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06 kuntavaalit

Joko olet äänestänyt? Katso,
ketkä selliläiset ovat ehdolla

14 ammattiosastot

Esittelyvuorossa Itä-Suomen
ammattiosastot ja aluetoimisto

16 t yöpaikalla

Maailman parhaaksi palkittua
lakritsia tehdään Kouvolassa
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Miksi elintarviketyöläisen  
kannattaa äänestää kuntavaaleissa?
Vastaajat ovat kuntavaaleissa ehdolla olevia SEL:n jäseniä.gaLLup

Mitä ansiopäivärahan 
omavastuuaika tarkoittaa?
Nimim. Lomautettuna

kySymyS  
aSiantuntijaLLE

Työttömyysturvan omavastuuaika tarkoittaa työt-
tömyyden tai lomautuksen alkuun tulevaa viikon 
jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

Viime vuonna oli voimassa poikkeuslaki, jonka 
aikana omavastuuajaltakin maksettiin ansiopäivä-
raha, minkä vuoksi monen lomautetun ensimmäi-
nen omavastuuaika humahti ohi huomaamatta.

Jos lomautus on saanut tänä vuonna jatkoa, 
edessä saattaa olla uusi omavastuuaika. Tällä ker-
taa omavastuuajalta ei kuitenkaan makseta työttö-
myysturvaa, sillä poikkeussäännöksen voimassa-
olo päättyi vuodenvaihteessa.

Mistä siis on kyse?

• mikÄ:  Korvaukseton jakso työttömyyden tai lo-
mautuksen alussa.
• miksi: Omavastuuaika on nimensä mukaisesti 
kuin kotivakuutuksen omavastuuosuus. Osa työt-
tömyyden kuluista jää työttömyysturvan ulkopuo-
lelle ja katettavaksi itse.
• kauan: Omavastuuaika kestää viisi päivää eli vii-
kon (työttömyysturvaa maksetaan viideltä päivältä 
viikossa). Jos henkilö on osittain työssä, omavas-
tuuaika kertyy työttömiltä päiviltä ja tunneilta.
• milloin:  Omavastuuaika otetaan, kun ansiopäi-
värahan 300-500 päivän enimmäisaika alkaa alus-
ta. Tämä taas tapahtuu paitsi työttömyyden ja lo-
mautuksen alkaessa ensimmäistä kertaa, myös sil-
loin, kun henkilö on ollut työssä uuden 26 viikon 
mittaisen jakson.
• poikkEus 1:  Omavastuuajalta maksetaan etuut-
ta, jos henkilö on samaan aikaan työllistymistä 
edistävässä palvelussa eli esimerkiksi työnhaku-
valmennuksessa tai kuntouttavassa työtoiminnas-
sa.
• poikkEus 2: Viime vuonna oli voimassa poikke-
uslaki, jonka myötä omavastuuajalta maksettiin 
etuus. Lain voimassaolo päättyi vuodenvaihteessa.
• poikkEus 3:  Omavastuuaikaa ei oteta, jos edel-
lisestä omavastuuajasta on alle vuosi. Jatkuvasti 
työskentelevän henkilön kohdalla omavastuuaika 
tulee siis kohdalle aina vuoden välein. Joka toinen 
kerta ikään kuin hypätään yli.

Osa kevään lomautetuista on nyt lomautettuna 
ensimmäistä kertaa. Jos kuulut tähän ryhmään, 
edessä on melko varmasti korvaukseton omavas-
tuuaika. Ainoa poikkeus tähän on tilanne, jossa 
olet heti lomautuksen alkaessa työllistymistä edis-
tävässä palvelussa.

Osa taas on ollut lomautettuna jo pidemmän ai-
kaa, joko pätkissä tai yhtäjaksoisesti. Näissä tilan-
teissa uusi omavastuuaika voi olla edessä, jos:

– olet ollut työssä lomautuksen aikana tai välis-
sä yhteensä 26 viikkoa sen jälkeen, kun enimmäis-
aikasi on viimeisen kerran alkanut alusta

– omavastuuaikasi on otettu edellisen kerran yli 
vuosi sitten ja

– et ole työllistymistä edistävässä palvelussa. 

anni al aja
Vastaaja on TYJ:n tiedottaja.

Aina kannattaa äänestää

k untavaaleja pidetään yleensä eduskuntavaaleja ja presidentin-
vaaleja vähäisempänä mittelönä. Todellisuudessa kunnanval-
tuutetuilla on suurempi valta ja vaikutus jokaisen suomalaisen 

arkielämään kuin kansanedustajilla, presidentistä puhumattakaan.
Jokaisen äänioikeutetun on syytä käyttää äänioikeuttaan kuntavaa-

leissa. Äänestämällä vaikutat siihen, miten kunnassasi järjestetään ja 
tuotetaan palvelut. Kysymys on siis muun muassa siitä, miten hyvin 
tai huonosti pääsee lääkäriin, onko tarpeeksi hoitopaikkoja lapsille ja 
vanhuksille, ovatko kunnan asunto- ja liikenneasiat kunnossa ja niin 
edelleen.

Ikävä kyllä kuntavaalien äänestysprosentit ovat olleet varsin alhai-
sia. Pohjanoteeraus tuli vuonna 2000, jolloin äänestysprosentti oli 
vain 55,9. SAK:laisittain tilanne on ollut vielä harmittavampi, sillä sel-
vitysten mukaan SAK:n liittojen jäsenet äänestävät eri vaaleissa noin 
10 prosenttiyksikköä heikommin kuin suomalaiset keskimäärin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jopa yli puolet SAK:laisista jättää kuntavaalit väliin.

SAK:laiset ovat kuitenkin kuntapalvelujen aktiivisia käyttäjiä ja ak-
tiivisempi osallistuminen kuntavaaleihin tuottaisi varmasti palkan-
saajille parempia palveluja. Näkemykseni perustuu siihen, että uurnil-
le mennessään palkansaaja äänestänee sellaista ehdokasta, joka tuntee 
palkansaajan ja hänen lähipiirinsä tarpeet.

SAK:lla on kolme isompaa tavoitetta tulevalle kuntavaalikaudelle. 
Ne ovat palvelujen toimivuus, henkilöstön aseman turvaaminen sekä 
elinvoimaisen kunnan rakentaminen. Lisäksi SAK haluaa, että kuntiin 
siirtyvät työllisyyspalvelut alkavat tuottaa tulosta.

Palveluissa SAK korostaa niiden laatua ja saatavuutta. Myös hinta on 
tärkeä, mutta se ei saa olla ratkaiseva tekijä. Palvelujen tuottaminen on 
oltava pääsääntöisesti kunnan omaa työtä, mutta yksityisen ja kolman-
nen sektorit toimijat täydentävät palvelukokonaisuutta.

Kilpailutus- ja hankintatilanteissa on otettava huomioon edellä mai-
nitun hinnan lisäksi sosiaaliset, työoikeudelliset ja ympäristölliset te-
kijät.

Jotta palvelut toimisivat ja henkilöstöä voitaisiin kohdella mahdolli-
simman hyvin, kunnalla pitää olla elinvoimaa. Se tarkoittaa muun mu-
assa sitä, että kunnan on oltava mahdollisimman houkutteleva paikka 
yrityksille, niin kuntaan aikoville kuin siellä jo oleville yrityksille. Näi-
hinkin asioihin vaaleissa valittavat kuntapäättäjät vaikuttavat. 

”Aktiivisempi 
osallistuminen 
kuntavaaleihin 

tuottaisi var-
masti palkan-

saajille parem-
pia palveluja.”

Harri Järvinen

Kirjoittaja on  
yhteyspäällikkö, 
joka koordinoi 
SAK:n yhteis- 

kuntavaikuttamista, 
johon kuuluu myös 

kuntapolitiikka.

koLumni

3

rasMus korpela
leipuri-kondiittori

Sastamala, 
Keskusta

Matias Mäkinen
teurastaja
Somero,

Perussuomalaiset

sallaMaari siMpanen 
linjastotyöntekijä

Heinola,
Vasemmistoliitto

– Elintarviketyöläisen-
kin kannattaa äänestää 

kuntavaaleissa, sillä 
kuntapäätöksenteko 

vaikuttaa jokaisen kun-
talaisen elämään, niin 

myös elintarviketyöläi-
sen. Vain äänestämällä 

voi vaikuttaa.

– Sen takia, että 
kunnat panostaisivat 
enemmän kotimaisiin 

hankintoihin. Sitä 
kannattaa vaatia 
kuntapäättäjiltä.

– jos on tyytymätön 
asioihin omassa kun-
nassa, niin äänestämi-
nen on tapa vaikuttaa 
ja saada niitä asioita 
paremmaksi, jotka 

ottavat itseä päähän. Ei 
kannata valittaa, jos ei 
ole edes äänestänyt.

sAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ar-
vioi Iltalehdessä 9.5.2021, että työnantajat 
pyrkivät eroon muun muassa vuorolisistä, 

lomarahoista ja muista vain työehtosopimukses-
sa sovituista työntekijöiden eduista murtamalla 
työehtosopimusjärjestelmää ja yleissitovia työeh-
tosopimuksia.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja 
Minna Helle kiisti tämän Iltalehdessä 19.5.2021. 
”Tavoitteenamme ei ole heikentää työntekijöiden 
asemaa eikä työehtoja, vaan meillä on aito usko 
siihen, että Suomesta tulee parempi paikka kai-
kille, jos pystymme uudistamaan työmarkkinoita 
hallitusti”, Helle väitti.

Todetaan se nyt vielä kerran: yleissitovatkaan 
työehtosopimukset eivät estä työnantajaa maksa-
masta työntekijöille parempaa palkkaa tai tarjo-
amasta muita parempia työehtoja. Työehtosopi-
mukset määrittelevät minimiehdot. Paikallisesti 
voidaan aina sopia tessiä paremmin.

Jos Helteen väite olisi totta, työnantajilla ei olisi 
mitään tarvetta pyrkiä eroon työehtosopimuksis-
ta. On päivänselvää, että työnantajapuolen todel-
lisena tavoitteena on leikata henkilöstökuluja kar-
simalla työntekijöiden etuja.

Helteen mukaan ”paikallisessa sopimisessa 

Ammattiliittojen syytä asemoida  
itsensä uudelleen

Karu todellisuus

työnantajilla on valmius maksaa jopa nykyistä 
suurempia palkankorotuksia”. Saattaa olla tot-
takin, ettei palkkoja heti leikattaisi. Mutta kuten 
Helle samassa haastattelussa kertoo, työnantajat 
haluavat itse päättää, kuinka paljon ja kuka pal-
kankorotuksia työpaikalla saa.

Helteen puheet paljastuvat taitavaksi propagan-
daksi ilman todellisuuspohjaa, kun Teollisuusliit-
to kertoi saaneensa maaliskuussa Teknologiateol-
lisuudelta tarjouksen: ”Jos luovutte yleiskorotuk-
sesta ja työnantaja voi ohittaa luottamusmiehen 
paikallisessa sopimisessa kaikilta osin, voimme 
harkita sitä, että jatkamme sopimusten tekemistä 
Teollisuusliiton kanssa.”

Palkan pysyminen ennallaan tai pienet koro-
tukset eivät paljon lohduta, jos työnantaja samaan 
aikaan kilpailukyvyn parantamisen nimissä pai-
nostaa työntekijöitä luopumaan esimerkiksi lo-
marahoista tai sairausajan palkasta.

On syytä kysyä, mihin näin toimivat työnantajat 
lopulta tähtäävät? Miksi pitää pyrkiä leikkaamaan 
ihmisten tuloja ja ostovoimaa? Ei ole kapitalistin-
kaan etu, jos työläisellä ei ole varaa ostaa elintar-
vikkeita, palveluita ja tavaroita. Suomi pärjää lä-
hes millä tahansa mittarilla verrattuna erinomai-
sesti. Jos joku ei ole rikki, sitä ei kannata korjata. 

karoliina Öystilä
Päätoimittaja

veli-Matti  
kuntonen

Liittopuheenjohtaja

”Kertaakaan 
tähän mennessä, 

kun työnantaja on 
omia tes-neuvot-
telutavoitteitaan 
esittänyt, siellä ei 

ole ollut paran-
nuksia työnteki-

jöiden palkkoihin 
tai etuihin, vaan 
päinvastoin hei-

kennyksiä niihin. 
Miten tämä yhtälö 
yhtäkkiä kääntyisi 

toisin päin, kun 
siitä vaan sovittai-
siin paikallisesti? 
Tämä logiikka ei 
ole kyllä minulle 
vielä avautunut.”

SAK:n puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta  

Iltalehdessä  
9.5.2021

”Meillä on yrityk-
siä, joiden työkult-

tuurit ovat niin 
modernit, että ne 

kokevat valtakun-
nallisen työeh-

doista sopimisen 
klangin kaikuvan 

menneiltä vuo-
sikymmeniltä ja 

että se on pelkkää 
riitelyä, eivätkä 

nämä yritykset ha-
lua olla sen kanssa 

missään tekemi-
sissä. Brändi ei ole 
hyvä, Helle vastaa 

ay-liikkeelle, 
miksi työnantajat 

haluavat enem-
män paikallista 

sopimista.”
Teknologia- 
teollisuuden  

työmarkkinajohtaja 
Minna Helle  
Iltalehdessä  

19.5.2021

pääkirjoituS

VELLun bLogi

Helsingin Sanomat totesi viime viikolla 
pääkirjoituksessaan, että ay-liikkeen on 
syytä asemoida itsensä uudelleen. Pää-

kirjoituksellaan Hesari itse asemoi itsensä niiden 
työnantajatahojen tukijoihin, jotka haluavat kaa-
taa yleissitovat työehtosopimukset ja näin hei-
kentää monen alan vähimmäistyöehdot lainsää-
dännössä määritellylle minimitasolle.

Pääkirjoituksen pontimena oli se, kun SAK:n 
puheenjohtaja Jarkko Eloranta otti suoraan esil-
le Iltalehden haastattelussa edellä mainittujen 
työnantajatahojen tavoitteet mahdollistaa lo-
marahojen, vuoro- ja arkipyhälisien, palkallisen 
vanhempainvapaan, pekkasten ja yli neljää viik-
koa pidempien vuosilomien poistaminen sekä 
ylityökorvausten ja palkallisen sairausloman 
leikkaaminen. Ikävä kyllä lista on tosiasiassa vie-
lä pidempi.

Helsingin Sanomat asettui Elorannan haastat-
telusta älähtäneiden työnantajien kanssa samal-
le kannalle, että SAK:n puheenjohtaja pelottelee 
aiheetta ja pelottelun tavoite on pitää kiinni ay-
liikkeen vallasta. Työnantajatahojen älähdykset 
eivät olleet yllättäviä, vaan ne olivat täysin odo-
tettuja, mutta valtamedian asettuminen samaan 
kelkkaan kieltämättä oli. Onko Hesarikin aja-
massa työmarkkinoiden ”taksiuudistusta”, jonka 
toteutumisen jälkeen osa sen ajajistakin oli sitä 

mieltä, että paskan myivät.
SAK:n puheenjohtaja sanoi Iltalehdessä sen, 

mikä on hänen ja meidän ammattiliittojen pu-
heenjohtajien velvollisuus sanoa ääneen, eli mit-
kä asiat ovat työehtojen osalta nyt oikeasti uhat-
tuna. Älähtäneet työnantajat vain alleviivasivat 
uhan todellisuutta leimaamalla puheet pelotte-
luksi ja jälleen kerran joksikin epämääräiseksi 
vallasta kiinni pitämiseksi.

Todettakoon nyt, että valta ei ole olennaista, 
vaan neuvotteluvoima ja siitä meidän työnteki-
jöiden pitää kynsin hampain pitää kiinni. Meidän 
neuvotteluvoimamme perustuu joukkovoimaan, 
on siitä sitten itse kukin mitä mieltä tahansa. Sik-
si järjestäytymisellä ja ammattiliitossa yhdessä 
toimimisella on suora yhteys työehtoihin.

Se pitää paikkansa, että meidän ammattiliit-
tojen on todellakin syytä asemoida itsemme uu-
delleen. Asemoida itsemme toimimaan tilantees-
sa, jossa osa työnantajista ei kunnioita mitään 
olemassa olevia työmarkkinarakenteita. Tästä 
uudelleen asemoitumisesta on kysymys SAK:n 
puheenjohtajan kommenteissa Iltalehdelle ja tä-
tä uudelleen asemoitumista me tulemme jatka-
maan. 

Puheenjohtajan blogia voi lukea ja  
kommentoida osoitteessa www.selry.fi/blogi

”Meidän vel-
vollisuutem-
me on sanoa 

ääneen, mitkä 
asiat ovat työ-
ehtojen osalta 

nyt oikeasti 
uhattuna.”

 

juuri näin

Ei näin

”On päivänsel-
vää, että työn-
antajapuolen 

todellisena 
tavoitteena on 

leikata hen-
kilöstökuluja 

karsimalla 
työntekijöiden 

etuja.”

ELintaE 5 | 20212

Mika laMMinpää 
varastotyöntekijä

Jyväskylä,  
SDP

– Ehkä siksi, että 
saisimme kuntien 
laitoskeittiöihin 
lisää kotimaista 

elintarviketta. Siinä 
on varmasti vielä 

parantamisen varaa.
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s
uomen suurin ammatillisen koulutuk-
sen tapahtuma, ammattitaidon nuorten 
SM-kisat Taitaja2021 järjestettiin viime 
vuoden koronatauon jälkeen kolmipäi-

väisenä tapahtuma toukokuussa. Oululaiset 
isännöivät tapahtumaa, mutta koronatilanteen 
takia kilpailut käytiin ilman yleisöä ja hajautet-
tuna 12 paikkakunnalla.

Suomenmestaruuksista kisattiin noin 350 
alle 21-vuotiaan taitajan voimin 43 lajissa. Kon-
diittoreiden voiton vei Maija Vuonokari Lapin 
koulutuskeskus Redusta. Hopeaa sai Hanna 
Peltomaa Koulutuskeskus Salpauksesta Lah-
desta ja pronssille ylsi Sastamalan koulutuskun-
tayhtymä SASKY:n Lotta Korpela.

− Lajit saatiin järjestettyä laadukkaasti ja ta-
sapuolisesti oppilaitosympäristössä. Yleisökin 
löysi hyvin paikalle verkkolähetyksiin, kertoo 
Taitaja-päällikkö Petri Hörkkö, joka vastaa 
Skills Finlandissa Taitajan pitkäjänteisestä ke-
hittämisestä.

Taitaja2022-kilpailu on Porissa 16.–19.5.2022.
− Ensi vuonna koronapandemia on toivotta-

vasti ohi ja järjestämme taas suurtapahtuman 
yleisölle. Tavoitteena on kuitenkin jatkossakin 
mahdollistaa kisatapahtuman seuraaminen 
osittain myös verkon välityksellä. Taitaja on 
ammatillisen koulutuksen näyteikkuna, jossa 
pääsee tutustumaan kymmeniin ammatteihin. 
Haluamme jatkossakin tarjota tämän mahdolli-
suuden yläkoululaisille ympäri Suomen, Hörk-
kö suunnittelee.

Elintarvikealalta ei ollut muita lajeja muka-

Nuorten Suomen mestarit ratkaistiin  
hajautetusti 12 paikkakunnalla

Leivon Leipomo irtisanoo kahdeksan työntekijää 
ja lopettaa korppujauhojen valmistuksen

Laura Mäki/Skills Finland

na. SEL oli tänäkin vuonna yksi tapahtuman yh-
teistyökumppaneista ja mukana sponsoroimas-
sa leipuri-kondiittori -lajin rahapalkintoja.

sanna marinin Hallitus Esit tÄÄ  eduskun-
nalle, että palkkaturvan enimmäismäärää nos-
tetaan nykyisestä 15 200 eurosta 19 000 euroon. 
Näin palkkaturvan enimmäismäärä vastaisi pa-
remmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. 
Koronapandemian takia on odotettavissa, että 
yritysten maksuvaikeudet lisääntyvät ja palk-
katurvaa hakevien työntekijöiden määrä sekä 
palkkaturvasta haettavat saatavat kasvavat.

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteesta 
johtuvat saatavansa maksetuiksi valtion varois-
ta palkkaturvana, jos työnantaja on tehnyt kon-
kurssin tai on muutoin maksukyvytön. Palkka-
turvalain perusteella työntekijälle maksettavan 
palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt en-
nallaan vuodesta 1999 lähtien.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 
mahdollisimman pian. 

Palkkaturvan enimmäismäärään  
on tulossa korotus

Älä paahda itseäsi töissä:  
Muista tauotus ja nesteytys
ElintarvikEal all a moni t yöskEntElEE 

kuumassa  ympäri vuoden, mutta kesähelteillä 
lämpötilat nousevat korkeiksi tavallistakin use-
ammilla työpaikoilla.

– Jos työpaikan ilman lämpötila ylittää +28  °C 
teknisistä toimenpiteistä huolimatta, on työtä 
ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työnte-
kijöiden altistumisaikaa kuumuudelle, SEL:n 
sosiaalisihteeri Kai Laaksonen muistuttaa.

Työsuojeluviranomaiset ohjeistavat noudat-
tamaan työpaikoilla vakiintunutta käytäntöä, 
jonka mukaan jokaiseen tuntiin kevyissä ja kes-
kiraskaissa pakkotahtisissa töissä tulee sisällyt-
tää kymmenen minuutin lisätauko, kun työtilan 
lämpötila on yli +28 °C. Jos työpaikan lämpötila 
on yli +33 °C, tarvitaan 15 minuutin tauko tun-
nissa.

Lisäksi mahdollinen suora auringonpaiste ik-
kunan läpi on syytä estää.

Raskaassa ruumiillisessa työssä voidaan tar-
vita enemmän kuumalle altistumista estäviä 
toimia, teknisiä ratkaisuja ja lämpötilasta ai-
heutuvan henkilökohtaisen sairausriskin selvit-
tämistä.

Ylimääräinen tauko on taukoa kuumassa 
työskentelystä eli se on työaikaa ja työnantaja 

tampErEl ainEn lEivon lEipomo irtisanoo 

kahdeksan työntekijää. Maaliskuussa alkaneet 
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät touko-
kuussa, ja henkilöstölle kerrottiin päätöksestä 
heti, mutta Elintakeen painoon mennessä ir-
tisanomisilmoituksia ei oltu vielä työpaikalla 
jaettu.

Työntekijät ovat surullisia ja järkyttyneitä 
työnantajan päätöksestä irtisanoa työntekijöitä.

– Kahvileivän menekki on vähentynyt, eikä 
työnantaja usko sen nousevan enää koronaa 
edeltäneelle tasolle. Ehdotimme neuvotteluissa 
lomautuksia ja muita ratkaisuja irtisanomisten 
sijaan, mutta ehdotuksemme eivät menneet lä-
pi, Leivon Leipomon työntekijöiden pääluotta-
musmies Päivi Salminen kertoo.

Kahvileipätuotteiden valikoiman vähentämi-
sen lisäksi Leivon Leipomo lopettaa korppujau-
hojen valmistuksen elokuussa.

– Työnantajan mukaan korppujauholinjas-
ton käyttöikä on tullut täyteen, eikä uuteen lin-
jastoon investoiminen olisi ollut taloudellisesti 
kannattavaa, Salminen sanoo.

voi osoittaa muita työtehtäviä, jos ne tehdään 
viileämmissä tiloissa.

– Jos työturvallisuus ja työpaikan käytännöt 
mahdollistavat, työntekijä voi vähentää läm-
pörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevy-
en ja väljän vaatetuksen. Erityisen tärkeää on 
huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. 
Jos nestevajetta ei korvata, sisäelinten lämpötila 
nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa ve-
renkiertoa, Laaksonen sanoo.

Kuuma on riski työntekijän työterveydelle ja 
työturvallisuudelle ja siksi työnantajan on ryh-
dyttävä toimiin sen torjumiseksi ja haittojen vä-
hentämiseksi. Ilman suojatoimia kuumatyöstä 
saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyör-
tyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Työ liian kuumassa on työntekijälle myös 
epämiellyttävää, työviihtyvyys ja työmotivaa-
tio heikkenevät. Keskittyminen on vaikeaa, kun 
vireystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa 
elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja 
henkiseen suorituskykyyn: virheet lisääntyvät 
ja tuottavuus laskee. Äkillisiin lämpösairauk-
siin liittyvä sekavuus ja tajuttomuus voivat pa-
himmillaan aiheuttaa jopa vakavan työtapatur-
man. 

Hanna Hirvonen

Kati Oksman

Leipomoissa tehdään paljon kuumatyötä. kuvassa  
tiia rinneaho kalakukkoleipomo hanna partaselta.

kondiittoreiden voiton vei maija Vuonokari Lapin koulutuskeskus redusta.

hyvän tuloksen viime vuonna tehnyt Leivon 
leipomo irtisanoo kahdeksan ihmistä. 

Päätös on merkittävä kotimaisen elintarvi-
ketuotannon kannalta, sillä Leivo on Suomen 
ylivoimaisesti suurin korppujauhon valmistaja. 
Onkin mahdollista, ettei ruokakaupoista löydy 
enää jatkossa yhtä helposti kotimaisia korppu-
jauhoja.

Vuonna 1913 perustettu Leivon Leipomo 
nousi valtakunnan julkisuuteen 2019, kun lei-
pomossa kehitelty Boltsi-pyörykkä voitti Suo-
malainen menestysresepti –kilpailun. Keväällä 
2020 Leivon Leipomo perusti HKScanin kanssa 
Boltsin ympärille yhteisyrityksen ja pyöryköi-
den valmistus siirtyi edelliseltä sopimusvalmis-
tajalta HKScanille. Tästä ei Salmisen mukaan 
varsinaisesti aiheutunut henkilöstövaikutuksia 
Leivolla.

Leivon Leipomon liikevaihto oli viime tili-
kaudella 23,2 miljoonaa euroa ja sen tulos oli 3,5 
miljoonaa. Yrityksen henkilöstömäärä on pysy-
nyt viime vuodet tasaisena, reilussa 90 ihmises-
sä, joista työntekijöitä on noin 70. Nyt päätty-
neet yt-neuvottelut eivät koskeneet toimihenki-
löitä tai ylempiä toimihenkilöitä. 

tHaimaan korkEin oikEus on  toukokuus-
sa hylännyt Finnwatchille tutkimusta tehneen 
Andy Hallin syytteet viimeisessä käynnissä ol-
leessa siviilioikeusjutussa. Suomalaisille kaup-
paketjuille ananasmehun raaka-aineita vuon-
na 2012 toimittanut Natural Fruit on vuosikau-
sia käynyt Hallia vastaan oikeutta Thaimaassa 
syyttäen häntä muun muassa kunnianloukka-
uksesta.

Finnwatchin tutkimus, jota varten Hall toteut-
ti työntekijähaastatteluja Thaimaassa, paljasti 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia Natural Fruitin 
tehtaassa.

– Olemme iloisia siitä, että kaikki syytteet 
Hallia vastaan on nyt hylätty ja voimme jättää tä-
män kahdeksan vuotta kestäneen oikeudellisen 
häirinnän taaksemme. Thaimaan tulisi varmis-
taa, että sen lainsäädäntöä muutetaan niin, että 
vastaava kiusanteko oikeusistuimia hyödyntä-
mällä ei ole enää jatkossa mahdollista, Finnwat-
chin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo. 

Finnwatchin tutkija 
vapautettiin syytteistä 
Thaimaassa
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Kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä. Jos ajattelit jättää äänestämättä, mieti vielä.  
Uudet kuntapäättäjät valitaan joka tapauksessa. Jos sinä et äänestä, joku täysin päinvastaista  

mieltä kanssasi oleva päättää puolestasi.

Kuntavaaleissa äänestetään  
palveluista ja hankinnoista

Näin äänestät:
1. Päätä, kenelle annat äänesi. Vertaile ensin puolueita ja valitse parhaiten omia näke-

myksiäsi vastaava puolue. Valitse sen jälkeen puolueen ehdokaslistalta parhaimmalta 
tuntuva ehdokas. Voit käyttää apuna vaalikoneita, tutustua ehdokkaiden ja puolueiden 
verkkosivuihin, esitteisiin sekä sosiaalisen median profiileihin. Voit myös käydä jututta-
massa ehdokkaita, jotka kiertävät ennen vaaleja eri tilaisuuksissa.

2. Päätä, äänestätkö ennakkoon vai vaalipäivänä. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyys- 
todistus!

3. Ennakkoäänestysaikana 26.5.–8.6.2021 voit äänestää missä tahansa ennakkoäänes-
tyspaikassa. Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka. Löydät ne 
kaikki osoitteesta www.vaalit.fi.

4. Vaalipäivänä 13.6.2021 voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi klo 9-20. Äänes-
tyspaikkasi on kerrottu postissa tulleessa ilmoituskortissa. Jos kortti on hävinnyt, paikan 
saat selville maksuttomasta numerosta 0800 9 4770. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa 
mukaan äänestyspaikalle.

l Änsi-suomi

EtEl Ä-suomi

aulis aalto

sÄkylÄ 
Vasemmistoliitto 

pakkaaja/trukinkuljettaja,  
eläkeläinen, ammattiosaston  

varapuheenjohtaja

juHani kinnunEn

Forssa 

Vasemmistoliitto 
lihanleikkaaja, ammatti- 
osaston taloudenhoitaja

laura lindHolm

turku 

Vasemmistoliitto 
työnjohtaja,  

elintarviketyöntekijä

lauri lEHtinEn

HuittinEn 

SDP 
tuotantotyöntekijä,  
pääluottamusmies

marko auvinEn

mÄntsÄlÄ 

Vasemmistoliitto 
logistiikkatyöntekijä,  

osaston luottamusmies

piia rEunanEn

HuittinEn

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä

HEli aalto

sÄkylÄ 

Vasemmistoliitto (sit.) 
elintarviketyöntekijä,  

eläkeläinen

jannE koivisto

kankaanpÄÄ 

Vasemmistoliitto 
prosessityöntekijä, 
pääluottamusmies

olka lukkala 

Forssa 

Vasemmistoliitto 
pakkaaja, Länsi-Suomen 
alueen nuorisovastaava

ilya domnin 

tuusula 

Vasemmistoliitto 
tuotantotyöntekijä, 
pääluottamusmies

jukka silvonEn

masku 

Vasemmistoliitto 
leipuri-kondiittori, 

työsuojeluvaltuutettu

jukka alanko

kankaanpÄÄ 

Vasemmistoliitto 
laitosmies

rasmus korpEla

sastamala 

Keskusta 
leipuri-kondiittori

jarno lyHtElÄ 

mynÄmÄki 

Vasemmistoliitto 
linjanhoitaja, 

pääluottamusmies

tarja Eklund

vantaa 

SDP 
leipomotyöntekijä

ari tamminEn

mynÄmÄki 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä, 
työsuojeluvaltuutettu

otto granqvist

turku 

Vasemmistoliitto 
leipomotyöntekijä

karol kula

Forssa 

Vasemmistoliitto 
teurastaja,

varapääluottamusmies

matias mÄkinEn

somEro 

Perussuomalaiset 
teurastaja

markku HEikkilÄ

vantaa 

SDP 
leipuri, eläkeläinen

kaisa vallavuori

naantali 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä, 

ammattiosaston  
johtokunnan varajäsen

juHani HiEtala

raisio 

SDP 
elintarviketyöntekijä,  

eläkeläinen, elintarvikese-
nioreiden hallituksen jäsen

pia kuparinEn

Forssa  

Perussuomalaiset 
teurastamotyöntekijä

pEtri nylén

Forssa 

Vasemmistoliitto 
opiskelija

jari HEiskanEn

porvoo 

Vasemmistoliitto 
varastotyöntekijä, 
pääluottamusmies

satu Åman

HuittinEn 

Vasemmistoliitto 
pakkaaja

Hans HuttunEn

kaarina 

Perussuomalaiset 
tarkastusapulainen

katja laukkanEn

HuittinEn 

Vihreät 
elintarviketyöntekijä, 
työsuojeluvaltuutettu

mika ojala

Forssa 

Vasemmistoliitto (sit.) 
elintarviketyöntekijä

lauri iivarinEn

vantaa 

Vasemmistoliitto (sit.) 
valmistuksenohjaaja

vEsa jalonEn

HuittinEn 

SDP  
varastotyöntekijä,

varapääluottamusmies

EEva laHtinEn

pori 

Vasemmistoliitto  
leipomotyöntekijä

tomi rajala

kankaanpÄÄ  

Vasemmistoliitto (sit.) 
lihatuotetyöntekijä

kari karjalainEn

Espoo  

SDP 
voimalaitosohjaaja, 

työsuojeluvaltuutettu

o
let ehkä lukenut jo monta juttua, 
joissa yritetään vakuuttaa sinut ää-
nestämisen merkityksestä. Kokeil-
laan siis ensin toisinpäin. Äänestä-

mättä jättäminen ei toimi. Se on huono protesti, 
koska kukaan ei kuuntele. Vain annetut äänet 
lasketaan ja päätökset tehdään joka tapaukses-
sa.

Jos et äänestä, sinulla ei ole selkänojaa va-
littaa poliitikkojen päätöksistä tai siitä, että 
kuntasi palvelut eivät toimi. Jos äänestät, olet 
ainakin yrittänyt vaikuttaa, saat valittaa ja vaa-
tia parempaa kuntapäättäjiltäsi.

Mitä Jää, kun sote läHtee?

Sanna Marinin hallitus aikoo nyt viedä läpi 
sote-uudistuksen, jossa kunnilta siirtyviä sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
tehtävien järjestämistä varten Suomeen perus-
tetaan 21 uutta itsehallinnollista hyvinvoin-
tialuetta, jotka aloittavat toimintansa vuoden 
2023 alusta alkaen.

Sote-palvelut ovat olleet leijonanosa kunti-
en budjeteista ja palveluista. Jääkö kuntiin enää 
mitään päätettäväksi, kun sote-asiat viedään 
pois kunnilta?

Kyllä jää, kunnissa päätetään jatkossakin 
jokaisen kuntalaisen arkeen vaikuttavista tär-
keistä asioista kuten esimerkiksi maankäytös-
tä, rakentamisesta, kaduista ja teistä, vesi- ja 
jätehuollosta, joukkoliikenteestä, päiväkodeis-
ta, peruskouluista, lukioista ja ammatillisista 
oppilaitoksista, nuorisotiloista, kirjastoista, te-
attereista, uimahalleista ja hiihtoladuista sekä 

monesta muusta alueen elinvoimaisuuteen vai-
kuttavasta asiasta.

Lisäksi kunnille tulee jatkossa iso ja tärkeä 
tehtävä työttömyyden vähentämisessä, sillä 
hallitus aikoo siirtää työttömät ja työllisyyspal-

SEL:n puheenjohtaja Veli-matti kuntonen suosittelee äänestämään ehdokasta, joka toimii kotimaisen ruuan ja 
työn puolesta.

velut TE-toimistoilta kuntien vastuulle vuonna 
2024.

lisää kotiMaista tyÖtä vai ei?

Jos kuntapalvelut eivät ole sinulle riittävä syy 
äänestää, äänestä elintarvikealan työpaikkojen 
puolesta. Voit työllistää äänestämällä ehdokas-
ta, joka toimii kotimaisen ruuan ja työn puoles-
ta.

Kunnanvaltuutetut linjaavat nimittäin myös 
siitä, millaisilla kriteereillä kunta tekee han-
kintoja. Suomessa tehdään joka vuosi 350 mil-
joonalla eurolla elintarvikehankintoja julkisiin 
keittiöihin esimerkiksi päiväkoteihin, koului-
hin ja vanhusten hoivaan. Onko broileri koti-
maista vai thaimaalaista? Tulevatko perunat 
Puolasta vai Pohjanmaalta?

Kotimainen ruoka ja kuntien kotimaiset 
elintarvikehankinnat hyödyttävät meitä kaik-
kia, sillä ne vahvistavat aluetaloutta sekä Suo-
men ruokaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. 
Kotimainen ruoka tarjoaa työpaikkoja ja tuo ve-
rotuloja. 

teksti ja kuva Karoliina Öystilä
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jouni konttila

HElsinki 

Vasemmistoliitto 
SEL:n aluesihteeri

EEro itkonEn

pÄlkÄnE 

Keskusta (sit.) 
elintarviketyöntekijä

kari Försti

outokumpu 

Vasemmistoliitto (sit.) 
teurastamotyöntekijä, 

eläkeläinen

Hannu akkanEn

ilmajoki 

Perussuomalaiset
kerääjä

matti koski

ilmajoki 

Perussuomalaiset
leipomotyöntekijä

kari riikonEn

outokumpu 

SDP
lihanleikkaaja, 

tes-jaoston jäsen

jari EronEn

kÄrkölÄ 

Vasemmistoliitto (sit.) 
varastotyöntekijä

aapo niEmi

tampErE 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä, 

pääluottamusmies

HEikki vEsanto

tuusula 

Vasemmistoliitto 
operaattori, 
eläkeläinen

cHau nguyEn

vantaa 

Vasemmistoliitto 
SEL:n järjestötoimitsija

jaana jokivalo

HÄmEEnlinna 

SDP 
tuotantotyöntekijä, 
pääluottamusmies

miika Homin

outokumpu 

Vasemmistoliitto (sit.) 
lihanleikkaaja,

pääluottamusmies

jaana alajoki

sEinÄjoki 

SDP 
elintarvikemyyjä, alue- 
järjestön puheenjohtaja

matti-pEkka luukko

sEinÄjoki 

Perussuomalaiset
elintarviketyöntekijä

marja sutinEn

tuusniEmi 

Vasemmistoliitto 
leipuri, 

eläkeläinen

jarkko granlund

laHti 

Perussuomalaiset
varastotyöntekijä

sami nuutinEn

valkEakoski 

SDP 
elintarviketyöntekijä

pErtti villo

HElsinki 

Perussuomalaiset 
turvallisuusasiantuntija, 

eläkeläinen

anni palonEn

vantaa 

Vasemmistoliitto (sit.) 
elintarviketyöntekijä, 

ammattiosaston 
johtokunnan jäsen

karli kElk

jyvÄskylÄ 

Perussuomalaiset
leikkaamotyöntekijä

vEijo kukkonEn

kuopio 

Vasemmistoliitto
SEL:n aluesihteeri

ari Huuki

kannus 

SDP 
SEL:n palkkasihteeri

asko pEltola

kauHava 

SDP
lihanleikkaaja, 

pääluottamusmies

markku sÄisÄ

kuopio 

Liike Nyt
elintarviketyöntekijä pÄivi FonsElius

kajaani 

Vasemmistoliitto
kondiittori, 

työsuojeluvaltuutettu

jarkko kÄrki

ii 

Keskusta
lihanleikkaaja, 

opiskelija (AMK) 

ari saukko

tErvola 

Vasemmistoliitto (sit.)
ulkoaluetyöntekijä

arto karHu

kouvola 

Suur-Kouvolan  
sitoutumattomat
opiskelija, myyjä

HEikki oksanEn

laukaa 

SDP
leipuri, eläkeläinen

markku pEltola

sipoo 

Vihreät 
taiteilija

mika koivula

ylöjÄrvi 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä, 

pääluottamusmies

toni laHtElin

kuopio 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä, 

pääluottamusmies

jorma kivimÄki

vaasa 

SDP 
SEL:n aluesihteeri,  

eläkeläinen

matti ylisaukko-oja

kurikka 

SDP
lihanleikkaaja,  

eläkeläinen

riku sÄrkkÄ

piEksÄmÄki 

Vasemmistoliitto 
leipomotyöntekijä markus Forslund

kalajoki 

SDP 
SEL:n aluesihteeri

mairE puikko

inari 

Vihreät 
luontokartoittaja

marja karuaHo

laHti 

Vasemmistoliitto 
SEL:n aluetoimistonhoitaja, 

luottamusmies

sEppo koskinEn

laHti 

SDP 
leipuri, eläkeläinen

simón riEstra aEdo

tampErE 

Vasemmistoliitto (sit.) 
elintarvikejalostaja, 
pääluottamusmies

paula pÄÄlÄinEn

askola 

Kokoomus 
tuotanto- ja 

keikkatyöntekijä

taina koivuranta

valkEakoski 

SDP 
elintarviketyöntekijä 
työsuojeluasiamies

sEppo lokka

outokumpu 

Perussuomalaiset
elintarviketyöntekijä

kiia piEpponEn

kouvola 

SDP 
koulunkäynninohjaaja

mErja tEcHtolin

nokia 

Vasemmistoliitto 
mylläri, 

pääluottamusmies

villE raHikainEn

HElsinki 

Asukkaiden Helsinki 
leipomotyöntekijä, 
pääluottamusmies

mika lamminpÄÄ

jyvÄskylÄ 

SDP 
varastotyöntekijä

kirsi markkanEn

suonEnjoki 

SDP 
elintarviketyöntekijä, 

varapääluottamusmies

sallamaari simpanEn

HEinola 

Vasemmistoliitto 
elintarviketyöntekijä

martti toiminEn 

nokia 

Vasemmistoliitto (sit.) 
elintarviketyöntekijä, 

eläkeläinen

jEssE sulandEr

riiHimÄki  

Perussuomalaiset 
leipomotyöntekijä

mikko lEHtonEn

kangasala  

SDP 
elintarviketyöntekijä, 

ammattiosaston johto- 
kunnan varajäsen

lari naumanEn

outokumpu  

Sininen Tulevaisuus 
myyjä, opiskelija

villE sipilÄ

laHti  

SDP 
varastotyöntekijä, 
pääluottamusmies

HÄmE–kEski-suomi

itÄ-suomi

poHjanmaa

poHjois-suomi

kaakkois-suomi

marja vÄrtö

lEmi 

SDP 
tuotantotyöntekijä, 
pääluottamusmies

vEli-pEkka vEsa

laHti 

Perussuomalaiset
lähettämötyöntekijä

Kuntavaaleissa on ehdolla ainakin 90 SEL:n jäsentä!  
Vuosina 2017 ja 2012 kuntavaaleissa oli ehdolla noin 80 SEL:n jäsentä.  

Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 kuntien valtuustoihin  
valittiin 17 SEL:n jäsentä. Varavaltuutetun paikalle ylsi 20 jäsentä.

Lue, mitä  
SAK haluaa:
www.sak.fi/
kuntavaalit

Jokaiselle löytyy sopiva ehdokas! Kuntavaaleissa 
valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin seuraavaksi 

nelivuotiskaudeksi. Koko maassa ehdokkaita  
on yhteensä 35 627, joista valtuustojen jäseniksi 

valitaan 8 859. Kaikki oman kotikuntasi  
ehdokkaat löydät osoitteesta www.vaalit.fi.
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teksti SEL:n työryhmä

Ruuan tekijät kampanjoivat lisää 
kotimaista kuntien keittiöihin 

SEL ja maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK vaativat yhdessä lisää kotimaista  
ruokaa kuntien keittiöihin. Sosiaalisessa mediassa ennen kuntavaaleja näkyvässä  

kampanjassa elintarvikealan työntekijöitä edustavat neljä selliläistä luottamusmiestä. 

kirsi nummela työskentelee lihan- 
tarkastajana ja työntekijöiden vara- 
pääluottamusmiehenä hkScanin 
rauman yksikössä, jossa valmistettuja 
broilerituotteita on tarjolla myös  
kuntakeittiöissä.

kim palola työskentelee huolto-
miehenä ja työntekijöiden pää- 
luottamusmiehenä Lantmännen 
Cerealian kotkan tehtaalla, jossa 
valmistettua näkkileipää on tarjolla 
myös kuntakeittiöissä.

tarja hietanen työskentelee tuote- 
pakkaajana ja työntekijöiden pää- 
luottamusmiehenä Valion jyväskylän  
meijerissä, jossa valmistettua maitoa  
on tarjolla myös kuntakeittiöissä.

Emma äimänen työskentelee elin- 
tarviketyöntekijänä ja työntekijöiden 
pääluottamusmiehenä apetitin 
Säkylän tehtaalla, jossa valmistet-
tuja kasvistuotteita on tarjolla myös 
kuntakeittiöissä.

”Me suomalaiset haluamme syödä 
kotimaista ruokaa ja sitä kannattaa-
kin jokaisen suosia paitsi kotona, 
myös kunnan keittiöissä, esimer-
kiksi päiväkodeissa ja kouluissa. 
SEL:n tutkimuksen mukaan 93 % 
suomalaisista haluaa, että kunta-
keittiöissä suositaan kotimaista 
ruokaa, vaikka se nostaisi hankin-
tahintaa.

Kotimainen ruokaketju työllis-
tää 340 000 ihmistä. Kun sinäkin 
syöt ja juot kotimaista, turvaamme 
olemassa olevat työpaikat ja synny-
tämme uusia työpaikkoja. Olen yl-
peä saadessani olla osa suomalaista 
ruokaketjua!”

”Kun ostat kotimaista ruokaa ja 
juomaa, pidät huolen siitä, että al-
kutuotanto ja raaka-aineita jalos-
tava teollisuus säilyvät kannatta-
vana elinkeinona Suomessa. Näin 
varmistamme myös, että Suomi 
on elintarvikkeiden suhteen oma-
varainen maa, eikä meiltä lopu 
ruoka kaupoista kriisiaikoina-
kaan. 

Myös kuntien on kannettava 
vastuunsa Suomen huoltovar-
muudesta ja suosittava hankin-
noissaan kotimaisia elintarvik-
keita.”

”Suomessa elintarvikealan työnteki-
jöiden palkkojen ja muiden työehto-
jen minimiehdoista on sovittu am-
mattiliittoni SEL:n ja työnantajaliiton 
neuvottelemissa yleissitovissa työeh-
tosopimuksissa.

Suomessa valmistettuja elintarvik-
keita ostaessa voitkin olla varma, että 
työntekijöillä on kunnolliset työehdot 
ja työstä maksetaan palkka, jolla tulee 
toimeen.

Myös kuntien hankintojen on ol-
tava sosiaalisesti vastuullisia, siksi 
kuntien tulee suosia hankinnoissaan 
kotimaista työtä ja elintarvikkeita. 
Kunnon työehdot maistuvat parem-
malta sekä tekijälle että syöjälle.”

”Suomessa valmistettu ruoka ja juo-
ma työllistää suoraan kymmeniä tu-
hansia ihmisiä ja koko kotimainen 
ruokaketjumme työllistää 340 000 
ihmistä ympäri Suomen. Me elin-
tarvikealan työntekijät maksamme 
palkastamme veroja ja rahoitamme 
sitä kautta yhteisiä palveluita. 

Mitä enemmän Suomessa suosi-
taan kotimaista ruokaa, sitä enem-
män meillä on elintarvikealan työ-
paikkoja ja sitä enemmän meillä 
riittää verotuloja laadukkaisiin jul-
kisiin palveluihin neuvoloista van-
husten hoivaan. Niistä hyödymme 
me kaikki!”
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on nyt kesävestarit!

toimi nopeasti, lippuja on  

rajoitettu määrä!

parasta selliläistä seuraa!

pEtE parkkonEn, 

gasEllit ja  

sugar sHakEr!

jÄsEnEtuHinnat HotEllEissa kEsÄpÄiviEn ajan 13.–15.8.2021:
Scandic Tampere Koskipuisto ja Holiday Inn Tampere Central Station 97 €/1 hh/vrk • 117 €/2 hh/vrk

kesäpäivien kisailut alkavat lauantaina klo 11 ja kesävestarit klo 14.

Varaa ilmainen festarilippusi 1.6.2021 alkaen: www.selry.fi/kesapaivat  
Jos ammattiosastosi ei järjestä matkaa kesäpäiville, varaa majoituksesi itse.  

Varauslinkin löydät osoitteesta www.selry.fi/kesapaivat

teksti Karoliina Öystilä
kuva Samu Niskanen

SEL:n seitsemän aluetoimistoa palvelevat liiton jäseniä kaikissa työsuhteeseen, työttömyysturvaan ja liiton 
jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Esittelemme juttusarjassamme aluetoimistojen ammattilaiset, joista kolmantena 

ovat vuorossa Itä-Suomen aluetoimistossa Kuopiossa työskentelevät Rainer Kettunen ja Veijo Kukkonen.

”Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä”

 kuvassa SEL:n itä-Suomen aluetoimiston toimistonhoitaja rainer kettunen ja aluesihteeri Veijo kukkonen 
muistuttavat, että kaikki lähtee järjestäytymisestä eli siitä että työpaikalla kuulutaan liittoon.

i
tä-Suomen alue on SEL:n alueista toiseksi 
pienin, sen yhdeksässä ammattiosastossa 
on yhteensä noin 3 000 jäsentä. Aluetoi-
misto sijaitsee Kuopion keskustassa Haa-

paniemenkatu 21:ssä.
Rainer Kettusella tulee marraskuussa 

täyteen viisi vuotta toimistonhoitajana. Hän 
tuli liittoon töihin lemmikkieläinten ruokaa 
valmistavasta Best-In Oy:stä. Kuopiolaisella 
Kettusella on kuntohoitajan sekä luonto- ja ym-
päristöalan ammatilliset tutkinnot. Toimiston-
hoitajan työssä eniten hyödyksi on kuitenkin 
ollut hänen taustansa työpaikan ja ammatti-
osaston luottamustehtävissä.

– Työ on hyvin monipuolista. Saan tehdä 
monenlaisia asioita, kuten neuvontaa, jäsenre-
kisteriä, tiedotusta ja kirjanpitoa. Kaikenlaista 
alkaen astianpesukoneen täyttämisestä isojen 
tapahtumien järjestämiseen, Kettunen naurah-
taa.

Jäsenpalvelua annetaan puhelimella, säh-
köisesti ja kasvokkain.

– Autamme ja neuvomme jäseniä monen-
laisissa tilanteissa, esimerkiksi ansiopäivära-
hahakemuksen täyttämisessä, jäsenmaksujen 
maksamisessa tai jäsenmaksuvapautuksen il-
moittamisessa.

Kettunen toivoo, että jäsenet ottaisivat yh-
teyttä matalalla kynnyksellä, jos jokin asia as-
karruttaa.

– Ja kun toimistot taas avautuvat, tervetuloa 
asioimaan myös toimistolle, Kettunen sanoo ja 
muistuttaa, että aina ennen toimistolle suun-
taamista kannattaa soittaa ensin ja varmistaa, 
että toimistolla ollaan paikalla.

Tärkeä osa aluetoimiston työtä on tukea am-
mattiosastojen ja työpaikkojen luottamushen-
kilöitä. Kettunen korostaa, että jokaisen luot-
tamushenkilön on tärkeää huolehtia omasta 
jaksamisestaankin, erityisesti vaikeina aikoina.

– Moni ei huomaa omaa väsymystään. Kun 
on omaa taustaa luottamushenkilönä, pystyn 
olemaan vähän vertaistukena ja auttamaan 
tuntojen purkamisessa.

Omasta palautumisestaan Kettunen huoleh-
tii touhuamalla perheen viiden koiran kanssa.

– Nuorin koiristamme on neljän kuukauden 
ikäinen pentu. Olen myös mukana vapaaehtois-
työssä.

Kallaveden rannalla asuva Kettunen pulah-
taa järveen päivittäin ja liikkuu luonnossa ym-
päri vuoden.

– Eräjormailen, käyn kalassa ja sienestän 
koirien kanssa ja ilman, hän kertoo.

Festarifiilistä!

Lauantaina 14.8.2021 Eteläpuisto, Tampere

yksin ei pärJää

Kuopiolainen Veijo Kukkonen on työskennel-
lyt aluesihteerinä vuodesta 2012. Hän siirtyi lii-
ton hommiin silloiselta Apetitin kalatehtaalta, 
jossa hän hoiti myös pääluottamusmiehen pes-
tiä.

– Minulla oli hyvä käsitys siitä, millaisia 
asioita aluesihteeri hoitaa, mutta silti yllätyin, 
miten isoja ongelmia pienemmillä työpaikoilla 
on. Todellisuus on tullut tutuksi, työnantajia on 
joka lähtöön.

Kukkonen kiertää mahdollisimman paljon 
työpaikoilla ja tapaa jäseniä.

– Teen kaikkea mitä alueella tapahtuu, 
autan järjestämisessä, sopimusasioissa, riita-
asioissa ja järjestötoiminnassa. Ei ole sellaista 
asiaa, jossa jäsenet eivät voisi soittaa. Jos en ole 
oikea henkilö vastaamaan, ohjaan eteenpäin, 
Kukkonen tiivistää.

Palvelua saavat vain jäsenet, sillä heidän an-
siostaan liitto on olemassa. Jos yhteydenottaja 
ei ole vielä liiton jäsen, hänet ohjataan liitty-
mään jäseneksi.

Aluesihteeriä huolestuttaa, miten moni 
työntekijä ottaa työehtosopimuksessa sovitut 
työehdot itsestäänselvyyksinä.

– Kaikki se hyvä, mikä meillä on, sen olem-
me saaneet järjestäytymällä ja kovalla väännöl-

lä. Joukkovoimalla olemme saaneet pidettyä 
hyvät työehdot ja jopa parannettua niitä. Mutta 
ne voidaan kaikki myös menettää, jos ihmiset 
eivät kuulu liittoon.

Niille, jotka ajattelevat, että pystyvät itse so-
pimaan yksin paremmat työehdot, Kukkonen 
heittää haasteen.

– Voi mennä vaikka Viroon töihin kokeile-
maan, kuinka helppoa on sopia yksin työeh-
doistaan ilman työehtosopimusta, alkaen esi-
merkiksi työtapaturmavakuutuksesta.

Parasta aluesihteerin työssä on, kun pystyy 
ratkaisemaan ongelman jäsenen parhaaksi. 
Työn raskaimmista puolista Kukkonen nostaa 
esimerkiksi tehtaiden sulkemiset.

– Ne ovat surullisia, koska vaikutusmahdol-
lisuudet yt-neuvotteluissa ovat yleensä huonot. 
Työnsä menettävät ihmiset nähdään vain nu-
meroina, eikä nähdä heidän tarinoitaan nume-
roiden takana.

Kukkonen nollaa työasiat perheen parissa, 
kuuntelemalla musiikkia ja lukemalla erityi-
sesti historiaa.

– Odotan, että pääsen taas keikoille. Ke-
säaikaan heitän frisbeetä, se on kivaa ulkona 
liikkumista. Meillä on porukka, jonka kanssa 
kisataan sunnuntaisin. Lisäksi pelaan jalka-
palloa ja sählyä parin elintarvikealan porukan 
kanssa. 
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teksti Minttu Sillanpää
kuva Pauli Sorsakari

014 piEksÄmÄEn  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 83, joista työikäisiä 48
Puheenjohtaja: Kaija Pöntinen
Suurimmat työpaikat: Moilas-leipomot

”l ÄHdin ammat tiosaston puHEEnjoHtajak-

si, kun Koivikkorannan kevättalkoissa silloinen 
aluesihteeri minua siihen hommaan houkutteli. 
En ole katunut, olen tykännyt kovasti!

Ammattiosastomme alueella on oikeastaan 
vain yksi työpaikka, Moilasen leipomo. Se pitää 
homman selkeänä ja tiedonkulun helppona, kun 
ollaan kaikki jäsenet saman firman palvelukses-
sa. Joskus on pohdittu, onko ammattiosastom-
me liian pieni toimimaan ja pitäisikö sen yhdis-
tyä johonkin toiseen osastoon, mutta toistaisek-
si olemme halunneet tehdä hommia itse.

Työpaikkamme on melko monikielinen, joten 
ihan pelkällä suomen kielellä ei jäsenhankinta 
onnistu. Onkin ollut tosi hyvä, että liitto on tuot-
tanut materiaalia monella muullakin kielellä. Se 
on helpottanut jäsenhankintaa ja iso osa työnte-
kijöistä on liiton jäseniä.”

015 mikkElin  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 543, joista työikäisiä 317
Puheenjohtaja: Pirjo Vepsäläinen
Suurimmat työpaikat: HKScan, Suur-Savon  
Leipomo, Kruunuherkku

”ammat tiosaston yksi tÄrkEimmistÄ tEH-

tÄvistÄ  on toimia pääluottamusmiesten tuki-
verkostona. Tätä me olemme pitäneet yllä. Haas-
teena on osastomme maantieteellinen laajuus 
ja sitä kautta pitkät välimatkat. Jäseniämme on 
Mikkelissä, Savonlinnassa ja Juvalla.

Tarjoamme jäsenillemme paljon hyviä etuja, 
on lippuja kesäteatteriin sekä Mikkelissä että 
Juvalla alennuslippuja uimahalliin. Jäsenet ovat 
toivoneet myös alennuslippuja keilahalliin ja se 
onkin nyt pohdinnassa. Olen huomannut, että 
tapahtumat toimivat hyvänä jäsenhankintakei-
nona. Olimme lähdössä liiton jäsenristeilylle ja 
eräs liitoon kuulumaton työntekijä kysyi, että 
mikä reissu se on ja miten sinne pääsee mukaan. 
Siinä sitten saman tien täytettiin liittymisloma-
ke ja hän pääsi mukaamme.”

”Parasta ammattiosaston 
toiminnassa ovat ihmiset”

Esittelemme kaikki SEL:n ammattiosastot haastattelemalla osastojen puheenjohtajia.  
Kolmantena vuorossa ovat Itä-Suomen alueen ammattiosastot, joita on yhdeksän.

”Meillä on paljon nuoria jäseniä ja olemme uudistaneet 
joitain vuosikausia käytössä olleita toimintatapojamme.”

– Kirsi Turunen –

023 joEnsuun  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 566, joista työikäisiä 270
Puheenjohtaja: Jari Niskanen
Suurimmat työpaikat: HKScan, Valio

”parasta ammat tiosaston puHEEnjoHtaja-

na  toimimisessa on tietysti hyvä porukka, jonka 
kanssa saa tehdä hommia. Teemme yhteistyötä 
alueen muiden osastojen kanssa esimerkiksi, jos 
järjestetään kuljetuksia liiton Kesä- ja Talvipäivil-
le. Puheenjohtajana olen oppinut paljon yhdis-

tyksen toiminnan pyörittämisestä ja kokoustek-
niikasta. Meillä toimii työnjako hyvin sihteerin 
kanssa. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä itse.

Järjestämme paljon tapahtumia kaikenikäisille 
jäsenille. Nuorille on kesätapahtuma, jossa nau-
titaan virvokkeita, puhutaan liitosta ja ammatti-
osastosta ja sen jälkeen mennään yhdessä paikalli-
sille festareille, yleensä Ilosaareen, mutta nyt, kun 
se on koronan takia peruttu, menemme Rock in 
the Cityyn. Tuemme myös nuoria festarilipun hin-
nassa. Jäsenille, joilla on lapsia, järjestämme Hop-
Lop-päivän, ja naisia muistamme aina naistenpäi-
vänä jollain pienellä lahjalla. Osaston aktiiviset 
eläkeläiset järjestävät toimintaa ja osallistuvat jo-
ka vuosi Koivikkorannan Veteraanifestareille.”

026 varkaudEn  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 78, joista työikäisiä 34
Puheenjohtaja: Jarno Ruuskanen
Suurimmat työpaikat: A-Rehu

”tÄll Ä HEtkEll Ä ammat tiosastommE  toi-
minnassa on mukana pääosin eläkeläisiä. Joh-
tokunnassa on minun lisäkseni yksi työikäinen 
jäsen. Suurin osa työikäisistä jäsenistä on töissä 
A-Rehulla. Jäsenpotentiaalia alueellamme kui-
tenkin on, sillä täällä on muutamia kalataloja, 
joiden työntekijät eivät vielä ole liiton jäseniä. 
Meillä oli aluesihteerin kanssa jo suunnitelmia 
valmiina, miten lähdemme kiertämään taloja ja 
puhumaan liitosta, mutta korona sotki sen. To-
teutamme suunnitelman sitten, kun koronati-
lanne helpottaa.

Pienestä koostaan huolimatta osastomme on 
aktiivinen ja järjestämme vuosittain jonkin ret-
ken tai tapahtuman jäsenillemme perheineen. 
Tänä keväänä järjestämme virkistyspäivän yh-
teistyössä paikallisen maatilamatkailuyrityksen 
kanssa. Siellä jäsenillä on mahdollisuus kokeilla 
eri aktiviteetteja. Tapahtumista tieto kulkee työ-
paikalla suusta suuhun, mutta mainostamme 
myös paikallislehdessä, jotta saamme osastol-
lemme näkyvyyttä.”

030 kuopion  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 706, joista työikäisiä 378
Puheenjohtaja: Kirsi Turunen
Suurimmat työpaikat: Escamar Seafood, 
Refresco, Trube

”monillE Ei tunnu oikEin olEvan sElvÄ liiton 
ja ammattiosaston ero. Ammattiosaston roolia ei 
hahmoteta ja siitä seuraa, että ihmiset eivät tule 
mukaan osaston toimintaan. Sovimme muutama 
vuosi sitten, että jokainen johtokunnan jäsen tuo 

 kuvassa  nurmeksen ja lähiympäristön elintarviketyöläisten ammattiosaston puheenjohtaja,  
porokylän Leipomossa leipurina työskentelevä Eija kortelainen pielisen rannalla.

vuosikokoukseen mukanaan vähintään yhden 
työkaverin. Moni heistä onkin nyt aktiivinen toi-
mija osastossamme. Myönnän, että ennen kuin 
tulin toimintaan mukaan, minunkin käsitykseni 
oli väärä. Kuvittelin toiminnan olevan byrokraat-
tista ja jäykkää, mutta se onkin jotain aivan muu-
ta. Se on ihanaa, kun mukavassa porukassa saa 
ideoida ja toteuttaa tapahtumia jäsenille.

Meillä on paljon nuoria jäseniä ja olemme 
uudistaneet joitain vuosikausia käytössä olleita 
toimintatapojamme. Ei osastomme vielä täydel-
linen ole, ja olemmekin miettineet, että jonkin-
lainen ammattiosaston kehittämiskoulutus voisi 
tehdä hyvää.”

081 iisalmEn  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 268, joista työikäisiä 199
Puheenjohtaja: Markku Kaupinniemi
Suurimmat työpaikat: Olvi

”olEn ollut olvill a töissÄ  28 vuotta ja mel-
kein saman ajan myös mukana ammattiosaston 
toiminnassa. Entinen, pitkäaikainen osaston pu-
heenjohtaja ja pääluottamusmies houkutteli mi-
nut mukaan toimintaan ja mukavaa on kyllä ol-
lut.

Järjestämme aktiivisesti retkiä ja olemme mat-
kustaneet esimerkiksi Tampereelle teatteriin ja 
musikaalejakin katsomaan. Ruotsissa ja Viros-
sakin on käyty. Viime kesänä piti mennä Kallave-
delle risteilylle, mutta koronan takia tapahtuma 
piti perua.

Pääluottamusmies ja osastojen luottamusmie-
het hoitavat hommansa hyvin ja uusia jäseniä 
liittyy ammattiosastoon säännöllisesti. Myös ke-
sätyöntekijät liittyvät jäseneksi, mikä on senkin 
takia tärkeää, että osa heistä jää taloon pidem-
mäksi aikaa.”

105 suonEnjoEn  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 169, joista työikäisiä 131
Puheenjohtaja: Kirsi Markkanen
Suurimmat työpaikat: Valio, Osuuskunta  
Maitomaa, Savon Taimen

”tulin mukaan ammat tiosaston toimin-

taan luottamusmiestoiminnan kautta. Noin 20 
vuotta sitten olin vasta valittuna pääluottamus-
miehenä luottamusmieskurssilla ja siellä minua 
kannustettiin aktivoitumaan myös ammattiosas-
tossa. Sillä tiellä ollaan edelleen, nyt takana on 
noin 15 vuotta puheenjohtajana, enkä ole katu-
nut! Kolmella suurimmalla työpaikallamme me-
nee hyvin. Pääluottamusmiehet hoitavat jäsen-
hankintaa kiitettävästi. Haasteena ovat pienem-

mät työpaikat, joissa ei luottamusmiehiä ole.
Olemme huomanneet, että tehokkain tapa tie-

dottaa tapahtumista on henkilökohtainen kirje 
jäsenelle. Me ammattiosaston aktiivit olemme 
mukana myös SAK:n paikallisjärjestön toiminnas-
sa. Erityisen ylpeä olen yhteisestä vapputapahtu-
mastamme, jossa ovat mukana kaupungin lisäksi 
myös poliittiset puolueet yli puoluerajojen.

Ammattiosastossamme arvostetaan koulut-
tautumista, ja meillä onkin käytössä kurssisti-
pendi, joka maksetaan esimerkiksi Murikan ja 
Kiljavan koulutuksiin osallistuville ammatti-
osaston jäsenille.”

110 l apinl aHdEn  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 162, joista työikäisiä 67
Puheenjohtaja: Asko Tuominen
Suurimmat työpaikat:  Valio

jÄsEnistÄmmE ylivoimaisEsti suurin osa on 
töissä Lapinlahden Valiolla. Meillä, kuten mo-
nella ammattiosastolla, on haasteena se, että 
toiminta ei oikein tahdo kiinnostaa nuoria. Joh-
tokuntaan saimme tälle vuodelle onneksemme 
uuden, nuoren aktiivisen ihmisen. Siitä olemme 
todella tyytyväisiä!

Järjestämme aktiivisesti toimintaa. Meillä on 
onki- ja pilkkitapahtumia, järjestämme retkiä ja 
pikkujoulut. Lisäksi osaston senioreilla on omaa 
toimintaa. Tapahtumista tiedotamme sähkö-
postitse, paikallislehdessä ja Elintakeessa. Ihan 
mukavasti jäsenet osallistuvat tapahtumiin, siitä 
täytyy olla iloinen.”

158 nurmEksEn ja l ÄHiympÄris-
tön ElintarvikEt yöl ÄisEt

Jäsenmäärä: 285, joista työikäisiä 207
Puheenjohtaja: Eija Kortelainen
Suurimmat työpaikat:  Porokylän Leipomo, 
Pielispakari, Puljonki, Lieksan Laatuherkut

”toiminta-aluEEmmE on l aaja, jopa meidän-
kin mittapuulla. Jäseniämme on Nurmeksessa, 
Juuassa ja Lieksassa. Osallistumme aktiivisesti 
liiton Kesä- ja Talvipäiville ja ne on ihan parhaita 
reissuja! Tuemme nyt tulevanakin kesänä liiton 
Kesävestareille lähtijöitä. Koska olemme tääl-
lä aika syrjässä, on mahtavaa, että alueen muut 
osastot, yleensä Joensuun osasto, auttaa meitä 
kyytiasioissa.

Maksamme tukea liiton kesäpaikassa Koivik-
korannassa lomaileville jäsenillemme. Meillä 
on jäsenetuina ollut lippuetuja esimerkiksi Ka-
jasteen tanssilavalle ja kesäteattereihin. Etuja 
voisivat jäsenet käyttää enemmänkin. Syksylle 
olemme suunnitelleet patikointiretkeä Tiilikan 
kansallispuistoon. Tulevaisuus näyttää valoisal-
ta, koska alueemme työpaikat kasvavat ja sitä 
kautta myös jäsenmäärä. Parasta ammattiosas-
ton toiminnassa ovat ihmiset. On mahtava tutus-
tua uusiin ihmisiin omalta alueelta ja muualta 
Suomesta. Suosittelen lämpimästi!”
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teksti ja kuvat Minttu Sillanpää

Maailman parasta lakritsia 
tehdään Suomessa

Suomalainen lakritsi on kovassa huudossa maailmalla. Kävimme katsomassa,  
millainen työpaikka on Kouvolan Lakritsi, jonka lakritsi palkittiin maailman parhaana.

k

 kuvassa  niko ja markku pakkaavat lakupiippuja tanskan lähetykseen.

ouvolan Lakritsi on maa-
ilman paras lakritsin 
valmistaja vuonna 2020, 
totesi brittiläinen Luxlife-
aikakausilehti tammi-
kuussa.

– Sen kunniaksi saim-
me kehut ja kakkukahvit. Tuntuihan se hyvältä, 
kertoo Kouvolan Lakritsin tuore pääluottamus-
mies Marja Hytti.

Ei palkinto ihan tyhjästä tietenkään tullut. 
Kouvolan Lakritsi on paitsi menestyvä yritys, 
myös tykätty työpaikka, jossa ihmiset viihtyvät, 
työurat ovat pitkiä ja tuotantotiloissa nauretaan 
usein.

– Kyllä, tykkään työstäni aivan superpaljon ja 
niin tykkäävät muutkin. Täällä ollaan kuin yhtä 
perhettä, Hytti kehuu.

Kouvolan Lakritsi on haluttu työpaikka. Kun 
lakritsitehtaalla oli auki kuusi työpaikkaa, niihin 
tuli yhteensä 1 100 hakemusta.

– Me vastasimme kaikille valitsematta jää-
neille 1 094 hakijalle henkilökohtaisesti, että 
valitettavasti et tullut valituksi ja lähetimme kir-
jeen mukana lakua. Mielestäni näin toimii vas-
tuullinen työnantaja, Kouvolan Lakritsin toimi-
tusjohtaja, lakritsitehtailija Timo Nisula sanoo.

– Kyse on paitsi yrityksen imagosta myös sii-
tä, millaisen kuvan me haluamme antaa suoma-
laisesta työelämästä ihmisille.

Kouvolan Lakritsi on mukana Sitoumus2050-
yhteiskuntasitoumuksessa. Se tarkoittaa muun 
muassa, että yritys sitoutuu minimoimaan hävi-
kin ja työllistämään nuoria sesonkiapuun.

– Meille palkataan useampi kesätyöntekijä ly-
hyemmiksi ajoiksi, jotta mahdollisimman moni 
nuori saa kosketuksen työelämään, Nisula mai-
nitsee.

pitkät perinteet

Nisulasta tuli yrityksen omistaja vuonna 2014. 
Lakritsia yritys on valmistanut vuodesta 1945, 
mutta yrityksen historia ulottuu vielä paljon 
kauemmas, aina vuoteen 1906 asti, jolloin yritys 
perustettiin Viipurissa. Kouvolaan tehdas siirtyi 
vuonna 1945.

– Siitä lähtien lakritsia on valmistettu Kou-
volassa. Resepti on pysynyt lähes samana kaik-
ki nämä vuodet, ainoastaan pientä hienosäätöä 
tehtiin vuonna 1960, Nisula kertoo.

Marja Hytti toimii Kouvolan Lakritsin pää-
luottamusmiehenä nyt ensimmäistä kautta.

– Pitkään aikaan tehtaassa ei ollut lainkaan 
pääluottamusmiestä. Olin tosi otettu, kun mi-
nua suhteellisen uutena työntekijänä pyydettiin 

ryhtymään tehtävään, puolitoista vuotta talossa 
töissä ollut Hytti sanoo

– Olen ihminen, jonka on helppo ottaa pu-
heeksi vaikeatkin asiat. Siksi minua varmaan 
pääluottamusmieheksi pyydettiin. Ja suostuin, 

 kuvassa aleksandr on viihtynyt kouvolan 
Lakritsilla todella hyvin.

 kuvassa maija laittaa irtopalalähetystä 
lähtökuntoon.

vaikka isä pelotteli, että se on hullun hommaa.
Onneksi näin ei ole ollut, vaan pääluottamus-

miehen homma on ollut pääsääntöisesti antoi-
saa ja mielenkiintoista, vaikka totta kai vääntö-
jäkin on.

– Paljon on tietysti uutta, mikä täytyy opetel-
la, kun ei kaikkea voi valmiiksi osata. Onneksi 
aluesihteeri Kari Salminen on ollut tukenani, ja 
kursseillekin olen ehtinyt jo osallistua, Hytti sa-
noo.

– Haasteita aiheutti myös se, että koska olen 
ensimmäinen pääluottamusmies talossa pitkään 
aikaan, oli varsinkin työkavereille alkuun hie-
man epäselvää, mikä onkaan pääluottamusmie-
hen rooli, mitä minun kuullen oikein uskaltaa 
puhua.

Pääluottamusmiehen tehtävän hoitamisessa 
tärkeää on varmistaa, että tieto kulkee sekä työn-
antajalta työntekijöille, että toisin päin.

– Olen omalta osaltani halunnut vaikut-
taa siihen, että keskustelukulttuuri työpaikalla 
muuttuisi entistä avoimemmaksi ja asioista voi-
taisiin keskustella hyvässä hengessä. Olen tässä 
mielestäni onnistunutkin ja avoimempi tiedon-
kulku tarkoittaa, että esimerkiksi juoruilu on vä-
hentynyt. Siihen olen tyytyväinen, Hytti kertoo.

– Tästä on tietysti kiittäminen työnantajaa, 
joka suhtautuu työntekijöihinsä asiallisesti ja ha-
luaa myös, että työntekijät viihtyvät. Minä olen 
öljy työntekijöiden ja työnantajan välissä, jotta 
asiat sujuvat kitkatta.

tyÖntekiJÖille arvostusta

Kouvolan Lakritsin toimitusjohtaja, lakritsiteh-
tailija Timo Nisula sanoo arvostavansa työnteki-
jöitään.

– On yrityksen etu, että työntekijät viihtyvät. 

On yrityksen etu myös, että yrityksen maine on 
kunnossa. Ja yrityksen maineeseen vaikuttaa se, 
miten työntekijät työnantajastaan puhuvat, Ni-
sula kertoo.

– En ole aina samaa mieltä ammattiliiton 

kanssa, mutta toisaalta en ole myöskään työn-
antajaliiton kanssa. Haluan, että työpaikalla on 
asiat kunnossa siten, että paikallista sopimista 
voidaan tehdä. Tässä yleissitova työehtosopimus 
auttaa.

 kuvassa kouvolan Lakritsi on pidetty työpaikka. kuvassa roosa pakkaa lakupiippuja lähtökuntoon. Suurin osa lakupiipuista menee vientiin.
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 » perustettu vuonna 1906 Viipurissa, kouvolaan tehdas siirtyi 1945

 » Siirtyi kokonaan nykyisen omistajan omistukseen vuonna 2014

 » tuotannon työntekijöitä 27

 » Liikevaihto 3,8 miljoonaa euroa (2019)

 » Valmistaa lakritsia 3 000 kiloa päivässä ja lisäksi marmeladia

Kouvolan Lakritsi

 kuvassa  marja hytti (keskellä) on kouvolan Lakritsin tuore pääluottamusmies. Vasemmalla Veli-matti 
kuntonen ja oikealla aluesihteeri kari Salminen.

 kuvassa  tehdasta koristaa värikäs seinämaalaus.

 kuvassa  yupin, timo ja tarja pussittavat 
irtopaloja.

Paikallisia sopimuksia Kouvolan Lakritsilla 
onkin tehty.

– Olen halunnut, että Kouvolan Lakritsi on 
perhemyönteinen työpaikka. Siksi aloitimme 
yhdessä MLL:n kanssa projektin, jossa pohdit-
tiin, mitä toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta perhe-
myönteisyys lisääntyy, Nisula kertoo.

Projektin seurauksena työnantaja päätti, 
että työntekijät saavat palkallisen kahden päi-
vän vapaan lapsen aloittaessa päiväkodissa tai 
ensimmäisen luokan koulussa. Lisäksi tilapäi-
nen hoitovapaa laajennettiin koskemaan myös 
11-12-vuotiaita lapsia. Työnantajan tarjoamat lii-
kunta- ja kulttuuriedut ovat voimassa myös per-
hevapaan aikana. 

– On myös sovittu, että kunhan koronatilan-
ne helpottaa, järjestetään tapahtumia, jotka on 
suunnattu koko perheelle, Nisula jatkaa.

Työntekijäpuoli on tyytyväinen.
– Onhan tämä iso etu. Ainoa, mikä tässä pohdi-
tutti, on se, että asiasta ei keskusteltu työnteki-
jöiden kanssa. Siitä seurasi, että perheettömät 
työntekijät kokevat hieman epäreiluutta, ja se 
ei ollut tullut työnantajalla mieleenkään, Hytti 
mainitsee.

Työterveyshuoltokin on sovittu lakisääteistä 
laajemmaksi.

– Yrityksen etu on, että työntekijä on terve. 
Siksi meillä saa käyttää työterveyshuoltoa myös 
vapaa-aikoina. Minä haluan, että työntekijä tulee 
heti kuntoon ja on työkykyinen mahdollisimman 
pian. Mieluummin työntekijä on pois töistä vaik-
ka kolme kuukautta, saa hyvää hoitoa ja paranee 
kuin että hän olisi loppuikänsä puolikuntoinen.

Nisulan tavoitteena on, että Kouvolan Lakrit-
si kasvaa. Hänen astuttua johtoon, on viennin 
osuus jatkuvasti kasvanut. Tällä hetkellä se on 
25 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

– Tavoitteena on kasvattaa vientiä entises-
tään. Jos kaikki menee hyvin, yritys kasvaa niin 

paljon, että toinen tuotantotila tarvitaan, Nisula 
kertoo.

Pääluottamusmies Hytilläkin on lähitulevai-

lomaile kesällä
koivikkorannassa!

SEL:n jäsenten oma kesäpaikka Koivikkoranta, Lääminkijärven rannalla  
Kangasniemellä, Etelä-Savossa toivottaa lomailijat tervetulleiksi!  

Koivikkoranta on auki 13.6.–19.9.2021, jos koronatilanne mahdollistaa sen.  
Koivikkorannassa vietät kesää uiden, saunoen, kalastaen, veneillen, SUP-lautaillen, grillaillen,  

pelejä pelaillen, ulkoillen sekä luonnosta ja mökkeilystä hyvässä seurassa nauttien.

Mökit 1-10, 1-5 henkilöä    38 €/vrk tai 228 €/7 vrk ja 5 €/lisähenkilö/vrk

Villa Lääminki    48 €/vrk tai 290 €/7 vrk

Asuntoauto tai -vaunu    20 €/vrk tai 110 €/7 vrk

Telttailijat      5 €/henkilö/vrk tai 8 €/perhe/vrk

Perhesauna    10 €/1,5 tuntia

Vaunupaikka koko kaudelle 500 €/paikka

Mökit 1-10    30 €/vrk tai 180 €/7 vrk

Villa Lääminki   36 €/vrk tai 235 €/7 vrk

Asuntoauto tai -vaunu   13 €/vrk tai    78 €/7 vrk

l  11 mökkiä sekä alue teltoille, asuntoautoille ja asuntovaunuille

l  Mökeissä on kiinteät vuoteet viidelle, levitettävän vuodesohvan kanssa 
seitsemälle hengelle, vuodevaatteet (tarvitset omat liinavaatteet), 
levitettävä vuodesohva, pirttikalusto, kahvinkeitin, vedenkeitin, 
mikroaaltouuni, jääkaappi, astiasto ja tv

l  Uudessa mökissä Villa Läämingissä on kiinteät vuoteet viidelle,  
kahden levitettävän sohvan kanssa kahdeksalle hengelle, 
vuodevaatteet (tarvitset omat liinavaatteet), levitettävä vuodesohva, 
ruokailuryhmä, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni, hella, 
jääkaappi, astiasto ja tv

l  Mökit 1 ja 4 ovat allergikoille sopivia ja mökkeihin 3 ja 10 voi ottaa 
lemmikkieläimen mukaan, lemmikkieläinmökkien vieressä on pieni 
koira-aitaus, ilmoitathan lemmikeistä varausta tehdessäsi

l  Yhteiskeittiö, jossa on sähköliesi, jääkaappi, pakastin, astiasto  
sekä ruokailutila

l  Yhteiskäytössä sauna, grillikatos, pyykinpesukone  
sekä lasten leikkipaikka

Edulliset jäsenetuhintasi:

Alennetut hinnat 13.–20.6.2021 ja 22.8.–19.9.2021:

Hintoihin sisältyy yleinen saunavuoro päivittäin, yhteiskeittiö, grillikatos, jossa  
savustusmahdollisuus, polkupyöriä, veneitä, SUP-lautoja, luontopolku, leikkipaikka 
ja pelejä sekä kalastusmahdollisuus Lääminkijärvellä. Koivikkorannan kioskista voi 
ostaa käteisellä jäätelöä ja makeisia sekä paikallisia kalastuslupia. Onkimista lukuun 
ottamatta 18–64-vuotiaat tarvitsevat lisäksi etukäteen ostetun valtion kalaston- 
hoitomaksun.

Jotkut ammattiosastot tukevat jäsentensä lomailua Koivikkorannassa. Kysy lisää 
omasta ammattiosastostasi. Muistathan, että voit viettää SEL:n 25-vuotisjäsenlomasi 
Koivikkorannassa, jolloin loma sisältää mökkivuokran tai vaunupaikan enintään 
viikoksi sekä oman perhesaunavuoron.

katso  

kuvia ja video  

koivikkorannasta:

www.selry.fi/ 

koivikkoranta

kaikki varaukset ja tiedustelut, p. 040 722 1182 (ma-pe klo 9–12 ja 13–15).  
mökit ovat tällä hetkellä varattu kesä- ja heinäkuussa,  

mutta peruutuspaikkoja kannattaa kysyä.
Koivikkorannan osoite: Hyyryläntie 1181, 51360 Koivula (Kunta: Kangasniemi)

suuden suunnitelmat selvillä.
– Seuraavaksi alan selvittää, että työntekijät 

ovat oikeassa palkkaryhmässä. Ja sen jälkeen ale-
taan keskustella monityötaitoisuuslisästä. Tääl-
lä on töissä osaavaa väkeä, jotka osaavat hoitaa 
useita eri työtehtäviä. Me osaamme tehdä laku-
piippuja ja hoitaa nettikaupan tilaukset ja kaikki 
muut hommat siinä välissä, Hytti sanoo. 

 kuvassa  petteri keittää lakumassaa.
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teksti Kati Oksman
kuvat Makkaranvalmistajat

Uudet grillimakkarat makutestissä

valmistaja:  Atria, Nurmo

WilHElm- ja Hiillos-grilli-

makkaroistaan tunnetulta 
Atrialta kerrotaan, että tähän 
fermentoituun eli hapatettuun 

makkaraan on käytetty yli pai-
nonsa verran lihaa, ja hapattami-

nen parantaa makkaran makua, rakennetta ja säilyvyyttä.

piEnikokoisEssa makkarassa on lihaisa suutuntuma, eli 
paljon pureskeltavaa ja myös paljon makua. Mausta voi 
erottaa suolaisuuden ja lievän happamuuden ohella tomaa-
tin. Raatiin kuuluva Italia-fani kuvailee tätä atrialaista aidon, 
yrteillä maustetun salciccia-makkaran oloiseksi. Maistui 
myös raadissa vierailleelle kuusivuotiaalle.

Hinta: 4,19 €/225 g

liHapitoisuus: 113 % 

valmistaja: Landeli, Huittinen

l andElin omistuksEEn viimE vuonna 
siirtynyt Lihajaloste Korpela valmistaa 
erilaisia grillimakkaroita. Perinteisen 
Korpelan grillimakkaran reseptin 
kerrotaan pysyneen samana vuodesta 
1984.

EdEllisEEn juusto-jal apEnomakka-

raan verrattuna asetelmat kääntyvät 
päälaelleen, sillä makkara on selkeästi 
juustoinen. Osa syöjistä ei huomaa 

jalapenon olemassaoloa ollenkaan, mutta juustoiset kohdat 
löytyvät etsimättä. Tuotteessa on pehmeä, jopa kermainen 
suutuntuma. Ne raatilaiset, jotka saavat tuotteen tulisesta 
puolesta kiinni, kertovat, että tämän makkaran syömisestä jää 
suuhun mukava, pieni polte.

Hinta: 2,79 €/300 g

liHapitoisuus: 55 % 

valmistaja: Snellman, 
Pietarsaari

all natural -sarjaan 

kuuluvan naudanlihatuot-
teen kerrotaan olevan 
täysin lisäaineeton.

makkaran ulkonÄöstÄ 

saat taa tulla kasvisnakki 
mieleen. Makkara ei kui-
tenkaan maistu kasviksille. 

Mausteita on käytetty paljon ja mausta löytyy niin lievää 
tulisuutta kuin savun aromia. Kiinteä ja pienikokoinen 
makkara sopii koonsa puolesta myös hodarin väliin. 
Kaikkia perinteisen grillimakkaran ystäviä tämä tuote ei 
välttämättä vakuuta: ”Naudanlihatuote on naudanlihatuo-
te”, kuuluu eräs jämpti arvio. Laadukkaan oloinen nau-
danlihamakkara sopii myös arjen ruokapöytään.

Hinta: 2,99 €/230 g

liHapitoisuus: 72 % 

valmistaja: Kivikylän kotipal-
vaamo, Lappi

tÄmÄn satakuntal aisEn mak-

karanvalmistajan valikoimista 
löytyy myös kuorettomia sekä 
kalkkunasta valmistettuja grilli-
makkaroita. Perusmaku, Huilun 
Tuhti, on voittanut palkintojakin.

nimEnsÄ mukaisEsti tÄmÄ 

makkara on tuhtia tavaraa. 
Koostumus on kostea, ja siitä 
voi erottaa pieniä vihreitä pis-

teitä jalapenon merkiksi. Valion cheddar-juusto pehmentää 
makkaran poltetta, mutta esittää tuotteessa sivuroolia, sillä 
aivan kaikki raatilaiset eivät löydä makkarasta juustoa. Syönnin 
jälkeen suuhun jää kiva, pieni jälkipolte. ”Kiva perusmakkara 
pienellä twistillä”, yksi maistaja luonnehtii.

Hinta: 3,29 €/320 g

liHapitoisuus: 84 % 

valmistaja: Pouttu, Kannus

vuonna 1938 pErustEt tu pohjalainen Pouttu 
tekee grillimakkaroita lihasta nykyään niin omalla 
tuotemerkillään kuin Poppamies-brändillä.

makkaran koostumus on pehmeä ja mehevä, 
mutta se pysyy kuitenkin grillatessa napakkana. 
Maku on raadin mielestä sopivan tulinen ja lihaisa. 
Tämä tuote on näistä testimakkaroista ainoa, 
selkeästi tulinen, mutta tulisuus ei jyrää alleen. 

Mausta huomaa, että makkara on broilerista valmistettu, makkara on silti 
”ihan hyvä”. Perinteistä grillimakkaraa pienempikokoisesta broilerimakka-
rasta ei tule ähkyä, sillä rasvaakin on maltillisesti.

Hinta: 3,09 €/300 g

liHapitoisuus: 70 % 

valmistaja: Wotkins, Helsinki

1970-luvull a pErustEtun helsinkiläisen 
lihatukun laajasta makkaravalikoimasta löy-
tää myös eksoottisempia, kuten hirvestä ja 
peuranlihasta valmistettuja grillimakkaroita. 

makkarasta tulEE suuHun jopa makea en-
sivaikutelma. Sitten huomaa rouhean raken-
teen, eli sen, ettei lihaa ole vedetty sileäksi 
massaksi, vaan joukossa on myös isompia 

palasia, mistä tuote saa kiitosta. Tuote on maukas, pehmeän paprikainen 
ja lihaisa, mutta ei ollenkaan tulinen. Kuori rouskuu mukavasti.

Hinta: 4,95 €/249 g 

liHapitoisuus: 89 % 

valmistaja: Wursti, Järvenpää

jÄrvEnpÄÄl ÄinEn liHa-al an 

perheyritys on porskuttanut Suo-
men markkinoilla vuodesta 1986. 
Tuotenimikkeitä sillä on kaiken 
kaikkiaan yli 50. 

makkara Eroaa toisista 

tEstimakkaroista erikoisella 
maullaan, jossa on häivähdys 
makeutta ja kuivattua sipulia. 
Ensipuraisulla maistaa makeu-
den, sitten suolaisuuden. Toista 
umamimakkaraa Suomen mark-
kinoilta ei tule heti mieleen. Eräs 

testaajista sanoo, ettei osaisi sanoa, mille makkara mais-
tuu, ellei pakkauksesta lukisi. Pari testaajaa koki maun 
positiivisena yllätyksenä, yksi taas päinvastoin. MTV:n 
huhtikuisessa uutuusmakutestissä makkara rankattiin 
kakkossijalle.

Hinta: 3,65 €/320 g

liHapitoisuus: 80 % 

valmistaja: Tamminen, Vantaa

luomuliHaan Erikoistunut Tamminen valmistaa 
muutamaa erilaista grillimakkaraa, joista noin puolet 
on luomua.

tammisEn goudamakkara Eroaa monista perin-
teisistä juustomakkaroista siinä, ettei juustoa tursua 
suuhun makkaraa syödessä, vaan juuston maku ja 
kokonaismäärä on hillitty. Juustoja vierastava testaaja 
yllättyykin tästä lajista positiivisesti. Makkarassa on 
käytetty reippaasti mausteita, ja osa testiryhmästä 
maistaa makkarassa jopa pientä tulisuutta. Makkaraan 
tuli testigrillauksessa mukavan rapsakka kuori, jota ei 
ollut useimmissa, tämän testin makkaroissa.

Hinta: 4,29 €/240 g

liHapitoisuus: 74 % 
valmistaja: HKScan, Vantaa

Hk valmistaa grillimakkaroita 

l aajall a tuotekattauksella joka 
makuun ja tarpeeseen. Klassikok-
si muodostuneesta Kabanossista 
on tullut vuosien varrella myyn-
tiin lukuisia eri uutuusmakuja.

mElko oranssin vÄrinEn, ohut-
kuorinen ja suussa pehmeästi 
sulava makkara. Maustamiseen 
on käytetty valmistajan mukaan 

savupaprikaa, cayennepippuria, valkosipulia, korianteria ja 
mustapippuria. Perinteisen chorizomakkaran ystävä voi jää-
dä kaipaamaan chiliä. Makkaran suhteellisen korkea lihapi-
toisuus ei tunnu tällä kertaa testiraatilaisten makunystyröis-
sä. Sopii vaihtelunhaluisille ja mietojen makujen ystäville.

Hinta: 1,99 €/400 g 

liHapitoisuus: 75 % 

Testimakkarat ostettiin Kauppakeskus Kaaren 
Prismasta, K-Supermarket Triplasta ja Wotkinsin 
tehtaanmyymälästä Helsingistä 24.–30.4.2021. 

Tuotteiden hinnat ja saatavuus  
vaihtelevat kaupoittain.

Poimimme testiin maisteltavaksi suurimmilta valmistajilta yhden uuden grillimakkaran.  
Kaikki makkarat on valmistettu Suomessa kotimaisesta lihasta. Maisteluraatiin kuului 35–50-vuotiaita  

miehiä ja naisia. Makkarat nautittiin ilman sinappia, jotta maku pääsisi parhaiten esiin.

Artesaani 
Toscanan raakamakkara

Juusto-jalapenomakkara

All Natural Smoky Beef

Juusto-jalapeno Tuhti

Asian Sriracha -broilerigrillimakkara

Sörkän Chorizogrilleri

Umami–punasipulimakkara

Luomugouda-grillimakkara

Kabanossi Chorizo
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Sudokujen ratkaisut: www.selry.fi/selnet > Elintae > Lehtiarkisto

Lähetä ristikon ratkaisu osoitteeseen: SEL/Elintae, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki 14.6.2021 mennessä. Kuoreen tunnus ”Ristikko 5/2021”.  
Vastanneiden kesken arvomme S-ryhmän 20 euron lahjakortin. Ristikon ratkaisu ja voittajan nimi julkaistaan Elintakeessa, joka ilmestyy 30.6.2021.

Nimi: ................................................................................................................................
 
Osoite: ................................................................................................................................

1. Kuinka monta kuntaa Suomessa on a) 289 kuntaa, b) 299 kuntaa,  
c) 309 kuntaa? 

2. Onko pekaanipähkinä kotoisin a) Australiasta, b) Etelä-Amerikasta,  
c) Pohjois-Amerikasta?

3. Mitä kaupunkia kutsutaan Pohjolan valkeaksi kaupungiksi  
a) Naantalia, b) Oulua, c) Vaasaa?

4. Kesäkuun 2021 kuntavaaleissa on yhteensä a) 19 598 ehdokasta,  
b) 28 790 ehdokasta, c) 35 627 ehdokasta?

5. Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on a) 47 vuotta, b) 50 vuotta,  
c) 52 vuotta?

6. Mikä kotimainen yritys aikoo rakentaa tuotantolaitoksensa viereen 
tuulivoimapuiston a) Atria, b) HK, c) Saarioinen?  

7. Minkä automerkin automalli on Ateca a) Audin, b) Cupran, c) Opelin?

8. Vuoden 2021 Emma Gaalassa eniten palkintoja voitti a) BEHM,  
b) Sanni, c) Maustetytöt? 

9. Löydettyjä alkuaineita on a) 98, b) 108 c) 118?

10. Onko hopean kemiallinen merkki a) Ag, b) Au c) Hg?

Vastaukset: 1 c) 309 kuntaa, 2 c) Pohjois-Amerikasta, 3. b) Oulua, 
 4. c) 35 627 ehdokasta, 5 b) 50 vuotta, 6. a) Atria, 7. b) Cupran, 8. a) BEHM, 
 9. c) 118, 10 a) Ag.

Välähtääkö?Sudokut

Ristikko

s
EL:n jäsen työskenteli liha-alan yrityk-
sen lähettämössä kokoaikaisena ja vaki-
tuisena työntekijänä. Ensimmäisen vuo-
den ajan hänen terveytensä oli suhteel-

lisen hyvä, mutta noin vuoden työskenneltyään 
hänelle alkoi kertyä lyhyitä, alle 10 vuorokauden 
sairauslomia eri syistä, kuten migreenin, vatsa-
kipujen ja flunssan takia. Vuosi vuodelta työnte-
kijän sairauspoissaoloprosentti kasvoi, kunnes 
viime vuonna hänellä oli sairauspoissaoloja jo-
kaisella palkanmaksukaudella, ja sairauspoissa-
olojen määrä nousi lähelle 50 prosenttia. 

Työnantaja mietti, miten pääsisi sairastelevas-
ta työntekijästä eroon. Työntekijä kertoi pääluot-
tamusmiehelle, että työnantaja oli ehdottanut 
työntekijän irtisanovan itse itsensä ja hän saisi 
tästä hyvityksenä rahallisen korvauksen. 

Tieto asiasta kantautui SEL:n Länsi-Suomen 
aluesihteeri Esa Vahlstenin korviin. Aluesih-
teeri kertoi työntekijälle, että mikäli tämä irti-
sanoisi itsensä ilman pätevää syytä, hän joutuisi 
kolmen kuukauden karenssiin, eli hän menettäi-
si mahdollisen työttömyysturvan siltä ajalta. 

Työntekijä ei siis irtisanonut itseään, vaan 
jatkoi työpaikassa entiseen tapaan. Lokakuussa 
työntekijä irtisanottiin kuukauden irtisanomis-

 » työnantaja voi työsopimuslain mukaan irtisanoa työsopimuksen vain asi-
allisesta ja painavasta syystä, joita eivät ole esimerkiksi työntekijän sai-
raus, vamma tai tapaturma. kuitenkin jos työntekijän kyky tehdä työtään 
on olennaisesti ja pitkäaikaisesti heikentynyt, voi työnantajalla olla oikeus 
irtisanoa työsopimus.

 » työkyvyn olennainen heikkeneminen tarkoittaa, että työntekijä ei sairau-
den, vamman tai tapaturman vuoksi pysty tekemään työtään. Vaikeakaan 
sairaus ei oikeuta päättämään työntekijän työsopimusta, jos hän pystyy 
suoriutumaan velvollisuuksistaan.

 » Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijälle 
järjestää sopivat työtehtävät tai -olot, tai tarjota muuta hänen työkykyään 
vastaavaa työtä, esimerkiksi työtehtäviä uudelleen jakamalla tai sisäisiä 
siirtoja tekemällä.

 » irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaessa on huomioitava sairauden 
kesto, lääkärin ennuste sairauden tulevasta kestosta ja työntekijän parane-
mis- ja kuntoutumismahdollisuuksista. 

 » työkyvyn heikkenemisen on oltava pitkäaikaista. jos irtisanomisajan kulu-
essa saadaan selvitys, että työkyky tulee lähiaikoina todennäköisesti palaa-
maan, on irtisanominen peruutettava.

Sairaus irtisanomisperusteena

ajalla. Irtisanomisperusteena oli työntekijän työ-
kyvyn olennainen ja pitkäaikainen heikkenemi-
nen.

Työntekijä ja pääluottamusmies riitauttivat 
irtisanomisen. Kun irtisanomispäätökseen ei 
saatu työpaikkatason neuvotteluissa muutosta, 
irtisanomisesta johtunut erimielisyys siirrettiin 
SEL:n ja ETL:n välisiin neuvotteluihin ratkotta-
vaksi joulukuussa 2020.

Neuvotteluissa ilmeni, että työpaikalla oli pi-
detty vuosien varrella useita kolmikantaneuvot-
teluita. Neuvotteluihin oli osallistunut työnteki-
jä, luottamushenkilöitä sekä työterveyshuollon 
ja työnantajan edustaja. 

Työterveysneuvotteluiden tavoitteena on tu-
kea työntekijää sovittamalla työ hänen työky-
kyynsä sopivaksi, niin työntekijää kuin työpaik-
kaa palvelevalla tavalla. 

– Jos esimerkiksi työntekijän selkä kipeytyy 
työssä, neuvotteluissa voidaan selvittää, saisi-
ko työtehtävään apuvälineitä, jotka vähentävät 
selän rasitusta, tai voidaanko työntekijä siirtää 
toisiin tehtäviin siksi aikaa, että selkä kestää taas 
normaalin työskentelyn, Vahlsten kuvailee.

Aluesihteeri kysyi, oliko työntekijän työtehtä-
viä yritetty vaihtaa, jotta olisi voitu arvioida, vä-
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hentäisivätkö ne sairastelua? Työnantaja ei ollut 
kuitenkaan menetellyt niin, koska he katsoivat, 
etteivät sairauslomat johdu työstä.

Työnantaja katsoi, että työntekijän työkyky oli 
alentunut niin oleellisesti ja pitkäaikaisesti, ettei 
työnantajalta voitu kohtuudella odottaa työsuh-
teen jatkamista. Osapuolet olivat siis erimielisiä 
siitä, oliko työnantajalla laillinen peruste työsuh-
teen irtisanomiselle.

Työterveyslääkäri oli todennut viimeisissä 
kolmikantaneuvotteluissa useamman todista-
jan läsnä ollessa, että työntekijä oli täysin työky-
kyinen tehtäviinsä. Lääkärin lausuma tarkoitti 
SEL:n näkökulmasta sitä, että työnantajan irti-
sanominen alentuneen työkyvyn perusteella oli 
perusteeton.

Joulukuisissa neuvotteluissa työnantaja tarjo-
si työntekijälle kolmen kuukauden palkkaa vas-
taavaa summaa korvaukseksi työsuhteen päät-
tämisestä. Työntekijä ei hyväksynyt tarjousta, 
joten neuvotteluita jatkettiin tammikuussa. Nyt 
työntekijälle tarjottiin viiden kuukauden palk-
kaa vastaavaa summaa, minkä hän hyväksyi. 
Näin saatiin selvitettyä asia työntekijän kannalta 
nopeasti ja edullisesti, ilman pitkää ja kallista oi-
keuskäsittelyä. 

Työkykyinen irtisanottiin  
toistuvien sairauslomien takia 

teksti Kati Oksman 
kuva Maria Björklund



 

F FC:s ordförande Jarkko Eloranta bedömde i Il-
talehti 9.5.2021 att arbetsgivarna vill göra sig av 
med bland annat skifttilläggen, semesterpeng-

arna och andra enbart i kollektivavtalen överens-
komna förmåner för arbetstagarna genom att stjälpa 
kollektivavtalssystemet och de allmängiltiga kollek-
tivavtalen.

Teknologiindustrins arbetsmarknadschef Minna 
Helle bestred detta i Iltalehti 19.5.2021. ”Vårt mål är 
inte att försvaga arbetstagarnas ställning eller arbets-
villkoren, utan vi har en genuin tro på att Finland blir 
en bättre plats för alla om vi på ett balanserat sätt kan 
reformera arbetsmarknaden, påstod Helle.

Låt oss åter en gång konstatera: inte heller de all-
mängiltiga kollektivavtalen kan utgöra något hinder 
för arbetsgivaren att betala ut en högre lön till sina ar-
betstagare eller erbjuda andra, bättre arbetsvillkor. I 
kollektivavtalen fastslås minimivillkoren. Lokalt kan 
man alltid överenskomna om bättre villkor än avtalet 
föreskriver.

Om Helles påståenden skulle stämma skulle ar-
betsgivarna inte ha något behov av att lösgöra sig 
från kollektivavtalen. Det är fullständigt uppenbart 
att arbetsgivarsidans verkliga mål är att skära i perso-
nalkostnaderna genom att dra ned på arbetstagarnas 
förmåner.

Enligt Helle har ”arbetsgivarna i lokala avtal bered-
skap att betala ut till och med högre löneförhöjningar 
än för närvarande.” Det kan ju stämma att man inte 

Den bistra verkligheten

genast skulle skära i lönerna. Men som Helle i sam-
ma intervju också konstaterar vill arbetsgivarna 
själva besluta hur mycket och till vem löneförhöj-
ningarna utbetalas.

Helles uttalanden avslöjar sig som skicklig pro-
paganda utan verklighetsgrund, då Industriförbun-
det berättar att de i mars fått ett erbjudande från 
Teknologiindustrin: ”Om ni överger tanken på en 
allmän förhöjning och arbetsgivarna till alla delar 
tillåts förbise förtroendemannen i det lokala avta-
landet kan vi överväga att fortsätta att sluta avtal 
med Industriförbundet.”

Bibehållen lön eller endast små förhöjningar är 
en klen tröst om arbetsgivaren samtidigt i konkur-
renskraftens namn pressar arbetstagarna att avstå 
från exempelvis semesterpengen eller lön under 
sjukdomstid.

Det är skäl att fråga vart de arbetsgivare som age-
rar så här sist och slutligen strävar? Varför ska man 
sträva efter att skära i människors inkomster och 
köpkraft? Det gynnar inte heller kapitalisten om ar-
betaren inte har råd att köpa livsmedel, service eller 
varor. Finland klarar sig enligt nästan alla mätare 
utmärkt. Om något inte har gått sönder lönar det sig 
inte att reparera det. 

karoliina öystilä  
Chefredaktör

Helsingin Sanomat konstaterade i en ledare i 
förra veckan att fackföreningsrörelsen har an-
ledning att regruppera sig. I sin ledare grup-

perar HS sig självt med dem som stöder de arbetsgi-
varkretsar som vill slopa de allmängiltiga kollektivav-
talen och på så vis försvaga minimivillkoren i många 
branscher till den miniminivå som är lagstadgad.

Utgångspunkten i ledaren var att FFC:s ordförande 
Jarkko Eloranta direkt i en intervju för Iltalehti hade 
pekat på att de tidigare nämnda arbetsgivarkretsar-
nas målsättningar möjliggör slopandet av semester-
pengar, skift- och söckenhelgtillägg, betald föräld-
raledighet, pekkasdagar och semester på över fyra 
veckor samt nedskärningar i övertidsersättningar och 
betald sjukledighet. Dessvärre är den här listan de fac-
to ännu längre.

Helsingin Sanomat ställde sig på samma sida med 
de arbetsgivare som reagerade på intervjun med El-
oranta, då de hävdade att FFC:s ordförande skrämmer 
upp folk i frågan och att hans motiv är att försvara 
fackets makt. Arbetsgivararkretsarnas reaktioner 
var inte överraskande utan snarast helt förutsägbara, 
men att ett mäktigt riksmedium kastar sig på samma 
kälke var onekligen det. Vill också Hesari driva på 
en ”taxireform” av arbetsmarknaden som, efter att 
den är förverkligad också skulle leda till att en del av 
chaufförerna anser att de sålde skit.

FFC:s ordförande sade i Iltalehti det som är hans 
och vår skyldighet som fackliga ordföranden att säga 

Fackförbunden har anledning  
att regruppera

högt, med andra ord vilka saker med tanke på ar-
betsvillkoren som nu är hotade på allvar. De skri-
kande arbetsgivarna underströk enbart att hoten 
är verkliga genom att stämpla uttalandena som 
skrämseltaktik och återigen som något odefinierat 
slag av maktbegär.

Konstateras bör nu, att makten inte är väsentlig, 
utan förhandlingsstyrkan och den måste våra ar-
betstagare hålla hårt fast vid. Vår förhandlingskraft 
grundar sig på vår kollektiva styrka, och då kan var 
och en ha vilken åsikt den vill om den saken. Där-
för har organisering och det faktum att man jobbar 
tillsammans i fackförbunden en direkt påverkan på 
arbetsvillkoren.

Det stämmer att vi inom fackförbunden har skäl 
att omgruppera oss på nytt. Gruppera om oss så att 
vi agerar i en situation där en del av arbetsgivarna 
inte respekterar några som helst existerande arbets-
marknadsstrukturer. Detta är det fråga om i FFC:s 
ordförandens kommentarer till Iltalehti och denna 
omgruppering kommer vi att fortsätta med. 

Veli-matti kuntonen
Ordförande

Förtroendemäns  
ställning och avtalens 
täckning bör tryggas i lag

nÄr situationEn pÅ arbEtsmarknadEn 

förändras måste de förtroendevalda personalre-
presentanternas ställning stärkas genom lagstift-
ning, kräver FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. 
Han anser att det är särskilt viktigt att se till att de 
fackligt förtroendevalda som arbetstagarna har 
valt, erkänns också vid de företag som inte hör till 
arbetsgivarförbundet i branschen, och att de för-
troendevalda garanteras de rättigheter som de har 
enligt kollektivavtalet.

Arbetstagarnas rätt att gå med i ett fackförbund 
och gemensamt bevaka sina intressen grundar sig 
på internationella avtal och är en av de mest cen-
trala principerna i det finländska arbetslivet. Också 
arbetsgivarna har nytta av att de förtroendevalda 
har kompetens och goda förutsättningar att sköta 
sitt uppdrag.

– Att man stör och förhindrar facklig verksam-
het är något som är bekant från andra länder. Det 
kan vi inte tillåta i Finland. I sista hand måste fack-
föreningsrörelsens, och därmed arbetstagarnas, 
rättigheter tryggas kraftigare och tydligare genom 
lagstiftning, sa Eloranta.

Regeringen har i sitt program lovat stödja ett 
kollektivavtalssystem som bygger på avtal med all-
mänt bindande verkan.

– Nu när arbetsgivarna vill ändra på den modell 
som fungerar bör regeringen förbereda sig på att 
ändra lagstiftningen för att säkerställa att kollektiv-
avtalen också i den nya situationen har tillräcklig 
täckning och att nivån på anställningsvillkoren där-
med kan tryggas, betonar Eloranta.

Samordnade arbetsmarknadsuppgörelser har 
medfört stabilitet för den nationella ekonomin, 
säkrat en god produktivitets- och sysselsättnings-
utveckling samt gett en solidarisk förtjänstutveck-
ling. Nu tycks de enskilda företagens kortsiktiga 
intressen åsidosätta det gemensamma intresset. 

Kom ihåg extra pauser 
och att dricka

pÅ sommarEn blir HEt tan oFtarE än van-
ligt ett problem för arbetstagarna. Att dricka, hålla 
extra pauser, vädra och klä sig luftigt hjälper. Om 
luftens temperatur på arbetsplatsen överstiger 28 
grader bör arbetet underlättas genom att förkorta 
tiden i hetta för arbetstagarna.

På livsmedelsbranschens arbetsplatser följer 
man ett etablerat förfarande, där man i lätta och 
medeltunga arbetsuppgifter under varje timme in-
går en extra paus på 10 minuter, då temperaturen 
på arbetsplatsen överstiger 28 grader. Om tempe-
raturen stiger över 33 grader är extra pausen 15 mi-
nuter per timme. Den extra pausen är en paus från 
arbete i hetta och är med andra ord arbetstid, och 
arbetsgivaren kan om man så vill under den tiden 
anvisa andra arbetsuppgifter, om de kan utföras i 
svalare utrymmen. 

LEDarE

VELLuS bLogg
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lÄnsi-suomi

os. 32 al a-satakunnan  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Kesävestarit Tampereella 14.8.2021. Ammattiosasto jär-
jestää ilmaisen kuljetuksen lauantaina vestareille. Ilmoit-
tautumiset Liisa Hakalalle p. 044 2810331. Jos menet ju-
nalla tai linja-autolla, matkakulut korvataan kuittia vastaan. 
Kuitit: Sini Tupalalle, Pohjalankatu 2–4 as 3, 32810 Pei-
pohja, sinimaria.t@gmail.com. Lisätietoja kotisivuillamme 
amos032.yhdistysavain.fi

HÄmE-kEski-suomi

os. 2 tampErEEn ElintarvikEt yöl ÄisEt/ 
El ÄkEl ÄisEt

Nokian kesäteatteri esittää Reino Helismaan ”Me tulem-
me taas” -näytelmän 7.8.2021 klo 15. Lippuja saa varata 
Eija Virtasen kautta p. (03) 367 2423. Teatteriin mennään 
omilla kyydeillä. Varaathan lippusi 15.7.21 mennessä. Hy-
vää kesää koko eläkeläisporukalle.

os.16 jy vÄskyl Än ElintarvikEt yöl ÄisEt

Sääntömääräinen kevätkokous 16.6.2021, klo 17, PAMin 
kokoustila 3. krs, Järjestöjen talo, Kalevankatu 4, Jy-
väskylä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta

kaakkois-suomi

os. 44 l appEEnrannan  

ElintarvikEt yöl ÄisEt

Sääntömääräinen kevätkokous 20.6.2021, klo 16, Ra-
vintola Sataman Torni, Poijutie 4, Joutseno. Käymme 
läpi kuluneen vuoden ja ajankohtaiset asiat. Ruokailemme 
kokouksen lomassa. Jäsenet tervetuloa! Johtokunta

itÄ-suomi
os. 23 joEnsuun ElintarvikEt yöl ÄisEt

SEL:n Kesävestarit Tampereella 14.–15.8.2021. Osasto 
järjestää jäsenilleen ilmaisen yhteiskuljetuksen. Bussi läh-
tee Ylämyllyltä Tampereelle 13.8. Ammattiosasto tukee 
Kesäpäiville osallistujia maksamalla puolet majoituksesta. 
Ilmoittautumiset Jari Niskaselle 11.7. mennessä sähköpos-
tilla niskanenjari34@gmail.com tai p. 044 540 2021. Bussin 
lähtöaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

os. 30 kuopion ElintarvikEt yöl ÄisEt

Kerää työporukka tai kaveriporukka ja osallistukaa 
Kesävestareille Tampereella 13.–15.8.2021. Kuopion 
Elintarviketyöläisten ammattiosasto tukee kesävestareille 
osallistuvia jäseniään palauttamalla jäsenilleen 20 € ma-
joituskuluista. Maksu palautetaan maksutositetta/-kuittia 
vastaan. Tosite ja palautusta hakevan/hakevien (jos samas-
sa huoneessa muita Kuopion osaston jäseniä) yhteystiedot 
sekä tilinumerot voit lähettää osoitteeseen: Kuopion Elin-
tarviketyöläisten ammattiosasto, Haapaniemenkatu 21 B 
21, 70110 Kuopio tai sähköpostilla taloudenhoitaja Laural-
le: laura.h.pitkanen@gmail.com. Lisää tietoa löytyy: www.
selry.fi/kesapaivat. Lisäksi Kuopion ammattiosasto tukee 
Kesävestareille matkustamista joko yhteiskuljetuksella tai 
muuten. Asiasta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. 

os. 158 nurmEksEn ja l ÄHiympÄristön  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Lomaile Koivikkorannassa. Ammattiosasto korvaa kuit-
tia vastaan 10 euroa/vrk/mökki (max 7 vrk), 5 euroa/
vrk/asuntoauto tai -vaunu tai telttailijat.

ristikon ratkaisu 4/2021

Ristikon 4/2021 voittaja: Ahti Hatanpää, Koskenkorva
Onnittelut voittajalle!

sEl tiEdottaa

muistoissammE

sEl:n kEskustoimisto, aluEtoimistot ja 

t yöt tömy yskassa  ovat kiinni juhannusaattona 
25.6.2021.

 AMMATTIOSASTOT TIEDOTTAVAT

os. 158 nurmEksEn ja l ÄHiympÄristön  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

SEL:n Kesävestarit 14.8.2021. Ammattiosasto järjestää kul-
jetuksen Tampereelle, jos on tarpeeksi lähtijöitä. Hotellima-
joituksesta korvataan 20 euroa/vrk, kuitteja vastaan reissun 
jälkeen. Huom! Lähtö pe 13.8. ja paluu 15.8., aikataulut tar-
kentuvat lähempänä. Jokainen ilmottautuu vestareille itse ja 
varaa majoituksen itse: www.selry.fi/kesapaivat. Jos et halua 
vestareille, lähde vaikka ostoksille! Ilmoittaudu yhteiskul-
jetukseen 28.6. mennessä tekstiviestillä Tarjalle p. 050 466 
8106. 

os. 158 nurmEksEn ja l ÄHiympÄristön  
ElintarvikEt yöl ÄisEt

Patikkaretki Tiilikan kansallispuistoon 11.9.2021. Menem-
me kimppakyydeillä, ammattiosasto korvaa kilometrit ja ret-
kieväät. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Ilmoittaudu 30.8. 
mennessä Tarjalle tekstiviestillä p. 050 466 8106.

poHjanmaa
os. 7 vaasan ElintarvikEt yöl ÄisEt 

Kevätkokous 3.6.2021 klo 17.30, Original Sokos Hotel 
Royal Vaasan kokoustila, Hovioikeudenpuistikko 18, Vaa-
sa. Tarjolla kahvia, pullaa ja pikkusuolaista. Tervetuloa!

poHjois-suomi
os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijÄt 

Oulun osasto tukee jäsenten osallistumista Tampereen 
Kesävestareille. Yöpymisistä korvataan 55 €/yö/enintään 
2 yötä sekä juna- tai linja-autolipuista enintään 80 € kuitte-
ja vastaan. Oman auton käytöstä korvaus on 50 € + 10 €/
lisämatkustaja (matkustajien nimet mukaan). Matkat ja ho-
telli varataan/maksetaan ensin itse ja kuitit/kuvat kuiteista 
lähetetään: arjavaisanen123@gmail.com. Muista lisätä hake-
mukseen myös nimesi ja tilinumerosi. Jäsenyys tarkistetaan. 
Lisätietoja osaston kotisivuilta tai sel004ry@gmail.com

os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijÄt 

Oulun ammattiosasto myöntää jäsenilleen tukea 25 €/vrk 
SEL:n kesäpaikan Koivikkorannan mökkivuokrista. Vau-
nupaikoista tuki 10 €/vrk ja telttailijoille 5 €/vrk. Tuen saa lä-
hettämällä kuitin/valokuvan kuitista arjavaisanen123@gmail.
com. Liitä viestiin nimesi ja tilinumerosi. Jäsenyys tarkiste-
taan. Lisätietoja osaston kotisivuilta tai sel004ry@gmail.com

os. 89 kainuun ElintarvikEt yöntEkijÄt 

Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen Vuokatin 
urheiluopistolle su 20.6.2021 klo 10.30, Vuokatin urhei-
luopisto, Opistontie 4. Kokouksen jälkeen lounastetaan. 
Lisätietoja Päivi Fonselius p.050 300 8460. Tervetuloa! Joh-
tokunta

os. 114 rovaniEmEn ElintarvikEt yöl ÄisEt

Sääntömääräinen kevätkokous pe 5.6.2021 klo 11.00, 
Scandic Rovaniemi City Koskikatu 23 96200 Rovaniemi. 
Paikalla aluesihteeri Seija Kyllönen. Kahvia ja pikkusuolaista. 
Tervetuloa! Johtokunta

os. 160 kuusamon ElintarvikEt yöl ÄisEt

Ammattiosasto hyvittää jäsenelleen yhden vapaavalin-
taisen hieronnan, arvo 25 €. Etu on voimassa vuoden 2021 
loppuun asti. Kuitti ja tilinumero lähetetään osoitteeseen 
henri.maatta@kuusamonjuusto.fi

Eine Pietilä
Eine Pietilä syntyi 16.3.1933 ja hän kuoli 1.5.2021 
Helsingissä 88-vuotiaana. Eine aloitti työt SEL:n 
työttömyyskassassa maaliskuussa 1976 työsken-
nellen etuuskäsittelijänä aina joulukuuhun 1993 
asti, jolloin hän jäi eläkkeelle.

sEl:n kulttuuriapuraHa

sEl:n kult tuuriapuraHaa Haki mÄÄrÄai-

kaan 28.2.2021 mEnnEssÄ  39 liiton jäsentä.  
SEL:n liittohallitus myönsi 29.4.2021 apurahaa  
18 SEL:n jäsenelle yhteensä 2700 €.

apuraHaa saivat:

Anttonen Sirpa valokuvaus 300 €
Hiitoluoma Henna musiikki 100 €
Lehtimäki Jani valokuvaus 100 €
Liuska Aimo valokuvaus 100 €
Lyömilä Johanna valokuvaus 300 €
Mielonen Miska musiikki 200 €
Mäkelä Jesse valokuvaus 100 €
Mänttäri Akseli kirjallisuus 100 €
Nevalainen Eero musiikki 100 €
Penttilä Pasi valokuvaus 100 €
Riihinen Tuukka musiikki 200 €
Saarilintu Pia kuvataide 200 €
Sadeharju Tomi kirjallisuus 100 €
Siekkinen Hannu kuvataide 300 €
Telilä Ilena kädentaidot 100 €
Uukumäki Markku kädentaidot 100 €
Viikari Tarja kirjallisuus 100 €
Viitaniemi Kirsi maalaus 100 €

SEL:n kulttuurirahastosta myönnetään apurahoja 
jäsenten kulttuuriharrastuksiin. Apurahojen hakuaika 
on vuosittain tammikuun alusta helmikuun loppuun. 
Haun alkamisesta tiedotetaan joka vuosi Elintae-
lehdessä ja liiton verkkosivuilla. 
Lue lisää kulttuuriapurahasta: www.selry.fi/apuraha



HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ, SEL:n oma kurssi
13.9.–15.9.2021 murikka-opisto

Hyvinvointi työssä on kaikille tärkeää. Hyvinvoiva työntekijä on innovatiivinen, tuottava ja 
jaksaa työelämässä pidempään. Henkilöstön hyvinvointi luo siis edellytyksiä myös menesty-
välle liiketoiminnalle. Työelämän laatua kehitetään yhteistyössä paikallisesti, työn arjessa.

Hyvinvointi työyhteisössä -kurssi on tarkoitettu työpaikan luottamusmiehille, työsuoje-
luvaltuutetuille ja -asiamiehille, työhyvinvointiprojektissa mukana oleville sekä työpaikan 
yhteistoimintaryhmien jäsenille.

Kurssin sisältö: 
• Saat tietoa työhyvinvoinnista ja uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen 
• Opit toisilta opiskelijoilta ja saat ideoita muilta työpaikoilta toimivista käytännöistä 
• Vahvistat kehittämisen tavoitteellista prosessimaisuutta.

Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa TTK:n työhyvinvointikortti.

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI (5+5 pV), SEL:n oma kurssi
27.9.–1.10.2021  1. jakso murikka-opisto
8.11.–12.11.2021 2. jakso murikka-opisto

Osaava luottamusmies on työyhteisön paras turva. Kehitä ja syvennä osaamistasi peruskurssin 
jälkeen kahden viikon jatkokurssilla. Kurssilla on paljon harjoituksia, jotka kasvattavat edunval-
vojan taitojasi tehokkaasti ja monipuolisesti.

Kurssin sisältö:
• Työsuhteisiin liittyvien asioiden ratkaiseminen harjoitustapausten kautta 
• Yritystalous luottamusmiehen näkökulmasta: yritystalouspeli 
• Työpaikkaneuvotteluun valmistautuminen ja neuvotteluharjoitus 
• Luottamusmiesten puheviestintävalmiudet 
• Internetin käyttö luottamusmiehen tehtävässä 
• Luottamusmiehen ammattiyhdistystietous

Kurssi on kaksiosainen. Lähijaksojen välissä on noin kuukausi.  
Luottamusmiesten jatkokurssin 1. ja 2. viikoille haetaan yhdellä hakemuksella.

NEUVOTTELUTAITO, SEL:n oma kurssi
4.–8.10.2021 murikka-opisto

Hyvä neuvotteluosaaminen on edunvalvojan keskeinen taito. Mitä enemmän sopiminen 
siirtyy paikalliseksi, sitä tärkeämpää on hallita neuvotteluprosessi eri vaiheineen. Kurssi on 
tarkoitettu työpaikkojen luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimiville.

Kurssin sisältö: 
• Neuvotteluprosessi teoriaa: valmistelusta arviointiin ja seurantaan 
• Neuvottelijoiden roolit, ryhmäviestintätaidot ja vaikuttaminen 
• Neuvotteluharjoituksia 
• Ratkaisukeskeisyys ongelmatilanteissa 
• Neuvottelumuistion laatiminen ja tuloksista tiedottaminen.

viidEn vuorokaudEn lomat

kylpyl ÄHotElli sani, kal ajoki 16.–21.8.2021

Sani sijaitsee matkailualueen ytimessä, valtatie 8:n varrella. Kalajoen Hiekkasärkkien 
upeista maisemista löytyy monipuolinen lomakokonaisuus, jossa kaikki on kätevästi sa-
man katon alla: hotelli, kylpylä, ravintolamaailma, kampaamo- ja kauneuspalvelut, hy-
vän mielen kuntoutuskeskus, hoito-osasto sekä Meriluontokeskus. Lomaan sisältyy kyl-
pylän, uimahallin ja hotellin WelMed-kuntosalin vapaa käyttö ja muuta lomaohjelmaa.

Tutustu: www.santashotels.fi/fi/hotelsani

Holiday club katinkulta, vuokat ti 13.–18.9.2021

Katinkullan kylpylästä löytyy ulkoallas, porealtaita, vastavirtoja sekä hierovia suihkuja. 
Lekottele ja polski vaikka jokaisessa altaassa tai liiku kauniissa luonnossa. Syksyinen jä-
senloma alkaa sunnuntaina ja päättyy perjantaina sisältäen tervetulotilaisuuden ja juh-
laillallisen. Kylpylän ja kuntosalin käyttö on maksutonta.

Tutustu: www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta/ 

Holiday club saimaa, l appEEnranta 11.–16.10.2021

Upea kylpylähotelli tarjoaa matkailua kaikille aisteille. Holiday Club Saimaa sijaitsee 
Saimaan rannalla, luonnonkauniilla 300 hehtaarin alueella Lappeenrannan Rauhassa.

Tutustu: www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/

kylpyl ÄHotElli rauHal aHti, kuopio 24.–29.10.2021

Rauhalahti tarjoaa monipuoliset puitteet kylpyläloman viettoon Kuopiossa. Rauhalah-
teen olemme varanneet kaksi lomajaksoa, joista voit valita mieleisen ajankohdan. Jä-
senlomaan sisältyy kuntosalin ja kylpylän vapaa käyttö, ja muuta vapaa-ajan ohjelmaa. 
Kuopion kaupunki on lähellä omatoimisesti tutustuttavaksi.

Tutustu: www.rauhalahti.fi

jÄsEnloma liiton kEsÄpaikassa

koivikkoranta, kangasniEmi  

kEsÄkuusta sy yskuun puolEEn vÄliin

Voit viettää jäsenloman liiton kesäpaikassa omatoimilomana. Loma sisältää mökkivuok-
ran enintään seitsemälle vuorokaudelle ja ilmaisen perhesaunavuoron. Voit tulla mökin 
sijaan myös asuntovaunulla, jolloin loma sisältää asuntovaunupaikan enintään seitse-
mäksi vuorokaudeksi. Koivikkoranta on avoinna kesäkuusta syyskuun puoleen väliin. 
Voit tehdä jo nyt alustavan varauksen mökistä. 

Tutustu: www.selry.fi/koivikkoranta       

jÄsEnlomillE HakEminEn

sinull a on oikEus sEl:n maksamaan viiden tai kolmen vuorokauden 
25-vuotisjäsenlomaan puolihoidolla, kun olet ollut ammattiliiton jäsenenä yhtämittai-
sesti 25 vuotta, joista vähintään 10 viimeistä vuotta SEL:n jäsenenä. 

lomaHakEmuksEn voi tÄy t tÄÄ ja/tai tulostaa  www.selry.fi/lomat 
tai tilata sen SEL.n lomavastaavalta Anja Toijalta p. 040 553 2045, lomat@selry.fi

l ÄHEtÄ HakEmus allEkirjoitEt tuna osoit tEEsEEn  SEL/jäsenlo-
mat, Asemamiehenkatu 2, 8. krs., 00520 Helsinki.

lomaoikEut ta Ei olE jÄsEnEll Ä, joka on siirtynyt eläkkeelle aikaisemmin 
kuin yhtämittainen 25 vuoden jäsenyysaika on tullut täyteen. Lomaoikeus on käytettä-
vä eläkkeellejäämisvuoden loppuun mennessä.

lomallE tulEE HakEa viimEistÄÄn  kuukautta ennen loman ajankohtaa. 
Loma toteutuu, kun vähintään viisi jäsentä on lähdössä samalle lomalle.

SEL:N 25-VUOTISJÄSENLOMAT
Jos haluat osallistua koulutukseen, täytä kurssihakemus, 

jonka löydät osoitteesta www.selry.fi/koulutus ja 
lähetä se allekirjoitettuna liittoon osoitteella: SEL, Jaana 
Saaranen, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki.  

Lisätietoja liiton koulutuksista saat koulutussihteeri Jaana 
Saaraselta, p. 050 379 9269 tai jaana.saaranen@selry.fi.

SEL:n KURSSIT

kouLutuSLomat

www.ksl.fi

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: 
ksl.fi/koulutuskalenteri tai 040 197 4209

Järjestämme syksyllä nämä ja monia muita  
koulutuksia. Tutustu kaikkiin syksyn koulutuksiin,  
koulutusten tarkempiin kuvauksiin sekä muihin  

palveluihimme nettisivuillamme ksl.fi. 

NÄHDÄÄN KOULUTUKSISSA!

 KSL-opintokeskus
 kslopintokeskus
 @kslopintokeskus 

  PUHEENJOHTAJAN JOHTAMISTAIDOT   
> Tampere 28.–29.8.  

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan ryhmäsi johtajana ja saavuttamaan 
yhdessä asettamianne tavoitteita varmoin askelin. Ymmärrät hyvän ilmapiirin 
vaikutusta ja osaat puuttua ongelmatilanteisiin rakentavasti.

  YHDISTYKSEN PÄÄTöKSENTEKO   
> Webinaarit 2.9., 14.9., 28.9. ja 5.10. 

Koulutuksen aikana opitaan tuntemaan erilaiset kokoustyypit ja niihin 
kuuluvat käytännön. Ohessa tutustutaan myös erilaisiin hyveisiin, joita 
kokouksiin kuuluu. 

  VISUAALISUUTTA VIESTINTÄÄN CANVALLA (alkeet),   
> Verkkokoulutus 9.9. ja 16.9.  

Verkkokoulutuksessa tutustutaan maksuttomaan Canvaan, jolla voi tehdä 
kuvia ja grafiikoita sosiaaliseen mediaan sekä monenlaisia painotuotteita. 
Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä on tärkeää ja missä kaikkialla 
Canvaa voi käyttää.

  OMAN OSAAMISEN ArVOSTAMINEN 
> Tampere 18.–19.9.

Koulutuksen jälkeen pystyt asettamaan oman osaamisesi juuri oikeisiin 
raameihin omassa elämässäsi. Tarkastelet osaamistasi rehellisesti, 
vertailematta itseäsi toisiin. Ymmärrät olevasi arvokas ja tarpeellinen juuri 
sellaisena kuin nyt olet. 

  EUrOT OJENNUKSEEN 
> Helsinki 25.–26.9. 

Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten järjestön taloutta tulee 
hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu. Samalla tutustut myös 
kirjanpitolainsäädäntöön ja järjestön kirjanpitoon.

  VAIKUTA VALLANPITÄJIIN -LObbAUSKOULUTUS 
> Helsinki 25.9. 

Koulutus antaa eväitä vaikuttavan viestin muotoilemiseen ja tehokkaan 
lobbausprosessin toteuttamiseen. Koulutus sisältää oppimista edistäviä 
tehtäviä ja se on suunnattu järjestötoimijoille. 

  VIESTI SELKEÄSTI 
> Helsinki 28.9. ja 5.10. 

Koulutus auttaa löytämään oman tavan käyttää kieltä järjestön eri 
viestintätilanteissa, somesta toimintakertomuksiin. Koulutuksen jälkeen 
osaat korjata kapulakieltä luettavampaan muotoon ja opit rakentamaan 
viestisi kiinnostavasti, ilman rönsyjä ja järjestöslangia.

Nämä koulutukset ovat maksuttomia SEL:n jäsenille.
SEL maksaa jäsentensä koulutuksen 

osallistumismaksun sekä matkakulut. Kaksipäiväiset 
koulutukset sisältävät myös majoituksen.

Ilmoittaudu syksyn 
koulutuksiin!veteraani- 

festarit

sEl:n kEsÄpaikka koivikkoranta  kutsuu vuoden tauon 
jälkeen SEL:n eläkeläisiä viettämään mukavia hetkiä Kangasniemelle. 
Tiistaina pohdimme omaa jalanjälkeämme kulttuuriaktivismin 
keinoin KSL-opintokeskuksen ohjaamana ja keskiviikkona 
keskustelemme SEL:n puheenjohtaja veli-Matti kuntosen kanssa 
ajankohtaisista asioista.
 
paikkoja on rajoitEtusti majoitustil an takia , joten 
vain 50 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittaudu omaan 
SEL:n aluetoimistoosi ja sopikaa yhteiskuljetuksista. 
 
sEl maksaa oHjElman, majoituksEn ja ruuat.  

Ohjelma lähetetään osallistujille.
 

ota mukaan  pyyhe, liinavaatteet sekä ulkoiluvaatteet.

ilmoit tautumisEt omaan aluetoimistoon 6.8.2021 mennessä.

Etelä-Suomi   Pirjo  09 4246 1232   
  Satu  09 4246 1255  

Länsi-Suomi   Maarit  09 4246 1234  

Häme-Keski-Suomi Marja-Liisa  09 4246 1236  

Kaakkois-Suomi   Marja  09 4246 1238  

Itä-Suomi   Rainer  09 4246 1240  

Pohjanmaa   Paula  09 4246 1242  

Pohjois-Suomi   Seija  09 4246 1243  

31.8.–1.9. koivikkorannassa

Tilaa työhuonekunnan, ammatti-
osaston tai aluejärjestön kokouksen 
osallistujille kangasmaskit SEL:n  
logolla. Kokouksen järjestäjän  
osallistujille tilaamat maskit  
ovat maksuttomia.  
www.selry.fi/materiaalitilaukset

maskit osallistujillE!

tervetuloa!
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ilmoit taudu viimEistÄÄn  ensimmäisenä työt-
tömyys- tai lomautuspäivänäsi kokopäivätyötä hakevaksi 
työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. 
Noudata TE-toimiston ohjeita. Voit saada ansiopäivärahaa 
vain, jos työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.
Tee ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, kun ensimmäi-
sestä työttömyys- tai lomautuspäivästäsi on kulunut vähin-
tään kaksi täyttä kalenteriviikkoa maanantaista sunnuntaihin. 
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin. Hae päivärahaa 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi tai 
lomautuksesi alkamisesta.
Tee hakemus ja lähetä liitteet työttömyyskassaan eAsiointi-
palvelussa osoitteessa www.elintarvikekassa.fi. Jos et voi 
käyttää eAsiointia, lähetä hakemuksesi postissa. Hakemuk-
sen voit tulostaa osoitteesta www.elintarvikekassa.fi tai tilata 
numerosta 09 4246 1210.

EnsimmÄisEn HakEmuksEn liittEEt
Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.
1. Palkkatodistus työnantajaltasi vähintään 26 palkallisen 

työssäoloviikon ajalta ennen työttömyyttä tai lomautusta.
2. Irtisanomisilmoitus, jos toistaiseksi voimassa ollut työsuh-

teesi on päättynyt. Jos työsuhteesi on ollut määräaikai-
nen, ilmoitusta ei tarvita.

3. Työtodistus, jos työsuhteesi on päättynyt ja työtodistus on 
saatavilla.

4. Työsopimus, jos se on saatavilla.
5. Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.
6. Verokortti, jos olet tilannut muutosverokortin etuutta var-

ten. Jos et lähetä muutosverokorttia etuutta varten, ansio-
päivärahastasi tehdään vähintään 25 %:n ennakonpidätys.

7.  Verotuspäätös, jos sinulla on ollut ansiotuloa maatalou-
desta tai muusta yritystoiminnasta.

8. Selvitys viikoittaisesta työajasta ja palkasta, jos olet teh-
nyt välillä alle 18-tuntisia viikkoja tai yhtä aikaa useampaa 
osa-aikatyötä.

9. Päätös saamastasi sosiaalietuudesta, joka vaikuttaa ansio-
päivärahaan, esimerkiksi päätös perheellesi myönnetystä 
lasten kotihoidon tuesta.

jatkoHakEmuksEn liittEEt
Täytä jatkohakemus neljän kalenteriviikon ajalta maanan-
taista sunnuntaihin, paitsi jos olet osa-aikaisesti työssä, josta 
palkka maksetaan kuukausittain. Silloin täytä hakemus koko 
kalenterikuukaudelta.
Lähetä palkkatiedot hakemuksesi liitteenä, jos sinulla on ollut 
palkkatuloa osa-aikatyöstä tai satunnaisesta kokoaikatyöstä 
hakemuksen ajalta.
Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, merkitse 
hakemukseesi, missä palvelussa olet ja mahdolliset poissa-
olopäiväsi. 

anmÄl dig sEnast  den första dagen som du är arbets-
lös eller permitterad som arbetslös sökande av heltidsarbe-
te till TE-byrån på adress www.te-palvelut.fi. Följ TE-byråns 
direktiv. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning endast om 
din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån.
Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning 
då det har förflutit högst två hela kalenderveckor från mån-
dag till söndag sedan din första dag som arbetslös eller 
permitterad. Ansökan bör gälla fram till söndag. Ansök om 
dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös 
eller permitterad.
Gör din ansökan och sänd in bilagor till arbetslöshetskas-
san i eTjänstens service på adress www.elintarvikekassa.fi. 
Om du inte kan använda eTjänsten sänd då din ansökan per 
post. Ansökan kan skrivas ut på adress www.elintarvikekas-
sa.fi eller beställas per telefon 09 4246 1210.

bilagor till din Första ansökan
Bilagorna behöver inte insändas i original, kopior räcker.
1. Löneintyg från din arbetsgivare för minst 26 betalda  

arbetsveckor före arbetslösheten eller permitteringen.
2. Uppsägningsmeddelande om din tillsvidareanställning 

är avslutad. Om arbetsförhållandet har varit tidsbundet 
behövs inget meddelande.

3. Arbetsintyg om arbetsförhållandet avslutats och ett  
arbetsintyg finns.

4. Arbetsavtal om sådant finns.
5. Permitteringsmeddelande om du blivit permitterad.
6. Skattekort om du beställt skattekort för förmåner. Om 

du inte sänder ett förmånsskattekort tas en förskottsin-
nehållning på 25 procent på din inkomstrelaterade dag-
penning.

7. Skattebeslut om du har haft inkomster från jordbruk eller 
annan företagsverksamhet.

8. Utredning om lön och arbetstider per vecka om du ibland 
har haft arbetsveckor på under 18 timmar eller flera del-
tidsjobb samtidigt.

9. Beslut om en social förmån du åtnjuter som påverkar 
din dagpenning, exempelvis beslut om beviljat hem-
vårdsstöd för din familj.

bilagor För Fortsatt ansökan
Fyll i ansökan för fyra kalenderveckor från måndag till sön-
dag, utom om du deltidsarbetar och får månatlig lön. Fyll då 
i ansökan för hela kalendermånaden.
Bifoga löneuppgifterna till ansökan om du har haft lönein-
komster från deltidsarbete eller tillfälliga heltidsarbeten un-
der ansökningstiden.
Om du deltar i sysselsättningsstödjande service, tillfoga då 
i din ansökan vilken service det gäller och eventuella bor-
tavarodagar. 

rEgistEr at tHE tE oFFicE as a job seeker looking for full-
time employment no later than the first day of unemployment or 
lay-off at www.te-palvelut.fi. Follow TE Office’s instructions. You are 
entitled to earnings-related allowance only if your job search is valid 
at the TE Office.
Submit your first application for earnings-related allowance when 
at least two full calendar weeks have passed since your first day of 
unemployment or layoff, Monday through Sunday. The application 
must be ended to a Sunday. Apply for the allowance no later than 
three months after the start of your unemployment or lay-off.
Submit your application and the attachments to the Unemployment 
Fund using the eService at www.elintarvikekassa.fi. If you cannot 
use the eService, submit your application by mail. You can print the  
application from www.elintarvikekassa.fi or order one by calling  
09 4246 1210.

attacHmEnts to tHE First application
You do not have to send the original attachments, copies are suf-
ficient.
1. Pay certificate from your employer that covers at least 26 paid 

work weeks prior to your unemployment or lay-off.
2. Notice of termination if your permanent employment has ended. 

If your employment has been for a fixed term, notification is not 
required.

3. A certificate of employment if your employment has ended and a 
certificate of employment is available.

4. Employment contract, if available.
5. Layoff notice if you have been laid off.
6. Tax card if you have ordered a revised tax card for the benefit. If 

you do not send a revised tax card for the benefit, a withholding 
rate of at least 25% will be applied to your earnings-related daily 
allowance.

7. A personal tax decision if you have earned income from agriculture 
or other business activities.

8. A statement of your weekly working hours and pay if on occasion 
you have worked for less than 18 hours a week or you have had 
several part-time jobs at the same time.

9. A decision about the social benefit you receive that affects your 
earnings-related daily allowance, such as a decision about a child 
home care allowance for your family.

attacHmEnts to tHE FolloW-up application
Fill out an follow-up application for four calendar weeks from Monday 
to Sunday, unless you are working part-time for a monthly salary. Then 
fill in the application for the whole calendar month.
Send salary information as an attachment to your application if you ha-
ve had paid income from part-time work or occasional full-time work 
during the application period.
If you participate in an employment promotion service, indicate in your 
application which service you are in and any dates of your absence. 

jos jÄÄt työttömÄksi  
tai sinut lomautEtaan

om du blir arbEtslös 
EllEr pErmittErad

iF you bEcomE unEmployEd  
or laid oFF

jÄsEnpalvElu

Easiointi -> www.elintarvikekassa.fi
• Lähetä ansiopäivärahahakemus ja liitteet
• Katso hakemuksiasi ja päätöksiäsi 
• Lähetä viestejä työttömyyskassalle
• Muuta yhteystietojasi

puHElinpalvElu
Työttömyyskassa palvelee numerossa 09 4246 1210 maanan-
taista perjantaihin kello 8.30–15.30. Etuuskäsittelijät vastaavat 
kysymyksiin tiistaisin ja torstaisin kello 9–11. Numeroon soitta-
minen maksaa soittajan operaattorin veloittaman normaalin  
puhelinmaksun verran. Voit myös lähettää sähköpostia  
osoitteella selkassa@selry.fi.

postiosoitE
Jos et voi käyttää eAsiointia, lähetä hakemuksesi postissa osoit-
teeseen:
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 8. krs
00520 Helsinki

mEdlEmssErvicE

EtjÄnstEn   -> www.elintarvikekassa.fi
• Ansöka om inkomstrelaterad dagpenning
• Kolla dina egna ansöknings- och beslutsuppgifter
• Sända meddelanden till kassan
• Ändra dina kontaktuppgifter

tElEFonsErvicE
Arbetslöshetskassan står till din tjänst per telefonnummer 09 
4246 1210 från måndag till fredag kl 8.30-15.30. Förmåns-
handläggarna svarar på dina frågor tisdagar och torsdagar kl 
9-11. För samtal till numret debiteras din teleoperatörs normala 
telefonavgift. Du kan också kontakta oss per e-post:  
selkassa@selry.fi.

postadrEss
Om du inte kan använda eTjänsten, sänd då in din ansökan  
per post till adress:
Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 2, 8 vån.
00520 Helsingfors

mEmbEr sErvicEs

EsErvicE -> www.elintarvikekassa.fi
• Send your earnings-related allowance application  

and the attachments
• View your applications and decisions 
• Send messages to the Unemployment Fund
• Change your contact details

pHonE sErvicE
The Unemployment Fund is available from Monday to Friday from 
8.30 a.m. to 3.30 p.m. at 09 4246 1210. Benefit officers will answer 
questions on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 11 p.m. Calling 
the number costs the caller the normal telephone charge charged by 
the operator. You can also e-mail us at selkassa@selry.fi.

postal addrEss
If you cannot use the eService, submit your application by mail using 
the following address:
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 8. krs 
00520 Helsinki

Hanki uusi jäsen, 
saat 20 euron  
lahjakortin!

Näin homma toimii:

Jokainen SEL:n jäsen voi osallistua ja 
suositella jäsenyyttä työntekijälle, joka ei 
vielä ole SEL:n jäsen. Uusi jäsen voi olla 
myös määräaikaisessa tai osa-aikaisessa 
työsuhteessa tai vuokratyöntekijä.
 
Kampanja-aika on 1.1.2020–31.12.2021. 
Mitä enemmän jäseniä hankit, sitä 
useamman lahjakortin saat. Saat jokaisesta 
uudesta maksavasta ja ensimmäistä kertaa 
SEL:n jäseneksi liittyneestä jäsenestä yhden  
20 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin. 
Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa 
S-ryhmän toimipaikoissa.
 
Saat lahjakortin vain, jos oma nimesi 
on lisätty uuden jäsenen sähköisen 
liittymislomakkeen suosittelija-kohtaan. 
Paperilomakkeessa, jossa kohtaa ei ole, 
suosittelijan nimi kirjoitetaan lomakkeen 
yläreunaan. Muulla tavalla merkittyjä 
suosittelijan tietoja ei huomioida. Tietoja 
ei voi myöskään ilmoittaa jälkikäteen. 
Yhdellä uudella jäsenellä voi olla vain yksi 
suosittelija.

Lue lisää: www.selry.fi/suosittele

1.

2.

3.

Kiitos, kun suosittelet  
liiton jäsenyyttä 
työkaverillesi!

tilaa  
sEl:n kalenteri 
vuodelle 2022

SEL tarjoaa vuoden 2022 kalenterin  
jäsenilleen maksutta.

Jos haluat SEL:n kalenterin vuodelle 2022,  
tilaa kalenteri 31.10.2021 mennessä.  

kalenteri lähetetään vain sen tilanneille  
postissa loppuvuodesta. 

til ausoHjEEt:

1. Kirjaudu SEL:n eAsiointiin osoitteessa  
www.selry.fi/easiointi, valitse ensin ”Jäsenyys”, 
sitten ”Jäsentiedot” ja ”Jäsenedut” ja ”Muokkaa”. 
Valitse ”Haluan kalenterin”, tallenna valintasi ja  
kirjaudu ulos.

2. Jos et voi käyttää eAsiointia, voit tehdä  
kalenteritilauksen soittamalla liiton  
jäsenpalveluun 09 4246 1230, joka palvelee  
ma-pe klo 8.30–15.30.

kalenteritilaus on voimassa toistaiseksi eli saat  
jatkossa kalenterin joka vuosi automaattisesti, 
kunnes peruutat tilauksesi.

Hinta  
SEL:n  

jäsenelle 

0 €!

SEL:n kalenteri on Ajaston 
Suomessa valmistama Agenda, 
jonka koko on taskuun sopiva 
87 x 153 mm. Kalenteri on 
parikierresidottu.

?



 

aluEtoimistot palvElEvat sEl:n jÄsEniÄ 
Jos sinulla on kysyttävää työehdoistasi tai sinulle tulee niihin liittyviä erimielisyyksiä työnantajasi kanssa, 
liitto neuvoo ja auttaa ratkaisemaan ongelmat. Liittoa työpaikalla edustava luottamusmies on apunasi. Jos 
työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä suoraan liiton aluetoimistoon. Aluetoimistosi 
palvelee sinua myös kaikissa liiton jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Soita tai meilaa! 
Kun tulet asioimaan aluetoimistolle, varmistathan aina ensin soittamalla, että olemme paikalla.

sEl:n jÄsEnyytEsi pidÄt kunnossa ilmoittamalla muutoksista 
liittoon ja maksamalla jäsenmaksusi.

osoittEEn- tai nimEnmuutoksEsta  ei tarvitse erikseen 
ilmoittaa liittoon, kun teet virallisen ilmoituksen Digi- ja  
väestötietovirastoon. Muuttoilmoituksen voit tehdä osoitteessa  
www.muuttoilmoitus.fi. Jos sinulla on tietojen luovutuskielto, 
ilmoita uusi nimesi tai osoitteesi myös liittoon.

kun vaiHdat työpaikkaa, ota yhteys uuden työpaikkasi luot-
tamusmieheen tai liiton aluetoimistoon, jotta saat jäsenmaksujen 
perintäsopimuksen täytettäväksi. Sen avulla voit tarvittaessa vaih-
taa ammattiosastosi ja valita jäsenmaksutavan: joko työnantaja 
perii suoraan palkasta tai maksat jäsenmaksut itse.

työnantaja voi aloittaa jäsenmaksujen perinnän palkastasi 
vasta kun siitä on tehty kirjallinen perintäsopimus. Jäsenmaksu-
perinnän päättymisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon ja 
työnantajalle käyttämällä perintäsopimuksen päättymisilmoitusta.

jos maksat itsE jÄsEnmaksusi, tarvitset siihen henkilökoh-
taisen viitenumerolistan, jonka saat aluetoimistostasi. Listassa on 
jokaiselle kuukaudelle oma viitenumero, jota on käytettävä.

mikÄli vaiHdat alaa ja ammattiliittoa, ota ensin yhteyttä 
työpaikkasi luottamusmieheen tai siihen liittoon johon siirryt, 
jotta voit sopia jäsenyyden alkamisajankohdasta. Vasta sen jälkeen 
ilmoita liiton vaihdosta SEL:n jäsenrekisteriin. Näin siirtymisesi 
uuteen liittoon tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista. Jos haluat 
erota SEL:sta, ilmoita siitä liittoon kirjallisesti.

sEl:n jÄsEnmaksu on 1,6 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta 
palkkatulosta ja se sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.  

Jäsenmaksua maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet 
saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii 
automaattisesti jäsenmaksun kaikista maksamistaan etuuksista.

opiskElijajÄsEnyys on maksuton ja se on voimassa opiskelun 
päättymiseen saakka. Mikäli työskentelet opiskelun ohella, liity 
myös työttömyyskassan jäseneksi ja maksa palkastasi jäsenmaksu, 
jolloin kartutat oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvauk-
seen. Opiskelun ajalta saat jäsenmaksuvapauden ilmoittamalla 
opiskeluajat liittoon. Palkkatyöstä maksetaan aina jäsenmaksua.

kun jÄÄt ElÄkkEEllE, toimita jäsenrekisteriin kopio eläkepää-
töksestä tai lähetä vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus, jossa ker-
rot nimesi, syntymäaikasi ja eläkkeen alkamispäivän. Jos kyseessä 
on määräaikainen eläke, kuten kuntoutustukena maksettava 
työkyvyttömyyseläke, ilmoita myös eläkkeen päättymispäivä.

jos olEt oikEutEttu jäsenmaksuvapautukseen, ilmoita siitä 
liittoon välittömästi. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa ajalta, jolta et 
saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta esimerkiksi 
sairauden, kuntoutustuen, äitiysvapaan, isyysvapaan, vanhempai-
nvapaan, hoitovapaan, opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen 
tai enintään 12 kuukauden vapausrangaistuksen takia. Työtön, joka 
ei saa kassan maksamaa etuutta, on vapautettu jäsenmaksusta.

niidEn jÄsEntEn jäsenmaksu, joilla ei ole palkkatuloa, kassan 
maksamaa etuutta tai jäsenmaksuvapautusta, on 10 euroa/kk. 
Yrittäjänä toimivan (enintään 18 kk) jäsenen jäsenmaksu on  
30 euroa/kk.

mikÄli jÄsEnmaksusi on maksamatta tai jäsenmaksuvapau-
tuksesi ilmoittamatta, ota välittömästi yhteyttä liittoon. Sovimme 
kanssasi, miten jäsenmaksut ja jäsenyys hoidetaan ajan tasalle.

Jos olet laiminlyönyt jäsenmaksujen maksamisen tai jäsenmaksu-
vapautuksesta ilmoittamisen yli kuuden kuukauden ajalta, päättyy 
jäsenyytesi liitossa sekä työttömyyskassassa.

liiton jÄsEnmaksu on kokonaisuudessaan verovähennys-
kelpoinen. Liitto toimittaa verottajalle vuosittain tiedot itse 
maksamistasi sekä työnantajan perimistä jäsenmaksuista. Tarkasta 
veroehdotuksestasi, että maksettujen jäsenmaksujen määrä on 
oikein.

Näin pidät jäsenyytesi kunnossa

p. 09 4246 1200

www.selry.fi  
www.facebook.com/selry  
www.twitter.com/selryfi 
www.instagram.com/selryfi
www.flickr.com/selry

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@selry.fi

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi:  
www.selry.fi/uutiskirje

Posti- ja käyntiosoite:  
SEL 
Asemamiehenkatu 2,  
8. krs, 00520 Helsinki

Työttömyyskassan puhelin-
neuvonta palvelee numerossa 
09 4246 1210 maanantaista 
perjantaihin klo 8.30–15.30. 
Tiistaisin ja torstaisin  
klo 9–11 numerossa vastaavat 
kassan etuuskäsittelijät. Työttö-
myyskassan sähköinen asiointi 
on auki 24 h osoitteessa  
www.selry.fi/tyottomyyskassa
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aluEtoimisto: avoinna: työsuHdEnEuvonta,  
työEHto- ja palkka-asiat:

työttömyysturva- 
nEuvonta ja jÄsEnyysasiat:

Länsi-Suomen aluetoimisto
Maariankatu 6 b
20100 Turku

Esa Vahlsten  
09 4246 1233, 0400 734 702 
esa.vahlsten@selry.fi

Maarit Pinomäki 
09 4246 1234
maarit.pinomaki@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 13–14 
Pe 8–15 
Kiinni 13–14

Häme-Keski-Suomen aluetoimisto  
Rautatienkatu 10, 6. krs

33100 Tampere

Eija Rantanen
040 519 5577
eija.rantanen@selry.fi

Marja-Liisa Jaakkola  
09 4246 1236
marja-liisa.jaakkola@selry.fi

Marja Karuaho
09 4246 1238
marja.karuaho@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 11–12
Pe 8–15
Kiinni 11–11.30

Ma-To 8–15.30
Kiinni 12.30–13.30
Pe 8–15
Kiinni 12.30–13

Kaakkois-Suomen aluetoimisto 
Vuorikatu 20 
15110 Lahti

Kari Salminen
09 4246 1237, 040 456 6694
kari.salminen@selry.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Siltasaarenkatu 4, 5. krs 
00530 Helsinki

Jouni Konttila  
040 544 5101
jouni.konttila@selry.fi

Pirjo Rauanheimo 
09 4246 1232
pirjo.rauanheimo@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15 
Kiinni 12–12.30

Satu Itkonen
09 4246 1255 
satu.itkonen@selry.fi  

Itä-Suomen aluetoimisto
Haapaniemenkatu 21 B 21
70110 Kuopio

Veijo Kukkonen  
09 4246 1239, 050 464 7292
veijo.kukkonen@selry.fi

Rainer Kettunen  
09 4246 1240
rainer.kettunen@selry.fi

Ma–pe 8–15.30
Kiinni 11.30–12.30

Pohjanmaan aluetoimisto  
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Markus Forslund  
09 4246 1241, 040 772 2387
markus.forslund@selry.fi

Paula Mäki-Jussila  
09 4246 1242
paula.maki-jussila@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15
Kiinni 12–12.30

Pohjois-Suomen aluetoimisto 
Rautatienkatu 16  
90100 Oulu

Seija Kyllönen  
09 4246 1243, 040 736 1008
seija.kyllonen@selry.fi

Seija Kyllönen  
09 4246 1243, 040 736 1008
seija.kyllonen@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15
Kiinni 12–12.30
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aluEtoimistot palvElEvat  
toistaisEksi vain puHElimitsE  

ja sÄHköpostitsE.

voit myös l ÄHEt tÄÄ 
kirjEpostia normaalisti 
kaikkiin toimistoiHimmE.
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teksti ja kuvat Kati Oksman

1970 -luku oli turenkilaisen Martti 
Virtasen elämässä merkittävää 

aikaa: Vuosikymmenen aikana hän osti sekä en-
simmäiset iskelmälevynsä että aloitti taipaleen-
sa työelämässä kesäkuussa 1975, ollessaan vain 
16-vuotias.

1980-luvun alussa Virtanen kiinnostui musii-
kin hankinnasta keräilymielessä saatuaan kä-
siinsä suomalaisten äänilevyjen luettelon.

– Joukossa oli paljon sellaista musiikkia, josta 
en tiennyt mitään, joten uteliaisuuteni heräsi. 

Virtanen alkoi koluamaan kirpputoreja ja 
divareita niin lähialueilla kuin kauemmaskin 
suuntautuneilla kotimaan kesäreissuilla. Al-
kuun levyjä saattoi olla tarjolla edullisestikin, 
kunnes jobbarit keksivät putsata levyaarteet ke-
räilijöiden nenän edestä ja laittaa ne myyntiin 
moninkertaisilla hinnoilla. Nykyään levyjen 
myynti on siirtynyt yhä enemmän nettiin Huu-
to.netin ja Tori.fi:n kaltaisille sivustoille.

Ensimmäisen isomman keräilyhankinnan 
Virtanen teki eläkkeelle jääneeltä musiikkitoi-
mittajalta, joka tarjosi uran varrella kertynyttä 
ylijäämävarastoaan Virtaselle. Toisen ison oston 
Virtanen teki erään edesmenneen Hämeen Sa-
nomien toimitussihteerin jäämistöstä, kun peri-
kunta otti Virtaseen yhteyttä.

– Autotallimme täyttyi hetkeksi levyistä. Se 
vaati perheeltä ymmärrystä, kun autot eivät sin-
ne sen jälkeen mahtuneet. 

Näistä Virtanen poimi talteen itseltään puut-
tuneet levyt, ja myi ylimääräiset eteenpäin.

Keräilyharvinaisuuksista maksetaan nykyään 
kymmeniä tai jopa satoja euroja. Virtanen ei ole 
maksanut levyistään koskaan itse niin suurta 
kappalehintaa periaatesyistä. Kun pitkään haus-
sa ollut levy tai kasetti löytyy viimein sopuhin-
taan, on siitä syntyvä mielihyvä suuri. 

Virtasen laaja kokoelma kattaa niin single-
jä, EP- ja LP-levyjä kuin C-kasetteja. Pelkästään 
singlejä kokoelmassa on 10 000 kappaletta. 
Vinyylilevyt ovat Virtasen arkistohuoneessa 
siististi aakkosjärjestyksessä ja EP:t on pakattu 
värikkäät kansikuvat edellä pahvisiin Pingviini-
jäätelölaatikoihin. Virtasen kokoelmasta löytyy 
myös tuntemattomampia, yhden tai kahden le-
vyn artisteja sekä mainosmusiikkia.

Virtasen kokoelmaa ei ole kirjattu kirjoihin 
ja kansiin, mutta hänellä on hyvä muisti, ja sitä 
paitsi – näin kattavan kokoelman kanssa Virta-
sen on ollut helpompaa pitää kirjaa puuttuvista 
julkaisuista, kuin niistä, jotka hänellä jo ovat. 

Musiikkia lainaan raDio-oHJelMiin

Kokoelmista on ollut hyötyä laajemmallekin 
yleisölle. Virtasen keräilemää musiikkia on voi-

Tällä palstalla kerromme, mitä kaikkea selliläiset 
tekevät vapaa-ajallaan. Vinkkaa meille omasta tai 

työkaverisi harrastuksesta: karoliina.oystila@selry.fi

nut kuulla esimerkiksi Ylen toimittaja Olli Haa-
pakankaan viisiosaisessa Huoltamokasettien 
ilta -musiikkiohjelmassa sekä Tarja Närhin Is-
kelmäradio ja Sekahaku -ohjelmissa. Suomen 
äänitearkistokin on kääntynyt Virtasen puoleen 
laina-asioissa. Muille Virtanen ei mielellään ko-
koelmistaan lainaa, sillä levyt voivat vahingoit-
tua tai kadota postin mukana.

Suomalaisessa entisaikojen iskelmässä Virtas-
ta viehättävät tarinat ja tunnelmat. 

– Suomen kieltä on helpompi ymmärtää kuin 
vieraskielistä musiikkia. Olen ollut sielultani 
vanha jo nuorena, kun olen aina pitänyt iskel-
mästä rämisevän rockin ja punkin sijaan.

Virtasen suosikkeihin lukeutuvat Junnu Vai-
nio ja Irwin Goodman ovat elämänmakuisia 
tulkitsijoita, jotka kertovat tarinoita musiikin 
avulla.

– 1960-luvun suomalaismusiikki on soundil-
taan jotenkin niin rehellistä ja hyvää, ettei sa-
manlaista tunnelmaa saa aikaiseksi nykyajan 
laitteilla. Äänityksissä oli oikeat orkesterit pai-
kalla soittamassa, Virtanen sanoo.

Musiikin fanitus ei ole kuitenkaan pääsyy ke-
räilyyn. 

– Samanlaista keräilyä tämä on periaattees-
sa kuin vaikka postimerkkienkin keräily, koska 

Soundiltaan rehellistä musiikkia 
Jäätelötehdas Fronerin pääluottamusmies Martti Virtanen keräilee 1960–1980-lukujen suomalaisia, 

alkuperäisiä iskelmäjulkaisuja.

joukossa on sellaistakin musiikkia, mikä ei ole 
mielestäni niin hyvää. Kun musiikki on hankit-
tu, kuuntelen sen, jonka jälkeen levy menee hyl-
lyyn.

eläMänMittainen ura JäätelÖteHtaalla

Virtasta kelpaisi haastatella siksikin, että hän 
on työskennellyt 16-vuotiaasta saakka eli koko 
työuransa ajan samassa työpaikassa. 46 vuodes-
ta ensimmäiset 31 vuotta meni vohvelitehtaalla. 
Kun vohvelinvalmistus siirrettiin Saksaan, siirtyi 
Virtanen työskentelemään jäätelötehtaan puo-
lelle. Pääluottamusmiehenäkin aikaa on vieräh-
tänyt 15 vuotta.

Tehtaan omistajat ovat vuosien saatossa vaih-
tuneet, mutta jäätelöä Virtanen ei ole valmista-
nut 46 vuodessa kertaakaan. Luottamusmies-
vapautusajan ulkopuolella työaika menee ”apu-
miehenä” jälkipakkaamon työntekijöitä tauotta-
essa. Eläkeikä tulee täyteen ensi vuoden syksyllä.

Keräilyharrastuksessa hän toivoo löytävänsä 
puuttuvat ”helmet” kokoelmiinsa. Mutta toisaal-
ta, jos niin kävisi, mitä hän sen jälkeen harrastai-
si? 

– Ehkä parempi olisikin, että jotain jäisi vielä 
kerättäväksi, Virtanen pohtii. 

 kuvassa  Löytyypä martti Virtasen kokoelmista myös eräs Virtasen hipat -niminen levy 1950-luvulta.  
Dannyn levy on hyvä esimerkki sen ajan kansitaiteesta, musiikkikin on hyvää.



Arjesta selviää hymyllä. 
Loput hoitaa Turva. 

”Monesti mietin et 
miten mulle tapahtuukin  

koko ajan kaikenlaista? Arjen 
kommelluksia, jotka ei aina 

hymyilytä, mutta myöhemmin voikin 
jo naurattaa. Kun tapahtuu, mä 

pysähdyn hengittämään ja mietin, 
sattuiko oikeesti jotain vakavaa.  

Niin pääsen aika paljon 
helpommalla.”

Katso, mikä Peteä hymyilyttää
turva.fi/hymy


