljaa löy-
tyä griffonin eloisa luon-
ne. Siitä alkaen on sitten ol-
lut vauhtia Hakalantiellä. Sen kä-
vivät kesällä toteamassa Kirre, Jussi ja 
Tarjakin.Kesällä olimme näyttelyssä Kok-
kolassa, Saarijärvellä ja Kuopiossa. Oli 

Voi, Miss Noormarkku,
oot sä ihana!
Kotonani asustaa griffon bruxellois alias 
Elina, alias Eevokki, alias Miss Noormarkku. 
On se ihana epeli! Rivarissani riittää vauh-
tia ja vaarallisia tilanteita. VAU!

ihan kivaa päästä oman koiran kanssa kil-
pailemaan ”missikisoissa”. Miksei sitä aje-
lisi kesällä ristiin rastiin pitkin Suomea, on-
han tämä kiva harrastus. 

Innokas uimari
Valitettavasti ki-

sasimme heinä-
kuun helteis-

sä, mutta ei 
sen annettu 
haitata tah-
tia. Näytte-
lyn jälkeen 
haimme lä-
himmän ui-

marannan ja 
koira pääsi jär-

veen.
Heinäkuun jäl-

keen annoimme turkin 
kasvaa ja alkusyksystä alkaen 

alkoi uuden turkin kasvatus. Trimmasim-
me ja nypimme, jonka takia vierailimme 
kasvattajan luona tiheään tahtiin. Samal-

la tutustuimme Ewokin isään ja äitiinkin. 
Kasvattajan luona sain tietoa tästä minul-
le uudesta rodusta. Nyt tähtäämme Hel-
singin Messukeskuksen näyttelyihin jou-
lukuussa. Samassa turkissa olisi tarkoitus 
vielä käydä Turunkin näyttelyssä tammi-
kuussa. 

Toivottavasti näistä jostain saisimme 
sen ekan sertifi kaatin. Kolme sellaista, niin 
muotovalioarvo olisi meidän ja eka etap-
pi saavutettu.

Elinikäinen harrastus
Koiraharrastukseni on jatkunut koko elä-
mäni ajan. Ensimmäisen puhdasrotuise-
ni ostin vuonna 1982. Rotuna oli shih tzu. 
Seuraavaksi taloon tuli lhasa apso. Sitten 
oli parin vuoden tauko, jonka jälkeen meille 
muutti ensimmäinen rottweiler. Se oli koi-
ra isoilla kirjaimilla ja vaati koulutusta. Nyt 
meillä asuu Eevokki, joten koiran koko pu-
tosi 44 kilosta neljään kiloon. 

Koiraharrastusta suosittelen kaikille, 
joilla ei ole allergiaa. Meidän Ewokista on 
tullut niin siisti, että se ei suostu mene-
mään aidatulle takapihalleni, vaan vaatii 
joka aamu hihnalenkille. Samoin on myös 
iltaisin. Vastapainoksi on Eevokki tuonut 
iloa ja hauskuutta. Sillä on välillä mitä ih-
meellisimpiä temppuja. Esimerkiksi etu-
pihalleni se ei näe mistään, joten se kek-
si mennä suihkuhuoneen kautta saunaan 
ja hypätä lauteille. Etupihaa haukutaan ja 
vartioidaan nyt saunan ikkunasta.

Onhan koirasta omat vaivansakin, mut-
ta se rikastuttaa myös elämää. Päivääkään 
en koiran kanssa viettämistäni päivistä 
vaihtaisi pois.

Teksti: Anne Kivelä 

Tiesitkö, että
Eläkeläisenä 8,50 €:n kuukausimak-
sulla (102 €/vuosi) saat matkavakuu-
tuksen, kalenterin ja  lehden. 

Pääset myös mukaan kaikkiin yh-
distyksen tilaisuuksiin, kuten kevät- 
ja syyskokouksiin sekä erilaisille  jä-
senhintaisille jäsenmatkoille.

Muistathan, että
liitto ja jäsenyhdistys järjestää alu-
eellisia tapahtumia. Osallistumalla 
eri tapahtumiin, hyödynnät maksa-
maasi jäsenmaksua.
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Tervehdys teille omien alojenne asiantuntijat! Talviaika alkoi ja 
kohta on joulu. Pimeys on vallannut Suomen ja mielemme. Sohva 
kutsuu töiden jälkeen ja välipalaksi tulee nautittua suklaata. Mieli 
on maassa ja aamulla ei meinaa jaksaa nousta peiton alta.

Pikkujouluja ja muita joulunajan juhlia on tulossa eikä mi-
kään mahdu päälle. Kuulostaako tutulta? Mitä jos syy ei olekaan 
pelkästään vuodenajassa, vaan voisimme itsekin tehdä asialle 
jotain. Liikunnan ja ravitsemuksen asiantuntijana neuvon: Ylös 
ulos, lenkille ja ruokavalio kuntoon! Edellisessä lehdessä kävin 
läpi pieniä asioita, joilla saa virtaa lisää liikunnan lisäämisellä. 
Nyt otetaan käsittelyyn ravinto.

Olen pitkin syksyä tehnyt asiakkailleni lukuisia ravintoana-
lyyseja ja ruokavalioita. Suurin yhteinen nimittäjä heidän ongel-
miinsa on ollut se, että syödään päivän aikana aivan liian vähän ja 
vääränlaista ruokaa. Sitten kotimatkalla töistä, napataan kaupan 
kassalla hätäpäissään suklaapatukka tai pari. Ilta rampataan jää-
kaapilla ihmetellen, kun mikään ei riitä. Sitten lysähdetään sinne 
sohvalle, kun energiatasot ovat aivan nollissa. Valitettavasti nä-
mä hätäpäissään napsitut suklaat ja seisten syödyt nakit laske-
taan myös – ja juuri ne kertyvät sinne vyötärön seudulle.

Lisää aterioita
Energiatason nostatuksessa lääke numero yksi on: ATERIARYTMI! 
Ja varoituksena, säännöllinen ateriarytmi saattaa aiheuttaa hy-
vänolon tunnetta sekä vyötärönseudun kapenemista!

Miten? No näin: aamiainen - lounas - iltapäivän välipala - il-
lallinen - iltapala. Kamalasti aterioita, mutta ei myöskään kama-
lasti väsytä. Kaikki ateriat eivät ole kooltaan järin suuria. Välipala 
ja iltapala voivat olla hyvinkin pienet. Välipalaksi voi riittää esim. 
banaani tai kourallinen pähkinöitä. Iltapalalla taas vaikka kink-
kusiivu näkkärin ja teen kanssa. Aterioiden kokonaismääränhän 
tietenkin ratkaisee yksilön kulutus ja henkilökohtaiset tavoitteet. 
Nämä ovat yleisohjeita!

Säännöllisen ateriarytmin perusidea on pitää verensokerin 
heilahtelut kurissa. Kun elimistö oppii siihen, että ravintoa saa 
tasaisesti, se saattaa päästää irti varjelemistaan rasvasoluista. 
Tässä on se hoikentava vaikutus. Jos aina vaan kituutetaan päivä 
sillä salaatilla ja pelätään niitä hiilareita, kroppamme luulee, että 
maassamme vallitsee nälänhätä. Elimistö pitää kiinni keräämäs-

tään vararavintovarastosta. Ja me turpoamme ja turpoamme.
Lisäämällä ateriakertoja ja koostamalla ateriat järkevästi, takaam-
me tasaisen energian saannin. Näin aineenvaihdunta ja aivojen-
kin toiminta tehostuu ja on helpompaa toimia taas asiantuntija-
na tai lähteä vaikka perheen kanssa uimaan töiden jälkeen.Läm-
möllä suosittelen kokeilemaan. 

Lautasmalli käytttöön
Ei tarvitse miettiä mitään sen kummempaa, kuin perinteistä lau-
tasmallia: puoletlautasesta kasviksia, neljäsosa lautasesta lihaa, 
kalaa tai kanaa ja neljäsosa lautasesta täysjyvä pastaa, riisiä tai 
perunaa. Ruokajuomaksi vettä tai rasvatonta maitoa/piimää.

Jokaisella aterialla olisi hyvä olla joku proteiinin lähde. Proteii-
ni auttaa pitämään sen nälän pitkään poissa. Aterioiden väli olisi 
hyvä olla noin kolme tuntia.  Useammin syötynä se on naposte-
lua! Ruokarytmin harventuessa verensokerit romahtavat.

Myös juhlapäivinä rytmitys olisi todella tärkeää muistaa. Joulu 
on loistava esimerkki. Kun koko Jouluaatto paastotaan siihen juh-
laillalliseen saakka, ei homma pysy enää hallussa pöytään pääs-
tessämme. Vaikka kuinka syömme itsemme ähkyksi, kutsuvat ne 
lukuisat suklaarasiat ja tryffelitarjottimet meitä koko illan.

Tähän ”mättämiseen” auttavat ne jo neljä aiemmin tasaisin 
väliajoin nautittua ateriaa. Toimii kaikkina juhlapäivinä!

Kun tietokoneeseesi tai autoosi tulee vika, pyydät apua asian-
tuntijalta? Miten on asia itsesi kohdalla, koska viimeksi asiantun-
tija katsoi verenpaineesi tai kehonkoostumuksesi? Säännölliset 
vuosikatsastukset ovat tärkeitä myös sinulle. Ei pelkästään au-
tollesi. Apua saa kun pyytää!

Oikein hyvää joulun odotusta kaikille lukijoille!

                    Heidi

Heidi Kantee on sipoolainen 
koulutettu personal trainer.
www.heidinmukana.fi 

Asiaa hyvinvoinnista ja ravinnosta � Asiantuntijalta

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikal-
lisilta henkilöstön edustajiltamme. Oman 
työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaik-

kiin työsuhteeseesi ja työympäristöö-
si liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön 
edustajamme toimivat liiton ja jäsen-
ten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja laki-
en noudattamista. Meillä on kattava 
henkilöstön edustajien verkosto, luot-
tamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutet-
tuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu 
luottamusmies ja työsuojeluvaltuutet-
tu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat 
kätevästi yhdistyksen toimijoilta.

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n 
jäseneksi liityt samalla myös Toimihen-
kilöliitto ERTOon. Jäsenenä saat tukea ja 
turvaa työelämääsi. Jäsenmaksu on siis 
pieni hinta turvallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,55 % /kk brutto-
palkastasi, kuitenkin enintään 45 €/kk. 

Sen lisäksi, että jäsenmaksulla saat liiton ja 
yhdistyksen palvelut käyttöösi, voit myös 
vähentää sen verotuksessasi. Aloillemme 
opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. Täytä jä-
senhakemuskaavake osoitteessa www.er-
to.fi /liittyminen/liittymislomake/
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Toimihenkilöliitto ERTO ja Logistiikan toimi-
henkilöt. Palvelut työssäoleville jäsenille.

Logistiikan toimihenkilöt    YTK työttömyyskassa

Työehtosopimus

-Liitto neuvottelee työehtojen vähim-
mäistason kuten palkka, ylityö-korva-
ukset, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilös-
tön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta

Lakimiespalvelut

Koulutus ja jäsentilaisuudet

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa

Palvelut työttömälle jäsenelle

Muut jäsenille suunnatut palvelut

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

-Ei palveluja

-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Ei palveluja

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia 
tilaisuuksia

-Ei ole

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

-Ei neuvontaa

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

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

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

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi, 
sisältäen oikeusturvavakuutuksen ja 
tapaturmavakuutuksen

Yksin asuvilla menee useimmilla hyvin-
voinnin mittareilla mitattuna keskimäärin 
muuta väestöä huonommin. Yksin asuvi-
en työllisyysaste on matalampi, tulot pie-
nemmät, suhteelliset asumismenot suu-
remmat ja toimeentulo niukempaa kuin 
erityisesti lapsettomilla pareilla tai kah-
den vanhemman lapsiperheissä asuvil-
la aikuisilla. 

Yksin asuvien kuolleisuus on suurem-
pi, koettu terveys huonompi, psyykkinen 
kuormittuneisuus ja masennus ovat ylei-
siä, toiminta- ja työkyky on huonompi ja 
elintavat ovat epäterveellisemmät kuin 
parisuhteessa asuvilla. Yksin asuvat ovat 
myös keskimäärin yksinäisempiä, heillä on 
vähemmän sosiaalista pääomaa, ja heidän 
elämänlaatunsa on joiltain osin heikom-
pi kuin muilla. 

Yksin asuvia on toimeentulotuen, kun-
touttavan työtoiminnan ja päihdepalvelu-
jen asiakkaissa väestöosuuttaan enemmän. 
Vanhuksilla yksin asuminen lisää laitosasu-
miseen päätymisen riskiä ja asumis- ja ko-
tipalvelujen käyttöä. 

Yksin asuvat asuvat kuitenkin muuta 
väestöä väljemmin ja heillä on enemmän 
vapaa-aikaa. 

Suuret hyvinvointierot 
Hyvinvointierot yksin asuvien välillä ovat 
toisaalta suuret ja ne liittyvät ikään, suku-
puoleen ja työllisyyteen. Esimerkiksi elin-
olot ovat puutteellisimmat työttömillä ja 
eläkeläisillä ja toisaalta nuorimmilla ja van-
himmilla yksin asuvilla. Keski-ikäiset yksin 
asuvat miehet voivat naisia huonommin.

Yksin asuvia yhdistää kuitenkin kak-
si tekijää. He ovat haavoittuvia erilaisil-
le sosiaalisille riskeille kuten sairastumi-
selle tai työttömäksi joutumiselle. Lisäksi 
yksin asuvat joutuvat hankkimaan henki-
löä kohti enemmän esimerkiksi kestoku-
lutustavaroita.

Yksin asuminen on yleisintä eläkeikäi-
sillä; yli kolmannes yksin asuvista on 65 
vuotta täyttäneitä. Toimintakyvyn heike-
tessä kotona asumista tukevien palvelujen 
saaminen voi ehkäistä laitoshoidon tarvet-
ta yksin asuvilla vanhuksilla. Myös kohtuu-
hintaiset pienasunnot ovat tärkeä keino 
edistää yksin asuvien hyvinvointia.  

Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa 
ihmistä. Merkittävän väestöryhmän hy-
vinvointia tutki ensimmäistä kertaa näin 
laajasti  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos .

Miljoona suomalaista 
asuu yksin
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Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on kaik-
kea pyörien päällä liikkuvaa varmuudella 
riittävästi, oli sitten kyse kumi- tai rauta-
pyöristä. Suomalaisetkin pärjäävät tässä 
ainakin yhdellä alalla – asuntoautoilussa.

Suomalaisrintaman laajuus on ihme-
tyttänyt jopa kaikkeen tottuneita ame-
rikkalaisia. Tällä kertaa meitä kiiti man-
tereen nähtävyyksien kimpussa samaan 
aikaan parhaimmillaan 35 autokuntaa. 
Suurin osa viipyi mantereella viisi viikkoa. 
Jäljellä olevat 14 autokuntaa viipyy eteläi-
sissä osavaltioissa lähes jouluun saakka 
matkustaen mantereen poikki Kaliforni-
asta Floridaan.

Raskaat nopeudet ja kulut
Jos amerikkalaiset ihmettelevät suoma-
laisten intoa, suomalaiset puolestaan ei-
vät voi olla hämmästelemättä tämän man-
tereen touhuja. Joka lajiin tuntuu löytyvän 
riittävästi kalustoa, erityisesti tietenkin rek-
koja ja junia. 

Jos maan alta löytyy pienempiä mää-
riä öljyä, pistetään öljynporausauto hom-
miin. Jos taas talo pitää saada paikasta toi-
seen, sujuu sekin kätevästi isolla kuorma-
autolla.

Kun tulee nopeudesta kyse, paikallisil-
la moottoriteillä - Interstateilla - kuorma-
autot edustavat kovinta vauhtia. Oikein 
hirvittää ajatella, mitä polttoainemittari 
näyttää, kun isot rekat painelevat mante-

reen poikki 120-140 km/h lasissa ja varoit-
televat toisiaan LA-puhelimien välityksellä 
puskissa vaanivista Higway Patrolin edus-
tajista. Vielä tänäkään päivänä ei mainos-
taulun takana vaaniva poliisi ole pelkkä 
vitsi. Työaikalainsäädäntökin on erilainen 
kuin Euroopassa, mutta näillä suorilla sel-
kosilla sen jotenkin ymmärtää.

Rauhattomat rekkaparkit
Kummallinen juttu sinänsä ovat isojen tei-
den varsilla sijaitsevat jättikokoiset rekko-
jen levähdysalueet. Sehän on selvää, et-
tä vaikka autot täällä ovatkin hyvin asut-
tavia, tarvitsevat kuskit suihkua, lepoa ja 
ruokaa. Palveluita, joita auton asuinosa ei 
pysty kunnolla tarjoamaan.

Mutta se onkin jo vaikeampi ymmärtää, 
miksi kymmenet isot kuorma-autot käyvät 
säännöllisesti tyhjäkäyntiä levähdysalueil-
la jopa tuntikausia. Nuo alueet ovat sopivia 
myös matkaa tekevien asuntoautoilijoiden 
yöpymiseen. Silloin on hyvä, jos varustei-
siin kuuluvat korvatulpat. Ei tuota tyhjä-
käyntisinfoniaa muuten kestä kukaan. Ei-
kä jatkuvia lähtemisiä ja tulemisia.

Kun sitten on kyse todella isoista logis-
tiikka-asioista, on otettava kohteeksi junat, 
jotka eivät lakkaa hämmästyttämästä suo-
malaisiin ”pätkiin” tottuneita tarkkailijoi-
ta. Tällä kertaa teimme alalla uuden hen-
kilökohtaisen ennätyksen; kahdeksan isoa 
dieselveturia noin 150 vaunun kimpussa, 

pyörien päällä

kolumni

Raskaasta kalustosta ei Yhdysvalloissa ole pulaa. Talon siirtäminen paikasta toiseen sujuu kätevästi isolla kuorma-autolla.

lastina pääasiassa isoja valtamerikontte-
ja kahdessa kerroksessa. Siinä meni pyöri-
en varassa muutama tuhat tonnia samal-
la kertaa parin kilometrin junassa. Tanner 
tömisee ja tasoristeyksessä ehtii keittää 
kahvit, ennen kuin ylämäkeen puuskutta-
va juna on mennyt. Vetureita saattaa ol-
la myös junan keskellä ja perässä työntä-
mässä, jolloin mutkaisen radan kaarteet 
kulkevat kevyemmin.

Olematonta jätelajittelua
Isossa maassa on isot kuviot, mutta yhtä 
asiaa ei kuritettu ja koulutettu eurooppa-
lainen oikein ymmärrä; amerikkalaisen ku-
lutusyhteiskunnan jätteiden kierrätyksen 
olemattomuutta. 

Yleistä on että kaikki tungetaan vain sa-
maan roska-astiaan. Sitten tulee iso mah-
dollisimman automaattisesti toimiva yh-
den miehen roska-auto, heilauttaa jäteasti-
an haarukoilla hytin yli, tyhjentää säiliöön 
ja vie kolistellen jätteet pois. Mihinkähän 
sekin kaikki tavara oikein mahtuu?

Eräissä suuremmissa turistikohteissa 
sentään on joskus järjestetty alumiinipur-
keille, jopa lasille ja muoville omia astioita. 
Yleinen tuhlaavaisuus suorastaan sattuu 
pikkutarkkaan lajitteluun tottuneeseen 
suomalaiseen. Tulee kai taloudellisemmak-
si valmistaa uutta kuin kierrättää vanhaa. 
Varmaan se myös työllistää enemmän?

Peter Geitel
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varapuheenjohtajalta

Jokainen työ on arvokasta

Jokainen on oman työnsä asiantuntija sillä jokaisessa työssä tar-
vitaan käytännön osaamista, johon kouluttaudutaan vain työtä 
tekemällä. Laulaisin Veikko Lavin laulun sanat ”Jokainen ihminen 
on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeä” myös toisin: ”Jo-
kainen työ on laulun arvoinen, jokainen työ on tärkeä…” 

Joskus kuulee sanottavan, että joku tekee arvokasta työtä. It-
se sanoisin, että jokainen meistä tekee, on joskus tehnyt tai tu-
lee joskus tekemään arvokasta työtä. Meidän jokaisen työstä 
muodostuu kokonaisuuksia, joita kutsutaan työryhmiksi, osas-
toiksi, yrityksiksi jne. Yhdessä ne muodostavat lopulta järjestel-
män ja koko yhteiskunnan. 

Muistan ajatuksia herättävän tapahtuman nuoruuteni kesä-
työpaikalta ”marketista”: myyjät ihmettelivät kun siivoojillekin 
jaettiin ”tuotantokahvipaketit”, vaikka heidän mielestään sii-
voojat eivät vaikuta mitenkään myyntiin. Ihmettely sai siivoo-
jat kyyneliin. 

Ajatus kertoi, että on olemassa työtehtäviä joita ei huomaa 
kun ne tehdään hyvin, mutta huomataan jos ne jätetään teke-
mättä. Sama pätee mielestäni lähes kaikilla muillakin aloilla. 
Omalla huolinta- ja kuljetusalallamme kuljetuksen onnistumi-
seen tarvitaan koko ”kuljetusketjun” työpanos ja yhdenkin len-
kin puuttuminen vaikuttaa onnistumiseen. 

Arvostus lähtee omasta asenteesta
”No, ei tämä nyt niin tärkeätä ole” taitaa olla aika tyypillinen sa-
nonta Suomessa. Sanonta ”vaatimattomuus kaunistaa” lienee 
tarkoitettu elämänohjeeksi ja mielestäni oman imagon kaunista-

miseksi. Sitä ei kannat-
taisi ottaa kirjaimelli-
sesti, ainakaan oman 
työn kohdalla. 

Työn arvostus 
on myös itsestä ja 
omasta asenteesta kiinni. 
Tämän päivän työelämässä ovat ”kovat 
arvot” pinnalla ja mielestäni jokaisen olisi hyvä tie-
dostaa oman työnsä tärkeys ja olla sen myötä ylpeä oman työ-
panoksensa arvokkuudesta. Oman arvostuksen myötä työtyyty-
väisyys ja jopa tuottavuus paranee, jolloin jopa työnantajakin on 
tyytyväinen. Lisäarvona oppii arvostamaan myös kaikkien mui-
den työpanosta yhtenä omana osana kokonaisuutta. 

Kun osaamista ei enää tarvita
Meille jokaiselle tulee aika, jolloin tuntuu ettei osaamistamme 
näennäisesti enää tarvita. Tällöin ehkä miettii, oliko kaikki tur-
haa ja olinko korvattavissa? 

Mielestäni mikään työ ei ole koskaan turhaa, mutta ”maail-
ma muuttuu” ja ”pyörät pyörivät eteenpäin”. Silloin voisi ehkä 
suunnata katseen uuteen suuntaan tai kysyä itseltään: ”tarvit-
seeko kaikessa olla aina mukana ikuisesti”. 

Sanoisin, että ”kaikella on aikansa” ja jokainen on ollut omana 
aikanaan oman työnsä asiantuntija, josta kannattaa olla ylpeä.

Jaana Ahokainen, 
varapuheenjohtaja

Olen ehdottomasti eläkeuudistusta vas-
taan. Eläkeiän porrastuksen ansiosta uu-
distus aiheutti omalla kohdallani sen, et-
tä pääsen eläkkeelle yhdeksän kuukautta 
myöhemmin, kuin alun perin piti päästä.

Haluan ehdottomasti lähteä eläkkeelle 
heti, kun vain on mahdollista. Haluan naut-
tia vapaa-ajastani vielä kun terveys ja voi-
mat mahdollistavat rikkaan elämän.

En ole oikein hyvällä mielellä seuran-
nut lehdissä olleita juttuja ihmisistä, jot-
ka ylpeinä kertovat jatkavansa työssäoloa 
vielä 68-vuotiaana. Eräs henkilö kertoi te-
levision keskusteluohjelmassa työskente-
levänsä vielä 70-vuotiaana. Mikäli varsinai-

Säälliseen aikaan eläkkeelle

sen eläkeiän jo aikoja sitten ohittaneet ih-
miset jäisivät eläkkeelle, vapautuisi heidän 
työpaikkansa nuoremmille. 

Olemme kaikki erilaisia. Yksilölliset erot 
fyysisen kunnon ja jaksamisen suhteen 
ovat isoja. Toiset kartuttavat viimeisten, 
jo ylimääräisten työvuosiensa mukanaan 
tuomaa eläkekertymäänsä hymyssä suin. 
Toisille viimeiset työvuodet ennen eläke-
ikää ovat taistelua jaksamisen ja luovut-
tamisen välimaastossa.

Tiedän yrityksen, jossa jouduttiin irtisa-
nomaan kaksi työntekijää YT-neuvottelui-
den kautta. Heidän työpaikkansa olisivat 
säästyneet, mikäli siinä vaiheessa eräs 67-

vuotiaaksi ehtinyt työntekijä olisi ilmoit-
tanut jäävänsä eläkkeelle. Eläkkeelle hän 
jäi lopulta vasta 68 vuoden ja neljän kuu-
kauden ikäisenä.

Toki vanhemmilla työntekijöillä on 
työnantajalle tärkeää osaamista ja asian-
tuntijuutta. Tämän hiljaisen tiedon siir-
tämisen nuoremmille työntekijöille voisi 
aloittaa ennakoiden ja ajoissa. Näin eläk-
keelle voisi lähteä itse virkeänä, kun vie-
lä jaksaa nauttia elämästään, harrastaa 
ja matkustella.

Lähdetään siis kaikki säälliseen aikaan 
eläkkeelle ja jätetään suosiolla työpaikat 
nuoremmille.

Minä ainakin odotan innolla eläkkeel-
le pääsyä ja tulen nauttimaan vapaudes-
tani täysin rinnoin!

Teksti: Leena Wickström
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Viikot 
49 - 04: 210 �
05 - 15: 230 �

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 �
vuorokausi 50 �

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Anne Kivelä, 
puh. 0400 539 994
s-posti: anne.kivela@erto.Þ   

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
Anne Kivelä

Hakalantie 20 as 7
29600  Noormarkku

kirjemerkki

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

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

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenille. 
Työttömät ja eläkkeellä olevat jäsenem-
me saavat 20 % alennuksen halvemmas-
ta viikkovuokrasta. 

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

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Anne Kivelältä, puh. 0400 539 994. 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 pe-

ritään 35 euron peruutusmaksu. 
Niille, jotka eivät saa haluamaansa lo-

maviikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain 
muuta vapaana olevaa viikkoa. Mökki-
vuoron saaneelle ilmoitetaan asiasta kir-
jeitse. Mukana seuraa vuokranmaksulo-
make 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 alueesta osoit-
teesta; www.himos.fi  ja Himoksen alu-
eesta muuten; www.himoslomat.fi . Täs-
tä osoitteesta löytyy myös Himoksen alu-
een kartta.
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Log On -ristikko 4/2014, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.Þ 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.1.2015 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä �sanaristikko�. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 3/14Ristikon 3/2014 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 �  S-ryhmän lahjakortilla
Tuula Aarnio-Welanderia Kangasalta ja Sirpa Uutelaa Mickelspiltomista. Onnea!



Kyllä! Logistiikan toimihenkilöt ry haluaa tarjota 
sinulle ja kollegoillesi vuoden makoisimman kahvitauon. 
Järjestä kakkukahvit työpaikallasi joulukuun aikana ja 
lähetä kuitti meille, niin me maksamme viulut.

Lisätietoja nettisivuiltamme www.logistiikantoimihenkilot.fi
tai suoraan puheenjohtaja Marko Nurmelta, marko.nurmi@erto.fi.

Jaa, että oikein kakku-
kaffet liiton piikkiin?

Kakkukahvit sekä 
erinomaiset jäsenedut 

tarjoaa: 
www.logistiikan-
toimihenkilot.fi

Logistiikan 
toimihenkilöt  
ovat ERTOn

jäsenyhdistys.


