
Unioni
IlmaIlualan unIonI Iau:n jäsenlehtI     

 20.12.2013 

Nro 6

Työttymyyskassat sulautuvat / TES syntyi / SAK:n valtuuston puheita

 Finavia yt-seikkailu  

 2013  



6 • 20132

Levikki 4400
17. Vuosikerta

Julkaisija
Ilmailualan Unioni IAU ry

ISSN 
1795-2840 (Painettu)

1795-343X (Verkkolehti)

Päätoimittaja
Juha-Matti Koskinen
Puh. 040 766 9040

juha-matti.koskinen@iau.fi

Toimitussihteeri
Pekka Kainulainen
Puh. 040 528 8166

pekka.kainulainen@iau.fi

Toimituskunta
Markus Berg 

Reijo Hiltunen
Pekka Hintikka

Arto Kujala
Ari Miettinen

Vesa Suni
Sari Virta

Jyrki Väyrynen

Toimitus
John Stenbergin ranta 6

PL 337
00531 HELSINKI

Fax. (09) 47857 250

Osoitteenmuutokset
Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset 
päivittyvät automaattisesti postiin/
väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen  
perusteella. Muut osoitteenmuutokset 
voi toimittaa mieluiten sähköpostitse 

osoitteeseen iau@iau.fi.

Ilmestyminen
Lehti ilmestyy 2014 kuusi kertaa. 
Ilmestymisaikataulu sivulla 30.

Aineisto
Toimitus ei vastaa pyytämättä lähete-
tyistä aineistoista eikä palauta niitä.

Ulkoasu
Karoliina Ilonoja

Paino
Sälekarin Kirjapaino Oy

Somero

KANSIKUVA:
Osakeyhtiöksi muuttunut viranomaistaho bisnesmaailman-
syntyä ihmettelemässä. 
 
Johdon palkkioita odottivat
Avaruusseikkailu 2001 – Stanley Kubrick 
Piirros – HAL 
Also spracht Sarasvuo – Richard Strauss

SISällyS
6•2013

6 • 20132

3 Pääkirjoitus
4 YT-seikkailu 2013
5 Sovittelu ILTT:n työehdoista alkoi
5 Airpro Oy:n sopimus viedään työtuomioistuimeen
6 Lassila & Tikanoja Oyj:n ja PAM:n valvontakirje IAU:lle
6 Finnairin lentäjät järjestäytyvät Akavaan
7 Lyhyt kääntö

8 Lentoliikenteen palveluihin uusi työehtosopimus

10 Edustajiston syyskokous
12 IAU:n puheenvuoro SAK:n valtuustossa
13 Yrityksiltä odotetaan lisää työpaikkoja
14 Liisankadulta Kaisaniemeen – IRKA:n TK:n lyhyt historia
16 Työttömyyskassan sähköiset palvelut
17 Työttömyysturvaan suunniteltuja muutoksia vuodelle 2014
18 Jukeboksi
21 Raja railona aukeaa
22 Ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomiskynnystä nostetaan
23 Jäsenrekisteriuudistus
24 Joulupukki matkaan jo käy
26 Melkein neljäkymmentä vuotta 
27 Tapaturmien ehkäisemiseksi tavoiteohjelma
27 Kiire lisää tapaturmia
28 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenvakuutus
29 Pakina
30 Kuvakulma
31 Työttömyyskassan päivystysajat vuodenvaihteessa

M
ar

ku
s 

Be
rg

Suurkiitos kuljetusliitoille avusta 
vaikeissa TES-neuvotteluissa.



6 • 2013 3

18. 12.2013

IAU voi olla vuoteen 
kohtuullisen 
tyytyväinen, tosin 
paljon jäi asioita 
keskenkin.
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Vuoden vaihteeseen liittyy aina menneeseen katsominen ja sen arviointi. 
Niin kannattaa tehdä jo siitäkin syystä, että halusimmepa tai emme, käy 
joka tapauksessa sananlaskun ennustuksen mukaisesti ja edestä löytyy 
se minkä taakseen jättää.

Huomattavin tapahtuma ammattiliittojen näkökulmasta oli Työllisyys- ja 
kasvusopimuksen syntyminen lokakuun lopussa. Lentoliikenteen palveluja koskevan 
työehtosopimuksen osalta ehdimme siihen kelkkaan vasta viimeisen kuulutuksen 
jälkeen mutta kuitenkin. Vaikka olisimmekin mieluusti tulleet maaliin pääjoukon 
mukana, oli häntäpään määrätietoisella edunvalvomisella tällä kertaa ainakin se 
merkitys, että LSG Sky Chefs Finlandin noudattamasta työehtosopimuksesta 
ja koko työehtosopimusjärjestelmästä tuli hetkeksi puheenaihe koko maassa. 
Lähestymistapoja ratkaisun tultua oli karkeasti arvioiden kolme. Oli mielipiteitä, jotka 
ymmärsivät kuljetusliittojen tukitoimet ja näkemyksiä, jotka ne tuomitsivat. Sitten oli 
vielä yksi ryhmä, joka periaatteessa hyväksyi tukitoimet, mutta piti niitä liioiteltuina. 
Näille ”väärin sammutettu” -ryhmän edustajille tekisi mieli esittää vastakysymys. 
Olisiko pitkä ja kallis lakko vain ilmailualalla ollut heidän mielestään parempi 
vaihtoehto? Niin tai näin, olisi suotavaa, että jatkossa löytyisivät rauhanomaisemmat 
keinot, joilla ”sopimusshoppailun” aiheuttamilta kiistoilta vältyttäisiin. Tavoitteiden 
ollessa näin erilaiset voi laajasti hyväksytyn mallin löytyminen kuitenkin olla kiven 
takana.

Keskeneräiseksi työksi tältä vuodelta näyttää jäävän Finavian ja Ilmailutietotekni-
set ILTT:n työehtosopimus 319205, jota ei toistaiseksi ole saatu uudistettua. Näke-
mysero koskee edelleen ainoastaan soveltamisalalauseketta. Pitkä prosessi jatkuu 
valtakunnansovittelijan johdolla. Sen verran edistystä on tapahtunut, että osapuo-
let laativat sovittelijan pyynnöstä muistion, josta erimielisyydet mahdollisimman 
yksinkertaisesti käyvät ilmi.

Airpron maapalvelutyöntekijöiden ja Lassila&Tikanojan lentokenttäavustajien 
töiden osalta riidat sovellettavasta työehtosopimuksesta ovat menossa työtuomio-
istuimen käsittelyyn.

Lähes kaikissa muissa yrityksissä ilmailualalla alkoivat Tyka-sopimuksen kriisi-
lausekkeen mukaiset säästöneuvottelut. Luultavinta on, että ne jatkuvat ensi vuo-
delle asti. Toivottavasti asioita käsitellään niissä pöydissä rakentavassa hengessä, 
eikä työehtosopimuskierroksen hampaankoloja kaivellen. 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

JM KOSKINEN

Katsantoja ja arveluita
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 Tapahtumasarja alkoi huhtikuun lo-
pussa. Tuolloin Finavia ilmoitti aiko-
vansa lakkauttaa Tampereen Aitovuo-
ressa sijaitsevan aluelennonjohdon ja 
siirtää sen Helsinki-Vantaalle. Samaan 
aikaan Tampereella alkaneen koko 
henkilöstöä koskeneen yt-menettelyn 
kanssa, käynnistettiin Helsinki-Van-
taallakin lennonneuvontapalvelujen 
yt-neuvottelut. Tätä prosessia perus-
teltiin muun muassa yhteisillä Euroop-
palaisilla ilmatilalohkoilla. Suomeksi se 
tarkoitti pyrkimystä siirtää työt Viroon. 
Myös Helsinki-Vantaalla kutsu koski 
koko henkilöstöä.

Tässä yhteydessä lienee hyvä mainita 
myös lennonvarmistuksen olleen viime 
vuodet kannattavaa liiketoimintaa, jos se 
nyt edes varsinaisesti liiketoimintaa on.

Neuvottelut käyntiin Tampereella..
Yrityksen työntekijät yli liittorajo-
jen kyseenalaistivat heti neuvottelu-
jen alettua voimakkaasti suunnitelman 
tarkoituksenmukaisuuden. Esiin nousi-
vat niin taloudelliset kuin tuotannolli-
setkin kysymykset. Niistä tärkeimpänä 
epäily siitä, onko kriisitilanteita silmäl-
läpitäen järkevää sijoittaa koko len-
nonvarmistuksen kannalta tärkeimmät 
tehtävät samaan tilaan? 

Aluelennonjohdon siirron estämi-
seksi syntyi myös Pro Aitovuori -kan-
salaisliike, jolle tukensa antoivat use-
at Pirkanmaalaiset elinkeinoelämän ja 
politiikan vaikuttajat yli puoluerajojen. 

YT-seikkailu 2013
Finavia on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka 
tehtävä on ylläpitää lentoasemia ja lennonvarmistus-
järjestelmiä Suomessa. Aikanaan se oli osa ilmailuhal-
litusta, josta se liikelaitosvälivaiheen kautta muutettiin 
osakeyhtiöksi. Luonnollisen monopolin toimialallaan 
ovat Finavian strategiset linjaukset toisinaan herättä-
neet ihmetystä. Kuluvan vuoden yt-menettely käy tästä 
esimerkiksi.  

Edelleen työnantajan tavoitteita haittasi-
vat Suomen Lennonjohtajien Yhdistyk-
sen SLJY:n kanssa samaan aikaan käydyt 
työehtosopimusneuvottelut, joissa kysy-
mys aluelennonjohdon tulevaisuudesta 
luonnollisesti nousi pääosaan.    

…ja Helsinki-Vantaalla
Asiat eivät sielläkään edenneet työnan-
tajan suunnitelmien mukaisesti. Len-
nonneuvontatyön siirtäminen ulko-
maille herätti kiusallista huomiota. Lii-
kenteen turvallisuusviraston Trafin 
puhelinpalvelujen ulkoistaminen So-
dankylästä Espanjaan oli ajallisesti vielä 
tuoreessa muistissa. Tästä hankkeesta 
yritys vaivihkaa luopuikin.

Kani hatusta
Molemmat neuvottelut käytiin lop-
puun merkittäviä tuloksia saavutta-
matta. Syyskuussa Finavia ilmoitti pää-
tyneensä kahden aluelennonjohdon 
malliin. Helsinki-Vantaan yksikön ra-
kentaminen aloitetaan Tampereen jat-
kaessa edelleen toimintaansa vanhaan 
malliin. Vuonna 2018 on sitten tar-
koitus arvioida kahden yksikön jatko-
mahdollisuuksia ja jos niitä ei ole, lo-
petetaan Tampere. Tällä päätöksellä 
työnantaja tuli ilmoittaneeksi tuolloin 
käytävien yt-neuvottelujen lopputu-
loksen, joka on yt-lain kannalta varsin 
arveluttavaa. 

Päätöksestä rajattiin kuitenkin ulos 
Tampereella työskentelevät lennonjohto- 

operaattorit, joiden työn tulevaisuus ni-
dottiin yhteen Helsinki-Vantaan lennon-
neuvonnan yt-neuvottelujen tuloksien 
kanssa. Ne olivat päättyneet jo yli kuu-
kautta aiemmin heinäkuussa. Tämäkin 
päätös oli yhteistoimintalain kannalta 
kyseenalainen, sillä erillisten yt-menet-
telyjen yhdistäminen ei tietenkään mah-
dollista lain edellyttämää asioiden kä-
sittelyä. 

Siispä lähes puoli vuotta neuvottelu-
jen päättymisen jälkeen Finavia ilmoitti 
lopulta siirtävänsä lähes koko operaat-
toritoiminnan pois Tampereelta. Tästä 
huolimatta yritys katsoi edelleen voivan-
sa vähentää väkeä myös Helsinki-Van-
taan lennonneuvonnasta. 

IAU:n jäsenet
Liittomme jäsenien Finaviassa enem-
mistö työskentelee lennonvarmistuk-
sen eri teknisissä ja operatiivisissa, ase-
matasovalvonnan ja lennonneuvonnan 
tehtävissä. Nyt yt-seikkailun kohteek-
si joutuneiden osalta päätökset tarkoit-
tivat seuraavaa. Teknisissä tehtävis-
sä Tampereella toimivien tulevaisuus 
jäi avoimeksi vuoden 2018 jälkeisel-
tä ajalta. Sen sijaan kaikki irtisanotuik-
si tulleet lennonjohto-operaattorit ja 
lennonneuvojat ovat IAU:n jäseniä. Jo 
mainittujen yt-epäselvyyksien lisäksi 
selvitettäväksi tulee siis myös, vaikut-
tiko yrityksen ratkaisuihin missä mää-
rin työntekijöiden järjestäytyminen? 
Liitollamme on ollut erimielisyyttä yri-
tyksen kanssa Finavian työehtosopi-
muksen 319205 soveltamisalasta, jos-
sa vaatimuksenamme on ollut sen ulot-
taminen järjestäytymisen perusteella 
koskemaan myös lennonneuvojia ja 
lennonjohto-operaattoreita.     

Sitä mikä oli tämän prosessin tuotan-
nollinen tai taloudellinen anti, ei käytän-
nössä ole mahdollista työntekijäpuolelta 
asettaa tarkasteltavaksi. Sen toivottavasti 
tekee valtion omistajaohjaus. Tässä tapa-
uksessa Liikenne- ja viestintäministeriö.

JM KOSKINEN



6 • 2013 5

 IAU käynnistää oikeustoimet työn-
antajaliitto PALTA:a vastaan. IAU kat- 
soo Airpron työehtosopimuksen ole-
van ristiriidassa liittojen välisen Lento-
liikenteen palveluja koskevan työehto-
sopimuksen soveltamisalamääräyksen 
kanssa.

Sopimuksen soveltamispiirissä ei saa 
tehdä rinnakkaissopimusta ilman alle-
kirjoittaneiden liittojen kirjallista lupaa. 
Koska Airpron sopimus on ulotettu kos-
kemaan maapalvelutehtäviä, PALTA:n 
olisi tullut pyytää sopimuksen solmi-
miseen suostumus myös IAU:lta.

PALTA ei ole näin toiminut. IAU 
otti asian ensimmäisen kerran esille jo 
23.8.2011, saatuaan tiedon PALTA:n 
aikeista uusia Airpron sopimus Pardian 

 Valtakunnansovittelija Esa Lonka 
aloitti Ilmailutietoteknisten työehtoso-
pimuksen uudistamiseksi käytävän työ-
riitalain mukaisen sovittelun perjantai-
na 22.11. Kyseessä on Finaviaa koskeva 
yrityskohtainen IAU:n ja PALTA:n vä-
linen työehtosopimus, jonka edellinen 
sopimuskausi umpeutui 31.8. Sovitte-
lua jatketaan sen jälkeen, kun osapuo-
let ovat laatineet sovittelijalle yhteisen 
muistion työehtosopimuksen uudista-
miseen liittyvistä erimielisistä asioista.

IAU:n tavoitteena on ollut alusta alka-
en saada sopimuksen soveltamisala vas-
taamaan työntekijöiden järjestäytymistä. 
Tarkennusta kaipaa myös nykyinen so-
veltamisalalause. Työnantaja rikkoo si-
tä jatkuvasti ottamalla uudet lennonvar-
mistustekniikan työntekijät muiden so-
pimusten piiriin.

Yt seikkailu 2013 II eli Stasista päivää
 Finavian täysin omistama tytäryhtiö 

Aipro, jonka kanssa IAU:lla on ollut 
pitkään kiistaa lentoliikenteen palvelui-
hin sovellettavasta työehtosopimukses-
ta, kävi Oulun turvatarkastusta koskien 
oman yt-menettelynsä, joka päättyi 
marraskuun 11. päivä.

Sen tuloksena Oulun turvayksikön 
toiminnot tullaan uudelleen järjestele-
mään kahdelle palvelun tuottajalle. Pe-
rusteluissa mainitaan toimintojen laa-
dun varmistaminen epäjatkuvuus- ja 
poikkeamatilanteissa, sekä pyrkimys 
kohentaa taloudellista kannattavuutta. 

Airpro Oy

Sopimus viedään työtuo-
mioistuimeen

Finavia Oyj
Sovittelu IlTT:n 
työehdoista alkoi

Toimintojen uudelleen järjestelyillä tu-
lee olemaan vaikutuksia 5-6 henkilön 
työsuhteisiin.

Epäselvää päätöstä arvioidessa on, ir-
tisanotaanko työntekijät vai tarjotaanko 
heille Airpron yrityskohtaisen sopimuk-
sen tarjoamaa kiristysmallia muuttamal-
la työsuhteet tarvittaessa töihin kutsut-
taviksi? Lisäksi tiedossa ei ole kuinka 
taloudellinen tilanne voi parantua suh-
teelliseen pienessä yksikössä, jos siellä 
toimii useampia yrityksiä? Toisaalta tä-
tä samaa konstia Airpro on jo käyttä-
nyt lentoliikenteen maapalveluissa, jos-

kanssa 1.9.2011 alkaen. Sopimus päättyy 
31.3.2014, mutta PALTA on jatkamassa 
sopimusta tämän jälkeenkin Pardian ja 
JHL:n kanssa.

Asian käsittelyllä työtuomioistui-
messa ei ole vaikutusta työrauhavel-
voitteeseen Airprossa, ellei tuomio tu-
le velvoittamaan yhtiössä noudatettavan 
Lentoliikenteen palveluja koskevaa työ-
ehtosopimusta.

sa saman omistajan ja työnjohdon alai-
suudessa toimii samoissa töissä kaksin 
työehdoin kaksi yritystä. Ja lopuksi onko 
irtisanottavat tarkoitus löytää ”käräytä 
kaveri palvelun” avulla? Se on samoihin 
aikoihin avattu henkilöstölle suunnat-
tu nimetön raportointikanava Kenttä-
vinkki, jolla on tarkoitus saattaa työn-
antajan tietoon operatiiviseen toimin-
taan liittyvät asiat. Mitähän muuta kuin 
ay-toimintaa ne voisivat olla? Kanavat 
poikkeamailmoitusten tekemiseen ovat 
jo olemassa. 
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 Finnairin lentäjien yhdistys Suomen 
Liikennelentäjäliitto SLL järjestäytyy 
Akavaan edunvalvontajärjestö Yksi-
tyisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat 
YTYn kautta.

Lentäjien edunvalvonta on perintei-
sesti ollut yrityskohtaista. Työehtosopi-
mukset tehdään jatkossakin yritystasolla, 
mutta lentäjät hakevat yhteisellä edun-
valvonnalla laajempaa kansallista yhteis-
työtä eri yhtiöiden lentäjien välille.

– Monet lentäjien työhön vaikuttavat 
säädökset, kuten työ- ja lepoajat, perus-
tuvat asetuksiin ja lainsäädäntöön. Näi-
den syntyyn on myös lentäjien tärkeää 

Finnairin lentäjät järjestäytyvät Akavaan
päästä vaikuttamaan. Isompi organisaa-
tio ja lentäjien syvenevä yhteistyö tuovat 
siihen enemmän mahdollisuuksia, sanoo 
Suomen Liikennelentäjien puheenjohta-
ja Sami Rolig.

Jo vuonna 1949 perustettu SLL on 750 
jäsenellään suurin suomalaisista liiken-
nelentäjäliitoista. Aiemmin YTYyn ovat 
jo liittyneet Flybe Airline Pilot Associa-
tion, Liikelentäjät ry ja Norwegian Air 
Shuttle Pilots’ Association Finland NAS-
PA. Nyt YTYyn kuuluu lähes 90 prosent-
tia suomalaisista liikennelentäjistä.

Lentäjät olivat vuosikausia irrallaan 
keskusjärjestöistä eli niin sanottuja vil-

listi järjestäytyneitä. Akava tarjoaa len-
täjille vahvan tuen yhteiskunnallisessa, 
lentoliikenteeseen liittyvässä edunval-
vonnassa.

– Kun näin hyvin edunvalvontaansa 
hoitanut ammattiryhmä kokee tarpeen 
syventää järjestäytymistään, on se merk-
ki myös järjestäytymättömille palkan-
saajille. 2020-luvun työelämä ei ole vie-
lä valmis – ammattiliittoon liittyminen 
on fiksu liike, toteaa Akavan puheenjoh-
taja Sture Fjäder.

 IAU jätti 1.11. ennakkoilmoituksen 
työtaistelusta Lassila & Tikanoja Oyj:n 
lentoasemapalvelujen yksikössä kenttä-
avustajan työtä koskien. Toimella vaa-
dittiin kenttäavustajan työssä nouda-
tettavan jatkossa Lentoliikenteen pal-
veluja koskevaa työehtosopimusta.

Ennakkoilmoituksen mukaisen en-
simmäisen työnseisauksen oli määrä 
alkaa perjantaina 15.11. kello 15. Ilmoi-
tuksen jälkeen L&T ja Palvelualojen am-
mattiliitto PAM vetosivat IAU:hun työ-
taistelun perumiseksi – perustelunaan 
kenttäavustajan työssä noudattava kiin-
teistöpalvelualan sopimus. Asetelma on 
nurinkurinen.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopi-
muksen allekirjoittamalla PAM on sitou-

Lassila & Tikanoja Oyj

L&T:n ja PAM:n valvontakirje IAU:lle

tunut työrauhaan myös kenttäavustaji-
en puolesta, joiden enemmistö kuuluu 
kuitenkin IAU:hun, jolla puolestaan on 
myös kenttäavustajien työhön soveltuva 
työehtosopimus. Vetoomuksellaan työn-
antaja ja PAM pyrkivät estämään kenttä-
avustajien enemmistön mahdollisuuden 
käyttää heille kuuluvaa lakko-oikeutta.

Tapahtumien vuoksi IAU jättää 
L&T:lle ja PAM:lle vaateen, että IAU:n 
jäseniin noudatetaan 1.12.2013 alkaen – 
nykyisen kiinteistöpalvelualan sopimus-
kauden päättyessä – Lentoliikenteen pal-
veluja koskevaa työehtosopimusta.

JM
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Kyselyn mukaan työttömien terve-
yttä sekä työ- ja toimintakykyä tuke-
vat terveydenhuollon palvelut ovat al-
kaneet kiinnittyä työttömien palveluko-
konaisuuteen.

”Yhteistyö terveydenhuollon, TE-toi-
miston sekä sosiaalitoimen välillä on sel-
keästi parantunut. Yhteistyötä on syytä 
jatkossakin tiivistää, koska monet työt-
tömät tarvitsevat samanaikaisesti eri toi-
mijoiden järjestämiä terveyttä, työkykyä 
ja työllistymistä tukevia palveluja.”

Ministeri Huovinen haluaa, että työt-
tömien terveyspalveluja kehitetään jat-
kossakin.

”Työttömien terveyspalvelujen var-
mistaminen sosiaali- ja terveydenhuol-

 KääNTöly

Hy
T

 Peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen on tyytyväinen THL:n 4.12. 
julkaiseman työttömien terveyspalve-
luja koskevan kyselyn tuloksiin.

”On ansiokasta, että kunnat järjes-
tävät työttömien terveystarkastuksia ja 
niihin liittyviä palveluja huomattavasti 
enemmän, kuin vielä muutama vuosi sit-
ten. Terveystarkastusten ansiosta työt-
tömien tilanteita on pystytty kartoit-
tamaan paremmin ja he ovat päässeet 
paremmin tarvitsemiensa palvelujen pii-
riin. Työttömien terveyden edistämisen 
ja sairauksien vähentäminen paitsi lisää 
ihmisten hyvinvointia ja työkykyä, myös 
vähentää kunnalle syrjäytymisestä ai-
heutuvia kustannuksia.”

 Kansaneläkelaitoksen (Kela) amma-
tillisen kuntoutuksen myöntämisedel-
lytyksiä muutetaan niin, että nykyistä 
useampi työikäinen, ja erityisesti nuori, 
pääsee varhaisemmassa vaiheessa am-
matilliseen kuntoutukseen. Kuntou-
tusta myönnettäessä huomioidaan ai-
kaisempaa laajemmin sairauden lisäksi 
myös muut ihmisen elämäntilantee-
seen vaikuttavat asiat. Tarkoitus on eh-
käistä ihmisten siirtyminen työkyvyt-
tömyyseläkkeelle järjestämällä kuntou-
tusta tarpeeksi varhain. Ammatilliseen 

Työttömien terveyspalvelujen kehittämistä 
kannattaa jatkaa

Kuntoutukseen pääsy helpottuu

lon rakenneuudistuksessa on tärke-
ää. Nämä palvelut on syytä huomioida 
myös muissa uudistuksissa, kuten työ-
voiman palvelukeskusten lakisääteistä-
misessä sekä osatyökykyisten työllisyys-
ratkaisuissa.”

Työttömien terveyspalvelujen kehit-
tymiseen ja yleistymiseen on vaikuttanut 
terveydenhuoltolain voimaantulo, joka 
velvoittaa kuntia järjestämään työttömil-
le terveysneuvontaa ja -tarkastuksia. So-
siaali- ja terveysministeriö on ohjeista-
nut kuntia työttömien terveystarkastus-
ten järjestämisessä.

kuntoutukseen pääsee muutoksen seu-
rauksena vuosittain arviolta noin 1 000 
henkilöä nykyistä enemmän.

Lisäksi osatyökykyisten työhön 
paluuta ja työssä jatkamista tuetaan 
pidentämällä osasairauspäivärahakautta 
nykyisestä enintään 72 päivästä 120 
päivään. Osasairauspäivärahan saaminen 
edellyttää, että osa-aikatyöskentelyn 
on suunniteltu kestävän yhtäjaksoisesti 
vähintään 12 arkipäivää.

Työkyvyttömyys- 
eläke lepäämään

 Työkyvyttömyyseläkkeen voi jat-
kossakin jättää työnteon vuoksi lepää-
mään vähintään kolmeksi kuukaudeksi 
ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lepää-
mään jättäminen tarkoittaa sitä, että 
työkyvyttömyyseläkkeen maksu kes-
keytetään työssäolon ajaksi. Jos työssä-
käynti loppuu, työkykyä ei arvioida uu-
delleen vaan työkyvyttömyyseläkkeen 
maksu jatkuu.

Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä ole-
vien työhön paluun edistämistä koske-
van lain säännöksiä muutetaan siten, 
että työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää 
uudelleen lepäämään, kun se on ollut 
maksussa yhden kuukauden.
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 Lentoliikenteen palveluja koskeva 
työehtosopimus uudistettiin valtakun-
nansovittelija Esa Longan 15.11. anta-
man sovintoehdotuksen mukaisesti. 
Ohessa uudistettuun sopimukseen si-
sältyvät sopimuskausi, palkankorotuk-
set sekä muutokset ja lisäykset.
 

SOPImUSKAUSI

Sopimuskausi koostuu kahdesta sopi-
musjaksosta. Ensimmäinen sopimus- 
jakso alkaa 15.11.2013 ja päättyy 
14. 11. 2015. Toinen sopimusjakso al-
kaa 15.11. 2015 ja päättyy 15.11.2016.
 

PAlKANKOrOTUKSeT

ensimmäinen sopimusjakso  
(15.11.2013–14.11.2015):
- Palkkoja korotetaan 15. 3.2014 20 € 
yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja  
korotetaan 15. 3. 2014 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden 
alusta 20 eurolla.
- Palkkoja korotetaan 15. 3. 2015  
0,4 %:n yleiskorotuksella. Työehtosopi-
muksen taulukkopalkkoja, euromääräi-
siä lisiä ja työntekijöiden henkilökoh-
taisia palkkoja korotetaan 15. 3. 2015 
tai sitä seuraavan palkanmaksukauden 
alusta alkaen 0,4 prosentilla.

Toinen sopimusjakso  
(15.11.2015–15.11.2016):
Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontu-
vat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastele-
maan yleistä taloudellista tilannetta, ra-
kenteellisten uudistusten toteutumista, 

Lentoliikenteen palveluihin  
uusi työehtosopimus

työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn 
kehitystä sekä näihin vaikuttaneita te-
kijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvit-
taessa apuna tulo- ja kustannuskehityk-
sen selvitystoimikuntaa ja ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Tarkastelun perusteel-
la työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 
toisen jakson  palkkaratkaisun kustan-
nusvaikutuksesta ja toteutusajankoh-
dasta.

Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuu-
kaudenjakson mukaan. Niillä aloilla, joil-
la sopimuskauden toinen jakso on pi-
dempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, 
palkkaratkaisu suhteutetaan jakson pi-
tuuden mukaan.

Mikäli edellä mainituissa sopimus-
kauden toisen jakson sopimuskorotus-
ta koskevissa työmarkkinakeskusjärjes-
töjen välisissä neuvotteluissa ei päästä 
yksimielisyyteen viimeistään 15. 6.2015, 
työehtosopimuksen osapuolilla on oi-
keus irtisanoa sopimuksensa päättymään 
ensimmäisen sopimusjakson loppuun 
neljän kuukauden irtisanomisajalla.
 

KIrJAUKSeT 
AlleKIrJOITUS-
PöyTäKIrJAAN:

Palkkausjärjestelmän kehittäminen
Liitot asettavat palkkausjärjestelmän  
toimivuutta selvittävän työryhmän, 
jonka keskeisiä kysymyksiä ovat muun 
muassa miten oikeudenmukaisuus, 
kannustavuus, työsuorituksen ja pal-
kan välinen yhteys voidaan ottaa huo-
mioon palkkoja porrastettaessa tai 
muutettaessa tai muutettaessa.

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on 
arvioida ja kehittää palkkausjärjestelmää 
seuraavilla kriteereillä:

Tehtävien vaativuuden arvioinnin tu-
lisi olla yksinkertaisempaa, nopeampaa 
ja ennustettavampaa.

Työkokemusaikaan perustuvan lisän 
osuutta ja muotoa palkkausjärjestelmäs-
sä arvioidaan.

Mahdollisuuksia henkilökohtaisen 
suoriutumisen ja moniosaamiseen pe-
rustuvien palkanosien yhdistämiseksi  
yksinkertaisemmaksi malliksi selvite-
tään.

Työntekijöiden yhdenvertaisuus huo-
mioidaan kehitystyössä.

Työryhmä koostuu PALTA:n ja IAU:n 
sekä työnantajien ja työntekijöiden edus-
tajista niin, että molemmilla puolilla on 
kolme (3+3) edustajaa.

Työryhmän puheenjohtaja valitaan 
työnantajien tai PALTA:n edustajista. 
Työryhmä voi päättää ulkopuolisen kon-
sultaation käytöstä työryhmätyön tuke-
na, mistä aiheutuvista kuluista osapuo-
let sopivat työryhmässä. Työryhmän 
tavoitteena on tehdä esitys työehtoso-
pimusosapuolille uudesta palkkausjär-
jestelmästä ja sen käyttöönoton ajan-
kohdasta vuoden kuluessa sopimuksen 
alkamisesta. Uusi järjestelmä on tavoit-
teena ottaa käyttöön 16 kk:n kuluttua 
sopimuskauden alkamisesta.
 
Vuosilomalain muutos
Vuosiloman siirto-oikeudessa työky-
vyttömyystilanteessa noudatetaan uut-
ta vuosilomalakia. Lain mukainen vuo-
siloman siirto-oikeus koskee vain vuo-
silomalakiin perustuvia vuosilomia. 
Lain ylittävät työehtosopimukseen pe-
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rustuvat loman osat eivät siirry missään 
tilanteessa.
 
Poikkeukselliset taloudelliset 
vaikeudet
Seuraavat määräykset on sovittu osak-
si työehtosopimusratkaisua toimialan 
poikkeuksellisten taloudellisten vaike-
uksien johdosta ja niiden paikallista to-
teutumista tulee edistää jatkuvan neu-
vottelun periaatteella heti tämän työ-
ehtosopimuksen syntymisen jälkeen.

1. Työnantajan ja alueella toimivien 
Ilmailualan Uni-oni IAU ry:n ammatti-
osastojen välillä voidaan solmia työpaik-
kojen ja yrityksen toiminnan turvaami-
seksi määräaikainen sopimus, kun yri-
tys joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin 
vaikeuksiin.

2. Määräaikaiseen paikalliseen so-
pimukseen kirjataan Lentoliikenteen 
palveluja koskevan työehtosopimuk-
sen määräyksistä poikkeavat tai ne kor-

vaavat yrityskohtaiset määräykset. Mää-
räaikaisista poikkeavista työaikajärjeste-
lyistä sovitaan joko pääluottamusmiehen 
tai IAU:n ammattiosastojen ja työnan-
tajan välillä.

3. Sopimus edellyttää Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry:n ja Ilmailualan 
Unioni IAU ry:n hyväksyntää ja se on 
Lentoliikenteen palveluja koskevan työ-
ehtosopimuksen osa.
 

mUUTOKSeT 
TyöeHTOSOPImUKSeN 
määräyKSIIN:

Osa-aikatyöt (11. §)
1. Työntekijöitä voidaan palkata osa-ai-
katyöhön hoitamaan lentoliikenteen tai 
teknisten töiden ruuhkahuippuja.

2. Osa-aikatyöntekijöiden palkkaa-
minen edellyttää, että työnantajan ja 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on 
sopimus osa-aikatyöntekijöiden työeh-
doista. Teknisten töiden osalta osa-aika-
työn käyttämisestä ja työehdoista sopii 
kulloinkin alueella toimiva Ilmailualan 
Unioni IAU ry:n ammattiosasto työn-
antajan kanssa.

3. Ensimmäisen kohdan mukaisissa 
sopimuksissa ei tule sopia muista kuin 
osa-aikatyöhön liittyvistä asioista.
 
Hälytysluontoinen työ (41. §)
1. Työ katsotaan hälytysluontoisek-
si silloin, kun työhöntulosta sovitaan 
työntekijän vapaa-aikana ja työ aloite-
taan sopimista seuraavan 12 tunnin ai-
kana ja ennen seuraavan työvuoron al-
kua. Työ ei ole hälytysluontoista, jos 
esimies on pyytänyt ylityöhön työaika-
na, mutta työntekijä vastaa kyselyyn 
vasta vapaa-aikana. Hälytysluontoinen 
työ päättyy viimeistään normaalin työ-
vuoron alkaessa.
 

Liiton hallitus ylimääräisessä kokouksessa 15.11. käsittelemässä 
valtakunnansovittelija Esa Longan sovintoehdotusta.
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erimielisyyksien 
ratkaiseminen (121. §)
2. Jos jompikumpi osapuoli esittää pai-
kallisia neuvotteluja edellä tarkoite-
tuissa tapauksissa, ne aloitetaan mah-
dollisimman pian, mutta viimeistään 
kahden viikon kuluessa esityksen teke-
misestä. Neuvottelut käydään niin, et-
tä tarpeetonta viivytystä vältetään. Seu-
raavan neuvottelutilaisuuden ajankoh-
dasta sovitaan neuvotteluissa.

3. Paikallisissa neuvotteluissa laadi-
taan kirjalliset muistiot, elleivät osapuo-
let yhdessä toisin sovi. Muistiot allekir-
joittaa kumpikin osapuoli. Muistioissa 
mainitaan erimielisyyden aihe sekä osa-
puolten perustellut kannat. Muistiot laa-
ditaan viimeistään kahden viikon kulu-
essa neuvottelujen päättymisestä.

4. Ellei neuvotteluissa päästä yksimie-
lisyyteen, siirtyy asia liittojen käsiteltä-
väksi. Kumpikin liitto voi saattaa asian 
työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos lii-
tot niin sopivat, voidaan asia saattaa rat-
kaistavaksi myös välimiesmenettelyssä.

5. Jos toinen osapuoli haluaa saattaa 
asian ratkaistavaksi välimiesmenette-
lyssä, tulee siitä ilmoittaa viivytyksettä 
vastapuolelle, jonka tulee puolestaan il-
moittaa joko hyväksyvä tai hylkäävä vas-
tauksensa välimiesmenettelyn käyttämi-
selle mahdollisimman pian, mutta vii-
meistään kahden päivän kuluttua tiedon 
saamisesta.
 
UUdeT 
TyöeHTOSOPImUKSeN 
määräyKSeT:

Paikallisesti sovittavat työaika-
mallit
(3. Luku / Työajat teknisiä palveluja 
tuottavissa yrityksissä / Uusi pykälä)

1. Säännöllisistä työajoista poiketen 
voidaan sopia paikallinen työaikamalli. 
Sopimuksen neuvottelee pääluottamus-
mies yhdessä työnantajan kanssa. Alu-

eella toimiva Ilmailualan Unioni IAU 
ry:n ammattiosasto vahvistaa tehdyn 
paikallisen neuvottelutuloksen ennen 
sen käyttöön ottoa.

2. Työvuoroluettelo julkaistaan nel-
jän viikon välein. Työvuoroluetteloa voi-
daan muuttaa perustellusta syystä jak-
son puolivälissä.

3. Sopimus on voimassa työehtoso-
pimuskauden ajan, ellei toisin sovita. 
Sovittujen työaikamallien käyttöönot-
to koskee pääsääntöisesti kaikkia niitä 
työntekijöitä, joita sen tehnyt pääluot-
tamusmies edustaa.
 

 Kokouksessa käsiteltiin ja pää-
tettiin sääntömääräiset asiat. Kes-
kustelua herättivät eniten vuoden 
vaihteessa tapahtuva Ilmailu- ja 
Rautatiekuljetusalan työttömyys-
kassan IRKA TK:n sulautuminen 
osaksi Julkisten ja hyvinvointialo-
jen JHL:n työttömyyskassaa, sekä 
työehtosopimustilanne ja mainen 
meno muu Finavian ja sen tytär-
yhtiöiden Airpron ja RTG Ground 
Handlingin osalta.  

Kokouksen asiat
Liiton hallituksen puheenjohtaja 
Juhani Haapasaari esitteli liiton 
toiminnan ja talouden suuntavii-
vat tulevalle vuodelle. Siitä todet-
tiin muun muassa seuraavaa.

Jäsentemme ansiotason määrää 
ensisijaisesti reaalipalkkojen taso ja 
työllisyyskehitys. IAU:n osaltaan val-
vomista työehtosopimuksista Len-

toliikenteen palveluja koskeva työehto-
sopimus solmittiin lopulta marraskuun 
puolivälissä keskitetyn Työllisyys- ja 
Kasvusopimuksen mukaisesti.  Sen si-
jaan Finavian ja Ilmailutietoteknisten 
ILTT:n välillä solmittu työehtosopimus 
319205 on edelleen sovitteluvaiheessa.

Työllisyyskehitys on vuoden 2013 ai-
kana ollut kaksijakoinen edellisvuoden 
tapaan. Maapalveluja tuottavien yritys-
ten työvoiman tarve on pysynyt kuta-
kuinkin ennallaan, samaan aikaan kun 
tekniikan palvelujen osalta työllisten 
määrä vähenee edelleen. Tosin lopete-
tun Moottorikorjaamon tiloissa toimi-
va GA telesis Engine Servicesin uudet 
tilaukset ovat hiukan parantaneet tilan-
netta. Finavian ja sen tytäryhtiöiden yt-
seikkailut ovat olleet oma lukunsa. Niillä 
näyttäisi olevan muitakin tavoitteita kuin 
tuotannollisia tai taloudellisia.

Finavian julkaiseman liikennetilas-
ton mukaan kuluvan vuoden 2013 osal-

Edustajiston syyskokous
Edustajisto piti sääntömääräisen 
syyskokouksensa liiton kokoustiloissa 
Hakaniemessä 22.11.2013.

Tilapäiset työvoimajärjestelyt
(3. Luku / Työajat teknisiä palveluja 
tuottavissa yrityksissä / Uusi pykälä)

Työllisyyden turvaamiseksi ja tuotta-
vien toimintamallien löytämiseksi pää-
luottamusmies ja työantaja voivat sopia 
projektikohtaisista tai muista tilapäisis-
tä työvoimajärjestelyistä. Tämän kohdan 
mukaisesti voidaan sopia myös ehdolli-
sia sopimuksia kartoitettaessa uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia.
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ta kaikki indikaattorit osoittivat vaati-
matonta negatiivista kehitystä. Tilastoja 
tarkastellessa voi huomata, että operaa-
tioiden määrän väheneminen ei ole nä-
kynyt samassa suhteessa matkustaji-
en määrässä. Tämä kertoo pikemmin-
kin lentoyhtiöiden kaluston uusimisesta 
kohti järeämpiä konetyyppejä.  Havai-
ta voi myös, että Helsinki-Vantaan koh-
tuullinen tulos peittää alleen jyrkemmin 
vähentyneen liikenteen maakunta-ase-
milla. 

Syyskokouksen asialistaan kuuluu 
myös jäsenmaksusta päättäminen. Lii-
ton osuutta pienennettiin 1,14 prosent-
tiin. Tällä mahdollistettiin se, että jäse-
nen maksettavaksi tuleva kokonaisjä-
senjäsenmaksu säilyi ennallaan. Se on 
siis vuonna 2014 edelleen 1.57 prosent-
tia. Tähän summaan sisältyy lisäksi sa-
mana säilyvä ammattiosastojen toimin-
tansa rahoittamiseen päättämä osa, sekä 
työttömyyskassamaksu, jonka Finanssi-

valvonta vahvistaa vuosittain. Työttö-
myyskassamaksu nousi IRKA:n ja JHL:n 
työttömyyskassojen sulautumisen seu-
rauksena 0.11 prosenttia, ollen nyt 0.28. 
Edelleen edustajisto päätti, että niiden 
IAU:n jäsenten Finaviassa ja Airprossa, 
jotka eivät saa IAU:n osaltansa valvoman 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa, 
pienennetään liiton osuutta siten että 
kokonaisjäsenmaksu puolittuu 0.77 pro-
senttiin määräaikaisesti maaliskuun lop-
puun 2014 asti.  

Edustajisto päätti myös, että kuluvan 
kauden ylijäämää ei siirretä työtaistelu-
rahastoon, vaan se siirretään toiminta-
pääomaan. Näin se on tarpeen vaaties-
sa helpommin vapautettavissa käyttöön 
työtaistelun mahdollisesti sattuessa koh-
dalle.

Aloitteet, kukat ja tuoli
Tällä kertaa ei aloitteita ammattiosas-
toilta tai edustajiston tai hallituksen jä-

seniltä ollut tullut. Siispä edustajistolla 
oli käsiteltävänään vain hallituksen te-
kemiä esityksiä.

Merkkipäiväänsä viettänyttä edus-
tajiston jäsentä Marita Ketonen-Heis-
kaa muistettiin kukkasin ja onnitteluin. 
Historian siipien havinaa oli kuultavissa 
myös siinä, kun IAU:n hallinnossa kaut-
ta aikain pisimpään vaikuttaneelle Nil-
gün ”Nili” Josipoville lahjoitettiin lii-
ton kokoustiloista kalusteiden uusimi-
sen yhteydessä hallituksen hommaama 
tuoli. Siis sama, jolla hän on jo tovin is-
tunut. Tuoli olisi muutoin hinattu hal-
lin kattoon, mutta kenties muut kulje-
tusliitot eivät olisi hankkeeseen suhtau-
tuneet suopeasti ja sen lisäksi Nili jatkaa 
hallituksen jäsenenä samalla tasolla kuin 
muutkin. 

TEKSTI: JM KOSKINEN
KUVAT: ARTO KUJALA

Nili Josipov Notevision förevisar, Marita ja Hapsu.
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 Sitten asiaan. Te lienette seuranneet 
yritykseni lähihistoriaa, sitä kuinka on-
nistuimme torjumaan työnantajamme 
yksipuolisen yrityksen vaihtaa työeh-
tosopimuksemme.

Kertaan lyhyesti. Pitkin alkuvuot-
ta 2012 yritti Finnair myydä cateringi-
aan Lufthansan omistamalle LSG Sky 
Chefsille. Lufthansan investointikiellon 
vuoksi muuttui kauppa yritystoiminnan 
vuokraamiseksi saman vuoden elokuus-
sa. Yritykset tiedottivat työntekijöitä si-
ten, että kaupalla ei ole vaikutuksia työ-
ehtoihin. Se pikku yksityiskohta heiltä 
unohtui mainitsematta, että vuoden ku-

Hyvä SAK:n valtuusto ja puheenjohtajisto, läsnäolijat, 

Olen Reijo Hiltunen Ilmailualan Unionista, tarkemmin  
LSG Sky Chefs Finlandin pääluottamusmies. Ette 
varmaankaan aavista mistä aion puhua?

Ennen sitä, haluan kuitenkin välittää edustamieni 
työntekijöiden puolesta enemmän kuin sydämellisen 
kiitoksen erityisesti AKT:lle, PAU:lle, Merimies-
Unionille, Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistykselle, 
Rautatievirkamiehille, Veturimiehille ja 
Elintarviketyöläisten liitolle, ja muillekin, jotka ovat 
sympatiaa osoittaneet.
Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos!

luttua, syyskuussa 2013, LSG 
ilmoitti järjestäytyneensä uu-
delleen ja marraskuun alusta 
yksipuolisesti muuttavansa 
työehdot totaalisesti.  

Tätä – kuten kaikkialla ko-
rostetaan – laillista hanket-
ta, ryhdyimme, kuten myös 
on syytä korostaa – vastusta-
maan laillisin keinoin.

Menestyimme siinä ja nyt 
työehdot määräytyvät edelleen työnte-
kijöitä edustavan liiton solmiman työ-
ehtosopimuksen mukaisesti. Siis työn-
tekijäjärjestön, joka kykenee työrauhan 
takaamaan. 

Ilman hyvää järjestäytymistä meillä ei 
olisi ollut mitään mahdollisuutta.

Minulta on kysytty, miksi emme yrit-
täneet juridisesti päästä samaan loppu-
tulokseen? Vastaus on helppo. Toivon, 
että kaikki tässä salissa ymmärtävät min-
kälaisen henkisen paineen alla nämä 480 
edustettavaani olivat tämän yli kahden 
kuukauden ajan. Minunko olisi pitänyt 

mennä kertomaan heille, että homma on 
kaikissa tapauksissa hyvän korvauksensa 
saavien juristien hallussa ja että vastaus 
tulee sitten aikanaan ja jos se on meille 
epäedullinen, niin kenties voimme yrit-
tää joskus myöhemmin uudestaan.

Siinä varjonyrkkeilyssä olisivat jä-
senet häipyneet. Eivät toisiin liittoihin, 
vaan pettyneinä ja petettyinä Loimaan 
kassaan. Eikä silloin minun puheillani tai 
heidän oikeaan liittoon ohjaamisellani 
olisi ollut paljonkaan merkitystä. 

SAK:lainen ay-liike on laillisuuslii-
ke, mutta pitää sen olla taisteluliikekin.

Muuten voimme säästää jäsentemme 
aikaa ja lähetellä juhlapuheemme toisil-
lemme sähköpostilla ja vastata niihin la-
kialoitteilla, jotka eduskunta sitten kul-
loistenkin voimasuhteiden mukaan sää-
tää. 

Liittojen ensisijaisen työn pitää suun-
tautua työntekijöiden aktivoimiseen jä-
seniksi, sitten työ- ja palkkaehtojen tur-
vaamiseen ja vasta sitten käydä ylätason 
yhteiskunnallista keskustelua. Jos vie-
raannutamme jäsenet luotamme, niin 

IAU:n puheenvuoro SAK:n 
valtuustossa
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yhteiskuntapoliittiset kannanottomme-
kin menettävät merkityksensä.

Toinen kysymys, johon olen paljon 
vastannut, kuuluu: Kuinka järjestäyty-
misasteenne on sitten noin hyvä?

Tärkein syy lienee edunvalvojien ja 
ammattiosaston sinnikäs jalkatyö sekä 
läsnäolo vuosikymmenten ajan. Mitään 
merkittäviä jäsenhankintakampanjoita 
meillä ei kai koskaan ole ollut.

Toinen syy on varmaankin kohtuul-
lista tyytyväisyyttä nauttiva työehtoso-
pimus. Sitä on arveltu jossakin ”vanhoi-
na hyvinä aikoina” neuvotteluksi.

On syytä kuitenkin huomauttaa, että 
Lentoliikenteen palveluja koskeva työeh-
tosopimus on ollut yleissitova vuodesta 
1999 lähtien. Sen noin 130 pykälästä yli 
30 on työntekijäpuolen aikaansaannos-
ta vuoden 2007 jälkeen.

Suunnilleen saman ajan, vain hiukan 
pidempään, on kestänyt Finnairin töi-
himme kohdistama määrätietoinen ul-
koistus- ja ulosliputuskampanja.

Pois lukien osa-aikatyötä ruuhka-
huippuihin kohdistava pykälä, ovat so-
pimukseemme tänä aikana tulleet kaik-
ki alihankintaa, vuokratyötä, epätyypil-
lisiä työsuhteita rajoittavat määräykset, 
kuin myös työntekijöiden asemaa kilpai-
lutilanteessa suojaava määräys.

Edelleen siihen on tullut ikääntynei-
den työntekijöiden työtaakan huomioi-
minen ja pitkään palvelleiden lomaoi-
keuden paraneminen ja muuta sellaista.

Catering -työntekijöille ja heidän jär-
jestäytymiselleen erityisen merkityksel-
linen oli alimpien palkkaluokkien pois-
taminen 2010. 

Eli ei todellakaan. Emme olisi ”van-
hoina hyvinä aikoina” kyenneet saamaan 
läpi näitä uudistuksia. Emme olisi silloi-
sen tietoisuutemme kuplassa ollessam-
me tajunneet edes yrittää.

Silloin keskityimme enemmän – ku-
ten välillä tuntuu, että SAK:n liitot nyt 
– eripuraiseen, eturyhmien toissijaisten 
pyrkimysten ajamiseen jäsenten edun-
valvonnan kustannuksella.

 SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ar-
vioi, että Suomella on hyvät mahdolli-
suudet kasvun, työllisyyden ja kilpai-
lukyvyn parantamiseen. Askel kohti 
parempaa otettiin Lylyn mukaan työl-
lisyys- ja kasvusopimuksella.

- Yksinomaan palkansaajien harteille 
tätä työtä ei kuitenkaan voi sälyttää. 
Myös yritysten on kannettava vastuu-
ta. Työntekijät ovat sitoutuneet maltil-
lisiin palkankorotuksiin paitsi talousti-
lanteen vuoksi myös, jotta yritykset työl-
listäisivät lisää ihmisiä, Lyly totesi SAK:n 
valtuustossa Kiljavalla.

SAK:n puheenjohtaja muistuttaa, että 
vaikka ennätykselliset 93 prosenttia pal-
kansaajista on tulopoliittisen ratkaisun 

SAK:n Lyly:

Yrityksiltä odotetaan lisää työpaikkoja
piirissä, työnantajaleiristä on heti sopi-
muksen allekirjoittamisen jälkeen alka-
nut kuulua narinaa.

- Sopimuksen ulkopuolelle jääneet 
ovat hakeneet ratkaisujaan laillisin kei-
noin. SAK ajoi ilmailusektoria – yhdes-
sä liittojen kanssa – mukaan keskitet-
tyyn sopimukseen, mutta työnantajien 
mielestä ala voi jäädä ulkopuolelle. Kan-
nattaakin pitää pää kylmänä ja arvioi-
da koko kierrosta vasta, kun se on käy-
ty loppuun.

Lyly painottaa, että työllisyys- ja kas-
vusopimuksessa sovittiin myös, että työ-
markkinaosapuolet aloittavat neuvotte-
lut neuvottelujärjestelmän kehittämises-
tä.

- Näissä neuvotteluissa mahdollisiin 
epäkohtiin voidaan puuttua puolin ja toi-
sin, mutta nyt mennään voimassa olevi-
en säädösten mukaan.

Eläkeneuvotteluihin lähdettäessä 
SAK:lla on kolme tavoitetta: nuorille 
annetun eläkelupauksen lunastaminen, 
ikääntyvien työntekijöiden aseman tur-
vaaminen ja työurien pidentäminen pa-
rantamalla työelämän laatua.

Lyly tähdentää, että eläkeuudistus on 
kokonaisuus. Siitä on neuvoteltava ja sen 
lopputulosta on tarkasteltava kokonai-
suutena.

- On tärkeää huomata, että kunkin 
meistä eläketurva rakentuu työuran mu-
kaan.

Ilmailualalla ei sellaiseen enää ole va-
raa ja niinpä alan liittojen toiminta ja nii-
den yhteistyö, jopa yli keskusjärjestöra-
jojen, on viime vuosina lupaavasti tii-
vistynyt.

Jäsenmäärät ovat alan muutoksesta ja 
työntekijöiden kovasta kohtelusta huo-
limatta kasvaneet ja jäsenten tietoisuus, 
sekä kiinnostus ay-asioita kohtaan hui-
masti lisääntynyt. 

Samanlainen kehitys on SAK:n val-
tuuston syytä linjata keskusjärjestöm-
me tavoitteeksi – ja sitten toteuttaa se.   

Reijo Hiltusen puhe SAK:n valtuustossa 
21.–22.11.2013.
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 Otsikon mukaisesti voisi kuvata mat-
kaa, jonka Ilmailu- ja Rautatiekuljetus-
alan Työttömyyskassa IRKA TK kulki 
historiansa aikana. Maantieteellisesti 
matka ei ollut pitkä, mutta merkittä-
vä. IRKA:n perustamisen aikaan 1963 
siihen kuului noin hieman yli kolme-
tuhatta jäsentä ja nyt kun se vuoden 
vaihteessa on tulossa matkansa pää-
hän, noin kuusitoistatuhatta jäsentä. 
Matkan varrella työttömyyskassala-
ki muuttui lukuisia kertoja ja ihmiset 
niin kassassa kuin asiamiespiireissä – 
liitoissa – myös. Perustettaessa ja vie-
lä näihin päiviin asti IRKA oli kaikin 
tavoin, myös taloudellisessa mielessä, 
erinomainen vaihtoehto asiamiespii-
reilleen hoitaa jäsentensä työttömyys-
turva. Se perustettiin aikoinaan, koska 
haluttiin työttömyyskassa, jossa asia-
miespiireinä olisi kuljetusalojen työn-
tekijäyhteisöjä, joiden järjestämisalu-
eella on pieni työttömyys. Työttömyys-
kassamaksua määriteltäessä nimittäin 
otetaan huomioon maksetut etuudet, 
sekä ennustetaan tulevan vuoden työt-
tömyystilannetta. Tämän jälkeen lähe-
tetään Finanssivalvonnalle esitys tule-
van vuoden kassamaksusta, jonka he 
joko hyväksyvät, tai hylkäävät. 

miksi näin ei voitu jatkaa?
IRKA:n asiamiespiireinä loppuvai-
heessa olivat IAU, Veturimiesten Liit-
to, Rautatievirkamiesliitto, Tulliliitto, 
Vankilavirkailijainliitto ja entinen Rau-
tatieläisten Liitto, nykyiset Raideam-
mattilaiset. 

Liisankadulta Kaisaniemeen 
– IRKA TK:n lyhyt historia

Joitain vuosia sitten liittoyhteisöissä 
alettiin keskustella suurenpien koko-
naisuuksien luomisesta. Meillä puhut-
tiin ”kuljetusalaliitosta” ja palvelupuo-
len sektorilla oli menossa myös yhdis-
tymisiä.

Aikaisemmin IRKA:n toiminnasta 
olivat jääneet jo pois Meri- sekä Raja-
vartijat.  Raideammattilaiset ilmoittivat 
2011, että he ovat solmineet sulautumis-
sopimuksen JHL:n kanssa, joka toteute-
taan vuoteen 2014 mennessä. Siihen as-
ti he saavat päättää työttömyyskassan, 
johon kuulua. Tällä välin oli myös työt-
tömyyskassalaki muuttunut siltä osin, 
että nykyisin kassalla katsotaan olevan 
edellytykset toimia ja saada valtio osuu-
det, jos siinä on vähintään 8000 jäsen-
tä. IRKA:ssa oli tuolloin karkeasti ottaen 
17 000 jäsentä, joista Raideammattilaisia 
oli noin 9 000. Näiden tietojen valossa 
kassan hallitus aloitti kartoituksen, jos-
sa etsittiin eri vaihtoehtoja toiminnan 
jatkamiselle.  Jäsenmäärän puolesta oli-
simme voineet jatkaa juuri ja juuri toi-
mintaamme vanhalta pohjalta. Tosin 
huomioiden se seikka, että kun puolet 
maksajista katoaa, olisi se vaikuttanut 
myös kassamaksuun ensi vuoden alusta 
korottavasti ja sitä myötä lisäävästi myös 
kokonaisliittojäsenmaksuun.

Tämän vuoden loppuun pystyimme 
säilyttämään kassamaksun varsin mal-
tillisena, vaikka ilmailualalla ja rautatie 
puolella onkin parin viime vuoden ai-
kana ollut massiivisia irtisanomisia. Tä-
mä onnistui sen ansiosta, että vararahas-
tomme, tuttavallisemmin ”puskuri”, oli 

parempina aikoina katettu.  Tästä syys-
tä Finanssivalvonta hyväksyi meille nol-
la- tai hieman alijäämäisenkin budjetin. 
Työttömyyskassalaki nimittäin edellyt-
tää, että vararahaston täytyy olla vähin-
tään 100 prosenttia ja enintään 400 pro-
senttia. Jos näin ei ole, niin täytyy alkaa 
välittömiin toimenpiteisiin sen kasvat-
tamiseksi. 

Samaan aikaan IRKA:n asiamiespii-
reinä oli myös liittoja, joilla työttömyys-
aste oli lähes nolla. Eikä heidän kannal-
taan olisi ollut tarkoituksenmukaista 
kattaa vararahastoa alituisesti kasva-
villa kassamaksuilla. Asiamiespiirit siis 
päättivät tehdä asiassa omat ratkaisunsa. 
Tämän jälkeen ensi vuoden alusta kas-
san itsenäinen toiminta ei enää olisi ollut 
mahdollista taloudellisesti, eikä muuten-
kaan, joten jäljelle jääneen IRKA:n su-
lautuminen Julkisten ja hyvinvointialo-
jen työttömyyskassan, JHL TK:n, kans-
sa oli paras vaihtoehto.

IAU:n asiamiespiirin osalta selvitet-
tiin muutkin vaihtoehdot. Mutta hiukan 
samoin kuin IRKA:n perustamisen ai-
koihin, jolloin sinne ei kaikkia hakijoi-
ta kelpuutettu, suhtauduttiin meihinkin 
kriittisesti kassamaailmassa, tiedustel-
lessamme sulautumisvaihtoehtoja. Oli 
toki muitakin syitä lopulliseen ratkai-
suumme, kuten ammattirajoituksia. 

JHL:n työttömyyskassan kanssa käy-
dyt alustavat neuvottelut vaikuttivat lu-
paavilta ja itse sulautumista aloimme to-
sissamme valmistella syksyllä 2012. 
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 Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan työttö-
myyskassa (IRKA) sulautuu 1.1.2014 alkaen 
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyys-
kassaan. 

 IRKA:n työttömyyskassan toimisto ja 
e-asiointi on suljettu 18.12.2013 alkaen 
IRKA:n maksatusjärjestelmän konversion 
vuoksi. Maksatusjärjestelmä (JHL) on käy-
tössä 2.1.2014 alkaen.

 JHl:n työttömyyskassa maksaa nykyis-
ten IrKA:n jäsenten kaikki hakemuk-
set, jotka ovat saapuneet 18.12.2013 
jälkeen, mikäli hakujakso koskee vuot-
ta 2013. 

 IRKA:aan lähetetty kirjeposti ohjautuu 
18.12.2013 jälkeen JHL:n työttömyyskas-
saan.

 IRKA työttömyyskassan nykyisistä asia-
miespiireistä siirtyvät 1.1.2014 lukien  

JATTK – työttömyyskassan jäseniksi alla 
olevat asiamiespiirit: Tulliliitto ry:n, Van-
kilavirkailijain liitto ry:n ja Veturimiesten 
liitto ry:n jäsenet 

 Kun hakujakso koskee vuotta 2014, mak-
saa etuuden JATTK-työttömyyskassa yllä 
olevien asiamiespiirien jäsenille.

  JHL:n työttömyyskassaan jäävät sulau-
tumisen jälkeen jäsenet seuraavista liitoista 
ja asiamiespiireistä:
Raideammattilaisten Yhteisjärjestö JHL ry
Ilmailualan Unioni IAU ry
Rautatievirkamiesliitto ry (RVL)
Kassan yksilöjäsenet

 JHL:n työttömyyskassa lähettää 2.1.2014 
tuleville JHL:n työttömyyskassan jäsenil-
le kirjautumistunnukset eli jäsennumeron 
työttömyyskassan sähköiseen asiointiin, 
eWertti Nettikassaan. 

mikä sitten muuttuu?
Suurin muutos yksittäisen kassan jä-
senen kannalta on varmaankin se että 
henkilökohtaista kasvotusten tapahtu-
vaa palvelua ei edunsaajien suuren lu-
kumäärän vuoksi JHL työttömyyskas-
sassa ole.  Yksilöllistä ja ohjattua apua 
saadakseen on jäsenen soitettava kas-
san puhelinpalveluun. Muuten asiointi 
tapahtuu sähköisesti. Palvelun sujumi-
seksi lähetetään kaikille jäsenille kas-
sasta postia, joka sisältää uudet salasa-
nat ja ohjeet, joilla voi kirjautua tutus-
tumaan kassan jäsensivujen tarjontaan. 

Uudessa toimintatavassa tulee var-
masti työttömyyskassan puoleen kään-
tyvillä jäsenillämme olemaan totuttele-
mista, mutta toivottavasti kaikki sujuu 
suunnitelmien mukaisesti.

mikä päättyy?
Vielä keväällä Taloussanomat kirjoitti, 
että työttömyyskassoista parasta pal-
velua saa IRKA:sta, jossa käsittelyajat 
ovat vain kaksi päivää. Tämä vain al-
leviivaa sitä, että nyt tehty päätös oli, 
vaikkakin oikea, mutta myös surulli-
nen. Asioiminen Kaisaniemen toimis-
tossa oli ihmisläheistä ja kassan hen-
kilökunnan ammattitaito korkealla 
tasolla. Sen tulokset näkyivät paitsi hel-
pottuneina edunsaajina, myös siinä että 
henkilökohtaiset kontaktit asiamiespii-
reihin säilyivät lämpiminä läpi vuosien.  

Haluan esittää sydämellisen kiitok-
seni kassan henkilökunnalle, sekä sen 
hallitukselle, erittäin hyvässä hengessä 
ja tyylikkäästi loppuun tehdystä työstä. 
Ikävintä tietysti on, että tiivis työyhtei-

sö joudutaan hajottamaan juuri silloin 
kun on tunne, että meiltähän tämä käy.

Päällimmäisenä on haikeus. On kuin 
joutuisi luopumaan pienestä perheyri-
tyksestä. Sellaisesta, jossa jaettiin niin 
asiakkaiden kuin toimistonkin surut ja 
murheet – ja naurettiin myös yhteisil-
le jutuille.

Todettakoon vielä, että juuri tätä 
juttua kirjoittaessa julkaistiin tutkimus 
SAK:laisista työttömyyskassoista. Siitä 
kävi ilmi, että IRKA oli kassoista vakava-
raisin ja käsittelyajoiltaan nopein ja hy-
vänä kakkosena tuli JHL:n kassa.

JUHA GRUNdSTRöM 
IRKA TK:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

 JATTK-työttömyyskassan e-asiointiin kir-
jaudutaan pankkitunnuksilla.

 Noudata nykyistä hakujaksoasi kassan 
vaihtumisesta huolimatta.

 Meneillään olevien vuorotteluvapaiden 
maksu siirtyy uudelle kassalle ilman hakijan 
toimenpiteitä. 

ILMAILU- JA RAUTATIEKULJETUSALAN TYöT-
TöMYYSKASSA
Tiedote 11.11.2013

 JHl Työttömyyskassan yhteystiedot
postiosoite: Julkisten ja hyvinvointialojen 
työttömyyskassa, PL 100, 00531 HELSINKI
Fax. 010 770 3235
www.jhl.fi/tyottomyyskassa

TIedOTe IlmAIlU- JA rAUTATIeKUlJeTUSAlAN TyöTTömyySKASSAN ASIAKKAIlle
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Internet-sivut
Työttömyyskassamme sivut löydät in-
ternetistä osoitteesta www.jhl.fi/tyot-
tomyyskassa. Sieltä löydät tietoa ja oh-
jeita tilanteisiin, jos jäät työttömäksi tai 
sinut lomautetaan.  Myös vuorottelu-
vapaata suunnitteleva löytää sivuilta 
tietoa vuorotteluvapaasta ja -korvauk-
sesta.  Työnantajia varten työttömyys-
kassan sivuilta löytyy ohjeita palkkato-
distusten kirjoittamiseen sekä niiden 
lähettämiseen. 

Helppokäyttöinen laskuri avustaa si-
nua jos haluat laskea päivärahasi määrän 
tai katsoa paljonko mahdollinen osa-ai-
katyöstä saatava palkka vaikuttaisi päi-
värahan määrään.   Päivärahan haki-
jat voivat sivuilta tarkistaa reaaliaikai-
sen käsittelytilanteen, josta selviää minä 
päivänä saapuneita hakemuksia kassas-
sa sillä hetkellä käsitellään ja näin saa-
da tietoa myös oman hakemuksen kä-
sittelyajasta. 

eWertti Nettikassa
Työttömyyskassan sivuilta pääset kir-
jautumaan eWertti Nettikassaan joka 
on työttömyyskassan sähköinen asioin-
tipalvelu internetissä.  Kirjautua voit si-
sään miltä tahansa tietokoneelta, jossa 
on internetyhteys vuorokauden ajasta 
riippumatta. Sisään kirjaudutaan omal-
la jäsennumerolla. 

eWertti Nettikassassa pystyt selaile-
maan omia tietojasi ja katsomaan oman 
hakemuksesi käsittelyvaiheita.  Palvelus-

Työttömyyskassan sähköiset 
palvelut
Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan työttömyyskassa sulautuu 1.1. 2014 alkaen Julkisten ja 
hyvinvointialojen työttömyyskassaan, kuten edellisellä sivulla kerrottiin. 
JHL:n työttömyyskassa lähettää 2.1.2014 tuleville JHL:n työttömyyskassan jäsenille 
kirjautumistunnukset eli jäsennumeron työttömyyskassan sähköiseen asiointiin, eWertti 
Nettikassaan. Kassan jäsenillä on käytössä monipuoliset sähköiset palvelut.

sa voit lähettää sähköisesti ensimmäisen 
päivärahahakemuksesi ja siihen tarvit-
tavat liitteet. Jatkossa voit lähettää myös 
jatkohakemukset suoraan eWertti Net-
tikassan kautta, jolloin päivärahan mak-
su on nopeampaa ja hakeminen vaivat-
tomampaa.

eWertissä voit lähettää käsittelijöille 
viestejä ja kysymyksiä. Palvelun kautta 
pääset lukemaan myös vastaukset ky-
symyksiisi. Tämä on turvallinen tapa 
viestiä kassan kanssa toisin kuin suo-
raan kassan sähköpostiin lähetetyt ky-
symykset, joihin ei tietosuojasyistä voida 
vastata mikäli kysymykseen liittyy arka-
luonteisia tai salassa pidettäviä tietoja.  

Palvelussa voit selailla maksujasi ja 
päätöksiäsi. Pääset tarkistamaan myös 
paljonko olet käyttänyt tukipäiviäsi. 
Kaikki työ- ja elinkeinotoimiston työt-
tömyyskassalle lähettämät lausunnot on 
luettavissa eWertti Nettikassan kautta.  

eemeli Puhelinkassa
eEmeli puhelinkassa on käytössäsi kel-
lon ympäri numerossa 010  190  300. 
Soittamalla numeroon saat tietoosi 
kassan yleisen käsittelytilanteen ja neu-
voja yleisimpiin kysymyksiin 

Palveluun tunnistaudutaan omalla 
jäsennumerolla ja henkilötunnuksella. 
Palveluun tunnistautumalla saat tiedon 
oman päivärahahakemuksesi käsittely-
tilanteesta, seuraavan päivärahasi mak-
supäivän ja jo maksettujen päivien lu-

kumäärän.  Voit jättää myös kokonaan 
työttömän tai lomautetun jatkohake-
muksen helposti puhelinkassan kaut-
ta, jolloin myös maksaminen nopeutuu.

Samaan puhelinnumeron soittamal-
la voit myös asioida henkilökohtaisessa 
asiakaspalvelussa arkisin klo 9–15 väli-
senä aikana. 

liitteiden lähetys-palvelu 
Liitteiden lähetys-palvelun kautta voit 
lähettää sähköisiä liitteitä työttömyys-
kassalle ilman erillistä sisäänkirjautu-
mista. Tämä mahdollistaa sähköisten 
liitteiden lähettämisen myös esimer-
kiksi palkanlaskijoille.  Palvelu toimii 
työttömyyskassan nettisivujen kautta 
ja pääset siihen kohdasta ”Hakemus-
liitteet”. 

Palvelu on suojattu SSL-tekniikalla, 
joten tavalliseen sähköpostiviestiin ver-
rattuna sen käyttäminen on monin ker-
roin turvallisempaa. Se on myös sähkö-
postiin verrattuna nopeampaa, koska 
liitteet siirtyvät automaattisesti järjes-
telmään ja ovat lähes heti käytettävis-
sä toisin kuin sähköpostin kautta lähe-
tetyt liitteet. Liitteitä voi lähettää pdf-, 
tiff- tai jpeg-muotoisina tiedostoina ja 
yhden lähetettävän tiedoston koko voi 
olla korkeintaan 2 Mt. 
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 Soviteltuun päivärahaan on tulossa 
suojaosa, jonka ylittävät tulot vaikut-
tavat päivärahan määrään. Suojaosa on 
neljän viikon hakujaksolla 279 euroa ja 
kuukaudessa 300 euroa. Soviteltu päi-
väraha voi lapsikorotuksineen olla yh-
dessä työtulon kanssa enintään ansio-
päivärahan perusteena olevan palkan 
suuruinen. Nykyisellään se on voinut 
olla 90 % tuosta määrästä. Suojaosaa ei 
tule vuorottelukorvaukseen, vaan muu-
tos koskee ainoastaan työttömyyspäi-
värahaa.

Ansiopäivärahan edellytyksenä ole-
va työssäoloehto lyhenee 26 viikkoon. 
Myös jäsenyysedellytys lyhenee 26 viik-
koon. Lyhyempää työssäoloehtoa sovel-
letaan kun työnhakija on ollut vähintään 
yhden viikon työssäoloehdon täyttäväs-
sä työssä 29.12. 2013 jälkeen. Korkeim-
malla korotetulla palkkatuella tehty työ 
hyväksytään 30.12. 2013 alkavasta ka-
lenteriviikosta lukien kokonaisuudes-
saan työssäoloehtoon.

Työttömyysturvaan suunniteltuja 
muutoksia vuodelle 2014
Työttömyysturvalakiin on esitetty ensi vuodelle paljon 
muutoksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä sekä 
lisäämään työttömyysturvan kannustavuutta.

Omavastuuaika on esitetty lyhene-
väksi seitsemästä päivästä viiteen. Jat-
kossa uutta omavastuuaikaa ei myös-
kään aseteta, jos henkilö täyttää kesken 
enimmäisajan työssäoloehdon uudel-
leen ja omavastuuaika on jo vuoden si-
sällä kerran otettu. Myöskään päivära-
han perusteena olevaa palkkaa ei laske-
ta uudelleen, mikäli se on vuoden sisällä 
kerran jo tehty. 

Muutosturvan ansio-osa poistuu ko-
konaan ja jatkossa korotettu ansio-osa 
maksetaan poistuvan muutosturvan an-
sio-osan suuruisena, joka on ollut mää-
rältään korotettua ansio-osaa suurempi. 
Korotettua ansio-osaa voi saada jatkos-
sa pitkän työuran päättyessä 90 päivältä 
tai työllistymistä edistävien palveluiden 
ajalta 200 päivältä niistä erikseen sääde-
tyin edellytyksin. Korotettu ansio-osa 20 
päivän ajalta, tulee poistumaan laista. 

Ansiopäivärahaa maksetaan enin-
tään 500 päivältä kuten tähänkin asti, 
mutta jatkossa ansio-osan maksaminen 

voi päättyä jo tätä aiemmin. Jos päivä-
rahanhakijalla on työttömyyden alkaes-
sa työhistoriaa alle 3 vuotta, on ansio-
osan kesto 400 päivää ja viimeiset 100 
päivää maksetaan peruspäivärahan suu-
ruisena. Ansio-osan maksaminen voi ly-
hentyä työttömyyden kestäessä vielä 100 
päivällä, jos työnhakija ensimmäisen 250 
päivän aikana saa karenssin työllistymis-
tä edistävästä palvelusta kieltäytymisen 
tai keskeyttämisen takia eikä hänelle ole 
maksettu 40 päivältä palvelun perusteel-
la päivärahaa. Ansio-osan kesto tulee siis 
henkilöstä riippuen olemaan 300, 400 
tai 500 päivää. 

Lisäpäiväoikeuden ikäraja tulee muut- 
tumaan vuodella ja vuonna 1957 tai sen 
jälkeen syntyneillä lisäpäiväoikeus voi al-
kaa, jos henkilö on täyttänyt 61 vuotta 
kun 500 päivän enimmäisaika tulee täy-
teen. Työhistoriaedellytys säilyy entisel-
lään: edeltävien 20 vuoden aikana vähin-
tään 5 vuotta työtä.

PL 100, 00531 Helsinki
faksi 010 7703 235

Työttömyyskassan henkilökohtainen  
puhelinpalvelu päivystää 
maanantai–perjantai klo 9–15  
numerossa 

010 190 300.

Hinta kiinteästä verkosta soitettaessa pvm,  
hinta matkapuhelinverkosta soitettaessa oman  
operaattorin hinnoittelun mukaan.

Työttömyyskassan sähköinen asiakas- 
palvelu: www.jhl.fi/tyottomyyskassa

Kassan sähköposti: tkassa@jhl.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Neuvoja 24 h/vrk numerosta 010 190 300.

eEmelissä voit tehdä kokonaan työttömän jat-
kohakemuksen, saat ohjeita ja neuvoja, voit 
tiedustella hakemuksen saapumis- tai maksu-
päivää sekä käsittelytilannetta.
eEmeli nopeuttaa maksatusta.

– Ilmailualan työntekijöiden työttömyyskassa –
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Lapinlahden Linnut on 80-luvun alus-
sa syntynyt, ei perustettu, enimmäk-
seen Ylioppilasteatterin maailmasta 
kotoisin olevien vapaiden katusoittaji-
en yhtye. Hankkeen alkuperäisenä tar-
koituksena oli lievittää siihen osallistu-
neiden rahavaikeuksia, mutta koska ne 
toiminnan aloittamisen myötä vain pa-
henivat, piti harrastusta jatkaa. Taval-
lisesti ”Lintuja” luonnehditaan, osin 
virheellisesti, huumoribändiksi. No-
teeraamatta tällöin jää yhtyeen koko 
tuotantoa vyöttävä niin sanottu pienen 
ihmisen näkökulma. Jo ensimmäinen, 
levyttämättä jäänyt, kappale – Tuo on 
mun lohkolämmitin – käsitteli omin-
takeisesti vähäisen omistamisen ja ja-
kamisen dilemmaa kommuuniolosuh-
teissa.  

Vastakarvasta moraalietikkaa
Moraali sanana viittaa vallitsevaan kä-
sitykseen oikeasta ja väärästä. Sen sisäl-
töön ja arvolataukseen liittyy, että toi-
minta tunnistetaan moraaliseksi vasta, 
kun se edellyttää yksilöltä oman tai lä-
heisimmän ryhmänsä edun erityisase-

Saako niin tehdä?
Erimielisyyksien täyttämän työehtosopimusvuoden päät-
teeksi lienee paikallaan suorittaa kevyt itsetutkistelu. Ehkä 
sitä voisi jopa suositella ylensyönnin herkistämille osapuo-
lille tahoillaan. Jos lähtökohdaksi otetaan väittämä, että 
viime kädessä yhteisöjen eettistä käyttäytymistä ohjaa-
vat yksilöiden valinnat, niin tarkasteltavaksi tulevat ainakin 
kysymykset laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden suh-
teesta, sekä moraalisten pelisääntöjen yhdenmukaisuudesta 
kaikkia koskien.
 

masta luopumista. Oikein toimiminen 
käsitetään normiksi, ei poikkeamaksi. 
Kaiken lisäksi tällaisen oletetaan ole-
van ihmiselle myötäsyntyistä tai vii-
meistään lapsena opetettua. 

Etiikka puolestaan on moraalin syste-
maattista filosofista tutkimista. Tietee-
nä se selvittelee mitä moraalin tulisi ol-
la: käytännön ongelmia, arvoperustaa ja 
moraalin psykologista kehittymistä, se-
kä luonnetta. 

Arkikielessä sanat ymmärretään 
useimmiten synonyymeiksi ja tässäkin 
kirjoituksessa niitä arvelematta rinnan 
käytetään. 

Eettisen ja moraalisen oikeutus siis 
perustuu argumenttiin, että lähtökohtai-
sesti niin käyttäydyttäessä vain sivuute-
taan omat ambitiot ja tehdään valinnat, 
jotka perustuvat käsitykseen yleisestä 
oikein toimimisesta, joka kaiken lisäk-
si on kaikkien tiedossa. Tästä ei taida 
olla näyttöä, mutta vaikka olisikin, vai-
keudeksi muodostuisi kuitenkin se, et-
tä kaikkia inhimillisiä tekoja tulisi tällöin 
tutkailla saman luupin läpi riippumatta 
niiden kokoluokasta tai merkityksestä. 

JUKebOKSI

Kaikki ihmiset, joukkotuhonnan alkuun-
panijasta satunnaiseen valkoisten valhei-
den lausujaan, olisivat samalla viivalla.

Piitatakko lain?
Suhteellisuuden määrittämiseksi tarvi-
taan lainsäädäntöä. On siksi tärkeätä 
oivaltaa, että laki ei voi olla täysin yh-
denmukainen kaikkien moraalisten ja 
eettisten käsitysten kanssa, vaikka se 
kunnioitukseksensa niistä hakeekin ja 
on yhteisöjen itsensä säätämä. Yksi-
löiden moraalilla nimittäin on tapana 
joustaa epäjohdonmukaisesti, jota la-
ki taasen ei voi tietyn rajan yli uskot-
tavuutensa säilyttäen tehdä. Ihanteena 
on, että lain edessä kaikki ovat tasa-ar-
voisia ja jos ennakkotapaus on, sen mu-
kaisesti tuomitaan.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että 
lainsäädäntö ei kaipaisi alituista vuoro-
puhelua eettisten näkökohtien kanssa. 
Usein kirjoittajasta ainakin tuntuu, että 
omaisuuden suoja ja joidenkin subjek-
tien kyseenalaisen kunnia ovat tuomi-
oiden perusteella lain erityisessä suoje-
luksessa suhteessa vaikkapa väkivallan 
uhrien saamaan hyvitykseen. Erityisesti 
tämänkaltaisia kaltaisia ajatuksia herää 
kun lukee tapauksista, joissa raaka käy-
tös on kohdistunut ennalta heikompiin 
– naisiin, lapsiin tai vanhuksiin.

Pikkurikos    
Pekka Hedkrokin säveltämässä ja 
Markku Toikan sanoittamassa sven-
gaavassa takapotkussa Saako niin teh-
dä? – jota Mikko Kivisen, Tapio Lii-
nojan ja Matti Jaarasen mappi-, koo- 
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linki- ja matka-arkkuperkussio vauhdit- 
tavat – pohditaan näennäisen vähäisiä 
rikkomuksia. 

Vähävaraisen matkustaminen liputta 
julkisen liikenteen ajoneuvolla, hylätyn 
tuopin tyhjentäminen ravintolan sulke-
misaikaan ja väärään posliiniin suhaut-
taminen fasiliteetin ollessa hädän het-
kellä varattuna, ovat närkästystä aiheut-
tavia tekoja, joita kohtaan on kuitenkin 
mahdollista tuntea tiettyä ymmärrys-
tä. Suurimman osan mielestä nälkään-
sä voi pakottavissa olosuhteissa varastaa, 
tai lievemmässä tapauksessa yksiötä asu-
va nuori perhe saa anteeksi lastenrattai-
den säilyttämisen porraskäytävässä, jos 
asunnossa ei kerta kaikkiaan ole tilaa. 
On tietysti aina myös niitä, jotka eivät 
tällaista käsitystä jaa. Heidän moraalin-
sa ei ilmeisesti poikkeuksia tunne. Kaik-
kien tekoja arvioidaan ilman lieventäviä 
asianhaaroja ja joillekin myönnetyt etu-
oikeudet ovat kaikilta tai ainakin näiltä 
nipottajilta pois. Nimettöminä laaditut 
laput ilmestyvät alta aikayksikön kerros-
talojen ala-aulojen ja työpaikkojen tau-
kotilojen ilmoitustauluille. 

Laulun tyyppi herättää heti epäilyk-
semme. Kertoja väittää rahojen olevan 
vähissä, mutta siitä huolimatta ei tee 
kuitenkaan niin tiukkaa, että baarissa 
pilkkuun asti vetelehtimiseen ei riittäi-

si likvidiä. Hän on kuin se nuo-
ri mies, joka kertoo iltapäivä-
lehden kohuhaastattelussa, 
että työnteko ei kiinnosta. 
Sosiaalitoimi hoitaa riittä-
vän elintason ja vanhem-
milta voi vipata tarvitta-
essa lisää. Tuomio, jon-
ka hän saa niskaansa on 
jyrkkä. Loinen saa kuul-
la kunniansa. Eikä yksin 
hän, vaan kaikki nuoret 
työttömät joutuvat kol-
lektiivisesti epäilyksen 
alaisiksi tapain turmeluk-
seen. Samaan aikaan yrityk-
set siirtävät suunnitelmallises-
ti kansantaloudellisesti merkittäviä 
summia verokarhun kynsien ulottumat-
tomiin. Törkeimmät tapaukset tuomi-
taan ja paheksutaan, mutta ne ovat vain 
muutaman poikkeuksellisen röyhkeän 
ökyn ahneutta, eivät sinällään osoitus 
yleisestä eettisten arvojen rapistumises-
ta yritysmaailmassa.  

Suurrikos eli strategia
Onko tässä juuri syy siihen, miksi jois-
takin on tullut niin näköalattomia, että 
Jutila-naamarin käyttäminen tuntuu 
hyvältä idealta? Kaiken mittaava talou-
dellinen näkökulma, maksimaalisen 

hyödyn tavoittelemisen muodossa, on 
syrjäyttänyt moraaliset ja eettiset poh-
dinnat, jättäen sielut inhimillisiltä osil-
taan autioiksi. Ebit-ajattelu on vaivih-
kaa pitkän ajan kuluessa hiipinyt arki-
päivän joka tasolle ja ottanut haltuunsa 
elämänvaiheet kehdosta hautaan.

On tietysti lähtökohtaisesti järkevää 
pohtia miten varat jaetaan ja suunnitel-
la niiden riittävyys kestävälle pohjalle, 
mutta pitääkö aina tuottaa tolkuttomas-
ti pääomia harvoille? Eivätkö tenavat voi 
vain ynnäillä Pisa-laskujaan ja vanhuk-
set viettää elonsa ehtoota ilman loputon-
ta kilpailukyykkyä? Tai onko hengen- ja 
ruumiinkulttuurit tarpeellisia vain sii-
nä katsannossa, että joku tai jotkut saa-
vuttavat niistä huomattavaa taloudellista 
hyötyä? Teennäinen sana kustannuste-
hokas olisi varmaan ihan käypä tarkoit-
tamaan tapaa, jolla edellä mainittuja asi-
oida järjestetään, jos se kapitalistisen-
realismin orwellilaisessa uuskielessä ei 
merkitsisi jotain aivan muuta. 

Vastaväite kuuluu välittömästi. Dy-
naamisuus tuotannosta katoaa, jos jatku-
va kilpailu ei kannusta toiminnan kehit-
tämiseen. Entäpä jos lähdettäisiin vain 
siitä, että elämässä tulisi olla saarekkei-
ta, joissa hinnan sijaan ratkaisevaa on 

lapinlahden linnut

•	 Perustettu	vastustamaan	 teatterin	 ja	musiikin	pysähtyneisyyttä	 ja	vapautta-
maan luovuus johonkin kummalliseen muotoon – Heikki ”Hiski” Salomaa, alku-
lintu kuolemaansa 2003 asti

•	 Tunnetuin	 kokoonpano	 –	 Timo	 Eränkö,	 Pekka	 Hedkrok,	 Matti	 Jaaranen,	 Ari	
”Arvid” Kettunen, Mikko Kivinen, Hannu Lemola, Tapio Liinoja, Heikki Salomaa 
ja Markku Toikka

•	 14	lp-levyä,	8	televisiosarjaa	ja	loputon	määrä	epäterveellisiä	keikkaelämyksiä
•	 Tunnetuimmat	biisit	 –	 Lipputangon	nuppi,	 Tapasin	naisen,	 Tenukeppi,	 Se	 ei	

käy ja Sedät jaksaa heilua.
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JUKebOKSI

SAAKO NIIN TEHDÄ?

Aamulla kotonani Käpylässä huomasin,
oli kuukausikortti mennyt vanhaksi.
Eikä oikein ollut varaa ostaa uuttakaan,
niinpä ajoin pummilla keskustaan.

Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Vahvasti epäilen.
Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Silti teen sen, teon kyseenalaisen

(Meillä ei tehdä noin)

Join sitten vanhan kuppilassa tuopposen.
Ilta oli nuori, juttelin kanssa neitosen.
Valomerkki tuli yllättäen. Viereisessä pöydässä
oli tuopin jämä – niinpä join sen.

Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Vahvasti epäilen.
Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Silti teen sen, teon kyseenalaisen.

(Meidän wc on vain asiakkaille) 

Ennen lähtöäni jouduin hetkeksi poistumaan.
Käymään alakerrassa  
…jos ymmärrätte mitä tarkoitan?
Mutta kaikki mestat oli varattuja,  
niinpä käytin käsienpesuallasta.

Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Vahvasti epäilen
Mutta saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?
Silti teen sen, teon kyseenalaisen

Saako niin, saako niin tehdä?  
Saako niin, saako niin tehdä?   

arvo. Toisaalla ovat olemassa vapaaseen 
kilpailuun perustuvat vapaat markkinat 
halukkaiden kilpailtavaksi. Mutta onko 
sielläkään esimerkiksi työehtojen hei-
kentäminen ja niitä seuraavat työnte-
kijöiltä saadut tulonsiirrot yritykselle 
varsinaisesti toiminnan kehittymistä? 
Entä paljonko tuotannon kasvusta tai 
edes entisestä tasosta jää perinteisinkin 
työtavoin saavuttamatta sairauslomina 
ja lisääntyvänä piittaamattomuutena ja 
alisuorittamisena jos työntekijät ovat lo-
puttoman säästökampanjan kohteena? 
Näitä toimia perustellaan investoinneil-
la ja työllistymisellä, mutta mitä takeita 
paremmasta yrityksillä on työntekijöil-
leen antaa? Heillä on myös omat pakol-
liset ja välittömät investointitarpeensa 
ja nähdessään merkittävän osan saavu-
tetuista säästöistä valuvan aivan muual-
le kuin puhe oli, syntyy epäluottamuk-
sen ilmapiiri, joka hälyttävän laajasti on 
jo arkipäivää työpaikoilla.

Vääjäämättä lähestytään surullista ta-
soa, jossa luonnollista moraalista kysy-
mystä saako niin tehdä, ei enää ole hyö-
dyllistä esittää, sillä kukaan ei kuunte-
le. Jäljelle jäävät tuolloin vain kyyniset 
vaihtoehdot. Voiko niin tehdä ja selvit-
täisivätkö henkilöstöhallinnon juristit 
keinot, joilla välttää lailliset seurauk-
set, kun niin tehdään.     

teksti: JM KOSKINEN
kuvitus: ELINA RAJALA
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 Teosta varten Aino-Marjatta Mä-
ki ja Jaakko Karhunen, haastatteli-
vat ammattiliittojen ja henkilöstövuok-
rausyritysten työntekijöitä sekä yritys-
konsultteja. Ajatuksena oli puhuttaa 
osapuolia, jotka eivät itse osallistu tuo-
tantoon, vaan ammatikseen määrittele-
vät sitä tahoiltaan.

Aiheena muuttuvan työn käsitteellis-
täminen istuu loistavasti Jätkäsaareen, 
joka on entinen satama ja telakka muut-
tumassa asuinalueeksi. Menneisyydestä 
ovat kalpeana muistona jäljellä vain Tal-
linnan lautat.  Nyt hehtaarien kokoisel-
la työmaalla ahertavat Baltian ja muun 
entisen Itä-Euroopan alueen raksaduu-
narit alihankintaketjut kalisten. 

Varsinainen teos tapahtuu kontis-
sa, joka ohjaa mielikuvitusta vientive-
toisen maailmankaupan, kaikkein suu-
rimman työllistäjän, suuntaan. Kontti 
voi olla myös kaukana kotoaan olevan 
työvoiman asuinjärjestely, tai pisimmäl-
le vietynä väline laittomien siirtolaisten 
salakuljettamiseen, työmarkkinoiden pi-
meimmän puolen tarpeita varten.

Installaatioon haastatellut vastaavat 
periaatteessa yksinkertaisiin kysymyk-
siin kuten: Millainen on hyvä työnteki-
jä? Peruskysymykset tuottavat kuitenkin 
erilaisia vastauksia. Leikattuina ja mo-
nikanavaisen laitteiston läpi ajettuina ne 
synnyttävät keskustelun tai replikoinnin 
illuusion. Tekijöiden lähtökohtana olikin 
teatteria muistuttava ilmaisu, joka jalos-
tui prosessin varrella.  

Hyvätasoinen äänitys ja haastattelu-
jen osalta kokonaisten puheenvuoro-
jen käyttäminen ovat toimivia ratkai-
suja. Turhaa kikkailua ei ole. Esimer-

kiksi keinoa, jossa erimieliset vastaajat 
puhuvat päällekkäin on käytetty harki-
tusti harvakseltaan. Se luo helposti lä-
hestyttävän vaikutelman ja tekee sisäl-
lön miellyttävän selkeäpiirteiseksi. Ää-
net eivät ole tekijöiden mielikuvituksen 
tuotetta, vaan aitoja. 

Nimensä teos on ottanut englannin-
kielisestä lausahduksesta, jolla kielletään 
tekemästä lakonalaista työtä. Sen suora 
käännös viittaa konkreettiseen kieltoon 
rajan ylittämisestä. Tässäkin työelämän 
määrittäjät jäävät kannoilleen ja rajat rai-
lona aukeavat.

Työmarkkinaneuvotteluihin osallistu-
neessa kuulijassa teos herättää myös hu-
paisan ajatuksen. Voisiko osan samojen 
asioiden vuositolkulla jankuttamisesta 
korvata äänitaiteella? Tuottavuus kasvai-
si neuvottelukuntien vapautuessa mui-
hin tehtäviin ja nuoret taiteilijat työllis-
tyisivät. Jossain lentoaseman nurkassa 
lojuisi hylätty ”iglu”, josta kuuluisi lopu-
ton paasaus osa-aikatyöstä.

Kuljetusliitoista teosta varten haas-
tateltiin AKT, Merimies Unioni ja IAU. 
Sen ohessa nähtävillä oli myös video CV, 
jossa tekijät esittäytyvät. Taiteen maiste-
reiden Karhunen ja Mäki taustalta löy-
tyivät tyypilliset luovan työn ammatit. 
Kaikkea varastomiehestä Jägermeister-
promotyttöön.    

TEKSTI JA KUVA: JM KOSKINEN 
OTSIKKO: UUNO KAILAS

Raja railona aukeaa
Never cross the picket line -näyttely – ääni-installaatio työ-
elämän ideologisten raja-aitojen eri puolilta, oli nähtävänä ja 
kuultavana Galleria Huudossa Jätkäsaaressa Helsingissä mar-
raskuun puolivälistä joulukuun alkuun.

Tekijät raja-aitauksen kimpussa.
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 Hallitus kiinnittää rakennepoliitti-
sessa ohjelmassaan erityistä huomiota 
ikääntyneiden työllisyyden parantami-
seen. Toimenpidekokonaisuuden val-
mistelu on vielä kesken, mutta edus-
kunnan käsiteltävänä on jo esitys, jolla 
ikääntyneen työntekijän irtisanominen 
tehdään yritykselle entistä kalliimmak-
si. Tämä lakiesitys on yksi keino koko-
naisuudessa, jolla halutaan vaikuttaa 
ikääntyvien työntekijöiden työssä py-
symiseen ja pidentää työuria.

”Jatkossa yritys voi joutua maksa-
maan jopa 90 prosenttia irtisanomansa 
yli 56-vuotiaan työntekijän työttömyys-
turvamenoista, jos työntekijä ei ole löy-
tänyt uutta työpaikkaa ennen eläkeikää”, 
kertoo sosiaali- ja terveysministeri Pau-
la Risikko.

Työnantajat rahoittavat nykyisinkin 
irtisanomansa ikääntyneen työntekijän 
työttömyysturvamenoja, jos työntekijä 
ei työllisty uudelleen. Tämä niin kutsut-
tu työnantajan omavastuumaksu vaihte-
lee nykyään yrityksen koon mukaan nol-
lasta 80 prosenttiin työttömyysturvae-
tuuden kustannuksista, jos ihminen ei 
löydä uutta työpaikkaa ennen vanhuus-
eläkkeen alkua.

Jatkossa työnantajan enimmäisoma-
vastuu olisi 90 prosenttia, ja omavastuu-
osuus nousisi myös pienempää omavas-
tuuta maksavilla työnantajilla. Omavas-
tuun määrä nousee yrityksen maksamien 
palkkojen yhteissumman mukaan niin, 
että 90 prosentin omavastuu koskisi suu-

Ministeri Risikko:

Ikääntyneiden työntekijöiden 
irtisanomiskynnystä nostetaan

ria yrityksiä, joissa palkka-
summa on vähintään 31 848 
000 euroa vuodessa. Pienet 
yritykset, joiden palkkasum-
ma on alle kaksi miljoonaa 
euroa vuodessa, eivät maksa 
omavastuumaksua.

Työnantajan omavastuun 
korottaminen sisältyy edus-
kunnan käsiteltävänä ole-
vaan esitykseen ensi vuoden 
työttömyysvakuutusmak-
suista, ja siitä on sovittu työ-
markkinajärjestöjen solmi-
massa työurasopimuksessa. 
Uuden lain on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2014 alusta.

”Työnantajan omavastuu-
maksun korottamisella halu-
taan saada työnantaja harkit-
semaan entistä tarkemmin 
ikääntyneen työntekijän ir-
tisanomista. Valitettavasti 
ikääntyneiden mahdollisuu-
det työllistyä uudelleen ovat 
nuorempia heikommat, jo-
ten kaikki keinot pitää ikääntyneet töis-
sä on otettava käyttöön. Samalla kuiten-
kin työnantajan keskimääräistä työttö-
myysvakuutusmaksua alennettaisiin 0,1 
prosenttiyksikköä. Tämä alentaa yritys-
ten työllistämiskustannuksia”, ministeri 
Risikko toteaa.

Työnantajan omavastuumaksuja ke-
rää Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). 
Vuonna 2012 TVR määräsi työnantajal-

le omavastuumaksun noin 3 300 tapa-
uksessa, joista kertyi maksuja lähes 90 
miljoonaa euroa. Määrättyjen omavas-
tuumaksujen keskiarvo eli yrityksen yh-
tä irtisanottua ikääntynyttä työntekijää 
kohden maksama maksu oli 27 264 eu-
roa.
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 Uudet tiedot on viety Ay-Ankkuriin 
marraskuun 18. päivästä alkaen. Jäsen-
viestintä kuitenkin hoidetaan vanhalla 
järjestelmällä siirtymävaiheen ajan.

Tavoitteena on, että uusi Ay-Ankku-
rin verkkoasiointisivusto saadaan käyt-
töön joulukuun aikana. Siitä tullaan en-
simmäisenä viestinä lähettämään kaikil-
le kirjautumisohjeet.

Uudesta sivustosta on tarkoitus tehdä 
niin helppokäyttöinen, ettei erityisem-
piä käyttöohjeita tarvita. 

Todennäköisin ongelmakohta – 
ensimmäinen kirjautuminen
Perinteisen tavan mukaan aluksi tul-
lee jonkun verran kirjautumisongel-
mia. Tämän vuoksi kerrottakoon jo täs-
sä, että järjestelmän käyttäjätunnukset 
voi itse lähettää sähköpostiinsa suoraan 
kirjautumisikkunassa olevaa ”Unoh-
ditko salasanasi” -linkkiä klikkaamalla. 
Kannattaa huomioida, että kun tilaat 
tunnukset, järjestelmä luo aina uuden 
salasanan ja lähettää sen sinulle järjes-
telmään tallennettuun henkilökohtai-
seen sähköpostiosoitteeseesi. Vanhaa 
salasanaa on turha kysellä liiton toi-
mistolta, koska sitä ei voi järjestelmäs-
tä nähdä.

IAU

Jäsenrekisteriuudistus
IAU otti marraskuussa käyttöön Avoine Oy:n toimittaman 
Ay-Ankkuri -jäsenrekisterin.
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Joulupukki matkaan jo käy
Tämä jutuntapainen alkaa yhdellä lauletuimmista joululauluista, jonka aikanaan sanoitti 
James Lamont Haven Gillespie, nimellä ”Santa Claus Is Coming to Town”. Laulu on hänen 
tunnetuimpiin sanoituksiinsa kuuluva ja sen sävelsi J.F. Coots. Meillä Suomessa tämä joululaulu 
tunnetaan Sauvo Puhtilan suomentamana nimellä ”Joulupukki matkaan jo käy”.

Niin, kohta on käsillä Joulupukin vuo-
den ainoa työpäivä, jos ei oteta lukuun 
niitä lukuisia edustustehtäviä, joita 
Pukki vuoden kuluessa muuten suo-
rittaa. Nehän eivät ole työtä, vaan silk-

kaa iloa ja riemua maailman turuilla. 
Muuten, mitenkähän ne matka-  

ja muut korvaukset hoi-

tuvat, m’jaa, toivottavasti työehtosopi-
mukset ovat Joulupukin Pajassa kun-
nossa ja eläkkeet turvattu sekä huo-
mioitu kaikki muut asiaankuuluvat 
tekijät. Esimerkiksi eläkeikä on tunne-
tusti tuossa työpajassa jossain muuta-
man sadan vuoden päässä. Meillä muil-
la kuolevaisilla se lienee vielä alle sata 
vuotta. Vaan ken tietää, mitä se tulee 

olemaan kun kaksisataa valittua hoitaa 
asiaa yhdeksäntoista viisaan johdolla.

Tiettävästi Joulupukkia ei ole vielä 
ulkoistettu tai vaihdettu nuorempaan, 
vaikka ikää hänellä lienee jo aika lailla. 
Mutta, mistä sen tietää, kun parran 
alle ei ole katsomista, ken siellä 
häärii. Jos se onkin hoi-
dettu 
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rahaa yli kaksi miljardia ja on nyt viit-
tä vaille konkurssissa. Ja vielä, jos pa-
hin tapahtuu, jää asiantuntijoiden mu-
kaan toisten suoritettavaksi jopa mil-

jardin lasku ympäristön siivoamisesta, 
johon pitäisi löytyä rahat. Ei sinällään, 
eivät nämä nyt niin isoja rahoja busi-
ness-maailmassa ole. Mutta montako 
niin sanottua vanhaa työpaikkaa niillä 
olisi pidetty pystyssä? Työpaikkoja, jot-
ka nyt ovat siirtyneet muihin maihin, tai 
luotu uusia?

Toki, onhan tuo yhtiö myös luonut 
uusia työpaikkoja. Lienee jotain 500-700 
työpaikkaa. Mutta, tuo rahamäärä, jon-
ka yhtiö on käyttänyt ja käyttää, niin sil-
lä olisi voinut pitää koko Kainuun työs-
säkäyvän porukan leivässä vähintäänkin 
vuoden. Siis porukan, joka vastaa Ka-
jaanin asukasmäärää noin suurin piir-
tein, ilman koko yhtiön toimintaakin. 
Se porukka on niin iso, että kun he lyö-
vät päänsä yhteen, niin siinä on sellai-
nen aivoriihi, joka aivan varmasti kyke-
nee vuodessa synnyttämään vaikka min-
känäköistä uutta ”Nokiaa”. Kun muotia 
nykyään bonukset ovat, niin lisäbonuk-

sena tässä tapauksessa olisi-
vat ympäristöongelmatkin 
jääneet syntymättä. Ajatus-
leikkiä voisi jatkaa, vaikka-
pa telakoilla, loistoristeili-
jöillä, jäänsärkijöillä, tai Fin-
nairin Tekniikalla, jotka ovat 
ja ovat olleet arvostettuja ja 
maailman huipulla, aikanaan.

Entä sitten juuri tehty pää-
tös supistaa vanhustyöstä 300 

miljoonaa, joka sekin olisi luonut työ-
paikkoja? Ne olisivat ainakin olleet lie-
västi sanottuna ympäristöystävällisem-
piä. Puhumattakaan tulevista koulujen 

sulkemisista. Näistä maailmallakin 
kuuluisista opinahjoista, joiden kas-
vattien tiedoilla ja taidoilla on mer-
kitystä kauas tulevaisuuteen. 

Toisaalla, suuri energiayhtiö 
suunnittelee siirtoverkkonsa myyn-
tiä. Miksi? Siksikö, että siitä voisi 
saada pari miljardia, kun siirtover-
kot tuottavat vain muutamia satoja 

miljoonia. Kuka senkin lopulta maksaa? 
Taitaa jäädä suomalaisille ja suomalaisel-
le yhteiskunnalle sekin lasku? Siirtomak-
sut pitää maksaa, jotta saa sähköä, niin 
jääkaappiin, tietokoneeseen kuin mui-
hinkin sähköjärjestelmiin. Uutisissa on 
vilahdellut ostajina kansainvälisiä sijoit-
tajia, joka tuo, jos myynti heille tapah-
tuu, tullessaan todennäköisen energian 
siirtohintojen nousun, kun nykyisin si-
joituksen takaisinmaksuaika on maail-
malla vain kolme vuotta.

Sähkö, tarpeellistako, sitä on syytä 
miettiä jo yhteiskuntaturvankin kan-
nalta.

Sanotaan, että ihmisillä pitää olla us-
koa ja toivoa omaan elämäänsä. Mah-
dollisuuksia rakentaa sitä ja tuoda oma 
osansa yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Suuri osa ihmisistä elää silti taloudelli-
sen riiston ja valtaapitävien ahdingon al-
la. Oikeus tasavertaiseen elämään, kou-
lutuksen ja osaamistaan vastaavan työn 
saamiseen ja oikeudenmukaiseen kohte-
luun pitäisi olla kaikille selviö, niin meil-
lä kuin maailmallakin.

No, kaikkihan tiedämme, että näin se 
ei mene ja Joulupukki on satua. Sopu on 
mukavampaa, eikö? Ja maassa rauha ja 
ihmisillä hyvä tahto, vai onko?

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta.

teksti ja kuvat: PEKKA HINTIKKA

Ei itkeä saa, ei meluta saa, 
sopu on paljon mukavampaa. 
Joulupukki matkaan jo käy.

salaisesti, kuten kähmintään kuuluu ja 
Pukki on vaihtunut jonkin valtion salai-
sen palvelun toimesta joksikin toiseksi.

Joulupukki, tämä hyväntahdon lähet-
tiläs, vaikka onkin suurimman osan 
vuodesta työttömänä, tiettävästi ja-
kelee tänäkin vuonna lahjoja kaikil-
le kilteille lapsille ja vähän muillekin. 
Kiitos siitä tonttuarmeijan, joka läpi 
vuoden rakentaa, kehittelee, suunnit-
telee ja paketoi lahjoja, ja muutenkin 
ahkeroi ammattimaisen monitaitoi-
sesti yhteiskunnassamme.

Vaikka Joulupukki tonttuineen ahke-
roi pitkää päivää, niin herää kysymys, 
onko sitä jaettavaa enää ollenkaan? Po-
liitikot, talouselämän vaikuttajat väittä-
vät, että ei ole. Silti vuoden mittaan on 
jaettu eri osapuolille runsaasti monen-
laisia lahjoja. Kuka on saanut bonuksia, 
”hyvävelikorvauksia”, osakkeita, potku-
rahaa, ulkoistamispalkkioita, työhöntu-
lokorvauksia, johtamispalkkioita ja mitä 
niitä nyt kaikkia onkaan. Palkkioita rap-
sahtelee hyvin tehdyistä yritysmyynneis-
tä, liiketoimintakaupoista, saneerauksis-
ta, irtisanomisista, ulkoistamisista ja niin 
edelleen. Välillä on tuntunut jopa siltä, 
että on meneillään jonkinlainen peitel-
ty kilpailu siitä, kuka saa eniten korva-
uksia ja muita palkkioita ulkoistamalla 
ja irtisanomalla enemmän työntekijöi-
tä Suomessa, ja siirtämään heidän työ-
paikkansa ulkomaille.

Jokunen päivä sitten oli uutinen, et-
tä eräs yhtiö oli kerännyt markkinoilta 

Joulupukki matkaan jo käy

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/J._Fred_Coots , luettu 29.11.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Haven_Gillespie , luettu 29.11.
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 ”Olin aikonut olla 60-vuotiaaksi vuo-
teen 2016 asti, jolloin olisi tullut 40 
vuotta täyteen Finnairilla”, kertoo Pek-
ka Nylander, 57. Hän on yksi lomau-
tetuista lentomekaanikoista. Kiristy-
neen työtahdin, kovenevan kilpailun ja 
yrityksen strategisen valinnan olla ti-
laamatta huoltoja itseltään siivittämät, 
vuodesta 2006 asti käynnissä olleet yt-
neuvottelut jatkuivat tänä kesänä.

Finnairin edelleen irtisanoessa ja lo-
mauttaessa henkilöstöään, sekä jatka-
malla töiden ulkoistamista.

Työn loppumisen lisäksi tämä tarkoit-
taa monien vuosia yhdessä olleiden työ-
porukoiden hajoamista. Toisensa hyvin 
tunteneet, keskinäistä reilua kilvoittelua 
ylläpitäneet, kollegat joutuvat nyt etsi-
mään uuden työpaikan ja uudet kaverit. 

“Työpaikalla on asiasta puhuttu, asial-
lisesti. Joillakin tämä tilanne on varmas-
ti vaikuttanut työmotivaatioon. Suurin 
osa on oikeasti huolissaan tulevaisuud-
estaan. Erityisesti nuoret, jotka ovat aja-
telleet tekevänsä lentsikka-hommia pit-
kään” arvioi Pekka, joka pitää tärkeänä 
työssään viihtymistä sekä kollegoiden 
kanssa toimeen tulemista. 

“Työmatka on aikalailla pitkä matka” 
toteaa Pekka, joka kuitenkin kertoo ole-
vansa tyytyväinen saatuaan olla samas-
sa talossa näinkin pitkään. Työt alkoi-
vat Convairista ja päättyivät toistaisek-
si nykyisiin Airbusseihin. Siinä on ollut 
erinomainen aitiopaikka ilmailuteknii-
kassa vuosikymmenten aikana tapah-
tuneeseen muutoksen. Mutta vaikka 
kalusto muuttuu aina ne huoltoa tar-
vitsevat. 

Aiempina vuosina Finnair saattoi lä-
hettää omia mekaanikkojaan ulkomaille 

Melkein neljäkymmentä vuotta
korjaamaan koneita. Ne olivat mielen-
kiintoisia työntäyteisiä reissuja. Pekka 
muistaa erityisesti työkeikan Venetsias-
ta. ”Vaihdettiin kaksi MD11:sta mootto-
ria. Lämpötila oli jatkuvasti yli 30 astet-
ta, sekä ilma trooppisen kostea. Yhden 
kollegan jalat turposivat hyönteisen pis-
tosta niin pahasti, että omat kengät eivät 
enää mahtuneet jalkaan vaan täytyi os-
taa uudet paikan päältä.” 

Koko työuransa vuorotyötä tehtyään 
kertoo Pekka levon olleen työn vaatiman 
tarkkuudenkin vuoksi erittäin tärkeää. 
Toinen asia on, että vuorotyöläisen arki 
on vaatinut muulta perheeltä jatkuvaa 
sopeutumista. 

Suunnitelmat pitkän työuran jäl-
keen ovat täysin auki. ”Vaikeata ajatella 
antaisiko nykyinen ammatti valmiutta 
toisenlaiseen työhön ilman koulutusta?” 

Varsin pian jotain suunnitelmia pitäi-
si kuitenkin alkaa miettiä. Nykyinen lo-
mautus päättyi marraskuun lopulla ja 
työnantajan päätöksiä kuinka jatket-
aan, odotellaan edelleen.

”Lentokonehommat ovat kuitenkin 
aina jotain spesiaalia”, muistuttaa Pekka.

Teksti ja kuvat: VILLE NYLANdER
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 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat 
merkittävä kansanterveydellinen ja 
kansantaloudellinen ongelma. Suomen 
tapaturmakuolleisuus on EU:n neljän-
neksi korkein. Lähes 90 prosenttia ta-
paturmaisista kuolemista sattuu koto-
na ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien vuosittaisiksi kokonais-
kustannuksiksi on arvioitu yli miljar-
di euroa. 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyssä ei ole saatu aikaan vastaavaa 
myönteistä kehitystä kuin liikenne- ja 
työtapaturmien ehkäisyssä. Koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi 
sosiaali- ja terveysministeriön asetta-
ma koordinaatioryhmä on laatinut uu-
den kansallisen tavoiteohjelman vuosil-
le 2014–2020. Ohjelma sisältää kaikki-
aan 92 toimenpidettä. 

Tapaturmien ehkäisemiseksi tavoiteohjelma
Ohjelmassa kiinnitetään huomio-

ta useaan eri toimintakokonaisuuteen, 
kuten päihteiden ja lääkkeiden käyt-
töön liittyvien tapaturmien ehkäisyyn. 
Vajaa kolmannes kuolemaan johtaneis-
ta tapaturmista sattuu alkoholin vaiku-
tuksen alaisena. Viikonloppuöinä jopa 
puolet päivystykseen tulevista tapatur-
mapotilaista on päihtyneitä. Alkoholis-
ta johtuvien tapaturmien vähentämisek-
si ohjelmassa ehdotetaan muun muassa 
muutoksia alkoholi- ja järjestyslakiin se-
kä ruorijuopumuksen rajan alentamista 
0,5 promilleen. Lisäksi esitetään tapatur-
mapotilaan puhalluttamista ja päihtei-
den riskikäyttöön puuttumista sairaa-
loiden päivystyspoliklinikoilla. 

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä 
huomiota myös kaatumistapaturmien 
ehkäisyyn. Vuosittain noin 1 200 suoma-

laista kuolee kaatumistapaturman seu-
rauksena. Ohjelmassa esitetään muun 
muassa, että kaikkiin iäkkäiden asumi-
seen liittyviin palveluihin liitetään kaa-
tumisvaaran arviointi. Jalankulkijoiden 
liukastumisia ehkäistään parantamalla 
kävelyteiden kunnossapitoa ja kelivaroi-
tuspalvelua sekä edistämällä liukuestei-
den ja turvallisten jalkineiden käyttöä.   

Ohjelman tavoitteena on vähentää 
vakavia tapaturmia 25 prosentilla vuo-
teen 2025 mennessä. Ohjelman laatinee-
seen koordinaatioryhmään kuuluu laa-
jasti edustajia eri ministeriöistä, viras-
toista, laitoksista ja järjestöistä. 

Tapaturmat: http://www.stm.fi/hy-
vinvointi/terveydenedistaminen/elin-
tavat/tapaturmat

 Tuoreen selvityksen mukaan lähes 
puolet työntekijöistä kokee joutuvansa 
kiirehtimään saadakseen työnsä tehtyä. 
Kiireen kokeminen lisää tapaturmaris-
kiä, sillä se nostaa stressiä.

Kiire, kireä työtahti ja suuri työmää-
rä ovat yleisiä stressiä lisääviä tekijöi-
tä työssä. Kiire voi johtua ulkoisista te-
kijöistä, kuten esimerkiksi asiakkaiden 
asettamista tiukoista aikatauluista. Se 
voi johtua myös työpaikan sisäisistä te-
kijöistä, muun muassa sairaaloissa alhai-
sesta henkilöstömäärästä suhteessa po-
tilaiden määrään.

- Tapaturmaan joutuneen kollegat 
joutuvat usein tekemään poissa olevan 
työt, jolloin heidänkin stressinsä ja sitä 
kautta työtapaturmariskinsä kasvaa, to-
teaa vanhempi tutkija Simo Salminen 
Työterveyslaitoksesta.

Suomessa sattuu vuosittain noin 
130 000 työtapaturmaa. Noin kuudes-

Kiire lisää työtapaturmia
osa niistä sattuu työmatkalla. Puolet 
työtapaturmista aiheuttaa alle neljän 
päivän sairauspoissaolon, ja joka kym-
menes yli kuukauden mittaisen työky-
vyttömyyden.

Keskeytykset ja jatkuvat muutokset 
lisäävät kiirettä eniten 
Kiireen ja työtapaturmien välistä yh-
teyttä on tutkittu aiemmin erittäin vä-
hän. Selvityksen mukaan kiireen tun-
netta lisäävät erityisesti tiheät keskey-
tykset työssä. Myös jatkuvat muutokset 
lisäävät työntekijän kokemaa kiirettä ja 
sitä kautta työtapaturmariskiä.

- Muina kiirettä kasvattavina asioina 
nousivat esiin heikko esimiestyö ja johta-
minen, joka ilmenee esimerkiksi päällek-
käisinä töinä, huonot vaikutusmahdol-
lisuudet työhön, työmäärään ja -aikaan 
sekä vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa 
itseä koskeviin päätöksiin, luettelee joh-

tava asiantuntija Maarit Vartia Työter-
veyslaitoksesta.

- Niinkin pieneltä vaikuttava asia kuin 
mahdollisuus tehdä jokin työtehtävä kes-
keytyksettä voi ehkäistä tapaturman. Kii-
reen tunteen vähentäminen esimerkiksi 
töiden hyvällä organisoinnilla tai mah-
dollistamalla häiriötön työ onkin tapa 
ehkäistä tapaturmia työpaikoilla, muis-
tuttaa Salminen.

Selvityksen perusteella tuotettiin työ-
paikkojen käyttöön tietokortti kiireen 
hallinnasta:

Kiireen hallinta parantaa työturval-
lisuutta (pdf, TTL) http://www.ttl.fi/fi/
tietokortit/Documents/tietokortti%20
25_30082013.pdf 

SOSIAALI- JA TERVEYMINISTERIö SEKä 
TYöTERVEYSLAITOS
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Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös vuorotteluvapaalla, hoitovapaalla ja muulla 
sosiaalivapaalla olevat jäsenet. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana
matkustavat alle 18-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa 
taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Pysyvällä eläkkeellä olevat eivät kuulu 
vakuutukseen.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on vakinainen asunto ja koti Suo-
messa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on 
vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, 
vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä 
vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa vakuutettu ei ole matkalla,
kun hän on asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan, vapaa-ajan asunnol-
laan, matkalla edellä mainitusta paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnuntietä 
alle 50 kilometrin etäisyydellä edellä mainituista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa 
erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.   

Matkasairaus ja matkatapaturma

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden 
tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta 
korvataan myös Turvan hyväksymä vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen 
vakuutetun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 
90 päivää hoidon alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme 
vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka 
lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matka-
sairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista 
tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus to-
detaan matkan aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kuitenkin myös ennen 
matkaa olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapuluon-
teisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja 
kustannuksia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta 
aiheutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. Matkatapaturmana pidetään 
myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltu- 
mista sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutet-
tu ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma matkalla katsotaan matkatapa-
turmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellyte-
tään, että lääkärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista 
on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. Matkan keskey-
tymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista. Matkan peruuntuminen tai
keskeytyminen korvataan, kun niiden syynä on vakuutetun tai lähiomaisen odotta-
maton sairastuminen, tapaturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteel-
lisin perustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syynä voi olla myös vakuutetun 
Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, joka edellyttää
läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset

Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
•	 avio- tai avopuoliso
•	 vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
•	 vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat muut kuin omat 

lapset
•	 vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, otto- ja 

isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
•	 miniät ja vävyt
•	 yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut 

matkan

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa

Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskorttina, on postitettu vakuutuksen 
piiriin kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana ja esittää hoito-

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2014 – 31.12.2015

laitoksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkava-
kuutus ja että hoidoille löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijaitsevan kansainvälisen hälytyskeskuksen SOS-
Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulkomailla sattuneissa sairaus-,
onnettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin 
hätätapauksissa. Se voi esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman
sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytyskes-
kus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee myös suomen kielellä. Myös Suomen 
edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat

Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Oma kotivakuutus saattaa kattaa 
myös matkatavaroille sattuvat vahingot.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös vuorotteluvapaalla, hoitovapaalla ja muulla 
sosiaalivapaalla olevat jäsenet. Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla
on vakinainen asunto ja koti Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. 
Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee
yli puolet vuodesta Suomessa. Pysyvällä eläkkeellä olevat eivät kuulu vakuutukseen.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, 
vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa. 
Ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa ja harrastuksissa tapaturmavakuutus
•	 ei ole voimassa hoitokulujen osalta
•	 on voimassa pysyvän haitan korvauksen osalta

Tapaturma

Tapaturma on äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvamma 
vakuutetun sitä tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrky-
tystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta paineen 
vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös 
äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai jänteen venäh-
dysvamma matkalla katsotaan tapaturmaksi, ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus 
tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden 
kuluessa vammautumisesta.
Jos tapaturmana korvattavasta vammasta riippumattomat seikat, kuten esimerkiksi 
olemassa oleva sairaus, ovat vaikuttaneet vamman syntyyn tai sen paranemisen
pitkittymiseen, maksetaan vakuutuksesta korvauksia vain siltä osin, kuin hoidon tai 
haitan katsotaan lääketieteellisin perustein aiheutuvan tapaturmana korvattavasta
vammasta. Esimerkiksi tapaturmavamman taustalla saattaa olla iän mukanaan 
tuomia kulumia ja rappeutumia, joita ei katsota tapaturman seurauksiksi.

Tapaturman hoitokulut

Tapaturman hoitokuluja korvataan tapaturmaa kohti enintään vahinkohetkellä 
voimassa olleeseen vakuutusmäärään asti. Hoitokuluista vähennetään omavastuu
kertaalleen jokaista tapaturmaa kohti. Vakuutuksen päättymisen jälkeen hoitokuluja 
korvataan enintään yhden vuoden ajalta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista 
on vakuutusehdoissa.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Tapaturman aiheuttamalla pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua 
yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitan suuruus määritellään
Sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituksen mukaan. Haittaa määritel-
täessä huomioidaan vamman laatu, mutta ei esimerkiksi vakuutetun ammattia tai 
harrastuksia. Haitan tulee ilmetä kolmen vuoden sisällä tapaturman sattumisesta.
Täydestä haitasta maksetaan sovittu haittakorvaus ja osittaisesta haitasta haittaa 
vastaava osa haittakorvauksesta. Pysyvän haitan korvaus maksetaan, kun haitta
on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.

Lisätietoja

Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoitukset ovat vakuu-
tusehdoissa. Ne löytyvät IAU:lle räätälöidyiltä Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/
iau. Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumeros-
ta 01019 5110.
IAU on ottanut jäsenilleen myös Liittoturvavakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa 
tästä vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla www.turva.fi/iau. 

Olemme asiakkaidemme  omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa yhteistyötä tekevä keskinäinen vakuutusyhtiö. 
Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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HUGO TUNGO

Ja tapahtui niinä päivinä, että päämi-
nisteri Kataiselta kävi käsky, että kaik-
ki maailma oli verolle pantava. Tämä 
verollepano oli ensimmäinen ja tapah-
tui Urpilaisen ollessa juurikin valtion-
varainministerinä.

Ja kaikki menivät verolle pantavik-
si, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin ul-
komainen avainhenkilö Joosefkin (ni-
mi muutettu) lähti Helsingistä, pohjoi-
sen, tänä talvena vähemmän valkeasta 
kaupungista, alas välimerelle, Grimal-
dien kaupunkiin, jonka nimi on Mona-
co, hän kun oli saanut järjesteltyä sin-
ne huonetta ja sukua, verolle pantavak-
si Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli 
raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, 
että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja 
hän synnytti yksityissairaalassa pojan, 
esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hä-
net alituisesti kolmen lääkärin ja kuu-
den hoitajan valvomaan seimeen, koska 
heillä ei ollut tarvetta käyttää julkisia ter-
veyspalveluja. Ja sillä seudulla oli köyhi-
en ja muiden varkaiden pelossa yksityi-
siä henkivartijoita kedolla vartioimassa 
yöllä muurien ympäröimiä asuinalueita. 
Niin heidän edessään seisoi bisnes-en-
keli, ja uusliberaalin ajatuksen kirkkaus 
loisti heidän ympärillään, ja he peljäs-
tyivät suuresti.

Mutta bisnes-enkeli sanoi heille: ”Äl-
kää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 
teille suuren ilon, joka on tuleva tietylle 
kansanosalle: teille on tänä päivänä syn-
tynyt verotuksesta vapahtaja, joka on ri-
kas, herra, Monacon kaupungissa. Ja tä-
mä on teille merkkinä: te löydätte lap-

sen kapaloituna haute couture -vällyihin 
lämpölamppujen ympäröimässä seimes-
sä makaamassa.” Ja yhtäkkiä oli bisnes-
enkelin kanssa suuri joukko kaikenlais-
ta nousukasta ja muuta liituraitaväkeä, 
ja he ylistivät suuresti tuloeroja ja sanoi-
vat: ”Kunnia tasaverotukselle korkeuk-
sissa, ja maassa rauha hyvin toimeen-
tulevien ihmisten kesken, joita kohtaan 
meillä on hyvä tahto!”

Ja kun bisnes-enkelit ynnä härkäin ja 
aasein kanssa olivat menneet henkivar-
tijoiden luota jatkoille kasinolle, niin nä-
mä puhuivat toisillensa: ”Menkäämme 

Evankeljumi Juuttaan mukaan
nyt veroparatiisiin katsomaan sitä, mi-
kä on tapahtunut ja minkä johtoryhmä 
meille ilmoitti.” 

Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät 
Marian ja Joosefin ja lapsen, joka maka-
si seimessä kilpailutettuaan hoivapalve-
lut. Ja kun he tämän olivat nähneet, il-
moittivat he sen sanan, joka oli puhuttu 
heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen 
kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä henki-
vartijat heille puhuivat.

Mutta Maria, joka ei ollut vielä aivan 
paatunut, kätki kaikki nämä sanat ja tut-
kisteli niitä sydämessänsä. 
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UNIONIN ILMESTYMINEN 2014
Numero 1 ilmestyy 21.2. 
aineisto toimitukseen 3.2.
Numero 2 ilmestyy 25.4. 
aineisto toimitukseen 7.4.
Numero 3 ilmestyy 20.6. 
aineisto toimitukseen 2.6.
Numero 4 ilmestyy 5.9. 
aineisto toimitukseen 18.8.
Numero 5 ilmestyy 24.10. 
aineisto toimitukseen 6.10.
Numero 6 ilmestyy 19.12. 
aineisto toimitukseen 1.12.

 
ILMOITUSKOOT JA HINNAT (alv 0 %) 
 
koko sivu, 180 x 230 mm, 240 € 
1/2 sivua, 180 x 115 mm, 120 €
2/6 sivua, 118 x 115 mm, 80 €
1/6 sivua, 57 x 115 mm, 40 €

Kuulehan henkilöstöpäällikkö, kun ehdotin harjapartion ulkoistamista, tar-
koitin, että he voisivat lähteä ulos töihin, enkä suinkaan työn siirtämistä Kii-
naan.  
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Aikataulu

lähtö: klo 11:30– Helsinki - Katajanokka  (ole satamassa paikalla klo 10.45 mennessä)
 klo 11:15 Bistro Buffet ruokajuomineen  
 klo 12:45–14:00 Kevätkokous 
 klo 14:00 Tallinna - Reisisadam     
 
Paluu: klo 18:00– Tallinna - Reisisadam      
 klo 20:30 Helsinki - Katajanokka     

Sitovat ilmoittautumiset to 30.1. mennessä itary001@gmail.com
Ilmoita viestissä nimesi ja syntymäaikasi. Ota mukaan passi tai 1.3.1999  
jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti. Ruokailupaikkoja on rajallinen määrä.

Tervetuloa!   ITA ry johtokunta

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys 

ITA ry:n sääntömääräinen kevätkokous
22. 2. 2014 M/S Viking XPRS:llä



Julkisten ja hyvinvointialojen   
työttömyyskassa

Ilmailualan Unioni IAU ry

PL 100, 00531 Helsinki

Henkilökohtainen puhelinpalvelu ma–pe klo 9–15 ja
eEmeli-neuvoja 24 h/ vrk 

numerossa 010 190 300

sähköinen asiakaspalvelu: www.jhl.fi/tyottomyyskassa

faksi:    010 7703 235
email:    tkassa@jhl.fi

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 HELSINKI

Puhelin:      (09) 4785 71 (vaihde)
faksi:       (09) 4785 7250
sähköposti:     etunimi.sukunimi@iau.fi
kotisivut:    www.iau.fi

Puheenjohtaja    Juhani Haapasaari   (09) 4785 7220
Varapuheenjohtaja   Reijo Hautamäki   (09) 4785 7221
Liittosihteeri    Juha-Matti Koskinen  (09) 4785 7225
Sopimussihteeri   Arto Kujala     (09) 4785 7222
Työympäristösihteeri Pekka Kainulainen  (09) 4785 7227
Taloussihteeri   Ari Miettinen    (09) 4785 7228 

Jäsenasiat:    Ari Miettinen    (09) 4785 7228
       jasenasiat@iau.fi
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Unioni-lehti  
ilmestyy myös  
internetissä!

Lehti löytyy  
liiton sivuilta osoitteesta  

www.iau.fi

Julkaisemme internetissä  
koko painetun lehden  

pdf-muodossa.

Liiton nettisivuilta löytyy  
myös työehtosopimus ja  

paljon muuta tietoa.

Jouluviikolla työttömyyskassan puhelinpalvelu on avoinna ma 23.12.2013 ja 
pe 27.12.2013 klo 9–15. Seuraavan kerran puhelinpalvelu aukeaa torstaina 
2.1.2014 klo 9.00.
Päivärahat pyritään maksamaan hakijoille joulun aikaan mahdollisimman jous-
tavasti pitkistä pyhistä huolimatta. Hakemuksia käsitellään työttömyyskassassa 
samoina päivinä kuin puhelinpalvelu on auki. 

Työttömyyskassa on kokonaan suljettuna  
24.12.–26.12.2013 ja 28.12.–1.1.2014.

IRKAn kassan sulautumisesta JHL:n työttömyyskassaan johtuvat järjestelmä-
muutokset aiheuttavat käyttökatkoksen eWertti Nettikassassa, eEmeli Puhelin-
kassassa ja päivärahojen maksatusjärjestelmässä. Tämän vuoksi kyseiset  
järjestelmät ovat poissa käytöstä 30.12.–31.12.2013.

Lisätietoja osoitteesta www.jhl.fi/tyottomyyskassa.

Työttömyyskassan päivystysajat  
jouluna ja vuodenvaihteessa 2013–2014



BAS2 – Itella Posti Oy
Itella Green

 Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta

                         Toivottaa liiton väki
Ilmailualan Unioni IAU ry ei lähetä joulutervehdyksiä yhteistyökumppa-

neille, vaan tekee lahjoituksen Hyvä Joulumieli -keräykseen.


