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21.10.2008

Hyvä työympäristö 

rakentuu 

turvallisuudesta, 

terveellisyydestä 

ja henkisestä 

hyvinvoinnista. 

E
ero Järnefeltin maalaus Raatajat rahanalaiset vuodelta 1893 on piir-

tynyt kansakuntamme kollektiiviseen muistiin. Siinä kaskisavun kes-

keltä tuijottaa suurilla silmillään nääntyneen oloinen, laiha, noen 

sotkema tyttö. Taulussa esiintyvä muu työväki suitsii ja kohentaa 

tulta selkeästi puutteellisin välinein. Vaarallinen tulityö tapahtuu puukepein 

varustautuneena, eikä liekeiltä tai kuumuudelta suojaavista työasuista ole tie-

toakaan. Maalaus voidaan muiden huomattavien ansioidensa lisäksi nimetä 

suomalaisen työsuojelun kysymyksenasettelun perusteokseksi.

Työturvallisuuden näkyvä kuva on melkoisesti muuttunut maalaustaiteem-

me kulta-ajoista. Merkittäväksi kehitykseksi voidaan laskea vakavimpien työ-

tapaturmien ja ammattitautien määrän väheneminen. Turvallisempien työ-

välineiden, tekniikoiden ja työskentelytapojen vertailu ja käyttöönotto ovat 

nykyään yrityksille normaalia toimintaa. Muutoksen on saanut aikaan sitkeä 

yleisen mielipiteen muokkaaminen työturvallisuudelle suopeammaksi. Talou-

dellinen menetys, joka liittyy materiaalin tai työvoiman vahingoittumiseen on-

nettomuuksissa tiedostetaan nykyään lähes kaikissa yrityksissä. Jos ay-liikkeen 

merkittävimpiä saavutuksia listataan, työsuojelun hyväksi tehty työ esiintyy 

kärkipäässä.

Työelämän, ja siihen liittyvien riskitekijöiden kokonaisvaltaisen tarkastelun 

näkökulmaa tetävöitettäessä ei syväkuva ole enää niin ruusuinen. Stressipe-

räiset työkyvyttömyydet: uupumus ja masennus jatkavat kyseenalaista voitto-

kulkuaan. Niiden arvioidaan olevan todellinen syy jopa puoleen menetetystä 

työpanoksesta. Luku huolestuttaa kansantalouden kannalta, puhumattakaan 

ongelman ylivertaisesti tärkeämmästä puolesta: kansalaisten yleisestä hyvin-

voinnista ja mielenterveydestä. Taantuma jo ovella kolkuttaa, ja pelko työelä-

män edelleen raaistumisesta tulee hakematta mieleen. Mikä neuvoksi?

Simppelin ratkaisumallin esittäminen olisi kokonaisuuden latistamista. Ver-

raten paljon yksinkertaisempaa on löytää yleispäteviä ratkaisuja yleisimpiin ta-

paturmiin, kuten kaatumisiin ja putoamisiin. Sen sijaan työviihtyvyydessä voi 

hyviin tuloksiin päästä yksilöllisinkin konstein. On mahdollista kehittää joh-

tamistapoja, tasapuolistaa työnjaon periaatteita, kouluttaa, perehdyttää, luo-

da me-henkeä muulla tavoin jne. Rajoittava tekijä on henkilöstöhallinnon voi-

mavarat, niin määrällisesti, kuin ennen kaikkea laadullisestikin. On myös syytä 

muistaa, vaikka tavoitteellisuus ja mittarit ovatkin tärkeitä, työpaikan ilmapii-

riongelmia ei voi ratkaista kvartaaleissa tai direktio-oikeudella, vaan jatkuvan 

yhdessä tekemisen periaatteella.

Työympäristöpolitiikkaa
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MIKÄ TYÖ?

Miehensä, kahden lapsensa ja kesyn leijonansa kanssa Billnäsissä 
asuva Valentina Sibakov 47 v. on töissä Finnairilla taxfree-myyjänä. 
Sen ohessa hän on Finnair Cateringin 2. työsuojeluvaravaltuutettu 
ja myymälöiden työsuojeluasiamies.

SibbeSibbe  
– Taxfreemyyjien – Taxfreemyyjien 
työsuojelusenkelityösuojelusenkeli

■ Leijonan osan Sibben vapaa-ajas-

ta vie lenkkeily Billnäsin ihanissa met-

sissä ja muu puuhastelu Patrikin, leon-

berginkoiran kanssa. Rodun jalostajan 

tavoitteena 1800-luvulla oli ollut luo-

da saksalaisen Leonbergin kaupungin 

vaakunassa ollutta leijonaa muistutta-

va koira – ja leijonaa se totisesti muis-

tuttaakin!

Ulkoilu on hyvää vastapainoa työlle 

taxfree-myymälässä, joka on vaihtele-

vaa ja mielenkiintoista, mutta ajoittain 

raskasta.  Vuorotyön hyvä puoli on se, 

että se jättää arkeenkin aikaa hoidella 

kotiasioita, mutta joskus yölliset koti-

matkat rassaavat.

Tuhansia tuotteita
Taxfreemyyjän työn keskeisintä sisältöä 

on mm. juomien, tupakan, makeisten, 

lahjatavaroiden, vaatteiden sekä kos-

metiikan myynti. Eri tuotteita on tu-

hansia ja valikoima muuttuu jatkuvasti. 

Aikaisemmin kosmetiikka myymälä oli 

erillinen ja myynnistä vastasivat koulu-

tetut kosmetologit. Myymälöiden yh-

distymisen jälkeen tuotevalikoima on 

yhteinen, kaikki myyvät kaikkea. Täs-

tä johtuen ei-kosmetologit toivoisivat 

kosmetiikan osalta lisä-koulutusta.      

Myynnin lisäksi on matkustajien neu-

vontaa, tuotehyllyjen täyttöä, inventoin-

tia ja jonkun verran myös varastotyötä.

Työssä on tunnettava reittikohteet 

ja niiden vaikutus siihen mitä ja mi-

ten kullekin voi myydä – onko kyseessä 

EU vai ei EU-kauppa ja pitääkö ostok-

set pakata sinetöitävään pussiin. Pitää 

tuntea taxfree-myyntiä koskevia tulli- 
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Sibbe työskentelee peräti kiehtovassa ympäristössä.

ja veromääräyksiä, alkoholilakia, passit 

ja lentoliput ym. ym.

Asiakaskontaktit saattavat olla mil-

laisia tahansa, mutta onneksi pääsään-

töisesti kuitenkin positiivisia. Johtunee-

ko sitten siitä, että lähdön tunnelmissa 

yleensä ollaan positiivisen odotuksen 

vallassa.

Kielitaidolla kysyntää
Asiakkaiden palveleminen onnistuu Sib-

beltä suomen lisäksi ruotsiksi, englan-

niksi, saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi. 

Sen lisäksi tavanomainen tervehtiminen 

onnistuu vielä paljon useammalla kielel-

lä – myös kiinaksi ja japaniksi. Muuta-

makin omalla kielellä lausuttu sana saa 

matkustajat sitä iloisemmiksi, mitä kau-

empana kotoaan he ovat.

Asiakaspalvelutilanteet voivat olla 

joskus yllätyksellisiäkin. Erään hauskan 

tapauksen Sibbe muistaa, kun melkein 

jo ehti luulla asiakasta kuuroksi, kun ei 

tämä reagoinut mihinkään puheeseen. 

Ehkä vähän kiusallaankin hän sanoi täl-

le: Bonjour. Siitä tämä vasta havahtui. 

Oli kai tärkeätä saada palvelua omalla 

kielellä!

Kaikesta edellä mainitusta huolimat-

ta työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. 

Sitä tehdään eri toimipisteissä, Finnair 

Shopissa, sekä Arrival- että ID-myymä-

löissä, joissa tosin myynti ei ole verova-

paata. Niiden tuotevalikoimiin kuuluu 

mm. karkkia, kosmetiikkaa, lahjatava-

roita sekä elintarvikkeita.

Ihanat työkaverit
Parasta kaikessa on hyvä työmiljöö ja 
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erityisesti mielettömän hyvä työporuk-

ka, se on Sibbelle kuin toinen perhe. 

Työvoiman vaihtuvuus myymälöissä 

on pientä ja työsuhteet pitkiä. 

Hyvää yhteishenkeä kuvastaa työpo-

rukan yhteinen vapaa-ajanvietto. Hel-

miä tässä sarjassa ovat tutustumismat-

kat myytävien tavaroiden alkulähteille, 

kuten Tanskaan Jägermeisterin tehtaal-

le, Ranskaan Renaultin linnaan ja Bor-

deauxin viinitiloille. Parhaillaan suun-

nitellaan matkaa Espanjaan Torresin 

viinitilalle.

Hyvää matkaa taxfreen väki!

Teksti ja kuvat: 
ARTO KUJALA

MIKÄ TYÖ?

Ostosparatiisin portilla luki: Ken tästä käy saa kaiken euron heittää.

Patrik – the lion.
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 KÄÄNTÖLY

HY
T

On vuokra-
asuntojen
rakentamisen 
aika
SAK:n puheenjohtaja Lauri Iha-
laisen mielestä nopeasti muut-
tunut talouden kuva edellyttää 
hallitukselta suhdannepoliittises-
ti oikea-aikaisia ja voimakkaita 
toimenpiteitä kasvun ja työllisyy-
den kasvun tukemiseksi.

– Kansainvälinen rahoitus-
kriisi tulee vaikuttamaan myös 
Suomeen, ja se näyttää iskeneen 
nopeasti omistusasuntorakenta-
miseen. Uusia rakennushankkei-
ta jäädytetään ja voimavaroja 
rakennusalalla vapautuu. Samaan 
aikaan kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen tarve kasvaa edelleen 
ja niiden hinnat ovat kohtuut-
tomassa nousukiidossa, Ihalai-
nen sanoo.

Hänen mukaansa hallituksel-
ta tarvitaan jo seuraavaan lisä-
talousarvioon uudelleenmitoitet-
tu rakentamisen rahoituspaketti, 
jolla pahenevaan vuokra-asunto-
pulaan voidaan vastata. Vuokra- 
ja asumisoikeuslainojen rahoi-
tusehtoja tulee parantaa, jotta 
riittävä vuokra-asuntotuotanto 
saadaan käyntiin. Vuokra-asun-
to tuotannon vauhdittaminen on 
Iha  laisen mielestä keskeinen kei-
no edistää työpaikkojen ja työn-
tekijöiden kohtaamista.

■ Noin 19 000 työkyvyttömyyselä-

kettä saavaa alle 63-vuotiasta henki-

löä tekee jossain määrin ansiotyötä. 

Työ on usein satunnaista. Täyttä työ-

kyvyttömyyseläkettä saavien ja ilman 

työtä olevien joukosta työhaluja olisi 

jonkin verran noin 32 000 henkilöllä 

eli noin runsaalla viidenneksellä.

Tuore Eläketurvakeskuksen tut-

kimus selvittää työeläkelakien mu-

kaisten työkyvyttömyyseläkeläisten 

mahdollisuuksia ja kykyä käydä an-

siotöissä. Useimpien tavoitteena ei ole 

säännöllinen osa-aikatyö. Työtä halu-

taan tehdä joustavasti pieniä määriä 

silloin, kun oma kunto sen sallii. Toi-

sin sanoen vaikka työkyvyttömyyselä-

keläisillä onkin työhalua ja työkykyä 

jäljellä, mitään suurta määrällistä työ-

voiman lisäystä ei ole odotettavissa.

Sallitun ansainnan ylärajat vaikut-

tavat jonkin verran työkyvyttömyys-

eläkeläisten suunnitelmiin työnteosta. 

Noin 15 000 työkyvyttömyyseläke-

läistä arvelee, että ansaintarajoilla on 

jossain määrin ansiotyöntekoa vähen-

tävää vaikutusta. Nykysäännösten 

mukaan täyttä työkyvyttömyyselä-

kettä saava voi ansaita 40 prosenttia 

ja osatyökyvyttömyyseläkettä saava 

60 prosenttia siitä keskiansiosta, jos-

ta eläke on laskettu.

■ Helsinki-Vantaan lentoaseman ja-

ko kotimaan- ja ulkomaanterminaa-

leihin poistuu syksyllä 2009. Siitä 

lähtien terminaalit määräytyvät sen 

mukaan, millä lentoyhtiöllä matkus-

taja lentää. Tähän kansainväliseen 

käytäntöön siirrytään vajaan vuoden 

kuluttua, jolloin kotimaanterminaa-

lista tulee terminaali 1 ja ulkomaan-

terminaalista ter minaali 2.

Syksystä 2009 alkaen lennolle läh-

detään ja matkalta saavutaan sen ter-

minaalin kautta, jossa oma lentoyh-

tiö operoi. Muutoksen jälkeen oikea 

terminaali selviää parhaiten matkali-

pusta. Lähtö- ja tuloterminaalin voi 

tarkistaa myös Finavian verkkopalve-

lusta osoitteessa www.helsinki-van-

taa.fi.

Finavia tulee uusimaan koko opas-

tusjärjestelmänsä terminaaleissa ja 

lentoaseman sisäänajoväylillä.

Kansainvälisen käytäntöön siir-

tyminen on Helsinki-Vantaalla ajan-

kohtaista, sillä ulkomaanterminaalin 

laajennus ja uusi matkatavaran kä-

sittelykeskus otetaan käyttöön ensi 

vuonna. Uusien tilojen ja järjestel-

mien integrointi nykyiseen asema-

rakennukseen edellyttävät varsin 

mittavia, jopa pari vuotta kestäviä 

muutostöitä.

Työnteko kiinnostaa 
työkyvyttömyyseläkeläisiä

Helsinki-Vantaan terminaalit 
jaetaan lentoyhtiöittäin
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Selvitysmies Melin esittää 

suuren kuljetusliiton suuren kuljetusliiton 
perustamistaperustamista
Professori Harri Melin esitteli 9.10 raporttinsa työmarkkinoiden ja edunvalvonnan 
tulevaisuuden näkymistä, sekä kuljetusalan yhteistyön tiivistämisestä. Kuulemassa olivat 
seitsemän kuljetusliittojen hallitukset: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ilmailualan 
Unioni IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatievirkamiesliitto RVL, Suomen Lento-
emäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Veturimiesten liitto. 
Asiantuntijana tilaisuudessa oli SAK:n edunvalvontajohtaja Lauri Lyly, joka on vastaavan 
selvityksen toimittanut teollisuuden liittojen TEAM-hankkeesta.

Selvitys
Melin päätyy raportissaan esittämään 

kuljetusliittojen yhdistymistä logis-

tiikka-alan ammattiliitoksi. Tätä näke-

mystä hänen mielestään puoltavat pe-

rinteisen ammattiyhdistystoiminnan 

vaikeudet muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Esimerkkeinä hän mainitsee 

tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta 

luopumisen aiheuttaman lisäkoordi-

nointi tarpeen, sekä paikallisen että li-

sääntyvän kansainvälisen edunvalvon-

nan haasteet. Raportin mukaan yli 

100 000 jäsenen logistiikka-alan liitto 

vastaa tehokkaimmin näihin haastei-

siin. Se vahvistaa sopimustoimintaa ja 

lisää jäsenten yhteiskunnallisen vaikut-

tamisen mahdollisuuksia. 

Uusi liitto rakentuisi sektorimallin mu-

kaisesti. Näitä voisivat olla esimerkik-

si: autoliikenne, ilmailu-, meren kulku-, 

postiala- ja rautatiesektorit. Selvityk-

sessä ei sektoreista haluta kuitenkaan 

antaa lopullista suositusta, se on ny-

kyisten liittojen asettamien lisäselvi-

tystyöryhmien tehtävä. Näiden työryh-

mien päätehtävänä on mm. valmistella 

Sa
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SIMO ZITTING, Suomen Merimies-Unioni SMU
– Merimies-Unioni on vienyt hanketta eteenpäin avoimin mielin. Asiaa on 
käsitelty hallituksessa, valtuustossa ja edustajakokouksessa. Käsittely jat-
kuu edelleen avoimin mielin tänään hallituksessa. Oma mielipiteeni koko 
prosessin ajan on ollut, että tässä on aimo annos järkeä. Jos logistiikka-ala 
saadaan koottua vahvaksi liitoksi, sitä kuunnellaan niin työnantajien kuin 
ay-liikkeen puolellakin. Työnantajat ovat kuulleet tästä, ja ovat jo kertoneet 
kantanaan, ettei meidän pitäisi mennä mukaan.

MAURI KOSKENNIEMI, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY
– Tulimme mukaan tähän vähän muita myöhemmin. Pienen liiton kannat-
taa olla avoimin mielin mukana. Henkilökohtaisesti lämpenen sektorimal-
lille. Ilmailualalta puuttuu yhteistyön malli. Iso liitto tarjoaa paljon etuja. 
Tässä on mahdollisuus.

TIMO RÄTY, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
– AKT:n hallitus ja valtuusto käsittelevät asian. Henkilökohtaisesti olen sitä 
mieltä, että meidän pitää lähteä mukaan jatkoselvittelyyn.

RISTO ELONEN, Veturimiesten liitto VML
– Paljon on kysymyksiä, jotka vaativat vastauksia. Meillä on 18.11. ylimää-
räinen valtuuston kokous. Sen jälkeen tämä lähtee keskusteltavaksi ammat-
tiosastoihin. Tammikuussa pidetään sitten toinen ylimääräinen valtuus-
ton kokous, jossa päätös mahdollisesta mukaan lähdöstä jatkoselvittelyyn. 
Lopullisia päätöksiä voi tulla vuonna 2013.

ESA VILKUNA, Posti- ja logistiikka-alan unioni, PAU
– Meillä on hallituksen päätös, että olemme mukana selvityksessä. Mihin-
kään ei ole sitouduttu. Vuosi voi meidän osalta olla 2013, kun lopullisia 
päätöksiä on luvassa.

TARJA TURTIAINEN, Rautatievirkamiesliitto, RVL
– Olemme se pienin mukana olevista liitoista. Näen mahdollisuuksia, mutta 
myös ongelmia. Ne voidaan varmaan ratkaista. Tärkeintä on se, miten tur-
vataan sopimusneuvotteluissa jäsenten edunvalvonta. Meillä on syksyllä yli-
määräinen valtuusto, joka tekee päätöksen jatkosta.

JUHANI HAAPASAARI, Ilmailualan Unioni, IAU
– Meillä ei ole tähän mennessä kovin suuria keskusteluja aiheesta käyty. Nyt 
keskustelu alkaa. Palapeli on nyt tässä. Jos osa liitoista jättäytyy pois, kuva 
muuttuu.

MIKKO KARLSSON/AKT

Kuljetusliittojen puheenjohtajat 
raportista ja jatkoaikataulusta
Miten hanke etenee liitoissa?uuden liiton hallintomalli, tehdä esitys 

sopimustoiminnasta ja talouden järjes-

tämisestä.

Keskustelu 
Raporttiin tutustumisen jälkeen halli-

tukset kävivät paneelikeskustelun, jossa 

vastaajina olivat Melin, Lyly sekä liitto-

jen puheenjohtajat. Keskustelussa tuli-

vat esille huoli ammattiliittoidentitee-

tin katoamisesta, lisäksi tarkennettiin 

mitä lisäarvoa jäsenelle liittofuusiosta 

olisi. Samoin oltiin kiinnostuneita ai-

emmin toteutuneiden projektien: PAM 

ja JHL, sekä työn alla olevan TEAM:in 

kokemuksista. Myös sektoreiden itse-

määräämisoikeuden rajat ja koko hank-

keen aikataulu puhuttivat.

Vastauksissaan paneeli korosti, että 

hanke on alkumetreillään ja että yhteis-

työmahdollisuuksia on parempi kartoit-

taa nyt kun se tapahtuu vapaaehtoisesti, 

eikä minkään pakon sanelemana. On lii-

an aikaista ottaa kantaa mahdollisen jat-

koselvityksen tuloksiin. Jatkoselvitykses-

sä on keskeistä sen avoimuus, jäsenistö 

ei saa missään vaiheessa tuntea jäävän-

sä sen ulkopuolelle. Sektorimallissa am-

matti-identiteettiin perustuva yhdistys-

solidaarisuus on mahdollista säilyttää. 

Kaikki kokemukset vastaavista hank-

keista tulee tarkoin tutkia, mutta hyväk-

syä myös tosiasia, että valmista mallia 

yhdistyneelle kuljetusliitolle ei ole. Täs-

tä syystä yhdistymiselle ei myöskään voi 

vielä esittää lopullista aikataulua.

IAU
Melinin raportti on lähetty edustajis-

tolle, joka syyskokouksessaan 21.11. 

ottaa kantaa siihen olemmeko muka-

na jatkoselvityksessä. Jatkoselvitykseen 

osallistuminen ei itsessään sido IAU:a 

liittymään mahdolliseen kuljetusalan 

suurliittoon. 

JM KOSKINEN

 HTY:n juhlasalin odottavaa 

tunnelmaa. Vasemmalta: Lyly/SAK, 

Vilkuna/PAU, Elonen/VML, Turtiai-

nen/RVL, Räty/AKT ja Melin/selin.
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Helpotusta Helpotusta 
työruuhkaan työruuhkaan 
ja parempia ja parempia 
työsuhteitatyösuhteita
Finnair Oyj:n ja IAU:n välillä on sovittu Finnair-konsernissa 
toteutettavasta työvoimapooli -kokeilusta. Vuoden sisällä 
selviää tuoko kokeilu helpotusta ruuhkahuippuihin ja 
työntekijöille parempia työsuhteita.

Onnistuessaan työvoimapooli luo 

kokoaikaisia ja pitkiä työsuhteita 

epävarmojen ja lyhytkestoisten 

vuokratöiden sijaan.

Työvoimapooli -kokeilu alkoi ■ Finnair Oyj:n ja IAU:n välillä sovit-

tiin 24.9 Finnair-konsernissa toteutet-

tavasta työvoimapooli -kokeilusta. Tar-

koituksena on vastata lentoliikenteen 

ruuhkahuipuista johtuvaan työvoiman 

lisätarpeeseen ja toisaalta tarjota vaih-

toehto osa-aikatyölle.

Työvoimapooliin sisältyvät työteh-

tävät ovat: Northport Oy / aulakuor-

maaja, Finnair Catering Oy / kaluston-

käsittelijä, sekä Finnair Cargo Terminal 

Operations Oy / rahtimies (varasto). 

Poolia voidaan haluttaessa käyttää myös 

catering-kuormaajan (kylmiö) ja pak-

kaajan (myynti- ja tarjotin-pakkaamo) 

tehtävissä. Kokeilun alkaessa nämä teh-

tävät eivät olleet mukana.

Työntekijöiden työtehtävät vaihtele-

vat työvuoron sisällä joko Northportin 

ja Cateringin tai Northportin ja Cargon 

välillä. Kokeilu alkoi 1.10.2008 ja kestää 

vuoden. Määräaikaiset työsopimukset 

solmi Northport. 

Kokeilun valmistelu ja 
siihen liittyvät kysymykset
Kokeilun valmistelu on tehty laajalla 

rintamalla. Selvitystyöhön ovat osallis-

tuneet Finnair -konsernin ja sen tytär-

yhtiöiden henkilöstöasioista vastaavat, 

sekä kokeiluyritysten pääluottamus-

miehet ja työsuojeluvaltuutetut. Kyse-

limme muutamia kommentteja kokei-

lusta.

MIKÄ ON TYÖVOIMAPOOLIN 
SYNTYHISTORIA? 
– Poolia on rakennettu pari vuotta ja 

seurattu vastaavien ratkaisujen toimi-

vuutta muilla aloilla. Aluksi harkitsim-

me laajempaa sovellusta yhdessä mui-

den Aviapolis-työnantajien kanssa, 

mutta päädyimme sitten omaan Fin-

nair-pooliin, kertoo osaston johtaja Ee-

ro Salovuori.

– Northportin asematasotoiminnas-

sa on ollut vaikeuksia saada riittävästi 

osa-aikaista työvoimaa lentoliikenteen 

päivittäisiin ruuhkapiikkeihin. Tämä 

on kokeilu, jolla yritetään vastata tähän 

haasteeseen, sanoo puolestaan pääluot-

tamusmies Pekka Kähkönen.
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vaan sijoittaa poolityöntekijät aina yk-

sitoikkoisimpiin töihin, työ muuttuu 

turhan yksipuoliseksi, varoittaa Reijo 

Hiltunen.

– Uskon, että meillä rahdissa poo-

li lähtee ja on jo lähtenyt hyvin käyn-

tiin. Pullonkauloiksi voisin kuvitella 

kuljetusten sujumisen Nopon ja rah-

din välillä, sekä mahdollisen tiedonku-

lun ongelmat, esimerkiksi kuinka sai-

rastapaukset ilmoitetaan yrityksestä 

toiseen, sanoo pääluottamusmies Vesa 

Forsblom.

MITÄ TULISI KOROSTAA, 
JOTTA KOKEILU ONNISTUISI?
– Koulutus ja työnohjaus/opastus tu-

lee tärkeimpänä mieleen. Kukaan ei ole 

seppä syntyessään! Poolilaisille voisi 

painottaa myös, että kysykää jos olet-

te jostakin epävarmoja. Tyhmiä kysy-

myksiä ei ole olemassakaan, varsinkin 

jos näin voidaan välttää turhaa työtä, 

Vesa Forsblom tähdentää.

Pekka Kähkönen korostaa kokeilun 

kokemusten seurantaa ja reagointia tar-

vittaessa.

Konsernin sisäinen pooli tarjoaa parhaimmillaan yhdenvertaisen 

työsuhteen arvostetussa Finnair-yhtiössä (-yhtiöissä), ehkäisten 

”kahden kerroksen työmarkkinoiden” syntyä kyseisiin yrityksiin. 

Poolityön tekijän työ on vaativaa, jo senkin takia että osaaminen 

tulee hankkia vähintään kahteen työtehtävään. Koulutus, 

perehdytys ja vastaanotto täytyy järjestää huolellisesti kuhunkin 

työhön ja yritykseen. Poolitöiden olisi ehkä kuitenkin hyvä olla 

jotenkin samankaltaisia. Ruuhkahuipuissa työskentelyn takia 

työn tauotuksesta ja työntekijöiden jaksamisesta on huolehdittava 

tavallista paremmin.

Yrityksen täytyisi nähdä poolityöntekijä hyvänä lisäresurssina, 

eikä voivotella etukäteen ”mahtaako tästä olla mitään hyötyä”. 

Uskon kokemuksen karttu essa Cateringista löytyvän muitakin 

poolin käyttö mahdollisuuksia, kuin nyt sovitussa kokeilussa 

todettu kalustonkäsittelijä. Poolisopimusta on konsernissa alun 

epäilyjen jälkeen kehitelty asiallisessa hengessä tasavertaisesti, 

joten poolilla on mahdollisuus onnistua. Uudenlaista ajattelua se 

kuitenkin vaatii molemmin puolin, mutta ne jotka muistavat vielä 

”yhden yhtiön Finnairin ”, muistanevat myös kuinka työntekijät 

silloin liikkuivat eri syistä tehtävästä ja liiketoimintayksiköstä 

toiseen. Tässä kokeilussa nyt sitten työtehtävät vaihtuvat kerran jo 

työpäivän aikana.

Pooli voi myös olla molemmin puolin yksi rekry tointikanava 

lisää, antaen työntekijällekin mahdollisuuden hakea ominta 

paikkaa alan töissä. Työnantajalle, joka ymmärtää kustannusten 

perään, sisäinen poolityötekijä on myös kokonaisedullinen ratkaisu. 

Työntekijä taasen saa palkan lisäksi lentoyhtiökonsernin työsuhde-

edut. ILKKA KERO

pääluottamusmies

Tätä mieltä
MITÄ ETUJA TYÖVOIMAPOOLI 
TUO TYÖNANTAJILLE? 
– Liikenteen ruuhkahuiput vaatisivat 

ilman poolia suuren määrän osa-aikai-

sia työntekijöitä. Heitä ei kuitenkaan 

ole riittävästi saatavilla, joten työnan-

tajan kannalta pooli on ratkaisu työvoi-

mapulaan, toteaa Eero Salovuori.

Henkilöstöpäällikkö Päivi Tervapa-

lon mielestä työantajan ensisijainen etu 

on rekrytoinnin helpottuminen. – Työn-

tekijälle on nyt tarjolla kokopäivätyötä. 

Myös työtuntien oikeanlainen kohden-

taminen on etu. Kolmantena asiana ha-

luan painottaa osaamisen laajentumista 

erilaisten töiden myötä.

MITÄ ETUJA TYÖVOIMAPOOLI 
TUO TYÖNTEKIJÖILLE?
– Kokoaikaisen työn ja siihen liittyvän 

kiinteän kuukausiansion, vastaa Pekka 

Kähkönen.

– Mahdollisuuden nähdä ja tutustua 

eri yritysten toimintaan, monipuolisen 

työn ja paremman vaihtoehdon osa-ai-

katyölle, sanoo työsuojeluvaltuutettu 

Reijo Hiltunen.

MISSÄ VOISI OLLA TYÖVOIMA-
POOLIN ”PULLONKAULA”?
– Täytyy tauotukselle varmistaa, ettei-

vät työvuorot muodostu liian kuormit-

taviksi. Myös työskentely kahdessa eri 

työyhteisössä on haastavaa sosiaalisesti 

ja oppimisenkin kannalta, Pekka Käh-

könen muistuttaa.

– Uutena asiana se vaatii varmasti 

aluksi oppimista kaikilta. Varsinaisiin 

pullonkauloihin en silti usko. Jos ongel-

mia tulee, on niihin haettava ratkaisu-

ja yhdessä henkilöstöedustajien kanssa, 

sanoo Eero Salovuori.

– Uskon, että toiminta lähtee hyvin 

käyntiin, arvioi Päivi Tervapalo. – Poo-

lia tukemaan on perustettu ohjausryh-

mä, joka koostuu työntekijöistä, luotta-

musmiehistä ja työnantajan edustajista 

seuraa kuukausittain poolin kehitty-

mistä ja tekee tarvittaessa toiminnalli-

sia korjauksia.

– Mikäli työnantaja ei näe niitä mah-

dollisuuksia, joita tämä järjestely tuo, 
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– On jatkettava sitä yhteistyötä, jo-

ka mahdollisti poolin syntymisen sekä 

IAU:n, että paikallisen edunvalvonnan 

kanssa, painottaa Eero Salovuori.

Päivi Tervapalo: – Avointa mieltä ja 

yhteistyötä.

Reijo Hiltusen mukaan tulisi koros-

taa sitä, että pooli on vaihtoehto osa-ai-

katyölle ja etenkin epäterveelle vuokra-

työlle. 

MITÄ MUUTA HALUAT SANOA?
– Parhaimmillaan syntyy win-win 

- tilanne, jossa sekä työnantaja, että 

työntekijä hyötyvät, Pekka Kähkönen 

uskoo.

– Haluan lausua erityiskiitokset se-

kä Päivi Tervapalolle, että Pekka Käh-

köselle. Molemmat ovat tehneet paljon 

työtä poolin aikaan saamiseksi, Eero 

Salovuori kiittelee.

Työvoimapooli -kokeilun pääkohdat

1.  Kokeilulla pyritään tasaamaan lentoliikenteen ruuhkahuippuja ja tarjoamaan vaihtoehto osa-aikatyölle.

2.  Työsopimukset solmii Northport Oy, tehtävänimike on aulakuormaaja ja työsuhteen laatu on määräaikainen 

1.10.2008–30.9.2009. Työsopimukseen otetaan ehto, jonka mukaan se on voimassaoloaikanaan molemmin 

puolin irtisanottavissa, kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

3.  Työntekijöiden työtehtävät vaihtelevat työvuoron sisällä joko Northportin ja Cateringin tai Northportin ja 

Cargon välillä.

4.  Palkkaryhmä määräytyy aulakuormaajan työn mukaisesti. Monitaitoisuus todetaan työntekijän käytettävyyden 

mukaan eri tehtävissä.

5.  Työaika määräytyy Northport Oy:ssä tasoittuvasta työajasta tehdyn sopimuksen mukaan. Poikkeuksena tasoittu-

mis jakson pituus, joka on työsuhteen mittainen.

6.  Työtehtävästä toiseen siirtyminen ja tauot sovitaan työnantajan ja luottamusmiesten kesken. Työnjohto-oikeus 

on sillä työnantajalla, jonka tehtävissä työaikasuunnitelman mukaisesti työskennellään.

7.  Kokeilulla ei muuteta paikallisesti solmittuja sopimuksia tuotannon ja henkilöstömäärän yhteensovittamisesta.

8.  Työntekijän siirtyessä sopimuksen mukaiseen tehtävään Finnair–konsernista hänen työehtosopimuksessa ja 

laeissa määräytyvät ehdot jatkuvat katkeamatta.

9.  Jos kokeilussa mukana oleva työnantaja tarvitsee lisää kokoaikaisia työntekijöitä kokeiluun osallistuville 

työntekijöille sopiviin työtehtäviin pidemmäksi aikaa kuin tämän sopimuksen perusteella laaditulla 

työsopimuksella on sovittu, tulee työnantajan tarjota ensisijaisesti työtä kokeiluun osallistuvalle työntekijälle.

10.  Sopimus on voimassa 30.9.2009 saakka. Kokeilun tuloksia ja edellytyksiä sopimuksen jatkamiselle tarkastellaan 

30.5.2009 mennessä.

Parhaimmillaan syntyy 

win-win -tilanne, jossa 

sekä työnantaja, että 

työntekijä hyötyvät.

– Poolin onnistuminen vaatii sauma-

tonta yhteistyötä ja avointa asioiden 

tarkastelua. Nämä asiat ovat toteutu-

neet poolin rakentamisen aikana – kii-

tos kaikille, sanoo Päivi Tervapalo.

– Odotan mielenkiinnolla poolin 

alkamista, jolloin todella näkee mikä 

on työnantajien suhtautuminen tähän 

vuokratyötä selkeästi parempaan vaih-

toehtoon, toteaa Reijo Hiltunen.

Lehden ilmestyessä kokeilu on kes-

tänyt jo kuukauden. Pian voimme varo-

vaisesti arvioida poolin käynnistymis-

tä. Siitä on pitkä matka koko hankkeen 

arviointiin. Tässä oli esillä suunnitteli-

joiden ja sopijoiden näkemyksiä. Käy-

tännön kokemukset tulevat kertomaan 

onko työvoimapooli toimiva ratkai-

su. Tärkeintä on viesti, jonka yritysten 

operatiivinen työnjohto, työaikasuun-

nittelijat ja kokeiluun osallistuvat työn-

tekijät välittävät.

PEKKA KAINULAINEN
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■ Maailmantaloutta ravisteleva luot-

tokriisi ja sen synnyttämä epävarmuus 

pohjautuu luottamuspääoman hupene-

miseen. Viikonvaihteessa EU-maiden 

johtajien tekemät päätökset yhteisistä 

toimista olivat välttämättömiä ja vaiku-

tuksiltaan uskottavampia kuin, että jo-

kainen kansallisvaltio pyrkisi omin voi-

min suojautumaan maailman kylmiltä 

tuiverruksilta. Palattiin kriisin keskel-

lä keskinäisen yhteistyön ja luottamuk-

sen politiikkaan, totesi Ihalainen 15.10 

SAK:n sisäisessä seminaarissa Kiljaval-

la, jossa hahmoteltiin tulevan sopimus-

kierroksen askelmerkkejä.

Hänen mukaansa yhteistyötä kaiva-

taan myös Suomessa. Suomen talouden 

menestyksen avain on Ihalaisen mu-

kaan ollut luottamus eri talouspoliittis-

ten toimijoiden kesken.

Vaikka meillä on suhteellisen hy-

vät edellytykset selvitä kansainvälisen 

talouskriisin keskellä, tulee kriisi var-

masti jättämään jälkensä meidän reaa-

litalouden kehitykseemme. Kasvuen-

nusteita on jouduttu pudottamaan, 

hyvä työllisyyskehitys voi taittua. Syök-

sy rakentamisen alalla on jo menossa ja 

se heijastuu monille muille aloille. Jos 

investointien rahoitus vaikeutuu, seu-

raukset ovat työllisyyden kannalta on-

nettomat, luetteli Ihalainen.

Pidemmän aikavälin haasteena on 

hänen mukaansa kokonaistyöpanoksen 

määrän lasku ja kasvun jääminen pal-

jolti tuottavuuskehityksen varaan. Kil-

pailua osaavasta työvoimasta käydään 

palkkakilpailulla.

Jos meilläkin rahamarkkinoilla on 

keskinäisen luottamuksen puute mm. 

pankkien välillä, onko järkevää että 

luovumme kaikilla – myös työmark-

kinapolitiikan – lohkoilla ennustetta-

vuuden, vakauden, yhteistyön ja luot-

tamuksen yhteistyömallista. Eikö juuri 

ajankohtainen talouspoliittinen tilanne 

edellyttäisi sopimuspolitiikan hajautta-

misen sijasta vahvaa kasvua, työllisyyt-

tä ja ostovoimaa korostavaa työmarkki-

napolitiikkaa. Kysymykseni kuuluukin, 

onko EK:n uusi sopimuspoliittinen lin-

javeto tehty toisiin olosuhteisiin, mihin 

Suomi on haasteineen menossa, Ihalai-

nen heitti.

Samalla kun pidetään tehdyistä sopi-

muksista kiinni, on Ihalaisen mielestä 

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen 
järjestön sopimusseminaarissa:

Taloustilanne edellyttäisi 
luottamusta ja yhteistyötä 
myös työmarkkinoilla
SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen 
mielestä ajankohtainen ja edessä oleva 
talouspoliittinen tilanne edellyttäisi 
vahvaan luottamukseen ja yhteistyöhön 
rakentuvaa työmarkkinapolitiikkaa. 
Hän kysyykin, sopiiko EK:n uusi sopi-
muspoliittinen linjaus edessä oleviin 
talouspolitiikan haasteisiin.

tärkeätä osana Suomen talouspolitiikan 

uskottavuutta viestittää halusta palata 

yhteisen työllisyyttä ja ostovoimaa tu-

kevan sopimuspolitiikan tielle. 

En tarkoita paluuta perinteisiin tulo-

ratkaisuihin, vaan uudella tavalla raken-

nettaviin, mutta kaikkia koskeviin sopi-

musratkaisuihin 2009 syksyllä. SAK on 

tässä uuden pohdinnassa ollut aloit-

teellinen ja vastuunsa kantava. Oikea 

hetki tämän linjan valmistelulle ja vies-

tittämiselle on, kun maan hallitus ja 

työmarkkinajärjestöt tapaavat viimeis-

tään helmikuussa. Tuolloin on hallituk-

sen vaalikauden puolivälin tarkistusrii-

hi. Tuolloin pitäisi rakentaa yhteinen 

tahtotila kolmikantaisesta valmistelus-

ta seuraavan työmarkkinaratkaisun on-

nistumiseksi, linjasi Ihalainen SAK: n 

sopimusseminaarissa.
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Vakava vaaratilanne Vakava vaaratilanne 
Helsinki-Vantaan Helsinki-Vantaan 
asematasollaasematasolla

Helsinki-Vantaan asematasolla tapahtui syyskuussa vakava vaara-
tilanne. Lentoa vastaanotta massa ollut kuormausryhmän jäsen oli 
tulla imaistuksi moottoriin. Tapahtumasarjasta selvittiin onneksi 
pelkillä kalustovaurioilla, mutta toimikoon tapaus muistutuksena 
lentoasemalla työskenteleville työ turvallisuusohjeiden tinkimättö-
mästä noudattamisesta ja edelleen kehittämisestä.
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Tapaturmien 

tilastointi ei riitä. 

Niistä on myös 

otettava opiksi.

Tavoitteena 
nolla 
tapaturmaa

N
olla tapaturmaa -tavoite on 

nykyaikaista turvallisuus-

johtamista. Lähtökohtana 

on, että kaikki tapaturmat 

torjutaan ennakolta. Nolla tapaturmaa 

-tavoitteen edellytyksenä on johdon ja 

henkilöstön sitoutuminen, vaaratilan-

teista oppiminen, jatkuva turvallisuus-

työ sekä seuranta.

Kun tavoitellaan tapaturmattomuut-

ta, sattuneita tapaturmia ei piilotel-

la, vaan ne selvitetään ja niistä otetaan 

opiksi. Jatkuva turvallisuustyö edellyt-

tää koulutusta, tiedotusta, riskinarvi-

ointia, auditointeja ja järjestyksen pa-

rantamista.

Vuosittain sattuvien tapaturmien seu-

raaminen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan 

viikoittaisia ja kuukausittaisia mittarei-

ta, joilla nähdään, miten turvallisuustoi-

mintaa on ylläpidetty ja kehitetty. Tällai-

sia mittareita ovat esimerkiksi tehtyjen 

turvallisuuskorjausten ja -tarkastusten 

määrät. Mittarit laaditaan työpaikan 

omien tarpeiden pohjalta. Näin mittaus 

ja seuranta kohdistuvat omassa työpai-

kassa tärkeisiin asioihin.

Tapaturmatilastot kuvaavat tapahtu-

neita vahinkoja. Valtakunnallisten tilas-

tojen pohjalta yritykset voivat verrata 

omia tapaturmalukujaan yleiseen ta-

paturmakehitykseen ja oman toimialan 

tapaturmatyyppeihin ja tapaturmien 

aiheuttajiin. Yleisesti käytetty vertailu-

luku on tapaturmataajuus, joka ilmai-

see tapaturmien lukumäärän miljoonaa 

työtuntia kohden.

Työturvallisuus on työpaikalla ole-

vien ihmisten tietoa, taitoa ja tahtoa 

työperäisten terveyteen kohdistuvien 

riskien ennalta ehkäisemiseksi. Työ-

turvallisuus on osa työsuojelua ja se 

kuuluu siksi jo lakimääräisesti työpai-

kan päivittäisiin asioihin. Turvallinen 

työskentely on suunnitelmallista ja pe-

rustuu ennakolta hyviksi todettuihin 

käytäntöihin. Ammattitaitoon kuuluu, 

että tuntee työnsä vaarat. Suomessa on 

kehitetty työturvallisuuden parantami-

seksi työpaikoilla ns. työturvallisuus-

kortti-koulutus, joka saatiin laajasti 

käyttöön 2003. Vuonna 2007 työtur-

vallisuuskortti oli jo runsaalla 400 000 

henkilöllä.

EERO MARKKANEN
Kirjoittaja toimii Finnair Oyj:ssä

työsuojeluvaltuutettuna.

”Täysin 
 käsittämätön”

■ Terveys ja turvallisuusasiantun-

tijat kuvailevat traagista kuolemaa 

Teneriffalla jossa lentokonemekaa-

nikko imeytyi Airbus lentokoneen 

moottoriin ”täysin käsittämättö-

mäksi”.

LTE:n tiedottaja kertoi että mies 

imeytyi yhteen Airbus 320 koneen 

moottoreista noin klo 10 illalla, Te-

neriffan eteläisellä lentokentällä, 

hetkeä ennen Varsovan lennon aika-

taulun mukaista lähtöaikaa. Ensihoi-

toyksiköt jotka kiiruhtivat tapahtu-

mapaikalle, löysivät vain moottorin 

pyörivien siipien silppuamia ruu-

miin osia.

Tutkinnassa oletetaan selviävän 

miksi 24-vuotias Miguel Angel 

Rodriguez työskenteli lähellä ko-

neen nokkatelinettä kun hänen työ-

kaverinsa ohjaamossa työnsi moot-

torit 90 % teholle, toimintatapa joka 

selkeästi rikkoo turvamääräyksiä. 

Imu joka tässä tilanteessa kehittyi 

vastaa yli 110 km/h tuulta, kaiken 

seurauksena mekaanikko silppuun-

tui hetkessä palasiksi.

Ruumiin tunnistaminen nojaa 

DNA testeihin koska vartalosta ei 

jäänyt tunnistettavia osia. 

Kanarian saarilta operoivan toi-

sen lentoyhtiön terveys ja turvalli-

suusedustaja sanoi ”turvallisia toi-

mintatapoja on räikeästi rikottu 

huol totoiminnassa, traagisin seu-

rauksin”. 

NEWS LOSGIGANTES.COM
16.06.2008

Lentokone-
mekaanikon 
kuolema
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Työvoimamarkkinoiden 
roskapankki

Kiinteistöalan työnantajayhdistys Kiinteistö-
palvelut ry on ilmoittanut jättävänsä kilpailuvirastoon 
toimenpidepyynnön Lentoliikenteen palveluja koske-
vasta työehtosopimuksesta. Mikäli Kiin teistö palvelut 
ry: n selvityspyynnön tavoite on kumota Lentoliiken-
teen palveluja koskevan työehtosopi muksen kattavuus 
ja taata jäsenyrityksilleen mahdollisuus soveltaa lento-
liikenteen palvelu  tehtävissä sen itsensä solmimaa työ-
ehtosopimusta, IAU:n näkökulmasta hankkeen voi 
hyvällä syyllä nimetä työvoimamarkkinoiden roska-
pankkimalliksi. Mallin rahoittaja olisi järjestelyn 
kohteeksi joutuva työvoima alempien palkkojen ja 
muiden työehtojen heikennysten johdosta.

■ Roskapankkijärjestelyllä pyrittiin 

1990-luvun taitteessa purkamaan Yh-

dysvaltojen edellistä rahoitusmarkki-

noiden kriisiä ja välttämään pankkien 

ajautuminen konkursseihin. Järjestelys-

sä valtion perustama roskapankki osti 

pankeilta niiden taseissa yliarvostetut 

ongelmaluotot ja omaisuuden. Roska-

pankki koetti saada rahaa luotoista eri-

laisilla maksujärjestelyillä sekä reali-

soimalla ostettua ja lainojen vakuutena 

olevaa omaisuutta. Vastaavaan tapaan 

tapahtui myös Suomea kohdanneen 

pankkikriisin hoito viime vuosikym-

menen alussa. Roskapankkijärjeste-

lyineen pankkikriisistä koitui valtiolle 

ja veronmaksajille lasku, joka kansan-

tuotteeseen suhteutettuna oli yli 12 % 

sen kokonaisarvosta.

Pankkikriisiä seurasi talouslama. 

Perinteisten yrityssaneerausten ohel-

la yritykset ryhtyivät hakemaan talo-

udelliseen ahdinkoonsa nopeampia 

ratkaisuja. Keskittyminen ydinliike-

toimintaan nousi liiketaloudelliseksi 

mantraksi – tukipalveluja ulkoistettiin. 

Ulkoistamiskaupoista saatiin pikaisel-

la aikataululla ylimääräistä rahaa ko-

hentamaan yritysten tulosta. Tavan-

omaisimmiksi ulkopuolelta ostetuiksi 

palveluiksi muodostuivat siivous ja 

kiinteistöhuollon tehtävät, minkä seu-

rauksena kiinteistöpalvelujen mark-

kinat lähtivät nopeaan kasvuun. Täl-

lä hetkellä niiden kolmen yleissitovan 

työehtosopimuksen soveltamisalan pii-

rissä, joiden toinen sopijapuoli on Kiin-

teistöpalvelut ry, on lähes 50 000 hen-

kilöä. Työnantajayhdistyksen jäsenet 

toimivat palveluntarjoajina mm. kiin-

teistönhuollossa, puhdistus- ja siivous-

tehtävissä sekä talonmiestehtävissä.

Kiinteistöpalvelut ry on ilmoittanut 

järjestöpoliittiseksi päätavoitteekseen 

teollisuuden ja julkisen sektorin kilpai-

lurajoitusten poistamisen, mutta osansa 

ovat saamassa myös lentoliikenteen pal-

velut. Yhdistys hakee Kilpailuvirastosta 

tukea ekspansiolleen, jolla ylitettäisiin 

kiinteistöpalvelualan ja lentoliikenteen 

palvelujen välinen toimialaraja. Viras-

toon jätettäväksi ilmoitettu toimenpide-

pyyntö kohdistuu Lentoliikenteen pal-

veluja koskevan työehtosopimuksen 16. 

§:ään. Pykälä velvoittaa myös alihankki-

jana toimivaa yritystä noudattamaan 

ko. työehtosopimusta sen palkkaryh-

mittelyn mukaisissa tai niihin rinnas-

tettavissa töissä silloin, kun työ tehdään 

tilaajayrityksen normaalissa toimin-

taympäristössä eikä se ole luonteeltaan 

tilapäistä tai kertaluonteista.
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Veistos, Ihminen nousee roskalaatikosta/Arvo Kustaa Parkkila, 
Oskars Mikans

Perusteluna toimenpidepyynnölleen 

Kiinteistöpalvelut ry esittää kilpailun-

rajoituslain, jonka vastaiseen toimin-

taan Lentoliikenteen palveluja koske-

van työehtosopimuksen allekirjoittajat 

ovat mahdollisesti syyllistyneet. Kil-

pailuviraston toiminta-ajatuksena on 

terveen ja taloudellisen kilpailun tur-

vaaminen. Virasto voi puuttua sekä 

oma-aloitteisesti että toimenpidepyyn-

töjen perusteella kansantalouden suo-

rituskyvyn kannalta olennaisiin, ta-

loudelliselle kilpailulle vahingollisiin 

kilpailunrajoituksiin. Toisaalta kilpai-

luvirasto voi lain nojalla myös olla ryh-

tymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua 

kyseisillä markkinoilla voidaan kilpai-

lunrajoituksesta huolimatta kokonai-

suutena pitää toimivana.

Lentoliikenteen palveluja koskevan 

työehtosopimuksen 16. § ei estä yrityk-

siä pääsemästä markkinoille tai rajoi-

ta muutoinkaan kilpailua. Päinvastoin, 

sen noudattaminen on osaltansa estä-

mässä kilpailun kustannusvaikutteista 

vääristymistä alan työvoimamarkkinoi-

den kautta. Viimekädessä lentoyhtiöt 

tai niille teknisiä tai maapalveluja suo-

rittavat yritykset päättävät, keneltä ne 

tarvitsemansa palvelut ostavat. Tämä 

koskee myös alihankintana tuotettavia 

palveluja.

Omien rajoitteidensa ohella Kiin-

teistöpalvelut ry tuskailee myös työvoi-

man saatavuusongelmien kanssa ma-

talapalkkaisella toimialallaan. Tähän 

ongelmaan yhdistys ei kuitenkaan hae 

ratkaisua Kilpailuvirastosta tai oleel-

lisesti työvoiman tarjontaan työvoi-

mamarkkinoilla vaikuttavasta tekijäs-

tä, palkkauksesta. Ensisijaisen vastuun 

työvoiman saatavuudesta yhdistyk-

sen toimitusjohtaja Pia Gramén sysää 

maan hallitukselle ja asianomaisille mi-

nisteriöille.

Käytännön toimenpiteiksi Gramén 

ehdottaa työvoiman mahdollisimman 

joustavaa siirtämistä kiinteistöpal-

velualan yritysten palvelukseen sekä 

asuntotuotannon lisäämistä pääkau-

punkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Ta-

loyhtiöiden, tuotantolaitosten, koulu-

jen, sairaaloiden ja muiden vastaavien 

tahojen luovuttua omista talonmiehis-

tään ja siirryttyä kiinteistöpalveluyri-

tysten asiakkaiksi, talonmiesten työ-

suhdeasunnot ovat hävinneet, mutta 

roskalaatikot jääneet.

JUHANI HAAPASAARI
IAU:n puheenjohtaja

■ Luottamusmiesten toimikausi al-

kaa parittomien vuosien helmikuun 

1. päivänä ja kestää kaksi vuotta 

kerrallaan.

Pääluottamusmiehellä tarkoite-

taan yrityksen palveluksessa olevaa 

ammattiosaston jäsenten valitsemaa 

pääluottamusmiestä. Jos yrityksessä 

on vain yksi luottamusmies, on hän 

pääluottamusmies.

Isommissa, tai laajalla alueella 

toimivissa yrityksissä voidaan valita 

myös työalueen luottamusmiehiä. 

Ammattiosasto sopii työnantajan 

kanssa siitä, mille työalueelle näi-

tä valitaan. Tarpeen määrittelyssä 

kiinnitetään huomiota mm. kysees-

sä olevan työalueen työntekijöiden 

lukumäärään ja luottamusmiehen 

mahdollisuuteen, työajat huomioi-

den tavata työntekijöitä.

Luottamusmiesten toimialue kä-

sittää yrityksen siltä osin, kun ky-

seessä ovat Ilmailualan Unioni IAU 

ry:n ammattiosastoon kuuluvat ja 

kyseisen yrityksen palveluksessa 

olevat henkilöt. 

Luottamusmies edustaa työnte-

kijöitä kysymyksissä, jotka liittyvät 

työnantajan ja työntekijöiden väli-

siin suhteisiin tai työelämän kehit-

tämiseen. He ovat työntekijöiden 

tärkeimpiä edustajia työpaikoilla. 

Kannattaa siis porukalla käydä vaka-

via keskusteluja ehdolle asetettavien 

henkilöiden halusta ja mahdollisuuk-

sista toimia parhaalla mahdollisella 

tavalla työntekijöiden eduksi.

Näiden keskustelujen aika on nyt!

Uuden 
luottamus-
mieskauden 
alku lähestyy
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Pääskyjen väylälläPääskyjen väylällä
Kävin kesällä koeajamassa nopeimman yhteyden Helsingin 
ja Tallinnan välillä. Tämä on tietenkin helikopterikyyti, jota 
tarjoaa Copterline Oy.

■ Copterline Oy on Suomen suurin 

ja yksi Euroopan suurimmista heli-

koptereiden operointi- ja huoltotoi-

mintaa harjoittavista yrityksistä. Yh-

tiön palveluksessa on tällä hetkellä 

noin 100 ilmailualan ammattilaista.

Yhtiön lähihistoria on traaginen. 

Historiaa ei voi muuttaa, sen kanssa 

on vain elettävä! Nyt toimintaa hoide-

taan uusin voimin uudella kalustolla. 

Yhtiöllä on reittiliikenteessä kaksi 

uutta Agusta Westland AW139-heli-

kopteria. Minulla on vain yksi aiempi 

kokemus helikopterikyydistä. Silloin 

kopterin tyyppi oli MI8. Agustan kyy-

dissä voi istua kohtuullisen mukavas-

sa penkissä ja keskustella. On se ihan 

toista kun istua MI8:n lattialla hirve-

ässä metelissä täyspakkaus selässä..

Mukavaa matkaa
Vaikutelma Hernesaaren terminaalis-

ta oli miellyttävä. Siellä oli hiljaista ja 

rauhallista. Checkin ja turvatarkastus 

sujuivat ammattitaitoisesti ja ystäväl-

lisessä hengessä. Odotushallissa odo-

teltiin kopterin tuloa Tallinnasta nau-

tiskellen yhtiön tarjoamia kahveja ja 

virvokkeita.

Tallinnaan lähdettiin aikataulun 

mukaisesti. Lento kesti vain 18 mi-

nuuttia. Juuri sen verran, että ehti hie-

man katsella maisemia ja alla merta 

kyntäviä matkustaja, ym. laivoja. Lai-

valla tunnelma tietenkin on toisenlai-

nen, mutta tämä on nopeaa!

Tallinnan heliport sijaitsee laiva-

sataman välittömässä läheisyydessä. 

Palveluun kuuluu myös taksin tilaus 

halukkaille valmiiksi satamaan, joten 

sieltä pääsee keskustaan yhtä nopeas-

ti ja helposti kun satamastakin. Mu-

kava reitti kaupungille on myös kävel-

lä Linnahallin yli. Sen päältä on hyvä 

näkymät satamaan ja merelle.

Ei voi muuta kuin suositella kokeile-

maan tätä matkustusmuotoa. Nyt tä-

hän on oiva tilaisuus käyttämällä hy-

väkseen Copterlinen IAU:n jäsenille 

tekemä tarjous.

Kuvat ja teksti: ARTO KUJALA

AW139-kopterin 
tekniset tiedot
Voimalaitteet 
kaksi Pratt & Whitney PT6C-67C moottoria
Lentoonlähtöteho 1252 kW/1679 SHP
Massa
Maksimi lentoonlähtömassa 6400 kg
Polttoainekapasiteetti
Standardi 1562 litraa 
Lisäsäiliö 500 litraa
Matkustajia 2/12 (lentäjät/matkustajat)
Ulkoiset mitat
Pituus 16,66 m
Kokonaiskorkeus 4,95 m
Pääroottorin halkaisija 13,80 m
Suoritusarvot
Maksiminopeus 310 km/h
Maksimi matkanopeus 306 km/h
Maksimi toimintamatka 1061 km
Maksimi lentoaika 5 h 12 min

Lähde: Copterlinen nettisivut

Kotimaa kun taakse jää... 

Alla Hernesaaren heliport.
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Copterlinella oma 
huolto-organisaatio
■ Copterline Oy:lla on oma Part-145 

huolto-organisaatio, joka tekee kaikki 

huollot yhtiön operoimiin helikopte-

reihin. Huolto huolehtii yhtiön AW139 

- tyyppisestä Helsingin ja Tallinnan 

välillä operoivasta reittihelikopteris-

ta sekä Varkauden, Vaasan ja Oulun 

Eurocopter EC135 -tyyppisistä pelas-

tushelikoptereista. 

Copterline Oy:n huolto täyttää yh-

teiseurooppalaiset huoltotoiminnalle 

asetetut ilmailumääräykset, joiden täyt-

tymistä valvoo Suomen Ilmailuhallinto. 

Organisaatio on myöntänyt Copterline 

Oy:lle seuraavat ilma-alusten huolto-

toimintaa oikeuttavat toimiluvat: 

EASA Part-145 -huolto-organisaa-

tion hyväksyntä (FI.145.0016) ja EASA 

OPS3 Part M:n mukainen huolto-jär-

jestelyjen hyväksyntä (FI.MG.0008). 

Yhteiseurooppalaiset ilmailumää-

räykset JAR-OPS3 ja JAR-145 määrit-

televät yksityiskohtaiset, ilmailuun so-

veltuvat laatujärjestelmävaatimukset 

lentotoiminnan harjoittajalle ja huolto-

organisaatiolle. Copterline Oy:n laatu-

järjestelmät ovat normien mukaisia. 

Lähde: Copterlinen nettisivut

Dispatcher Raiko Kauniste valvoo kuormausta Tallinnan heliportissa 

Linna hallin rannassa.

Lentäjä Rannel Vassiljev valmistelemassa lähtöä Helsingistä Hernesaaren 

kärjessä olevasta terminaalista.

Copterlinen tarjous IAU:n jäsenille
Stand by-lippu 25 e/suunta/hlö, varaava paikka 49 e/suunta/hlö
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti, se koskee IAU jäsentä + seuralaista
Varaukset numerosta 0200 18181, mainitse koodi: IAU. 
Checkin:in yhteydessä näytä jäsenkorttisi.
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Palkkausjärjestelmän elementit
Palkka muodostuu seuraavista osista, 
jos heko-arviointijärjestelmä on käytössä:
• taulukkopalkka
• ammatinhallinta & työskentelytapa (heko),
• moniosaaminen, joka muodostuu monitaitoisuudesta ja erityisosaamisesta, 
• kokemuslisä, joka määritellään työehtosopimuksen 63 pykälän 1. kohdan mukaisesti.

Palkka muodostuu seuraavista osista, 
jos arviointijärjestelmä ei ole käytössä:
• taulukkopalkka
• moniosaaminen, joka muodostuu monitaitoisuudesta ja erityisosaamisesta, 
• kokemuslisä, joka määritellään työehtosopimuksen 63 pykälän 2. kohdan mukaisesti.

Koulutusta uudesta järjestelmästä

Henkilökohtaisen palkanosan 
määrittelyjärjestelmä muuttui

Pääkoulutusvastuun kantoi työ-

suhdepäällikkö Petteri Widemark. 

Jäljittelemätön slide-show oli Fin-

nair tekniikka HR:n tuotantoa.

 Finnair Oyj:n tekniikan laite-

osaston päällikkö Manu Skyttä ja 

luottamusmies Rainer Holappa 

osallistuivat yhdessä koulutus-

tilaisuuteen. Rainerin mukaan 

palkkausjärjestelmän uudistumi-

seen ja yhteiseen koulutukseen 

oltiin varsin tyytyväisiä. Hyvänä 

nähtiin paremmat mahdollisuu-

det hyödyntää järjestelmää osas-

totasolla. – Hyvää uudistuksessa 

on, että toimintaa on uskallettu 

pudottaa osastotasolle. Nyt on 

myös työntekijöillä paremmat 

eväät päästä arvioinnissa hyvälle 

tasolle, sanoo Rainer Holappa. 
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■  Lentoliikenteen palveluja koskevas-

sa työehtosopimuksessa sovittiin palk-

kausjärjestelmän uudistamisesta kulu-

van vuoden kevääseen mennessä. 

Liitot järjestivät muutoskoulutusta 

yritysten henkilöstöasioista vas taaville ja 

pääluottamusmiehille. Kouluttajina toi-

mivat IAU:n puolelta pääluottamusmie-

het Esa Suokas ja Pekka Kähkönen, 

sekä Palvelualojen Toimialaliiton edus-

tajana Finnair Oyj:n työsuhdepäällikkö 

Petteri Widemark. Koulutuksessa käy-

tiin läpi muuttuneet tes-kohdat, miten 

ne muuttavat aiempaa käytäntöä ja poh-

dittiin mitä ne osapuolilta edellyttävät.

Koulutuksessa 
läpikäytyä
Henkilökohtainen palkanosa (heko) 

muodostuu jatkossa kahdesta arvioin-

titekijästä, ammatinhallinnasta ja työs-

kentelytavasta. Henkilöarvioinneissa 

nou datetaan työnantajan ja pääluotta-

musmiehen laatimaa ohjeistusta. 

Aikaisemmin hekon arviointiperus-

teisiin lukeutunut erityisosaaminen 

muodostaa jatkossa yhdessä monitaitoi-

suuden kanssa uuden palkanosan mää-

räytymisperusteen, moniosaamisen. Sen 

toteamisen perusteista sopivat työosas-

ton päällikkö ja luottamusmies.

Aikataulu ja 
keskustelut
Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota 

myös henkilökohtaisen palkanosan ar-

vioinnin aikatauluun, joka on seuraa-

va: Viikolla 42 ohjeistus esimiehille, 44 

arviointi keskustelut, 45 yhteenveto ja 

14.11. mennessä henkilöarvioinnin tu-

lee olla valmis.

Arviointikeskustelu on käytävä aina, 

jos jompikumpi osapuoli vaatii sitä. 

Työntekijä saa arvioinnin muuttuessa 

esimieheltään selvityksen ammatinhal-

linnan ja työskentelytavan arviostaan 

tätä varten järjestetyssä arviointi-kes-

kustelussa. Arviointi annetaan pyydet-

täessä kirjallisena.

teksti ja kuvat: PEKKA KAINULAINEN

KYSYMYS
Kuuluuko pyhistä saada aina tupla-

palkkaa, kun en löydä tessistä sitä 

koskevia määräyksiä. Entä vuoroli-

sät, kuuluko nekin maksaa joka il-

lalta ja yöltä?

VASTAUS
Vastaus kysymyksen ensimmäiseen 

osaan on ehdoton kyllä! 

Velvoite tähän tulee työaikalaista ja 

työehtosopimuksesta, jossa sanotaan, 

että ”Sunnuntai- ja juhlapäivinä teh-

dystä työstä maksetaan lain mukaan 

korotettu palkka. Sunnuntai- ja juh-

lapäivinä tehdystä työstä maksetaan 

yhden tunnin palkka lisineen, vaikka 

työ ei kestäisikään tuntia.

Jos sunnuntaina tai kirkollisena 

pyhänä tehtävä työ on ylityötä, on sil-

loin maksettava pyhäkorvauksen li-

säksi myös ylityökorvaukset. 

Vastaus kysymyksen toiseen osaan 

on myös ehdoton kyllä! 

Velvoite tähän tulee työehtosopi-

muksesta. Sen mukaan iltalisää on 

maksettava klo. 15.00–23.00 väliseltä 

ajalta ja yölisää klo. 23.00–07.00 väli-

seltä ajalta.

Vastaus kysymättä jääneeseen lau-

antailisän maksuunkin on kyllä. 

50 %:n suuruinen lauantailisä on 

maksettava lauantaisin, sekä vappu-, 

juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaa-

ton aikana klo 06.00 jälkeen tehdys-

tä työstä, paitsi jos joku näistä sattuu 

pyhä- tai sunnuntaipäivälle.

Kysymys tuntuu yksikertaisuudes-

saan hieman hämmentävältä. Olettaa 

sopisi, että tällaiset aivan perusasi-

at ovat työnantajien tiedossa ja asiat 

hoidetaan ilman muuta niin kuin pi-

tääkin. Mutta ei näköjään koskaan pi-

dä aliarvioida joidenkin työnantajien 

luovuutta, kun he etsivät keinoja ni-

pistää kuluistaan vielä pikkuisen..

ARTO KUJALA
sopimussihteeri

Kysymyksiä palkanlisistä

KYSYMYKSET: iau@iau.fi 
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OSA 5. 

KLASSI(K)KOJA SÄKEISSÄ

Elämänt alon mies
■ Vuonna 1914 olivat Euroopan valtiot 

ryhtyneet selvittämään välejään taval-

la, josta oli kehkeytyvä kovasti haittaa 

pörssikurssien kehitykselle. Helsin-

gissä piirejä elähdytti vielä ensi sijasta 

kuitenkin Eino Leinon ja L Onervan 

räjähdysaltis, mutta jo riutunut rakka-

us osoitteessa Tehtaankatu 5. Samassa 

korttelissa Tehtaankatu 7. sisäpihalla is-

tui pyöreäposkinen 6 v. poika, jota eivät 

lemmenskandaalit olisi vähempää voi-

neet kiinnostaa. Isä, vähäosaisten lem-

peä pappi, mutta ankara kasvattaja oli 

juuri muuttanut rottinki-kepin- ja ran-

kaisevan Jumalan luokse. Perhe oli ruti-

köyhä.  Poika osasi kuitenkin uida, kir-

joittaa ja lukea. Haaveileva katse, joka 

harvoin nousi kirjasta, näki hyvin kauas.

Palava 
nuoruus
Mika Waltarin suvun tarina on se ta-

vallinen viime vuosisadan alun suomen-

kielisen sivistyneistön syntyvaiheista. 

Näl kävuosina (1860-luvulla, jolloin 8 % 

suomalaisista kuoli nälkään) Hattu-

lan Katinalasta Hämeenlinnan kupees-

ta Helsinkiin muuttanut muurari meni 

naimisiin Pietarissa syntyneen, Por-

naisten Laukkoskella asuneen, kultase-

pän kisällin tyttären kanssa. Kasvavaan 

Helsinkiin muutti väestöä maaseudul-

ta käsityöläisammatteihin. Etevimmät 

kasvattivat poikansa papeiksi ja papit 

puolestaan poikansa itsenäisen Suo-

men ensimmäisen polven virkamie-

hiksi ja taiteilijoiksi. Monien, myös 

Waltarin hautomo oli Helsingin Nor-

maalilyseo, norssi, jonka humanistinen 

henki ja yli elämän ulottuvat ihmissuh-

deverkot auttoivat montaa miestä mä-

essä. Nimenomaan miestä, sillä norssi 

oli tuolloin poikakoulu, tämä puoles-

taan auttoi murrosikäisiä taiteilijanal-

kuja suistumaan sopivasti raiteiltaan.

Waltarin nuoruus paloi paitsi hor-

monimyrskynä, myös oikeasti. Sisällis-

sodan jäljiltä maa oli kuin ruutitynnyri. 

Sotilaat vartioivat katuja ja umpimieli-

nen kyräily voittajien ja voitettujen vä-

lillä riistäytyi usein avoimeksi väkival-

laksi. Myöhemmin, ollessaan ratatöissä 

Hyvinkäällä Waltari poistettiin työvä-

entalon tansseista kovakouraisesti val-

koisen kauluksen vuoksi, ja kouluai-

ne, jossa hän kuvasi punaiset aatteensa 

puolesta kaatuneiksi, jätettiin arvoste-

lematta. Puolueettomuudelle ei ollut 

sijaa majatalossa. Nuoret taiteilijat pa-

kenivat kieltämällä menneisyyden, ja 

avaamalla ikkunat Eurooppaan.

Suuri illusioni 
yksinäisen miehen junassa 
Nuoren voiman liiton ympärille, pariisi-

laisen kahvilakulttuurin hengessä, syn-

tyi tulenkantajat-taiteilijaryhmä: iloisen 

20-luvun taidetta palvovien nuorten ne-

rojen joukko. Waltarin ohella mukana 

olivat mm Olavi Paavolainen, Uuno 

Kailas, Yrjö Jylhä, Martti Haavio, El-

sa Enäjärvi, Väinö Kunnas, Katri Va-

la ja Lauri Viljanen. Nimet ovat tarkoi-

tuksella valitut osoittamaan, että kun 

ryhmä myöhemmin hajosi, sen jäsenet 

pärjäsivät mainiosti omillaankin. Kat-

ri Valan, Lauri Viljasen ja Waltarin vä-

lille syntyi huikea kolmiodraama, josta 

ei tunnekuohua puuttunut. Kun Walta-

ri myöhemmin kirjoitti oppaan nuorille 

kirjailijoille, hän ei maininnut siinä alal-

le pyrkivän kenties tärkeintä ohjetta: älä 

yritä iskeä Helsingin Sanomien kirjalli-

suusarvostelijan kihlattua. Viljanen tyr-

mäsi jotakuinkin kategorisesti Waltarin 

myöhemmän tuotannon. 

Ainakin jossain määrin tulenkantajien 

vaikutusta oli Waltarin kääntyminen 

runoudesta proosaan, ja mitä suurim-

massa määrin ryhmän vaikutus näkyy 

hänen läpimurtoteoksessaan, Pariisissa 

kirjoitetussa romaanissa, Suuri illusio-

ni, jonka henkilöhahmoja on ryhmästä 

tunnistettavissa. Waltari palasi tulen-

kantajiin vielä kerran kirjoittaessaan 

Helsinki-trilogian, jossa hän ennen kaik-

kea kuvasi oman sukunsa vaiheita.

Vieras mies tuli taloon 
Pariisin matkojen paheellisuuksien ja 

yliopistosta valmistumisen jälkeen, 30-

luvun taitteessa, Waltari avioitui ja tuli 

isäksi, tunnusomaista tarmokasta tah-

tiaan. Prioriteettien muuttuminen ja 

apurahojen puuttuminen ajoi nuorta 

kirjailijaa duracell-pupun lailla eteen-

päin. Waltarin kirjat olivat jo aikanaan 

kohtuullisen suosittuja. Tämä luonnol-

lisesti saattoi ne kritiikin kannalta epä-

suotuisaan valoon. Lisäksi Waltari oli 

ajan suurille aatteille vieras; liian moni-

puolinen oikeistolle ja vasemmistolle, 

ja liian harras uskovainen fanaattisesti 

uskoville. Turhautunut kirjailija näpäyt-

ti kriitikkojaan osallistumalla WS OY:n 

kilpailuun salanimillä ja kahdella taiten 

erityylisiksi laaditulla teoksella. Kun 

ensimmäisen ja toisen palkinnon saa-

ja osoittautui samaksi henkilöksi, nou-

si pienimuotoinen skandaali, ja toinen 

Mika Waltari 15-vuotiaana.



5 • 2008 23

palkinto jäi jakamatta. Suomalaisen 

pienoisromaanitaiteen kulmakivi Vie-

ras mies tuli taloon, sai sentään pitää 

ykkössijansa. 

Ennen sotaa, määrällisesti kaikkein 

tuotteliaimmalla kaudellaan Waltarin 

kirjoituskone syöksi liikkeelle huomat-

tavan näytelmätuotannon, elokuvakäsi-

kirjoituksia, dekkareita, käännöksiä jne.

Egyptin naulakauppias, 
Jerusalemin suutari  
Sota-ajan, terveydellisistä syistä rinta-

malle kelpaamaton, Waltari vietti val-

tiollisen propagandan palveluksessa. 

Vaikka tänäkin aikana syntyi kelpo kä-

sikirjoituksia ja kirjoja, (esim. Tanssi 

yli hautojen tai Rakkaus vainoaikaan), 

eivät ne pysty haastamaan sodan jäl-

keen syntyneitä mestariteoksia. Neljä 

päivänlaskua, on jonkinlainen fanta-

siaraporttiromaani Sinuhe egyptiläisen 

kirjoittamisesta, siinä Waltaria muis-

tuttava kirjailija on väsynyt ruumisark-

kunaulojen kauppiaan ammattiinsa.

Rauhan tultua padot murtuivat: Si-

nuhe syntyi ’tulisen pilven’ innoituksen 

palaessa kolmessa kuukaudessa, 15–28 

sivun päivävauhtia valmista käsikirjoi-

tusta (sopii koittaa), valmistuen Hiro-

shiman atomipommin pudottamisen 

(6.8.1945) aikoihin. Historiallinen ro-

maanityyli, jonka parissa Waltari oli jo 

aiemmin työskennellyt, nousi aiemmin 

näkemättömälle tasolle. 1900-luvun al-

kupuoliskon sotien totaalisuus sai Wal-

tarin näkemään oman kulttuurimme 

olevan käännekohdassaan. Nyt alkoivat 

matkat yli uskonpuhdistuksen ja -soti-

en riivaaman Euroopan aina Ottomaa-

nien valtakuntaan asti. (Mikael Karva-

jalka, Mikael Hakim). Nähtiin Bysantin 

viimeiset hetket. (Johannes Angelos, 

Nuori Johannes). Todistettiin etruski-

en maailmanajan vaihtumista. (Turms 

kuolematon), ja Rooman vanhojen ju-

malien väistymistä uuden tieltä. (Ih-

miskunnan viholliset ja Valtakunnan 

salaisuus). Huolimatta historiallisen 

epiikan vaatimasta monumentaalises-

ta työmäärästä, jatkoi Waltari jatkuvas-

ti myös pienoisromaanien ja muun kir-

jallisuuden julkaisemista. Pitkäikäisin 

sivuprojekti oli nerokas Kieku ja Kai-

ku-sarjakuva Kotiliesi-lehteen yhdessä 

piirtäjä Asmo Alhon kanssa. Se ilmes-

tyi vuodesta 1934 aina vuoteen 1975. 

Ympyrän sulkeutumisen voi nähdä sii-

näkin, kun Ylioppilas-lehden entinen 

päätoimittaja Urho Kekkonen nimitti 

pi
ir

ro
s:

 S
an

na
 K

al
lio

Jos kunnallinen terveydenhoito ei pure migreeniin, voi vaihtoehtolääkintänä koettaa muinaista egyptiläistä luontais-

hoitoa: kallonporausta.
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■ Waltarin pääteos syntyi hurjan in-

noituksen vallassa kesällä 1945, toi-

sen maailmansodan vielä riehuessa 

Tyynellä Valtamerellä. Tekijä kypsyt-

teli aihettaan kuitenkin hyvin kauan. 

Tutakhamonin hautalöydöt 1920-lu-

vun alussa olivat ensimmäinen, vielä 

tiedostamaton sysäys, joka sai koulu-

pojan innostumaan Egyptin muinai-

suudesta. 30-luvulla Waltari kirjoitti 

aihepiiriä koskevan näytelmän yksi-

jumalaisen uskonnon perustajasta 

faarao Ekhnatonista. Samalle aika-

kaudelle sijoittuva, Sinuhe nimisen 

lääkärin elämäkertaromaani oli hah-

moteltuna jo ennen sotaa. Toteutu-

neena se olisi kuitenkin ollut tyystin 

eri teos kuin lopullinen. Niin keskei-

nen kirjan perusvireelle suuren so-

dan lohduton maisema on.  

Waltari on Suomen kirjallisuus-

historian oppineimpia kirjailijoi-

ta. Hän oli hyvin tarkka ja työteliäs 

taustojen selvityksen suhteen. Ulko-

mailla kirjailijaa pidettiin usein am-

mattihistorioitsijana. Tarina kertoo 

sveitsiläisen egyptologin yhteyden-

otosta, jossa poloinen tutkija epäili 

omia tuloksiaan kun ei löytänyt niille 

Sinuhesta vahvistusta. Hyvin harval-

la kirjailijalla on ollut, tai 

on, kyky hallita sellainen 

määrä eri alojen pikku-

tarkkaa tietoa kuin Wal-

tarin teoksissa yleensä, ja 

historiallisessa epiikassa 

erityisesti, on. Internetin 

aikakausi, korskeine tie-

don valtaväylineen ei ole 

tuonut asiain tilaan mitään muutos-

ta. Sinuhessa suvereenisti käsitellään 

lääketieteen, talouden ja tekniikan 

ikivanhoja saavutuksia rinnan aate-

historiallisen ja teologisen aineiston 

kanssa. Oswald Spenglerin Länsimai-

den perikato kohtaa Vanhan Testa-

mentin Saarnaajan. Päällimmäiseksi 

nousee kuitenkin piilokuva 1900-lu-

vun idealismin ja totalitarismin koh-

taamisesta, ja siitä kuinka opportu-

nismi aina laukkaa aatteellisuuden 

kantapäillä. 

Kaunokirjallisuutta ei kuitenkaan 

kannata arvioida tieteellisen työn 

kriteereillä. Shakespearen Hamletilla 

on huomattavia ansioi-

ta, vaikka se ei Tanskan 

maantieteen ja historian 

oppikirjaksi kelpaakaan. 

Sinuhe on pinnaltaan 

kiehtova seikkailu-, mat-

ka-, rakkaus- ja veijariro-

maani. Nämä universaa-

lit arvot lienevät syy sen 

huomattavaan menestykseen ympäri 

maailman. Syvällisyys ei ole syntynyt 

kerronnan kustannuksella. Teos on 

käännetty 40 eri kielelle, ja se on edel-

leen ainut suomalainen romaani, joka 

on yltänyt USA:n best seller-listalle. 

Jos talonne on tulessa ja pohdit-

te mitä kannattaisi kantaa hankeen, 

niin suosittelen heti puolison ja las-

ten jälkeen pelastamaan Sinuhe egyp-

tiläisen.

Tämän kirjoitin noin kolmessa päivässä Waltarin askeettista työtapaa noudattaen
(virka-ajan lisäksi ainoastaan Suomen jalkapallomaajoukkueen ottelut, seuraa muksi-
neen, keskeyttivät kuumeisen luomistyöni). Korvaamattomana apunani olivat:
– Kirjailijan muistelmia: Ritva Haavikko toim.
– Suuri Illusionisti: Markku Envall
– Noita palaa näyttämölle (Mika Waltari parrasvaloissa): Panu Rajala
– Mika Waltari -seuran suurenmoiset vuosikirjat, kuin niitä Helsingin, Espoon, 
 Vantaan ja Kauniaisten yhteisestä kirjastosta on verovaroin saatavissa.
– siskoni Anu, joka muiden pahojen tekojensa lisäksi opetti minut lukemaan Waltaria. 
– ja tietysti: Mika Waltarin tuotanto, se on rannaton meri. 
– Komisario Palmu, jota voi pitää fi ktiivisenä hahmona, mutta hänen asumisestaan  
 naapuritalossa on todisteena muistolaatta.

Sinuhe egyp t iläinen

entisen senttaajansa akateemikoksi 

vuonna 1957. Lopulta heltymätön 

työtahti ja säännöllisen epäterveet 

elämäntavat riuduttivat Waltarin 

voimat 1978.

Tunturikatu 
aamutohveleissa 
Kaikennielevä omistautuminen 

kirjoittajan työlle näkyy Waltarin 

tuotannon laajuutena ja oli jo aika-

laisille vitsailun, ehkä kateudenkin, 

aihe. Runsaasti on anekdootteja 

myös hänen rakastumisistaan en-

nen uuden työn aloittamista, ja vie-

railuistaan mielisairaalassa niiden 
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päätyttyä. Avioliitto Marjatta Wal-

tarin (os. Luukkonen) kanssa kui-

tenkin kesti, ja monet, myös tytär 

Satu, kirjailija hänkin, ovat muis-

telleet kodin kunnioittavaa tunnel-

maa. Niissä muistelmissa Waltari 

näyttäytyy rakastettavana, hiukan 

epäkäytännöllisenä ihmisenä. 

Ystä vistä tärkein oli varmaankin 

Jalo Sihtola. Alun perin Toimi-isän 

toveri, josta sanoi Waltari jokseen-

kin näin: Isälläni ei ollut koskaan 

tarpeeksi aikaa perheelleen, siksi 

tuntui katkeralta nähdä hautajai-

sissa se seppelten ja muistamisten 

suuri määrä. Erityisen katkeraa oli 

huomata näiden ihmisten katoami-

nen seuranneina puutteen aikoina. 

Jalo Sihtola oli harvoja, joka jäi jäl-

jelle. Vuosien mittaan Waltarin ja 

Sihtolan ystävyys muuttui. Aluksi 

se oli kuin isän ja pojan, sitten atel-

jeekriitikon ja aloittelevan kirjaili-

jan, ja lopulta kahden vanhan ystä-

vyksen suhde. Perheystävinä oli toki 

myös eri alojen taiteilijoita. Waltari 

oli hyvin kiinnostunut kuvataiteista 

ja keräsi merkittävän yksityiskoko-

elman. Monet teatteri- ja elokuva-

maailman ihmiset olivat Waltarille 

rakkaita.

Harva tulee ajatelleeksi Waltaria 

elokuvakäsikirjoittajana, kuitenkin 

hänen teoksiaan ovat esimerkiksi 

häikäisevät Komisario Palmu-dek-

karit, mutta myös rakastetuimpiin 

klassikoihin kuuluva Kulkurin Vals-

si. Sinuhe on edelleen ainoa suoma-

lainen romaani, josta on tehty suu-

ren luokan Hollywood-tuotanto. 

Elokuvan ohjasi Casablancasta tun-

nettu Michael Curtiz.

Ennen kaikkea Mika Waltari tu-

lee kuitenkin muistaa yhtenä suu-

rimmista romaanikirjailijoistamme. 

Hän kuuluu ykköskentän hyökkäys-

vitjaan, Kiven laidoille, yhdessä Lin-

nan kanssa. Pakkiparina luutivat 

Sillanpää–Wuolijoki. Joku voi toki 

peluuttaa toisinkin.

JM KOSKINEN

Hyvät läsnäolijat, 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n hallitus 

toivottaa lämpimästi tervetulleeksi 

liittoomme uuden jäsenen: Ilmailualan 

Maapalvelutyöntekijät ILMA ry 007:n. 

Tämä tervehdys maksaa IAU: lle 14 % 

vähennyksen jäsenmäärään. Ennen 

kuin kukaan ehtii suuremmin huoles-

tua, tai vaihtoehtoisesti iloita, selkey-

tän hiukan ajatustani: Sääntöjemme 

3 § mukaan ammattiosastot ovat lii-

ton jäseniä, joten kun päädyitte yhdis-

tämään ammattiosastot 006 ja 008, jäi 

niitä jäljelle entisen seitsemän sijaan 

vain kuusi. Dramaattinen vähennys. 

Ammattiosastojen jäsenten lukumää-

rässä ei ole viime aikoina ollut merkit-

seviä heilahduksia. 

Alleviivasin IAU:n olemusta am-

mattiosastojen yhteenliittymänä tar-

koituksellisesti. Tämä useimmille lii-

toille tyypillinen malli korostaa niiden 

järjestäytymisen luonnetta alhaalta 

ylöspäin rakentuvana liikkeenä. Otan 

sattumanvaraisen käytännön esimer-

kin, Palvelualojen Toimialaliittoon 

kuuluu paljon jäseniä mm Finnair, 

SGS, Servisair ja RTG. Jäsenmaksua 

suorittamalla saavat edellä mainitut 

sieltä apua moniin työelämässä eteen 

tuleviin pulmiinsa. Tulkinta-apua 

lainsäädännöllisiin kysymyksiin, neu-

voja erimielisyyksien selvittämiseen ja 

varmasti myös sympatiaa, silloin kun 

tuntevat itsensä kaltoin kohdelluiksi. 

Samalla jäsenyys kuitenkin velvoittaa 

heitä olemaan mukana päätettäessä 

esimerkiksi työehtosopimusneuvot-

telujen tavoitteista. Aivan samoin on 

IAU:n laita. Ammattiosastoista tule-

vat liiton elimille pohdittaviksi valta-

osa niistä toiveista, aloitteista ja esi-

tyksistä, jotka työ- ja palkkaehtojanne 

määrittävät.

Tähän huutoon te olette vastan-

neet yhdistämällä voimanne. Ratkaisu 

on kestävästi argumentoitu. Jäsennel-

tynä ja vankasti alleviivattuna ammat-

tiosaston tärkeimmät tehtävät ovat: 

valvoa TES:n, lakien ja asetusten nou-

dattamista, sekä neuvotella paikallisia 

sopimuksia. Tämä edellyttää ammat-

tiosastolta aktiivisuutta, ei siis ainoas-

taan puheenjohtajalta tai hallitukselta, 

vaan, vielä kerran kaikki yhdessä: am-

mattiosastolta. Tämä ankara vaade oh-

jatkoon päätöksentekoanne.

Tietenkään ei ole syytä tyystin ohit-

taa ammattiosaston yhteisöllisyyttä 

vahvistavaa puolta, vertaisryhmän ai-

na henkistävää ja sielua jalostavaa seu-

ranpitoa. Lienee kuitenkin viisaampaa, 

että muna ei ryhdy tässä kanaa opetta-

maan, sillä ILMA:ssahan on valmiiksi 

suuren urheilujuhlan tuntua.

(Hallituksen tervehdys ilma ry 007: n 
ensimmäiselle syyskokoukselle 

22.10.2008 Sokos hotelli Vantaassa, 
Juha-Matti Koskinen) 

ILMA:ssa on suuren 
urheilujuhlan tuntua

Ar
i M
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Osastot 006 ja 008 lähestyivät vuoden mittaan vakavin aikein toisiaan.
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Läheltä piti -tapauksista ilmoitettavaLäheltä piti -tapauksista 
■ Työturvallisuuslain mukaan työn-

tekijän on viipymättä ilmoitettava ha-

vaitsemistaan vaaratilanteista ja sekä 

työnantajalle että työsuojeluvaltuute-

tulle. ”Työnantaja” on useimmiten lä-

hiesimies. Työntekijän on myös mah-

dollisuuksiensa mukaan poistettava 

vaaranpaikka, jotta kukaan muukaan ei 

sen takia joudu tapaturmaan. Työnan-

tajan on aina kerrottava, mihin toimen-

piteisiin asian suhteen ryhdytään.

Vaaratilanteisiin liittyvän ilmoituskäy-

tännön on todettu vähentävän oleel-

lisesti toteutuneita henkilö- ja omai-

suusvahinkoja.

Useilla työpaikoilla on pelkällä ilmoi-

tusten aktiivisella keräämisellä ja asioihin 

puuttumisella saatu aikaan hämmästyt-

täviä tuloksia. Toimivan ilmoitusmenet-

telyn avulla työpaikan henkilöstö pystyy 

reagoimaan heti syntyneisiin vaarati-

lanteisiin ja poistamaan niiden taustal-

Kattotyömaan putoamissuojauksena käytetään kaiteita,

kaiteisiin on jäänyt miehenmentävä aukko. Toistuuko tällä 

työmaalla TOT raportin 10/04 tapahtumat (www.tvl.fi)?

Vikojen ja 
puutteellisuuksien 
poistaminen 
ja niistä 
ilmoittaminen 
(Ttl 19 §)
■ Työntekijän on viipymättä ilmoitet-
tava työnantajalle ja työsuojeluvaltuu-
tetulle työolosuhteissa tai työmenetel-
missä, koneissa, muissa työvälineissä, 
henkilönsuojaimissa tai muissa lait-
teissa havaitsemistaan vioista ja puut-
teellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa työntekijöiden tur-
vallisuudelle tai terveydelle. Työnte-
kijän on kokemuksensa, työnantajalta 
saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä 
ammattitaitonsa mukaisesti ja mah-
dollisuuksiensa mukaan poistettava 
havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheut-
tavat viat ja puutteellisuudet. Työn-
tekijän on tehtävä edellä tarkoitettu 
ilmoitus myös siinä tapauksessa, että 
hän on poistanut tai korjannut kysei-
sen vian tai puutteellisuuden.

Työnantajan tulee puolestaan ker-
toa ilmoituksen tehneelle työnteki-
jälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin 
toimenpiteisiin esille tulleessa asi-
assa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus on työssä, jota työntekijä tekee 5 
§:ssä tarkoitetun muun henkilön kodis-
sa tai siihen verrattavissa olosuhteissa, 
tehtävä mikäli mahdollista myös tämän 
työtilan omistajalle tai haltijalle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkemmat säännökset työnte-
kijän ilmoittamisvelvoitteen sisällöstä 
ja ilmoittamismenettelystä.
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Ay-liikkeen 
neljä 
sukupolvea 
verkossa
■ Ammattiyhdistysliikkeen nel-

jä sukupolvea on SAK:n tuottama 

verkko-opintoaineisto, joka käsitte-

lee suomalaisen ay-liikkeen pitkää, 

yli sadan vuoden historiaa työnteki-

jöiden edunvalvojana. Osoitteesta 

www.ay-historia.fi löytyvä opinto-

aineisto on suunnattu sekä ay-liik-

keen koulutustilaisuuksiin että op-

pilaitosten historian opetukseen.

Ay-liikkeen neljä sukupolvea 

- opin toaineisto rakentuu sukupol-

viajattelun varaan. Sukupolvet ovat 

raivaajasukupolvi, rakentajasuku-

polvi, edunvalvojasukupolvi ja uu-

si ay-sukupolvi. Kustakin sukupol-

viosasta löytyy Työläisen elämää 

-osio, jossa läpikäydään kyseisen 

sukupolven elämänvaiheet pähki-

nänkuoressa. Osiota seuraa kansal-

lisen tason tarkastelu, joka päättyy 

sukupolven saavutusten esittelyyn 

palkansaajien näkökulmasta.

Kansallisen tason jälkeen lukija 

pääsee tutustumaan paikallistason 

ammattiyhdistysliiketoimintaan. 

Jokaisen sukupolviosan lopusta löy-

tyy lisäksi kirjallisuusluettelo ja itse-

opiskelumateriaalia.

Opintoaineiston ovat toteutta-

neet SAK:n toimeksiannosta histo-

riantutkija Taina Uusitalo ja graa-

finen suunnittelija Riku-Sakari 

Kujanen. SAK:n osalta päälähtei-

nä on käytetty Marjaana Valkosen 

ja Tapio Bergholmin tutkimuksia. 

Aineiston tuottamisesta on vas-

tannut SAK:n koulutussuunnitte-

lija Reijo Päivärinta (eläkkeellä 

1.8.2008 alkaen).

Läheltä piti -tapauksista ilmoitettavailmoitettava
la olevia syitä. Ilmoitusmenettely kerryt-

tää samalla arvokasta kokemusperäistä 

tietoa. Tämä hiljainen tieto jää muuten 

helposti vain yksittäisten henkilöiden, 

läheltä piti -tilanteeseen itse joutunei-

den henkilöiden, tietoon.

Jos yritys haluaa onnistua työtur-

vallisuuden kehittämisessä, vaara-

tilanne ja läheltä piti raportoinnin 

avulla, ainakin seuraaviin asioihin 

on syytä kiinnittää huomiota.

Pitää olla helposti käytettävä järjes-

telmä, jonka kautta ilmoitus tehdään. 

Yleisin tapa lienee paperilomake, joka 

löytyy esimerkiksi yhteisiltä ilmoitus-

tauluilta. Toinen tapa voi olla suullinen 

ilmoitus työnjohtajalle, ryhmänvetä-

jälle tms., joka kirjaa ilmoituksen suo-

raan yhteiseen tietokantaan. Osa työn-

tekijöistä pystyy varmasti tekemään 

ilmoituksen suoraan myös sähköiseen 

järjestelmään, sähköisen lomakkeen 

täyttäminen on kuitenkin usein hie-

man haasteellista, sen takia edellä mai-

nitut muut tavat on hyvä säilyttää vaih-

toehtoina. 

Kaikille pitää myös tehdä selväksi il-

moitusten tarkoitus: kehittäminen ja 

korjaaminen, ei syyllistäminen tai yri-

tysbyrokratia.

Ilmoituksista pitää antaa nopeas-

ti palaute, kasvoton organisaatio jo-

ka nielaisee ilmoituksen eikä koskaan 

kerro mitä asialle tehdään tai tehtiin, 

varmistaa sen että uusia ilmoituksia ei 

enää tule. 

Ilmoitusten perusteella pitää eh-

dottomasti tapahtua korjauksia. Lii-

an usein asioita tutkitaan ja mietitään, 

mutta korjaavat toimenpiteet jätetään 

helposti toteuttamatta.

Vaaratilanteita tulisi tulla tietoon 

monta kertaa enemmän kuin varsinai-

sia tapaturmia. Joillakin työpaikoilla 

vaaratilanneilmoitusten tekijöitä palki-

taan elokuvalipulla, toisella työpaikalla 

sinulle tarjotaan kahvit ilmoittamises-

ta, kolmannella arvotaan palkintoja.

Vaaratilanneilmoittaminen on te-

hokas työturvallisuuden parantami-

sen väline, valitettavasti läheskään 

kaikki työyhteisöt eivät kuitenkaan 

halua tuoda virheitä esille ja käsitel-

lä niitä rakentavasti, ei vaikka ilmoi-

tukset perustuvat työturvallisuuslain 

velvoitteeseen.

teksti ja kuva: MARKUS BERG
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SAK:lta tunnustus nuorelle duunarille

Ammattilaista tarvitaan aina

Vakuuta perheesi tulevaisuus.
Kysy lisää Turvan Henkikulta -vakuutuksesta 
ja liittosi vakuutuseduista. Soita 01019 5110
tai poikkea toimipisteessämme. Lisätietoja 
myös osoitteesta www.henkikulta.fi.
Myynnissä 1.11.2008 alkaen.

Kun henkes 
on muillekin 
kallis.

i

www.henkikulta.fi

■ Lappeenrantalainen Antti Hata-

ra on saanut SAK:n Duunari-stipen-

din. Vuosittain jaossa olevan stipendin 

myöntämisen perusteena on ammatti-

tutkinnon lisäksi toiminta oman alan 

arvostuksen nostamiseksi sekä esimer-

killinen ammattiylpeys.

19-vuotias Antti Hatara on valmis-

tunut keväällä 2008 ajoneuvoasentajak-

si Etelä-Karjalan ammattiopistosta. Jo 

opiskeluaikana hän hankki oman alan-

sa työpaikan, jossa hän jatkaa työsken-

telyä, kunnes lähtee suorittamaan ase-

velvollisuuttaan. 

Antti Hatara on toiminut niin oppi-

laskunta-aktiivina kuin oman ammatti-

osastonsakin vastuutehtävissä.

– Ammatillisen koulutuksen ja osaa-

misen arvostus on kovan työn tulok-

sena noussut hienosti viime vuosina. 

Aidosti omasta osaamisestaan ylpeät 

duunarit nostavat parhaiten SAK:lais-

ten alojen arvostusta, muistutti SAK:n 

jäsenpalveluosaston johtaja Matti Tu-

kiainen stipendin luovutuksen yhtey-

dessä.

– On yleisesti tiedossa, että duunari-

ammattilaisista tulee olemaan huutava 

pula. Onneksi nuoret ovat tämän myös 

huomioineet opiskelualojaan valitessa. 

Ammattilaisia tarvitaan aina.

SAK:n Duunari-stipendi oli jaossa 

neljättä kertaa. Aikaisempina vuosina 

se on myönnetty vastavalmistuneelle 

nuorelle duunarille, tällä kertaa vaadit-

tiin myös näyttöjä työelämästä.
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KYNSINHAMPAIN

Hyvää 

neljännespäivää, 

kirveskvarttaalia

Y
rityksemme tahtotilan edel-

leen vankistamiseksi ja sy-

nergiaetujen maksimoimi-

seksi, logistisista tuote- ja 

aineettomista tietovirroista tavoitelta-

van edun ja hyödyn kartoittamiseksi, 

on perustettu (create) osaajien osaa-

mistiimi. Tämä järjestely kustannuste-

hokkaasti vahvistaa ydinliiketoiminnan 

(core trade) managementin toiminta-

osaamista, ja tätä kautta tarkasteltavak-

si tulee myös monetaarinen segmentti, 

jonka toiminnallista tulosta tarkastel-

laan pitkässä juoksussa neljännesvuo-

sittain, (kvartaali) tai alternatiivisesti 

kolmasosavuosittain (tritaali), mutta 

jos maskinen funkkar ej, and koko tiimi 

on ihan åt fittan -tilassa, niin se on sit-

ten yt ja tuta, joka on niinkun tosi bad. 

(eli huono).

Osaamisemme, joka on tärkein pää-

omamme (Marx), ja yrityksemme tah-

totilan edelleen vankistamiseksi, se-

kä synergiaetujen maksimoimiseksi 

lisäämme koulutus (education) sekto-

rille rahoitusta esimiesrooliaan kasvat-

taville henkilöille ja johtajille, jotka ha-

luavat pohtia johtamistyönsä haasteita 

tärkeässä vertaisseurassa. (quote Trai-

ners´ House, pöllitty Sarasvuolta).  Ne 

tekevät sen itse-katsannossa palaam-

me triviaaliin, jokainen päivä on uu-

si huominen tai eilinen (Aladobix), tai 

direktionaaliseen, jopa pastoraaliseen 

käsitykseen yhteismarkkinoista ja EU:

sta (European Union). Luontaista on 

samassa yhteydessä tarkentaa toimin-

tamme painopistealueen kohdenta-

mista baselle (pohjalle): All the world is 

a stage. (quote Shakespeare, koko glo-

baali on stage). Tai ainakin se olis ihan 

jees (eli oikein hyvä).

Olemme yrityksemme tahtotilan 

edelleen vankistamiseksi ja synergiaetu-

jen maksimoimiseksi ryhtyneet myös 

tarpeellisiin hedgehog- (siili) ja säästö-

possu- (piggy bank) rahastojen purku-

toimiin (vasara), jotta meitä ei odottai-

si sama kohtalo kuin sadussa soittelevaa 

hepokattia (mantis), vaan muurahaisi-

na kantaisimme kortta kekoon. Funk-

tionaalisen kapitaalin (Marx) globaali 

kehitys on sen kaltainen Friedmanilai-

sessa, postsovjetologisessa skenaarios-

sa, että jos Keynes-pizza ei riitä, niin 

rukoile Sirkka (praying mantis) työsi 

puolesta. 

Milloin vain olen valmis habituk-

sellani garanteeraamaan tämän vision 

missioksemme.

(painostava hiljaisuus)

 Ja jos ei tämä kelpaa, niin se on suo-

meksi sanottuna out-placement by ma-

nagement by perkele.

(syvä hiljaisuus, huokaus)

Eikun mä sitä vain, että voinko mä 

tilata ne 50 niittiä?

LEO BARDY

Missäs kapula pyörii, jos ei 
kielen päällä rattailla?
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■ Työntekijällä on oikeus jäädä van-

huuseläkkeelle joustavasti 63–68 vuo-

den iässä.

Työeläke on suomalaisen hyvinvoin-

tivaltion tärkeimpiä turvajärjestelmiä. 

Se on lakisääteinen ja sen ehdoista so-

vitaan pitkälle työmarkkinajärjestöjen 

keskinäisin neuvotteluin.

Työeläketurvan rahoittavat lähin-

nä työnantajat ja työntekijät yhdessä. 

Kansaneläkkeet rahoitetaan työnanta-

jan maksuin sekä verovaroin. Eläke on 

verotettavaa tuloa ja sitä saa työn lo-

pettamisen jälkeisen kalenterikuukau-

den alusta. 

Käytännön toimia
Eläke ei tule automaattisesti vaan si-

tä on haettava. Verotoimistossa selvi-

tellään etukäteen eläkettä varten pidä-

tysprosentti, jonka verottaja toimittaa 

eläkkeen maksajalle. 

Ennakkotietoa eläkkeen määrästä saa 

työeläkeotteesta. Se tulee vuodesta 2008 

lähtien vuosittain kirjeitse kotiin ja saaji-

na ovat 18–67-vuotiaat. Otteella on tie-

dot edellisen vuoden loppuun mennessä 

karttuneesta työeläkkeestä ja palkatto-

mista etuuksista mahdollisesti karttu-

neesta eläkkeestä. Myös verkossa voi 

useimmiten laskea eläkkeen määrää. 

Omalta eläkelaitokselta saa hyvät 

ohjeet ja Eläketurvakeskukseen toimi-

tetun hakemuksen avulla saa jopa ul-

komailla tehdyn kesätyön ansioista tu-

levan eläkkeen edukseen. Esimerkiksi 

Ruotsissa tehty työ vaikuttaa eläkkee-

seen 61-vuotiaana ja Englannissa tehty 

työ 65 vuoden iässä.

Jos ilmoitettu eläkemäärä tuntuu 

väärältä, niin päätöksen ohjeet autta-

vat myös valituksen tekemisessä. Ai-

kaa muutoksen hakemiseen on kolme 

vuotta eläkepäätöksen tiedoksi saami-

sesta. Valitus toimitetaan päätöksen an-

taneelle eläkelaitokselle. Jos eläkelaitos 

ei oikaise päätöstään, se toimittaa vali-

tuskirjelmän, asiakirjat ja vastineensa 

edelleen Työeläkeasioiden muutoksen-

hakulautakunnalle ja ilmoittaa asiasta 

hakijalle.

Melkoinen muutos
Eläkkeelle siirtyminen on elämänvai-

he, joka tarjoaa niin mahdollisuuksia 

kuin haasteitakin. Kun työntekijä jää 

vanhuuseläkkeelle, hänellä on yleensä 

aikaa varautua ja tehdä omat suunni-

telmansa. Työkyvyttömyys- tai työttö-

myyseläke puolestaan johtavat elämän-

tilanteeseen, jollaista ei ollut alun perin 

kaavaillut. Joka tapauksessa on kysy-

mys isosta elämänmuutoksesta, johon 

kannattaa valmistautua ja josta kan-

nattaa eri vaiheissa keskustella aina-

kin muiden samassa tilanteessa olevi-

en kanssa. 

Usein kuulee, että eläkkeelle siirty-

vällähän sitä aikaa on. Eräs tuttava sa-

noi, että ensimmäiset kymmenen elä-

kevuotta menivät kuin siivillä. Moni 

aloittaa uuden harrastuksen tai pois 

jääneen harrastuksensa uudelleen, mat-

kustelee tai antaa enemmän aikaa ystä-

Eläke tulee Eläke tulee 
 – oletko valmis? – oletko valmis?
Eläkeasiat ovat nyt entistä ajankohtaisempia, kun suuret 
ikäluokat ovat tulleet eläkeikään. Eläkkeelle siirtyminen 
on vaihe, jota on hyvä suunnitella ennakkoon. 

ville ja läheisille. Moni vaihtaa asuntoa 

ja joku paikkakuntaakin. Aktiivisuutta 

tuetaan onneksi erilaisilla ikäihmisille 

suunnatuilla yhteiskunnallisilla palve-

luilla, järjestötoiminnalla, kerhoilla, lii-

kuntamahdollisuuksilla ja vaikka työvä-

en- ja kansalaisopistojen kursseilla. Jos 

on paljon asioita, joita tulee tai haluaa 

tehdä, niin ne kannattaa eläkkeelläkin 

laittaa tärkeysjärjestykseen. 

Vapaa-ajan mielekäs käyttö on elä-

keläiselle tärkeää ja joskus vaikeaakin. 

Näin siksi, että eläketapahtuma voi 

myös aiheuttaa suoranaista stressiä, jos 

siihen liittyy vaikkapa riittämättömyy-

den tunteita. Tilan tulisi olla ohimenevä 

ja ikäihmisen tulisi saada kokea itsensä 

hyödylliseksi kokemustensa, tietojen-
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sa, taitojensa ja perinteiden siirtäjänä 

seuraavalle sukupolvelle. Moni isovan-

hempi käyttää mielellään lisääntynyttä 

vapaa-aikaansa muutenkin lapsenlapsi-

ensa parissa.

Pelkästään paikalleen ei kannata jää-

dä. Työeläkekorttia ja henkilötodistusta 

näyttämällä saa liikkumiseen alennus-

ta mm. Finnairilta, VR:ltä, Matkahuol-

lon palveluista ja Viking Lineltä. Eläke-

läinen voi kortillaan saada alennuksia 

myös ulkomailla. 

Haasteita tai rajoitteita saattavat 

asettaa paitsi mahdolliset fyysiset ra-

joitteet, niin myös talous. Lisäänty-

nyt vapaa-aika merkitsee yleensä myös 

vapaa-ajan kulutuksen lisääntymistä.  

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, 

että kulut eivät laskekaan samassa suh-

teessa kuin tulot. Eläkeläinen saa on-

neksi alennuksia ja mm. verotuksessa 

tiettyyn rajaan asti mahdollisista tu-

loistaan eläketulovähennyksen. Kelalta 

voi saada mm. verotonta hoitotukea ja 

tukea asumiskustannuksiinkin. Näillä 

on merkitystä, koska vaikka esimerkik-

si vaatteisiin käytetty rahamäärä piene-

nisi, ei asumisesta ja ruuasta voi juuri-

kaan tinkiä. 

Tietoa tarjolla
Eläkeasiat ovat melko monimutkainen 

vyyhti, josta saa onneksi tietoa asioi-

malla oman eläkelaitoksen tai Eläketur-

vakeskuksen kanssa. Kelan toimistoissa 

neuvotaan hakijaa henkilökohtaises-

ti sekä kansaneläke- että työeläkeasi-

oissa. Vanhuuseläkettä on mahdollista 

hakea myös sähköisesti Kelan ja työelä-

kelaitosten yhteisen vanhuuseläkkeen 

hakemispalvelun avulla.

Yleistä tietoa työeläkkeistä saa mo-

nilta internetsivuilta tekstein, äänitie-

dottein ja jopa videoiden avulla. 

Eläketurvakeskuksella on erityinen 

Työeläkelakipalvelu-sivustonsa ja sivu 

www.työeläke.fi sisältää, paitsi kaikille 

avointa tietoa, myös henkilökohtaisia, 

tunnistusta vaativia palveluja sekä yh-

teyksiä eri eläkelaitosten palveluihin.

mm. edellä mainituista
lähteistä tiedot keräsi 

TUOMO OKSANEN

Ei saa antaa sosiaalisten suhteiden katketa eläkkeelläkään. Matka on kevyempi vaikkapa kahden.
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■ SAK ja sen jäsenliitot ovat avan-

neet ammattiliittoon liittymistä hel-

pottavan verkkopalvelun nyt myös 

ruotsiksi ja englanniksi. Osoitteista 

www.facket.fi ja www.tradeunion.fi 

löytyvät palvelut ohjaavat jäsenyyttä 

harkitsevaa löytämään oikean SAK:

laisen ammattiliiton ja mahdollistavat 

sähköisen liittymisen liittoon. Verk-

kopalvelut koostuvat ammattiliittojen 

esittelystä, hakukoneesta, sähköisis-

tä liittymislomakkeista ja jäsenyyden 

tarjoamien etujen esittelystä.

Verkkopalvelun hakukone etsii oi-

kean SAK:laisen ammattiliiton työn-

antajatietojen perusteella. Kun hakija 

on valinnut oman työnantajansa, ha-

kukone ehdottaa oikeaa liittoa työn-

antajan toimialojen tai yrityskohtaisen 

työehtosopimuksen perusteella. Työ-

antajatiedot päivittyvät hakukoneen 

tietokantaan kerran kuukaudessa.

Ne hakijat, jotka tietävät mitä työ-

ehtosopimusta alalla noudatetaan, 

löytävät oikean liiton sen perusteella. 

Opiskelijat voivat hakea omaa liitto-

aan suoritettavan tutkintonimikkeen 

perusteella.

Kun hakija on löytänyt oikean am-

mattiliiton, hän voi täyttää verkkopal-

velussa liittymislomakkeen ja liittyä joko 

suoraan ammattiliittoon ja työttömyys-

kassaan tai laittaa jäsenyyden vireille. 

Täysin sähköinen liittyminen on tällä 

hetkellä mahdollista kuudessa SAK:lai-

sessa ammattiliitossa. Opiskelijajäse-

neksi voi sähköisesti liittyä jo yhdeksään 

SAK:laiseen liittoon. SAK:n ja liittojen 

yhteisen verkkopalvelun kautta muut-

kin ammattiliitot voivat ottaa sähköisen 

liittymisen käyttöönsä.

Vastaava suomenkielinen Liitot.fi-

verkkopalvelu avattiin maaliskuussa 

2008 osoitteessa www.liitot.fi. Suo-

menkielisestä palvelusta pääsee myös 

suoraan ruotsin- ja englanninkielisiin 

palveluihin. Palvelun teknisestä to-

teutuksesta vastaa Sebacon Oy.

SAK:n ammattiliitot avasivat 
sähköisen liittymiskanavan 
ruotsiksi ja englanniksi

Huolehdi 
jäsenyydestäsi! 
■ On tärkeää huolehtia jäsenyyden säi-

lyttämisestä, jos työelämässä tapahtuu 

muutoksia.

Viereisellä sivulla olevalla jäsentieto-

lomakkeella voi liittymisen lisäksi tehdä 

kaikki jäsenyyteen liittyvät muutokset.

Jäsentietolomake tulee täyttää sil-

loin, kun jäsenen ammattiosasto- tai 

työnantaja ilmailualalla vaihtuu. Lo-

makkeella haetaan myös jäsenmaksu-

vapautusta.

Jäsentietolomake tulee toimittaa liit-

toon. Lomakkeen voi postittaa ilmai-

seksi laittamalla kirjekuoreen osoitteek-

si: Ilmailualan Unioni IAU ry, Tunnus 

5015942, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Tarkemmat ohjeet jäsenmaksuva-

pautuksesta ja jäsenasioista löytyvät 

liiton nettisivuilta www.iau.fi ja Unio-

ni-lehdestä 3/2008. Jäsenasioista voi 

myös kysyä jäsenkirjureilta ja luotta-

musmiehiltä, sekä liitosta sähköpos-

titse jasenasiat@iau.fi tai soittamalla 

p. 09 4785 7228. 

Turvalta 
helpotusta Venäjän 
viisumikäytäntöön

■ Venäjän puolelta on esitetty vaati-

mus, jonka mukaan vuosiviisumia var-

ten matkustajavakuutuksen täytyy olla 

voimassa 90 vuorokautta. Turvan kol-

lektiivisen matkustajavakuutuksen voi-

massaoloaika on 45 päivää. Jotta vuo-

siviisumin hakeminen olisi kuitenkin 

mahdollista, jatkaa Turvaa vakuutuk-

sen voimassaoloa näissä tapauksissa 

90:een päivään. 

IAU:n jäsenet voivat pyytää Turvas-

ta Venäjän vuosiviisumia varten todis-

tuksen, jossa kerrotaan, että vakuutus 

on voimassa 90 vuorokautta.
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Työnantajan palkka/jäsenmaksuasioiden hoitaja 
Nimi_________________________________________________
Lähiosoite___________________________________________
Postinumero_________Postitoimipaikka_____________________
Puhelinnumero_________________________________________

Työnantajan allekirjoitus
Päiväys____ . ____. 20__________
Allekirjoitus___________________________________________
Nimen selvennys________________________________________ 

Palauta lomake osoitteeseen (postimerkkiä ei tarvitse laittaa):  
Ilmailualan Unioni IAU ry
Tunnus 5015942 
00003 VASTAUSLÄHETYS

TÄYTÄ LOMAKE SELVÄSTI PAINOKIRJAIMIN

Lomake versio: 1/2008

Voit tehdä tällä lomakkeella kaikki jäsentietoihin liittyvät ilmoitukset. 
Osoite ja nimimuutoksia ei tarvitse tehdä, koska ne päivitetään Väestörekisterin 
muutostietojen mukaan.
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UNIONIN 
ILMESTYMINEN 2008

Numero 6 
ilmestyy 5.12. 
aineisto toimitukseen 17.11.

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 €

■ SAK kulttuurirahasto julistaa vuo-

den 2009 apurahat haettaviksi. Apu-

rahoja voivat hakea kaikki SAK:lais-

en ammattiyhdistysliikkeen yksityiset 

jäsenet tai harrastajaryhmät.

Hakulomake ja tarkat ohjeet löyty-

vät 24.11.2008 alkaen Kansan Sivistys-

rahaston KSR:n nettipalvelusta osoit-

teesta www.sivistysrahasto.com.

 Internetissä täytetty, tulostettu ja 

alle kirjoitettu hakemus toimitetaan 

liitteineen 10.1.2009 mennessä haki-

jan omaan ammattiliittoon.

SAK:n kulttuurirahasto on toimi-

nut Kansan Sivistysrahaston yhteydes-

sä erikoisrahastona vuoden 2007 alusta 

lähtien. Jos hakijan ammattiliitolla on 

oma rahasto KSR:ssä, käsitellään hake-

mus myös sen apurahoja jaettaessa il-

man eri hakemusta.

Apurahojen saajien nimet julkais-

taan SAK:n nettipalvelussa osoitteessa 

www.sak.fi viimeistään 25.2.2009 sekä 

11.3.2009 ilmestyvässä Palkkatyöläi-

sessä ja 5.3.2009 ilmestyvässä Löntaga-

renissa. Päätös apurahasta ilmoitetaan 

saajalle myös henkilökohtaisesti.

LISÄTIETOJA 
Pirjo Vainio, p. 020 774 0186 
pirjo.vainio@sak.fi 
Hannu Rosengrén, p. 020 774 0187

SAK:n kulttuurirahaston 
apurahat vuodelle 2009

Hae tukea 

harrastukseen!

Kuka on kuvan pikkupoika ja missä hän on nyt? Vastaukset lehden toimitukseen.

Ilmailualan Unioni ry:n liittohallitus 1969–1971 vasemmalta alkaen: 

Eero Ylitalo, Väinö Merta, Terho Kempas, Leila Artokari, Hemmo Hänninen, 

Pentti Rainio, Rolf Knappe, Raimo Peltonen, Voitto Vuorenmaa, Weikko 

Henriksson, Algot Kontio, Rainer Simola, Juho Toivonen, Sampo Vuoren  maa, 

Juhani Keskinen, Pentti Kuisma ja Rauno Levo. 
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Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan        
Työttömyyskassa

Ilmailualan Unioni IAU ry

Kaisaniemenkatu 10, 8. krs.
00100  HELSINKI

faksi: (09) 4785 7209
sähköposti: etunimi.sukunimi@iau.fi 
kotisivut: www.irkatk.fi 

Kassanhoitaja Paula Seppälä (09) 4785 7200                     
Kassanhoitaja Sari Meling (09) 4785 7202
Kassanhoitaja Mirva Virtanen (09) 4785 7203
Kassanjohtaja Janne Becker (09) 4785 7201

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) 47857 220
Varapuheenjohtaja  Reijo Hautamäki  (09) 47857 221
Liittosihteeri  Juha-Matti Koskinen (09) 47857 225
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 

piirros: ’Asmo’ Kallio teksti: ’Mika’-Matti Koskinen
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Työehtosopimuksesta 
toinen painos 

Lentoliikenteen 
palveluja koskevasta 
työehtosopimuksesta 
1.10.2007–30.4.2010 
on ilmestynyt 2. painos.

■ Työehtosopimuksen 2. painok-

sessa tulevat huomioiduiksi kaik-

ki sopimuksen solmimisen jälkeen 

tapahtuneet muutokset. Muutos-

ten voimaantulopäivämäärät on 

merkitty ao. pykälien tai kohtien 

yhteyteen. Muutoksista mittavin 

on 1.6.2008 toteutettu palkkaus-

järjestelmän uudistus. Huomi-

oiduksi tulevat myös 1.10.2008 

toteutettavat palkkojen, korva-

usten ja lisien korotukset. Saira-

usajan palkkaa koskeva kirjaus 

on muuttunut 7.4.2008 ja sopi-

muksen soveltamisalaan on tul-

lut uusi kohta 3.9.2008.

Työehtosopimus löytyy pdf-

muodossa liiton nettisivuilta 

osoitteesta www.iau.fi kohdas-

ta: Työehtosopimukset. Samas-

ta paikasta löytyvät myös laajat 

palkkataulukot ja palkkatun-

nuskartta.


