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06 ajankohtaista

Selvitimme, mikä työhuonekunta on
ja mitkä sen tehtävät ovat työpaikalla

12 t yöpaikalla

Kaurajuomat ovat nykyään Valion
Turengin tehtaan suurin tuote-erä

30 vapaalla

Metsästyksessä parasta ovat
luonnossa liikkuminen ja koirat



Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja 3

Näkyykö median rummuttama työvoimapula 
työpaikallasi?
Vastaajat osallistuivat SEL:n luottamushenkilöpäiville Tampereella 16.–17.10.

gaLLup

Mitä hallituksen uudesta työn- 
hakumallista pitäisi ajatella?
Nimim. Keppiä vai porkkanaa?

kySymyS  
aSianTunTijaLLE

Marinin hallituksen pohjoismainen työnhaun 
malli on yhdistelmä kaavamaista kontrollia ja yk-
silön näkökulmasta monimutkaista säätelyä. Lu-
vassa on vaatimuksia hakea tietty määrä työpaik-
koja, mutta siten, että vaatimukset vaihtuvat työn-
hakijan tarkemman statuksen mukaan. Tämä ei 
kuitenkaan tee mallia joustavammaksi, vaan entis-
tä monimutkaisemmaksi. Työnhaun laiminlyön-
nistä tulevat sanktiot ja aikarajat ovat pelissä mu-
kana. Työttömät eivät jatkossakaan pääse helpolla.

SAK on johdonmukaisesti esittänyt järkeviä 
joustoja tähän tiukkaan kaavaan, jossa työnhaki-
jan ensisijainen motivaattori on rangaistus: Koh-
dataan työnhakija yksilönä. Annetaan TE-toimis-
ton asiantuntijan tehdä työnsä eli saattaa työnha-
kija työn äärelle huomioiden hakijan lähtökohdat 
ja paikallinen työmarkkinatilanne. Näin keitok-
seen saataisiin ripaus inhimillisyyttä, mutta myös 
tulokset olisivat parempia.

Pohjoismaisessa mallissa on myös positiivisia 
elementtejä. TE-toimiston suora tuki erilaisten 
haastattelujen muodossa ei jää mallissa epäselväk-
si. Haastatteluja on jopa siinä määrin runsaasti, 
että nousee huoli resurssien riittävyydestä. Mää-
rärahoja korotetaan kymmenillä miljoonilla eu-
roilla, mutta TE-toimistojen työmäärät nousevat 
yhtä lailla. Tässäkin kohtaa luotto TE-toimiston 
asiantuntijan ammattitaitoon toisi apua. Yksilölli-
set palvelut toisivat tuen erityisesti niille, jotka sitä 
eniten kaipaavat.

Pohjoismainen malli tuo kevennystä työnhaki-
jaan kohdistuviin etuudettomiin aikoihin eli ka-
rensseihin, mikä on täysin tervetullutta.

Isolle osalle työnhakijoista talouskasvu on tae 
työllistymiseen. He eivät tarvitse keppiä eivätkä 
porkkanaa, vaan fiksuja työnantajia, jotka ovat val-
miita maksamaan kunnon palkkaa ja tarjoamaan 
kunnolliset työolot. Tällä hetkellä heidän työttö-
myytensä on kitkaluontoista.

Niille kymmenille tuhansille rakennetyöttö-
mille, joiden työllistymiseen talouden suhdanteet 
eivät vaikuta, porkkana toimii keppiä paremmin. 
Heitä varten pohjoismaiseen malliin on integroi-
tava vahvemmin moniammatilliset työkykyä edis-
tävät palvelut.

Ja niiden kohdalla, joiden työttömyysjakso on 
tärkeää lopettaa palvelujen avulla ennen veny-
mistä ratkaisevan pitkäksi, keppi vaatii rinnalleen 
porkkanaa: sanktioita ei pidä asettaa tarjoamatta 
kunnon puitteita ja tukea vaatimusten toteuttami-
seksi. Tämä pohjoismaisessa mallissa on onneksi 
ymmärretty.  
Mikko Laakkonen

Vastaaja on SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen 
asiantuntija.

Mitkä ihmeen aluevaalit?

p uhuessani aluevaaleista ihmisten kanssa, olen kohdannut pal-
jon tietämättömyyttä. Mitkä ihmeen aluevaalit? Myös aluehal-
linto käsitteenä on herättänyt kysymyksiä. Mikä ihmeen hallin-

tohimmeli? Tuleeko joku iso sote-talo vai mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pe-

lastustoimesta vastaa jatkossa aluehallinto, eivätkä enää kunnat tai 
ylikunnalliset sairaanhoitopiirit. Lähipalvelut säilyvät, jos äänestäjät 
niin haluavat.

Tätä uudistusta on valmisteltu ainakin kymmenen vuotta. Edelli-
nen hallitus törmäsi perustuslakiin yksityistämisen vimmoissaan. 
Melkoinen maraton saatiin siis päätökseen eduskunnan hyväksyes-
sä kesäkuussa tämän paketin. Alan olla vakuuttunut siitä, että nyt on 
uudistuksen aika ja tällä pelastetaan julkinen sosiaali- ja terveyden-
huolto.

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan aluevaltuusto eli hyvinvointialu-
een korkein päättävä elin. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen 
toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Tätä voi pitää isona muutoksena, jota suurempaa ei ihan heti tu-
le mieleen ja joka vaikuttaa niin kuntiin kuin kansalaisten sosiaali- ja 
terveyspalveluihin, niiden laatuun ja saatavuuteen.

Hyvinvointialueilla kaikki sote-palvelut ovat kuvainnollisesti sa-
man katon alla. Hyvää tässä on ennen kaikkea se, että rajapinta perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä poistuu. Tiedonkul-
ku ja tietoturva helpottuvat.

Sote-uudistus merkitsee meille palkansaajille paljon. Meille pal-
kansaajille on todella tärkeää, että meillä on laadukkaat ja yhdenver-
taiset julkiset sote-palvelut. Kustannustehokkuuskin paranee saman 
hallinnon alla, kun sujuvuus lisääntyy ja päällekkäisyydet poistuvat. 
Näin saamme sote-palveluiden kestävyydelle vakautta. SAK:n näkö-
kulmasta uudistuksen sisältö on kohtuullisen hyvä.

Tietyt tahot puhuvat paljon, miten valtion velat jäävät tulevien su-
kupolvien maksettaviksi. Sote-uudistuksesta voidaan sanoa, että nyt 
ollaan tekemässä uudistusta, jottei meillä jäisi hoitovelkaa tulevaisuu-
den sukupolvien maksettavaksi.

On tärkeää, että äänestämme aluevaaleissa myös palkansaajien eh-
dokkaita päättäjiksi ensimmäisiin aluevaltuustoihin ja saamme osaa-
vat ja työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistyöhalukkaat valtuutetut. 

”Meille 
palkansaajille 

on todella 
tärkeää, että 

meillä on 
laadukkaat ja 
yhdenvertaiset 

julkiset sote-
palvelut.”

TiMo kaTajainen

Kirjoittaja on SAK:n 
alue- ja järjestö-
asiantuntija, joka 
vastaa SAK:n toi-

minnasta Hämeen 
alueella. Vapaa-

ajallaan hän toimii 
kuntapäättäjänä 

Liedossa.

koLumni
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Henna CoLLan
tuotantotyöntekijä, 
pääluottamusmies

Vitario, Pöytyä

joHanna LuosTari
lähettämötyöntekijä,  

osaston luottamusmies
Pouttu, Kannus

kaisu-Leena konTTinen
pakkaaja, 

pääluottamusmies
Escamar Seafood, Kuopio

– kyllä näkyy. 
Työnantajalla on 

ollut vaikeaa löytää 
työntekijöitä. 
Sairauslomat 

aiheuttavat aina 
vaikeuksia tuotannolle.

– kesälle oli 
vaikea rekrytoida 
kausityövoimaa, 

nyt syksyllä tilanne 
on helpompi kun 

töissä on vähemmän 
ruuhkaa.

– näkyy kyllä. 
Sairastuneiden tilalle 

on vaikea saada 
tuuraajaa. Vakinaisesta 

työvoimasta ei vielä 
ole pulaa.

a mmattiosastot ja työhuonekunnat ovat 
ammattiliiton toiminnan peruskallio, 
jonka päälle kaikki rakennetaan. Ne 

ovat jäsenten aktiivisuuden ja joukkovoiman 
ydin. Silti moni liiton jäsen ei ole koskaan osal-
listunut oman ammattiosastonsa toimintaan 
tai ei tiedä, mikä työhuonekunta on.

Työhuonekunnan muodostavat työpaikalla 
työskentelevät liiton jäsenet. Puheenjohtaja-
na toimii pääluottamusmies. Työhuonekunta 
toimii ammattiosaston rekisteröimättömänä 
alaosastona, jonka tehtävä on edistää ja valvoa 
palkka- ja muita työehtoja sekä työsuojelua 
työpaikalla. Työehtosopimuksessa on sovittu, 
millä ehdoilla työhuonekunnan kokouksen 
voi järjestää työpaikalla.

Työhuonekunnan tarkoitus on, että liittoon 
kuuluvat työntekijät voivat keskustella keske-
nään työpaikan asioista ja vaihtaa mielipitei-
tä. Työhuonekunnassa voidaan päättää, miten 
työnantajan esityksiin suhtaudutaan tai mitä 
parannuksia vaaditaan työnantajalta työehtoi-
hin ja työoloihin.

Toimiva työhuonekunta on työpaikan luot-
tamusmiehen paras tuki. Kun työnantaja esit-

Yhdessä olemme vahvoja

Liitto on yhtä kuin sen jäsenet

tää neuvotteluissa luottamusmiehelle jotain, 
hänen ei tarvitse tehdä yksin päätöstä kaikkien 
puolesta. Luottamusmies voi viedä asian työ-
huonekuntaan keskusteltavaksi, jolloin kaikki 
jäsenet voivat kertoa oman mielipiteensä. Tar-
vittaessa työhuonekunnassa voidaan myös ää-
nestää asioista.

Valitettavasti monella työpaikalla työhuo-
nekunta ei juuri toimi muulloin kuin kriisiti-
lanteissa, esimerkiksi silloin kun työnantaja 
ilmoittaa aloittavansa yhteistoimintaneuvotte-
lut, jotka voivat johtaa lomautuksiin tai irtisa-
nomisiin.

Monilla työpaikoilla ihmisillä olisi kuiten-
kin tarvetta keskustella yhdessä työpaikan 
asioista myös muulloin kuin kriisitilanteissa. 
Luottamusmies ei saa yksin asioita aikaan. 
Hän tarvitsee taakseen porukan tuen. Yhdessä 
keskustellen löytyvät parhaat ideat työpaikan 
ja työehtojen kehittämiseksi.

Luottamusmiehellä tai liitolla ei ole neuvot-
teluissa muuta vääntövoimaa kuin sen jäsen-
ten muodostama joukkovoima. Siksi työhuo-
nekunnan toimintaa kannattaa jokaisella työ-
paikalla aktivoida. 

karoLiina ÖysTiLä
Päätoimittaja

”SAK:n teettämässä 
kyselyssä 

suomalaisista 
75 prosenttia on 
sitä mieltä, että 

työehtosopimusten 
yleissitovuus on 

säilytettävä. Tätä 
mieltä on selvä 

enemmistö kaikissa 
ikäryhmissä. 
Enemmistö 

vastanneista ei 
myöskään halua, 
että paikallisesti 

voisi sopia 
työehtosopimuksia 

heikommista 
työehdoista.”
SAK:n tiedote 

8.10.2021

”Viime vuonna  
vakuutuslaitokset 

korvasivat yhteensä 
103 700 palkansaa-
jille ja 5 700 yrittä-
jille sattunutta työ-
tapaturmaa. Tämä 

kertoo siitä, että 
usealla työpaikalla 

tapaturmien torjun-
ta on laiminlyöty.  
Jokaisesta tapa-

turmasta aiheutuu 
merkittävät 

 inhimilliset sekä 
taloudelliset seura-
ukset. Liian usein 

käy niin, että asiaan 
herätään vasta 

sitten, kun vahinko 
on jo sattunut.”

Työsuojelu- 
viranomaisen  

tiedote 11.10.2021

pääkirjoiTuS

VELLun bLogi

s EL:n luottamushenkilöpäivillä viime vii-
konloppuna Tampereella teemoina olivat 
tilanne työmarkkinoilla ja työpaikkojen 

järjestäytymisaste. Kaikille tuntui olevan selvää 
se, että liiton työehtosopimukset ovat nykyis-
ten tasoisten työehtojen turva. Keskusteluissa 
huolta aiheutti, ymmärtävätkö kaikki miten iso 
asia työehtosopimusten yleissitovuus on.

Etenkin pienillä työpaikoilla, joita meidän-
kin alalla on paljon, työehtosopimusten yleis-
sitovuudella on iso merkitys. Se, että villeillä 
työnantajaliittoon kuulumattomilla työnanta-
jillakin on velvoite noudattaa alan työehtosopi-
muksia estää yrityksiä käyttämästä työehtojen 
polkemista kilpailukeinona.

Puhuimme myös paikallisesta sopimisesta 
työpaikoilla. Kaikille oli selvää, että paikallista 
sopimista tarvitaan. Yhtä selvää oli, että liiton 
koko jäsenistön tuella neuvottelema alan yleis-
sitova työehtosopimus on se pohja ja perälauta, 
jonka puitteissa ja päälle on mahdollista sopia 
paikallisesti.

Paikalliseen sopimiseen tarvitaan luonnolli-
sesti kaksi osapuolta. Se ei voi toimia niin, et-
tä työnantaja sopii itsensä kanssa ja ilmoittaa 
työntekijöille, että meillä toimitaan nyt näin. 
Tässä tulee esiin suomalainen sopimiskulttuu-

ri, meillä on toimiva luottamusmiesjärjestelmä, 
joka mahdollistaa työntekijöiden äänen kuulu-
misen työpaikoilla.

Kaikki työnantajat eivät näytä ymmärtävän, 
että on myös heidän etunsa, että työpaikalla 
pystytään kohtuullisen tasapainoisesti neuvot-
telemaan ja sopimaan asioista. Sen mahdollis-
taa työpaikalla liittoon kuuluvien työntekijöi-
den joukostaan valitsema luottamusmies, joka 
saa tarvitsemansa avun liitostaan ja jolla on työ-
suhdeturva, joka suojaa häntä työsuhteeseen 
liittyvältä painostukselta.

Jollain tavoin tasapainoinen neuvotteluase-
telma niin työpaikka- kuin liittotasolla edellyt-
tää työntekijöiden vahvaa järjestäytymistä. Suo-
malaista työelämää kehitetään sopimuksilla, 
jotka hyödyttävät molempia osapuolia ja niitä 
syntyy tasapainoisista neuvotteluasetelmista.

Aktiivinen jäsenhankinta työpaikalla turvaa 
suoraan niin omia kuin työkaverinkin työehtoja 
ja luo mahdollisuuden niiden parantamiseen. 
Parasta jäsenhankintaa on, kun mahdollisim-
man moni liiton jäsen kertoo työkaverilleen, 
miksi liittoon kuuluminen on tärkeää ja tarjoaa 
jäsenyyttä.

Yhdessä olemme vahvoja niin tänään kuin 
huomennakin. 

 

juuri näin

Ei näin

”Luottamus-
mies ei saa 

yksin asioita 
aikaan. Hän 

tarvitsee  
taakseen  

porukan tuen.”
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VeLi-MaTTi  
kunTonen

Liittopuheenjohtaja

”Yleissitova 
työehto- 

sopimus on se 
pohja ja perä-

lauta, jonka 
puitteissa ja 

päälle on mah-
dollista sopia 
paikallisesti.” Mikko HakasaLo

jauhelihan valmistaja, 
pääluottamusmies

Landeli Group, Lieto

– Ei ole ollut 
ongelmaa löytää 

tekijöitä kuin erityistä 
ammattitaitoa vaativiin 

tehtäviin, kuten 
lihanleikkaajiksi.
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s
EL:n lokakuussa julkaistu uusi video 
kertoo, miksi jokaisen työntekijän kan-
nattaa olla liiton jäsen. Videolla myös 
muistutetaan, että jokainen SEL:n jä-

sen on liiton paras jäsenhankkija.
SEL:n jäsenyys on jokaiselle elintarvikealan 

työntekijälle paras valinta. Pelkällä työttömyys-
kassan jäsenyydellä ei työelämässä pitkälle pöt-
kitä ja jokaisen työntekijän kannattaa kuulua 
siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee oman 
alan työehtosopimuksen. Vain liiton jäsenenä 
saat tietoa, tukea, turvaa ja muita jäsenetuja.

Jokaisen elintarvikealan työntekijän etu on, 
että kaikki työpaikalla kuuluvat oman alan am-
mattiliittoon. Sinä olet paras henkilö suositte-
lemaan työkaverillesi liiton jäsenyyttä. Puhu 
siis SEL:n jäsenyydestä työkavereidesi kanssa 
ja huolehdithan, että hekin kuuluvat liittoon.

– Kiitos, kun suosittelet liiton jäsenyyttä työ-
kaverillesi. Mitä useampi elintarvikealan työn-
tekijä on SEL:n jäsen, sitä enemmän liitolla on 
voimaa neuvotella palkoista ja muista työeh-
doista työnantajien kanssa, SEL:n järjestötoi-

Kuulutsä muuten liittoon?

150 euron kylpylähotelli- 
lahjakortteja jaossa

Työntekijän  
sormi vammautui, 
työnantajalle sakotsEl:n jäsEnhankintaviikot näky vät  elintarvikealan työpaikoilla 1.–30.11.2021 tee-

malla ”Mitä enemmän meitä on, sitä parempia työehtoja voimme vaatia”.
Tavoitteena on, että SEL:n luottamusmiehet tarjoavat marraskuussa työpaikoilla liiton 

jäsenyyttä henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle, joka ei vielä ole SEL:n jäsen, SEL:n 
järjestöpäällikkö Pekka Närhinen kertoo.

Jäsenhankinnan vauhdittamiseksi SEL arpoo kaikkien ajalla 1.9.–30.11.2021 SEL:n jä-
seneksi liittyneiden uusien jäsenten ja heidät jäseneksi hankkineiden kesken kymme-
nen 150 euron kylpylähotellilahjakorttia. Lahjakortin voittaja saa valita mihin hotelliin 
hän haluaa lahjakortin.

Uudet jäsenet osallistuvat lahjakorttien arvontaan automaattisesti. Jäsenhankkija 
osallistuu arvontaan ja saa lisäksi S-ryhmän 20 euron lahjakortin vain, jos hänen nimen-
sä on lisätty uuden jäsenen sähköisen liittymislomakkeen suosittelija-kohtaan. Paperi-
lomakkeessa, jossa kohtaa ei ole, suosittelijan nimi kirjoitetaan lomakkeen yläreunaan. 
Tietoa ei voi ilmoittaa jälkikäteen. Yhdellä uudella jäsenellä voi olla vain yksi suosittelija.

Lahjakortti on saajalleen veronalaista tuloa. Liitto ilmoittaa lahjakortin voittajan ni-
men verottajalle ja lahjakortin arvo näkyy saajan tulona sen vuoden verotuksessa. 

www.selry.fi/materiaalitilaukset
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Nenäpäivällä autetaan jälleen maailman lapsia 

s
EL on lahjoittanut tänäkin vuonna 
Nenäpäivä-keräykseen 1500 eu-
roa ja haastaa liiton ammattiosas-
tot, yhteistyökumppanit MTK:n 

ja ETL:n sekä kaikki maataloustuottajat ja 
elintarvikealan yritykset mukaan keräyk-
seen sopivaksi katsomallaan summalla.

Nenäpäivällä autetaan maailman köyhiä 
lapsia Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Ameri-
kassa.

Yksi Nenäpäivän takana olevista järjes-
töistä on Suomen Ammattiliittojen Soli-
daarisuuskeskus SASK, jonka kautta lahjoi-
tuksilla autetaan köyhiä perheitä ja lapsia 
parantamalla kotiapulaisten työ- ja elin-
olosuhteita sekä oikeuksia Mosambikissa, 
Indonesiassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Jo pienellä lahjoituksella tehdään paljon 
hyvää, esimerkiksi 20 eurolla lahjoitat lu-
kutaidon yhdelle lapselle tai 20 000 litraa 
puhdasta vettä lapsille. Nenäpäivällä kerät-
tiin viime vuonna maailman lasten hyväksi 
huikeat yli 3,5 miljoonaa euroa.

Yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat tehdä 
lahjoituksia osoitteessa www.nenapaiva.fi/
lahjoita. 

Nenäpäivän suora lähetys Yle TV1:llä ja Yle 
Areenassa perjantaina 12.11.2021 kello 19 al-
kaen.

sEl:n liit tohallitus on kutsunut koollE 

liiton 21. sääntömääräisen edustajakokouksen, 
joka järjestetään 20.–22.5.2022 Holiday Club 
Saimaalla Lappeenrannassa.

Edustajakokous on SEL:n ylin päättävä elin, 
joka kokoontuu joka viides vuosi. Edustajako-
kouksessa asioista päättävät äänivaltaiset koko-
usedustajat, jotka SEL:n jäsenet valitsevat kes-
kuudestaan vaaleilla 3.1.–6.2.2022.

SEL:n liittohallitus nimitti syyskuun koko-
uksessaan kaksi edustajakokousta valmistele-
vaa työryhmää, toimintaohjelmatyöryhmän ja 
sääntötyöryhmän. Keskusvaalilautakunnan liit-
tohallitus valitsi jo elokuussa.

Toimintaohjelmatyöryhmä valmistelee liitto-
hallitukselle edustajakokouksessa hyväksyttä-
vän SEL:n toimintaohjelman seuraavalle edus-
tajakokouskaudelle vuosiksi 2022–2027. Toi-
mintaohjelmassa päätetään liiton toiminnan ja 
talouden suuntaviivoista.

Toimintaohjelmatyöryhmään valittiin Ma-
rika Hiittenkallio, Juha-Pekka Hölkki, Ve-
li-Matti Jussinniemi, Sami Nuutinen, Nina 

Palttala, Tuomo Tikkanen sekä puheenjohta-
jaksi Maiju Ollinen.

Sääntötyöryhmä valmistelee liittohallituk-
selle edustajakokoukselle esitettävät muutok-
set SEL:n, aluejärjestöjen ja ammattiosastojen 
sääntöihin. Sääntötyöryhmään valittiin Har-
ri Lantto, Lauri Lehtinen, Päivi Lempinen, 
Jenna Markkanen, Pasi Mäkinen, Harri Pu-
hakka ja Topi Ryynänen, joka toimii puheen-
johtajana.

Keskusvaalilautakunnan varsinaiset jäsenet 
ovat Pentti Aaltovirta, Veli-Matti Kuntonen, 
Henri Lindholm, Pekka Närhinen, Asko Pel-
tola ja Lea Väänänen. Heidän varajäsenensä 
ovat Jukka Nissinen, Veijo Tiihonen, Jussi 
Mikkola, Ari Tamminen, Jouni Autio ja Jaa-
na Kanto.

SEL:n sääntöjen mukaan edustajakokous 
päättää liiton toiminnan ja talouden suuntavii-
voista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Lisäksi 
edustajakokous valitsee liittovaltuuston, liitto-
hallituksen ja liittopuheenjohtajan sekä päättää 
sääntömuutoksista. 

Edustajakokouksen  
valmistelut käynnissä

pirkanmaan käräjäoikEus tuomitsi  syyskuussa 
elintarvikealan yrityksen 15 000 euron suuruiseen 
yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta ja sen kaksi 
työnjohtajaa 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työ-
turvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Työtapaturma sattui, kun työntekijä oli kesällä 2019 
purkanut elintarvikelinjalle pahvilaatikoista synty-
nyttä sumaa. Käynnissä ollut pakkauslinjan kuljetin 
nappasi työntekijän sormesta kiinni niin, että hänen 
vasemman kätensä pikkusormi ja nimetön kiilautui-
vat kuljettimen ja kahden kuljettimen rajakohdassa 
olleen metallisen ylityskapulan väliin.

Käräjäoikeus totesi, että nielu oli kuljettimen nor-
maalin käytön aikana helposti havaittavissa ja työnan-
taja oli laiminlyönyt velvollisuutensa tunnistaa nielun 
muodostama vaara.

Työsuojeluviranomainen korostaa, että työnanta-
jan velvollisuus selvittää ja arvioida koneiden turval-
lisuutta sekä määräysten mukaisuutta jatkuu koko 
koneen elinkaaren ajan. Työntekijän velvollisuus il-
moittaa koneissa tai työolosuhteissa havaitsemistaan 
puutteista ei vähennä tai poista työnantajan vaarojen 
selvittämisvelvollisuutta, kuten ei myöskään se, että 
tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ei ole aiemmin 
ollut koneella.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimai-
seksi, sillä osapuolet eivät ilmoittaneet tyytymättö-
myyttään tuomioon. 

mitsija Minttu Sillanpää sanoo.
Videon on tehnyt Tuotantoyhtiö Vimma Oy ja 

sen voi katsoa SEL:n verkkosivuilta tai YouTube-
kanavalta. 

SEL:n aluetoimistoilla kakkukahvit

Oletko 
ehdolla 
aluevaaleissa?

sEl:n aluEtoimistot avaavat ovEnsa koronatauon jälkEEn  ja tarjoavat sen kun-
niaksi kakkukahvit jäsenille maanantaina 1.11.2021 kello 13-15.30. SEL:n Etelä-Suomen 
aluetoimistolla Helsingissä kakkukahvit ovat tarjolla iltapäivän lisäksi myös aamupäiväl-
lä kello 9-11.30. Tervetuloa! 

www.selry.fi/aluetoimistot

jos olEt Ehdoll a aluEvaalEissa,  ilmoita 
tietosi liittoon. SEL:n verkkosivuilla julkais-
taan kaikkien aluevaaleissa ehdokkaana ole-
vien SEL:n jäsenten tiedot maksutta.

Ilmoita meille nimesi, hyvinvointialueesi, 
ammattisi, ay-luottamustehtäväsi, puolueesi 
tai valitsijayhdistyksesi nimi sekä verkkosi-
vujesi ja Facebook-sivusi osoitteet.

Lähetä tietosi ja painokelpoinen kasvo-
kuvasi, mielellään virallinen ehdokaskuva-
si, kuvatiedostona mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään 20.12.2021 osoitteeseen  
erja.ekman@selry.fi.

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hy-
vinvointialueiden valtuustoihin. Vaalipäivä 
on sunnuntaina 23.1.2022 ja ennakkoon voi 
äänestää Suomessa 12.-18.1.2022. Puoluei-
den on jätettävä ehdokaslistat viimeistään 
14.12.2021. Jos olet kiinnostunut ehdokkuu-
desta aluevaaleissa, vertaile puolueita ja ole 
yhteydessä valitsemasi puolueen oman alu-
eesi vaalivastaaviin mahdollisimman pikai-
sesti. 
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Mikä työhuonekunta on 
ja mitä se tekee?

Työhuonekunnan muodostavat elintarvikealan työpaikalla työskentelevät SEL:n ammattiosaston 
jäsenet. Selvitimme, miten työhuonekunta toimii ja mitä tehtäviä sillä on.

s
EL:n toiminnassa on neljä tasoa: en-
simmäisenä on lähinnä jäsentä ole-
va omalla työpaikalla toimiva työ-
huonekunta, toisena ammattiosas-
to, kolmantena aluejärjestö, jonka 

muodostavat alueen ammattiosastot sekä nel-
jäntenä valtakunnallinen liitto, jonka jäseniä 
ammattiosastot ovat.

Vuonna 2017 SEL:n edustajakokouksessa, 
joka on viiden vuoden välein kokoontuva liiton 
ylin päättävä elin, hyväksyttiin SEL:lle strategia 

ja toimintaohjelma vuosille 2017-2022. Toimin-
taohjelmassa määriteltiin jokaiselle neljälle toi-
minnan tasolle omat tehtävät, jotta yhteiset ta-
voitteet saavutetaan.

Liiton tärkeimpien tavoitteiden kärjessä ovat 
luonnollisesti elintarvikealan työntekijöiden 
palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen 
parantaminen. Työhuonekuntien rooli on sen 
edistämisessä ensiarvoisen tärkeä.

Toimintaohjelmassa määriteltiin rohkeas-
ti työhuonekuntien tehtävät, vaikka tiedossa 

Työhuonekunta siis edustaa työpaikan jäseniä työnantajan ja työn-
tekijöiden välisissä asioissa. Käytännössä työhuonekunta järjestää 
kokouksia ja neuvottelee työnantajan kanssa toimintapiiriinsä kuu-
luvista asioista. Se myös harjoittaa koulutus- ja tiedotustoimintaa 
yhteistyössä ammattiosaston kanssa, edustaa ammattiosastoa työ-
paikalla sekä pitää yhteyttä ammattiosastoon edustajiensa kautta.

Työhuonekunnan idea on, että liittoon kuuluvat työntekijät voivat 
keskustella keskenään työpaikan asioista ja vaihtaa mielipiteitä. Työ-
huonekunnassa voidaan esimerkiksi päättää, miten työnantajan esi-
tyksiin suhtaudutaan tai mitä parannuksia vaaditaan työnantajalta 
työehtoihin ja työoloihin.

Toimiva työhuonekunta on työpaikan luottamusmiehelle todella 
arvokas asia. Kun työnantaja esittää neuvotteluissa luottamusmie-
helle jotain, hänen ei tarvitse tehdä yksin päätöstä kaikkien puolesta. 
Luottamusmies voi viedä asian työhuonekuntaan keskusteltavaksi, 
jolloin kaikki jäsenet voivat kertoa oman mielipiteensä. Tarvittaessa 
työhuonekunnassa myös äänestetään asioista.

Työhuonekunnan puheenjohtajana toimii pääluottamusmies, 
joka kutsuu työhuonekunnan kokoukset koolle ammattiosaston 
syyskokouksen päättämällä tavalla silloin kun on käsiteltäviä asioita 
tai kun enemmistö työhuonekunnan jäsenistä sitä esittää.

Vuosikokous pidetään tammikuun tai helmikuun aikana. Työhuo-
nekunnan vuosikokouksessa valitaan työhuonekunnan toimikunta, 
johon kuuluvat pääluottamusmies puheenjohtajana, työsuojeluval-
tuutettu, jos hän on liiton jäsen sekä tarvittava määrä muita jäseniä. 
Vuosikokouksessa päätetään myös jäsenten esittämistä asioista. Pää-
töksistä kerrotaan ammattiosaston kokoukselle.

Koska työhuonekunta toimii ammattiosaston alaisuudessa, sen 
on kaikessa toiminnassaan toimittava yhteisymmärryksessä ammat-
tiosaston kanssa ja noudatettava ammattiosaston päätöksiä. Esimer-
kiksi työhuonekunnan säännöt vahvistaa ammattiosaston kokous. 
Työhuonekuntien mallisäännöistä ja niiden muuttamisesta päättää 
puolestaan SEL:n liittovaltuusto.

Jos työhuonekunta lopettaa toimintansa, sen mahdollinen omai-
suus jää mallisääntöjen mukaan ammattiosastolle.

TyÖpaikaLLa saa kokoonTua

SEL:n ja ETL:n välisissä työehtosopimuksissa on sovittu, millä eh-
doilla työntekijät voivat järjestää työhuonekunnan kokouksen työ-
paikalla.

Työehtosopimusten mukaan liiton rekisteröidyllä alayhdistyksellä 
ja sen työpaikalla olevalla osastolla, työhuonekunnalla tai vastaaval-
la on mahdollisuus työajan ulkopuolella eli ennen työajan alkamista, 
ruokailutauolla tai välittömästi työajan päätyttyä sekä erikseen sovit-
taessa myös viikkolepoon kuuluvana aikana järjestää kokouksia työ-
paikan työsuhteita koskevista kysymyksistä seuraavin edellytyksin:
1. kokouksEn pidosta t yöpaikall a on sovittava työnantajan 
kanssa, jos mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
2. t yönantaja osoit taa kokouspaikan, joka on joko työpaikal-
la tai työpaikan läheisyydessä työnantajan hallinnassa oleva, tarkoi-
tukseen soveltuva paikka. Ellei tällaista paikkaa ole, on kysymykses-
tä tarvittaessa neuvoteltava tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytä-
miseksi. Kokouspaikkaa valittaessa on huomiota kiinnitettävä muun 
muassa siihen, että työturvallisuudesta, työhygieniasta ja paloturval-
lisuudesta annettuja määräyksiä voidaan noudattaa ja että kokous ei 
häiritse työnantajan liiketoimintaa ja tuotantoa.
3. pidEt tävän kokouksEn järjEst yksEstä  ja kokoustilojen siis-
teydestä vastaavat kokoustilojen varauksen tehnyt järjestö ja järjes-
täjä. Järjestön luottamushenkilöiden tulee olla kokouksessa paikalla.
4. kokouksEn järjEstäjill ä on myös oikEus kutsua kokouk-
seen työehtosopimuksen osapuolena olevan liiton ja sen alayhdis-
tyksen sekä asianomaisten keskusjärjestöjen edustajia. 

oli, että monella työpaikalla työhuonekunta ei 
käytännössä toimi muulloin kuin kriisitilanteis-
sa, esimerkiksi silloin kun työnantaja ilmoittaa 
aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka voi-
vat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin.

SEL:n työhuonekunnan mallisääntöjen mukaan 
työpaikan SEL:n ammattiosaston jäsenet muodos-
tavat työhuonekunnan. Työhuonekunta toimii 
ammattiosaston rekisteröimättömänä alaosasto-
na, jonka tehtävä on edistää ja valvoa palkka- ja 
muita työehtoja sekä työsuojelua työpaikalla.

Teksti Karoliina Öystilä
kuva Kaisa Penttilä

Työhuonekunnan tehtävät
1. eLinTarVikeaLan TyÖnTekijÖiden paLkka- ja  
    Muiden TyÖeHTojen paranTaMinen

 » Valvoo, että lakia ja työehtosopimusta noudatetaan

 » neuvottelee paikallisia sopimuksia (yli työehtosopimuksen 
vähimmäisehtojen)

 » ylläpitää ja lisää yhteishenkeä sekä vahvistaa yhteisrintamaa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi

 » Tarjoaa jokaiselle työntekijälle liiton jäsenyyttä, myös epätyypillisissä 
työsuhteissa oleville

 » kannustaa kaikkia kertomaan liitosta ja suosittelemaan jäsenyyttä 
työkavereilleen

 » Seuraa, ettei työssäoppijoita ja muuta ilmaistyövoimaa käytetä 
korvaavana työvoimana

2. eLinTarVikeaLan TyÖnTekijÖiden TyÖoLojen  
 paranTaMinen

 » Valvoo, että työpaikalla noudatetaan lakia, työehtosopimusta ja muita 
sopimuksia

 » kerää epäkohtia ja parantaa työoloja aktiivisesti kehittämällä ja 
sopimalla työpaikalla

 » huolehtii, että perehdyttämisessä ja työnopastuksessa huomioidaan 
työympäristöasiat

 » huolehtii, että työpaikalla on ikäohjelma

3.  järjesTäyTyMisasTeen nosTaMinen  
 eLinTarVikeaLan TyÖpaikoiLLa

 » aktivoi työhuonekunnan toimintaa työpaikalla

 » kertoo työpaikalla liiton toiminnasta sekä järjestäytymisen merkityksestä

 » Tekee luottamusmiehistä ja työsuojeluhenkilöistä näkyviä hahmoja 
työpaikalla

 » Tarjoaa jokaiselle työntekijälle liiton jäsenyyttä, myös epätyypillisissä 
työsuhteissa oleville, ml. kesätyöntekijöille

 » kannustaa kaikkia kertomaan liitosta ja suosittelemaan jäsenyyttä 
työkavereilleen

4. epäTyypiLLisTen TyÖsuHTeiden Määrän  
 VäHenTäMinen eLinTarVikeaLaLLa

 » Valvoo, että lakia ja työehtosopimusta noudatetaan

 » neuvottelee työnantajan kanssa sopimuksia, joilla rajoitetaan 
epätyypillisten työsuhteiden käyttöä

 » Tiedottaa työpaikalla epätyypillisten työsuhteiden ongelmista ja 
niiden pitkän aikavälin vaikutuksista myös vakituiselle ja kokoaikaiselle 
henkilöstölle

 » pyrkii vaikuttamaan työnantajan asenteisiin

 » huolehtii, että työpaikan järjestäytymisaste on korkea ja että kaikille 
tarjotaan jäsenyyttä, myös epätyypillisissä työsuhteissa oleville

5. koTiMaisTen eLinTarVikkeiden ja aLan  
 TyÖpaikkojen puoLesTa ToiMiMinen

 » Tiedottaa työpaikalla kotimaisten elintarvikkeiden suosimisen 
merkityksestä alan työllisyyteen

 » kannustaa jäseniä arvostamaan omaa työtänsä ja suosimaan kotimaisia 
elintarvikkeita

6. ansiosidonnaisen TyÖTTÖMyysTurVan ja  
 TyÖTTÖMyyskassajärjesTeLMän puoLusTaMinen

 » järjestää yhteistyössä aluetoimiston kanssa työpaikalla 
työttömyysturvainfon lomautus- ja irtisanomistilanteissa

7ajankohTaiSTaSuomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja

 kuvassa Työhuonekunta edustaa työpaikalla liiton jäseniä ja neuvottelee työnantajan kanssa. Työhuonekunnan puheenjohtajana toimii pääluottamusmies.
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Elintarvikealan työntekijöiden  
palkat nousivat, mutta ero teollisuuden 

keskiansioon kasvoi viime vuonna
Elintarvikealan työntekijä tienasi viime vuonna keskimäärin 17,38 euroa tunnissa.  

Elintarvikealan palkat nousivat 1,3 prosenttia, mutta ero muuhun teollisuuteen verrattuna kasvoi.

E
lintarvikealan työntekijöiden palkkojen 
nousuvauhti kiihtyi vuonna 2020 0,4 
prosentista 1,3 prosenttiin. Vaikka suh-
teellinen nousu on huomattava, tarkoit-

taa muutos pidemmällä aikajaksolla lähinnä pa-
luuta normaaliin ansiokehitykseen.

Elintarvikealan työntekijöiden palkkojen ero 
suhteessa muun teollisuuden keskiansioihin 
kasvoi 3,2 prosenttiin vuonna 2020. Teollisuuden 
työntekijöiden keskimääräinen palkka oli viime 
vuonna 17,97 euroa tunnilta, kun elintarvikealan 
työntekijöiden keskiansio oli 17,38 euroa tun-
nissa. Palkkojen erotus kasvoi viime vuonna 0,4 
prosenttia kahden vuoden takaisesta.

– Tilastoihin liittyy aina epävarmuutta, SEL:n 
palkkasihteeri Ari Huuki kommentoi ja kiinnit-
tää vuoden 2020 palkkatilastossa huomiota eri-
tyisesti leipomoalan työntekijämäärän laskuun.

Syyksi laskuun Huuki arvioi muun muassa 
myymälä- ja kahvilaleipomoiden pyrkimystä 
siirtyä SEL:n leipomoalan työehtosopimuksesta 
PAMin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palve-
luiden työehtosopimukseen.

Jos tilastoon ei suhtautuisi terveellä kriitti-
syydellä, leipomoalan palkkakehitys näyttäisi 
varsin positiiviselta. Leipomoalalla tärkeä huo-
mioon otettava tekijä on kuitenkin lisien suuri 
osuus palkanmuodostuksessa. Leipomoalalla li-
sien osuus kokonaisansioista on jopa viidennes, 
kun muilla SEL:n sopimusaloilla liikutaan 10 
prosentin tuntumassa.

Teksti Eetu Kinnunen
kuva Hanna Hirvonen

 kuvassa Läheisen kuolemasta seuraava suru koskettaa joka vuosi tuhansia työntekijöitä ja työyhteisöjä. arkistokuva, ei liity juttuun.

Palkkatilastoja ei pidä niellä purematta. Ne 
eivät kerro koko totuutta, sillä elintarvikealan 
luvut perustuvat pelkästään Elintarviketeolli-
suusliitto ETL:n jäsenyritysten Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:lle ilmoittamiin työntekijöiden 
palkkatietoihin, jotka EK kerää palkkatilastoiksi.

– Nämä tilastot perustuvat aina siihen, mitä 
työnantajat ilmoittavat ja yhdenkin ison työnan-
tajan poisjäänti voi heilauttaa keskiarvoa, Huuki 
muistuttaa.

eLinTarVikeaLa MieHisTyy – 

paLkkaeroT enTiseLLään

Aiemmin usein naisvaltaisena pidetty elintar-
vikeala on ainakin palkkatilastojen valossa yhä 
miehisempi. Uusimman palkkatilaston mukaan 
miesten osuus alan työntekijöiden määrästä on 
selkeästi yli puolet. Palkkasihteeri Huukin mu-
kaan taustalla saattaa olla automaation lisäänty-
minen erityisesti tuotteiden pakkausvaiheessa.

– Pakkaamotyöt ovat olleet perinteisesti nais-
valtaisia ja käsin tehtävän pakkaamisen määrä 
vähenee jatkuvasti.

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat kaikilla 
SEL:n sopimusaloilla pysyneet entisellään. Mie-
het tienaavat selvästi naisia paremmin, vaikka 
elintarvikealalla maksetaan samasta työstä sa-
maa palkka sukupuolesta riippumatta.

Selitystä sitkeille palkkaeroille Huuki hakee 
työtehtävien eriytymisestä sukupuolen mukaan. 
Vaikka moniin aiemmin fyysisesti raskaisiin työ-
vaiheisiin saadaan nykyisin apua koneista ja tek-
niikasta, asenteet ja työnjako työpaikoilla ovat 
vakiintuneita.

Palkkaeroja voi olla vaikea saada katoamaan 
muuten kuin monipuolistamalla työnkuvia ja 
muuttamalla asenteita siitä, kuka mitäkin työtä 
voi tehdä.

Elintarvikealalla suurimmat keskiansiot työn-
tekijöille maksetaan panimoalalla ja pienimmät 
meijerialalla. 

Vuodenvaihteen työajat ja palkat

lEipomoala

Työaika ja palkka
Itsenäisyyspäiväviikon säännöllinen työaika on 
32 tuntia.
Itsenäisyyspäivänä on mahdollista teettää työtä 
työntekijän suostumuksella. 
Itsenäisyyspäivänä työtä tekevälle maksetaan 
kuukausipalkan lisäksi:
	 •	peruspalkka
	 •	100	%:n	pyhätyökorvaus
	 •	viikkoylityökorvaus
Jouluviikon säännöllinen työaika on 32 tuntia.
Jouluaatto on vapaapäivä. 
Mikäli jouluaattona kuitenkin tehdään työtä, 
maksetaan siitä kuukausipalkan lisäksi: 
	 •	peruspalkka
	 •	aattolisä	100	%
	 •	vastaava	palkallinen	vapaa-aika	
	 •	ennen	kello	06.00	tehdystä	työstä	 
	 yötyökorvaus	100	%

I ja II-joulupäivänä on mahdollista teettää työtä 
työntekijän suostumuksella. Edellä mainittuina 
päivinä työtä tekevälle maksetaan kuukausipal-
kan lisäksi:
	 •	peruspalkka
	 •	100	%:n	pyhätyökorvaus
	 •	viikkoylityökorvaus
Uudenvuodenpäiväviikon säännöllinen työaika 
on 40 tuntia.
Uudenvuodenpäivänä on mahdollista teettää 
työtä työntekijän suostumuksella. Edellä mainit-
tuina päivinä työtä tekevälle maksetaan kuukau-
sipalkan lisäksi: 
	 •	peruspalkka
	 •	100	%:n	pyhätyökorvaus
	 •	viikkoylityökorvaus
Loppiaisviikon säännöllinen työaika on 32 
tuntia.
Loppiaisena on mahdollista teettää työtä 
työntekijän suostumuksella. Edellä mainittuina 
päivinä työtä tekevälle maksetaan kuukausipal-
kan lisäksi: 
	 •	peruspalkka
	 •	100	%:n	pyhätyökorvaus
	 •	viikkoylityökorvaus

Työaika ja palkka 35 tunnin  
viikkotyöjärjestelmässä
Itsenäisyyspäiväviikon säännöllinen työaika 
on 28 tuntia. Viikoittaisen säännöllisen työajan 
ylittyessä maksetaan lisätyökorvauksena yksin-
kertainen tuntipalkka tunneilta 28-32.
Jouluaatto- ja I ja II joulupäiväviikon työaika 
on 28 tuntia. Viikoittaisen säännöllisen työajan 
ylittyessä maksetaan lisätyökorvauksena yksin-

ElintarvikEal an kEskituntiansio vErrat tuna tEollisuutEEn 2015–2020
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         n SEL 16,55 16,57 16,78 17,09 17,16 17,38

         n Teollisuus 17,11 17,17 17,11 17,45 17,67 17,97

         n Jäljessä % 3,38 2,98 1,98 2,09 2,92 2,96

kertainen tuntipalkka tunneilta 28-32.
Uudenvuodenpäiväviikon säännöllinen työaika 
on 35 tuntia. Viikoittaisen säännöllisen työajan 
ylittyessä maksetaan lisätyökorvauksena yksin-
kertainen tuntipalkka tunneilta 35-40.
Loppiaisviikon säännöllinen työaika on 28 tun-
tia. Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittyessä 
maksetaan lisätyökorvauksena yksinkertainen 
tuntipalkka tunneilta 28-32.
Jouluaatto on vapaapäivä. Mikäli jouluaattona 
kuitenkin tehdään työtä, maksetaan siitä  
kuukausipalkan lisäksi:
	 •	peruspalkka
	 •	aattolisä	100	%
	 •	vastaava	palkallinen	vapaa-aika	
	 •	ennen	klo	06.00	tehdystä	työstä	 
	 	 yötyökorvaus	100	%
Itsenäisyyspäivänä, I- ja II-joulupäivänä, 
uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena on mah-
dollista teettää työtä työntekijän suostumuksella. 
Edellä mainittuina päivinä työtä tekevälle makse-
taan kuukausipalkan lisäksi: 
	 •	peruspalkka
	 •	100	%:n	pyhätyökorvaus
	 •	viikkoylityökorvaus

mEijEriala

Työaika ja palkka
Itsenäisyyspäivä lyhentää jakson työaikaa 8 
tunnilla.
Jouluaatto lyhentää jakson työaikaa 8 tunnilla.
Mikäli jouluaatto on merkitty työtuntijärjes-
telmän mukaiseksi työpäiväksi, maksetaan 
siitä	50	%:lla	korotettua	palkkaa	kello	16.00	
saakka	ja	kello	16.00	jälkeen	200	%:lla	korotettua	
palkkaa.
Mikäli jouluaatto on merkitty työntekijän 
vapaapäiväksi, mutta hän suostuu tulemaan 
työhön, maksetaan vapaapäiväkorvauksena 100 
%:lla	korotettua	palkkaa.
I ja II-joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan 
suurjuhlapyhäkorvauksena	200	%:lla	korotettua	
palkkaa.
Uudenvuodenpäiväviikon työaika on 40 tuntia.
Uudenvuodenpäivältä maksetaan pyhätyökor- 
vauksena	100	%:lla	korotettua	palkkaa.
Mikäli uudenvuodenpäivä on merkitty 
työntekijän vapaapäiväksi, mutta hän suostuu 
tulemaan	työhön,	maksetaan	lisäksi	50	%:n	
vapaapäiväkorvaus.
Loppiainen lyhentää jakson työaikaa 8 tunnilla.
Loppiaisena tehdystä työstä maksetaan suurjuh-
lapyhäkorvauksena	200%:lla	korotettua	palkkaa.	
Korvaus pysyy samana, kun loppiainen on työ-
tuntijärjestelmän mukainen vapaapäivä, mutta 
työntekijä suostuu tulemaan työhön.

liha-ala

tEollisuus ja panimo

Työaika ja palkka
Itsenäisyyspäiväviikon säännöllinen työaika on  
32 tuntia.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka lain mu-
kaan niille, joiden työsuhde ennen itsenäisyys-
päivää on ollut voimassa kuuden (6) päivän ajan.
Työehtosopimuksen § 25 (liha-ala) ja työeh-
tosopimuksen § 27 (teollisuus ja panimo) mu-
kaan arkipyhäkorvaus maksetaan vapaapäiväk-
si sattuvalta itsenäisyyspäivältä sekä silloin, kun 
työntekijällä ei ole sairaudesta tai tapaturmasta 
johtuvan työkyvyttömyytensä vuoksi oikeutta 
lainmukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan. 
Itsenäisyyspäivältä maksetaan arkipyhäkorvaus 
niille työntekijöille, joiden työsuhde ko. arkipy-
hää edeltäneen kuuden kuukauden ajanjaksolla 
on kestänyt kolme (3) kuukautta.
Jouluviikon säännöllinen työaika on 32 tuntia.
Jouluaatolta ja I ja II -joulupäivältä maksetaan 
arkipyhäkorvaus niille työntekijöille, joiden 
työsuhde ennen arkipyhää on jatkunut kolme (3) 
kuukautta.
Uudenvuodenpäiväviikon säännöllinen työaika 
on 40 tuntia.
Uudenvuodenpäivältä maksetaan arkipyhäkor-
vaus niille työntekijöille, joiden työsuhde ennen 
arkipyhää on jatkunut kolme (3) kuukautta.
Loppiaisviikon säännöllinen työaika on 32 
tuntia. Lopiaisen ollessa muuna arkipäivänä kuin 
lauantaina maksetaan arkipyhäkorvaus niille 
työntekijöille, joiden työsuhde ennen arkipyhää 
on jatkunut kolme (3) kuukautta.

Arkipyhäkorvaukset
Arkipyhäkorvauksen saamisen edellytyksenä 
on, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mu-
kaisesti työssä ennen ja jälkeen arkipyhän.
Arkipyhäkorvaus maksetaan myös, jos työn-
tekijä on ollut poissa työstä työnantajan luvan 
perusteella.
Arkipyhäkorvaus maksetaan myös arkipyhä-
nä työssä olevalle työntekijälle, yli-, pyhätyö-, ja 
suurjuhlapyhäkorvausten lisäksi. kuvassa kaisa komppa letittää pullapitkoa  

F.k. Truben leipomossa kuopiossa. kuvituskuva.
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Työsuojeluvaltuutettu on 
työntekijöiden hyvinvoinnin puolella

Liian monelta työpaikalta puuttuu työsuojeluvaltuutettu, vaikka laki edellyttää, että 
jokaisella työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava 

työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valinnat kannattaa hoitaa kuntoon, sillä kyse on 
viime kädessä siitä, ettei työ vie kenenkään terveyttä tai henkeä.

j
enna Markkanen on toiminut 
Helsingissä sijaitsevan Meiran 
maustetehtaan ja kahvipaahti-
mon työntekijöiden työsuojelu-
valtuutettuna vuodesta 2016 läh-

tien.
– Halusin työsuojeluvaltuutetuksi, koska 

tarvitsin uusia haasteita. Olin siihen aikaan 
jopa hieman turhautunut omaan työhöni ja 
koin, että viihtyäkseni töissä paremmin tar-
vitsin jotain uusia näkökulmia, Markkanen 
muistelee.

Ja haasteita ja uusia asioita työsuojeluval-
tuutetun luottamustehtävä on Markkaselle 
tuonutkin:

– Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu 
asioita, jotka eivät ole helppoja ja joskus pitää 
tehdä asioita, jotka eivät ole miellyttäviä. Ne 
ovat haastavia paikkoja, mutta onneksi kiitos-
takin saa, ainakin silloin tällöin ja se on ihan 
parasta.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan 
työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa, 
jota tehdään työnantajan kanssa.

– Suomeksi sanottuna se tarkoittaa, että 
työsuojeluvaltuutettu valvoo yhdessä työnan-
tajan kanssa, että asiat työpaikalla menevät 
lain mukaan ja että työntekijä lähtee hyvin-
voivana ja terveenä töistä kotiin.

Työsuojelu on enemmän kuin pelkästään 
koneturvallisuudesta huolehtimista. Siihen 
liittyy fyysisen hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den lisäksi myös työntekijöiden henkinen hy-
vinvointi.

– Helpompaa on tietysti pitää huoli siitä, 
että koneet ovat turvallisia käyttää ja että ih-
misillä on tarvittavat suojavarusteet kuin esi-
merkiksi puuttua kiusaamistapauksiin. Mut-
ta yhtä kaikki, niin kiusaamis- kuin syrjintä-
tapaukset on työsuojeluvaltuutetun pyrittävä 
yhdessä työnantajan kanssa ratkaisemaan, 
Markkanen toteaa.

Korona-aika on tuonut oman lisänsä työ-
suojeluunkin.

– Meillä esimerkiksi tehdään nyt työpai-
kalla säännöllisesti koronariskien arviointia 
muun riskien arvioinnin lisäksi, Markkanen 
kertoo.

Teksti Minttu Sillanpää
kuva Kai Widell

 kuvassa Työnantaja vastaa työpaikalla työsuojelusta ja työsuojeluvaltuutettu valvoo työntekijöiden etuja.

 kuvassa Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada viikoittain vapautusta työstään tehtävänsä hoitamiseen.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutet-
tua on lain mukaan valittava jokaisella työpai-
kalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähin-
tään 10 työntekijää. Valinnat kannattaa tehdä 
myös pienemmillä työpaikoilla, vaikka laki ei 
sitä edellytä.

Markkanen korostaa, ettei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa olla hyvä työsuojeluval-
tuutettu.

– Se on hyvä ymmärtää, että kukaan ei ole 
hommaan lähtiessään valmis. Matkan varrel-
la oppii valtavasti asioita eikä oppiminen lopu 

koskaan. Liiton järjestämiin koulutuksiin 
kannattaa ehdottomasti osallistua. Niissä 
paitsi oppii paljon uutta, myös tapaa muita 
työsuojeluedustajia, joilta saa vertaistukea 
omaan tekemiseen.

Markkasen mielestä hyvä työsuojeluval-
tuutettu uskaltaa tehdä välillä vaikeitakin asi-
oita, esimerkiksi vaarallisen työn keskeyttä-
minen on päätös, joka ei aina ole helppo.

– Työsuojeluvaltuutetun on hyvä olla so-
siaalinen tyyppi, joka tulee ihmisten kanssa 
toimeen. On myös varauduttava siihen, että 
kaikki eivät tule työsuojeluvaltuutetun kop-
piin puhumaan ongelmista, vaan työsuoje-
luvaltuutetun on itse aktiivisesti kierrettävä 
ympäri tehdasta, juteltava ihmisten kanssa ja 

kyseltävä, miten sinulla menee ja miten asiat 
voisivat olla paremmin.

Lain mukaan työnantaja vastaa työsuoje-
lusta ja tekee viime kädessä päätökset. Työn-
antajan suhtautumisella työsuojeluun onkin 
iso merkitys siihen, miten hyvin työsuojelu-
valtuutettu voi työtään tehdä.

– Meillä Meiralla tilanne on hyvä. Työnan-
taja on kiinnostunut työsuojelusta ja yhteis-
työ toimii hyvin. Olen itse enemmän kuin ha-
lukas jatkamaan työsuojeluvaltuutetun tehtä-
vässä, jos porukat niin haluavat, Markkanen 
sanoo. 

Jutun kuvituksena käytetyt Kai Widellin Meiran 
tehtaalta ottamat kuvat ovat vuodelta 2010.

 

 » Työsuojeluedustajat valitaan vaaleilla elintarvikealan työpaikoilla marras- ja joulukuun aikana

 » nyt valittavien työsuojeluedustajien toimikausi on 1.1.2022-31.12.2023, paikallisesti voidaan 
sopia myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta

 » Lain mukaan jokaiseen työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 
työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, lisäksi jos paikallisesti 
on sovittu, valitaan osaston työsuojeluasiamiehiä ja varatyösuojeluasiamiehiä

 » Valinnat kannattaa tehdä myös pienemmillä työpaikoilla, vaikka laki ei sitä edellytä

 » Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada viikoittain vapautusta työstään tehtävänsä 
hoitamiseen

 » Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen irtisanomissuoja kuin pääluottamusmiehellä

 » Lue ohjeet www.selry.fi/tyosuojeluvaalit ja kysy lisää SEL:n aluetoimistosi aluesihteeriltä

Työsuojeluvaalit elintarvikealan työpaikoilla

Minustako  
työsuojelu- 
valtuutettu?
olEtko kiinnostunut t yösuojElusta ja 
pohtinut, pitäisikö sinun lähteä työpaikallasi 
ehdolle työsuojeluedustajaksi? SAK:n työym-
päristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija An-
ne Mironen vastaa kolmeen kysymykseen.

1. miksi t yöpaikallE kannat taa valita 

t yösuojEluvaltuutEt tu?

– Työsuojeluvaltuutettu tuo esiin työnte-
kijöiden näkemyksiä ja kokemuksia. Hän on 
työnantajan yhteistyökumppani ja hyvin toi-
miva yhteistyö edesauttaa siinä, että työpai-
kalla työturvallisuus on kunnossa ja työnteki-
jät voivat hyvin. Työsuojelussa on kyse laajas-
ta kirjosta asioita työntekijöiden psyykkisestä 
kuormituksesta fyysiseen työterveyteen ja tur-
vallisuuteen. Kaikkiin näihin asioihin työsuo-
jeluvaltuutettu pääsee vaikuttamaan.

– Vähintään 10 työntekijän työpaikoissa 
työntekijöiden on lain mukaan valittava kes-
kuudestaan työsuojeluvaltuutettu. Mikään ei 
kuitenkaan estä sitä, että myös pienemmillä 
työpaikoilla valitaan työsuojeluvaltuutettu ja 
kannustan näin myös tekemään.

2. mitkä ovat t yösuojEluvaltuutEtun 

tEhtävät?

– Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöi-
tä työterveyteen, työturvallisuuteen ja työky-
kyyn liittyvissä asioissa. Työsuojelu on ennen 
muuta yhteistoimintaa, mutta työsuojeluval-
tuutetun oikeuksiin kuuluu myös oma-aloit-
teisesti perehtyä työympäristöön ja työnteki-
jöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin 
asioihin. Työsuojeluvaltuutetun kannattaa olla 
aktiivinen, esittää kehittämisideoita ja ilmoit-
taa työnantajalle havaitsemistaan puutteista. 
Työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus kes-
keyttää vaarallinen työ. Lain mukaan työnan-
taja kuitenkin vastaa viime kädessä siitä, että 
työturvallisuus on työpaikalla kunnossa.

3. miksi juuri minun kannat taisi ryht yä 

t yösuojEluvaltuutEtuksi?

– Työsuojeluvaltuutettuna pääset vaikutta-
maan suoraan siihen, millä tolalla työturvalli-
suuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat työ-
paikallasi ovat. Se on parhaimmillaan antoisa 
ja monipuolinen luottamustehtävä.

– Tehtävän hoitamiseen on tarjolla koulutus-
ta ja työsuojeluvaltuutetulla on lain takaama 
oikeus siihen. Koulutuksia tarjoavat ammatti-
liitot, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslai-
tos. Työnantajan on myös järjestettävä työaikaa 
tehtävän hoitamista varten. 
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Teksti ja kuvat Eetu Kinnunen

Valion tuoteperhe  
laajenee Turengissa

Kulutustottumukset muuttuvat: Valion Turengin tehtaalla suurin  
tuote-erä ovat nykyään Oddlygood-kaurajuomat.

v
alion Turengin tehdas yh-
distyy monen mielessä 
edelleen jäätelöön. Nyky-
ään Valiolta menee Turen-
gissa jäätelötuotantoon 
kuitenkin vain kermaa ja 
jäätelöntuotanto on aidan 

takana Froneri Finlandin omistuksessa.
Valio keskittyy omalla Turengin tuotantolai-

toksellaan UHT-tuotteisiin, äidinmaidonkorvik-
keisiin, lastenruokaan ja kasvipohjaisiin tuottei-
siin. Syöttövalmista äidinmaidonkorviketta Tu-
rengissa on valmistettu vuodesta 1973, eli myös 
tällä tuoteryhmällä on pitkät perinteet.

Muita Turengissa valmistettavia tuotteita ovat 
iskukuumennetut maidot ja maitojuomat ku-
ten kaakaot, maustetut ruokakermat ja valmiit 

kastikkeet. Tuotanto on kasvanut viime vuosina 
merkittävästi, mikä perustuu pitkälti Oddlygood 
ja Oddlygood Barista -tuotenimikkeiden kas-
vuun. Nämä kasvipohjaiset juomat valmistetaan 
kotimaisesta gluteenittomasta kaurasta.

Tehdas pyörii nykyään kolmessa vuorossa 
ympäri vuorokauden myös viikonloppuisin. 
Kasvanut tuotanto on johtanut myös henkilöstö-
määrän kasvuun.

– Vuonna 2020 palkattiin 20 uutta työnteki-
jää, tehtaanjohtaja Pirjo Häkkinen kertoo.

Pääluottamusmies Pasi Mäkisen mukaan 
keskeytymättömässä prosessissa valmistetaan 
nimenomaan kaurajuomaa. Tehtaan 140 työnte-
kijästä puolet on SEL:n meijerialan työehtosopi-
muksen alaisissa töissä. SEL:n järjestäytymisas-
te	on	noin	70	%.

 kuvassa Veli-matti kuntoselle esitellään Turengin Valion kunnossapito-
osastoa. oikealla varatyösuojeluvaltuutettu miia järvinen ja Tero hultamo.

 kuvassa Turengin tehtaalla työsuojelusta ja hygieniasta pidetään hyvää huolta. pääluottamusmies pasi mäkinen ja varatyösuojeluvaltuutettu miia järvinen 
ohjeistavat SEL:n puheenjohtaja Veli-matti kuntosta toimimaan prosessointiosastolla.

 kuvassa Turengissa huoltotöistä vastaa Valion oma kunnossapitoyksikkö. 
mika mutkala tarkastamassa työlistaa. 

 kuvassa Samoilta pakkauslinjoilta virtaa tilausten mukaan kermoja, puuroja 
ja kastikkeita. miia järvinen esittelee vastapakattua kevytkermaa. 

 kuvassa ruskeaa kastiketta matkalla pakkaamoon. 

– Lopuistakin aika moni kuuluu MVL:ään ja 
muihin liittoihin, loimaalaisia täällä ei juuri-
kaan ole, Mäkinen kertoo.

Työnantajan tekemistä tehtävänkuvan muu-
toksista johtuen toimihenkilötehtävien osuus 
on Turengin tehtaalla jatkuvasti kasvanut. Kes-
kusteluyhteys työntekijöiden ja tehtaan johto-
portaan välillä on kuitenkin pääluottamusmie-
hen mukaan hyvä.

– Kyllä se on henkilösuhteista pitkälti kiin-
ni, miten tullaan toimeen, Mäkinen summaa ja 
muistelee, että 10 vuotta sitten Turengissakin oli 
tiukempia neuvonpitoja työpaikan asioista.

– Valionkin muihin toimipaikkoihin verrattu-
na täällä on todella hyvä henki.

Lisää VakiTuisTa ja oMaa TyÖVoiMaa

Sesonkityövoimasta Turengin Valiolla on pyrit-
ty pääsemään eroon kesätyöntekijöitä lukuun 
ottamatta. Osa-aikaisesti töissä ovat vain sai-
rauden takia kevennettyä työviikkoa tekevät ja 
osa-aikaeläkeläiset. Määräaikaisia työntekijöitä 
on parikymmentä. Yleisin määräaikaisuuden 
peruste vuosilomasijaisuuden lisäksi on perhe-

vapaan sijaisuus.
– Hyvistä työntekijöistä on tarpeen pitää kiin-

ni. Uusien löytäminen ei ole mitenkään itses-
tään selvää, tehtaanjohtaja Häkkinen kiteyttää.

Työvoiman saatavuuden lisäksi kyse on myös 
perehdyttämisestä. Nykyinen uuden työnteki-
jän perehdytysaika on kuusi viikkoa. Varatyö-
suojeluvaltuutettu Miia Järvisen mukaan pereh-
dyttämisaikojen pidentämiseen olisi painetta, 
sillä työn osaamisvaatimukset ovat jatkuvasti 
nousseet.

Perehdytettäviä on myös jatkuvasti enem-
män, sillä työvoiman vaihtuvuus on sitouttamis-
yrityksistä huolimatta kasvanut. Aiemmin kes-
kimääräinen työura Valiolla oli noin 20 vuotta, 
nyt moni vaihtaa työpaikkaa paljon herkemmin.

Toistaiseksi perehdyttäminen on kuitenkin 
toiminut ja työtapaturmilta on vältytty. Osittain 
tämä selittyy Järvisen mukaan sillä, että Turen-
kiin on siirtynyt paljon henkilöstöä lakkautetus-
ta Valion Tampereen meijeristä. Muitakin elin-
tarvikealalla aiemmin työskennelleitä on rekry-
toitu Turenkiin, mistä on selkeästi hyötyä.

– Neljän ja kuuden viikon suositusajat pereh-
dytyksessä ovat kyllä riittämättömiä. On kaikki-

en etu, että työhön perehdytetään kunnolla, Jär-
vinen toteaa.

Tehtaalla on palautettu omaksi työksi aiem-
min ulos kilpailutetut kunnossapito- ja siistin-
täpalvelut, eikä työnantajallakaan ole mitään 
halua palata ulkoisiin palveluntuottajiin. Häk-
kisen mukaan, kun työntekijät tuntevat talon ja 
sen käytännöt, työt sujuvat ripeästi ja täyttävät 
korkeat hygienia- ja laatustandardit.

– Tontille ei juuri lisää tuotantotiloja mahdu, 
vähäinen kasvuvara on ylöspäin, Häkkinen sa-
noo.

Ainoa keino vastata tuotteiden kasvaneeseen 
kysyntään onkin pitää tehdas pyörimässä täy-
dellä teholla mahdollisimman vähillä seisokeil-
la. Tässä tehtaan työntekijöillä ja heidän ammat-
titaidollaan on keskeinen merkitys.

Vaikeuksia ja VoiTToja

Aina tilanne ei Turengissakaan ole ollut näin 
valoisa. Tehtaan tuotteita menee Suomen li-
säksi ulkomaille ja Venäjän EU-maille määrää-
mät vastapakotteet iskivät ankarasti tuotantoon 
vuonna 2014.

 kuvassa maidon prosessointilinjoja Turengin 
Valiolla. maitoa ei voi osastolla nähdä, ainoastaan 
haistaa. prosessi on pitkälti automatisoitu, joten 
työntekijöitä osastolla näkee harvakseltaan. 
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Teksti Eetu Kinnunen
kuva Lea Väänänen

Ammattiliitto NNF:n eläkeikäesityksestä tuli Tanskassa laki, kun siihen yhtyivät  
poliittinen vasemmisto, liberaalit ja oikeistopopulistit.

Tanskan elintarviketyöläiset väänsivät 
oikeuden varhaiseen eläköitymiseen

 kuvassa nnF:n edustajakokouksessa syyskuussa vieraili työ- ja tasa-arvoministeri peter hummelgaard 
Thomsen.

t
anskassa elintarviketeollisuus on 
merkittävä vientiteollisuuden toi-
miala ja se näkyy myös alan am-
mattiliittojen vaikutusvallassa. 

Tanskan elintarviketyöläisten liitto NNF on-
nistui ajamaan Tanskassa läpi suomalaisit-
tain työuraeläkkeenä tunnetun ratkaisun, 
jossa ennen 61. ikävuottaan vähintään 42 
vuotta työelämässä olleilla työntekijöillä 
on oikeus muita aikaisempaan eläköitymi-
seen.

Laki astui voimaan tämän vuoden alusta. 
Työuraeläkkeitä on voinut hakea elokuusta 
alkaen ja ensimmäiset uuden lainsäädännön 
mukaiset eläköitymiset tapahtuvat ensi tam-
mikuussa.

Jäsenmäärältään suunnilleen SEL:n ko-
koinen NNF edustaa Tanskassa liha- ja lei-
pomoalan työntekijöitä sekä makeistyönte-
kijöitä. Laaja-alaisempaan teollisuusliittoon 
3F:ään on järjestäytynyt toinen mokoma sii-
pikarjateollisuuden, alkoholivalmistuksen ja 
suoraan alkutuotantoon kytkeytyvän elintar-
viketeollisuuden työntekijöitä.

– Kahteen liittoon jakautumisen taustalla 
ovat historialliset syyt, SEL:n kansainvälises-
tä toiminnasta vastaava liittosihteeri Henri 
Lindholm kertoo.

Edunvalvonnan kysymykset ovat Lind-
holmin mukaan Tanskassa hyvin samankal-
taisia kuin Suomessa. Monet elintarvikealan 
työt ovat fyysisesti raskaita, minkä seurauk-
sena moni työntekijä kuluttaa terveytensä ja 
työkykynsä loppuun ennen virallista eläke-
ikää. Sama ongelma on Suomessakin elin-
tarvikealalla, erityisesti liha-alalla, jolla työs-
kentelee NNF:n jäsenistä noin puolet.

Tanskassakin poliitikot ovat pyrkineet vä-
estön ikääntyessä vahvistamaan julkista ta-
loutta eläkeikää korottamalla huomioimatta 
eri alojen ja ammattiryhmien erityispiirteitä. 
Tanskassa tavoitteena on nostaa eläkeikä 
portaittain 2021 alkaen 65 vuodesta yli 70 
ikävuoteen.

Elintarvikealan työntekijöille tämä tar-
koittaisi keskimäärin 40-50 vuoden työural-
la 13 vuotta eläkkeellä, mikä on seitsemän 
vuotta vähemmän keskivertotanskalaiseen 
verrattuna. Lyhyempää eläkkeelläoloaikaa 
selittää elintarviketyöläisten muita tanska-
laisia alhaisempi eliniänodote. Vastaavasti 
työurat aloitetaan usein hyvin nuorina, 16-17 
-vuotiaina.

yHTä TaVoiTeTTa koHTi

NNF:n edustajakokous päätti vuonna 2016 aset-
taa liiton ainoaksi poliittiseksi vaikuttamis-
tavoitteeksi nyt päättyneelle kokouskaudelle 
työuraeläkkeeseen oikeuttavan lainsäädännön 
aikaansaamisen. Tavoite oli hyvin kunnianhi-
moinen.

– Kyllähän sitä pidettiin silloin ihan epärea-
listisena, Lindholm kuvailee tanskalaiskollegoil-
taan kuulemia julkisessa keskustelussa esiinty-
neitä asenteita.

– Että ettehän te tällaista voi ikinä saada yksin 
läpi.

Tanskalaisten huomion saamiseksi NNF jär-
jesti avoimia jäsentilaisuuksia eri puolilla maata. 
Niihin olivat tervetulleita kaikki aiheesta kiin-
nostuneet, joita tulikin satoja. Eläkekysymys 
kiinnosti elintarvikealan ulkopuolellakin.

Elintarviketyöläiset toimivat suunnannäyttä-
jinä Tanskan ay-liikkeelle, joka asettui tukemaan 
NNF:n kampanjaa. Merkittävä voitto saavutettiin 
vuonna 2018, kun Tanskan sosialidemokraatit 
ottivat aloitteen vaaliohjelmaansa.

Demarit voittivat Tanskan vaalit, mutta kah-
den muun vasemmistopuolueen tuellakaan 
demarihallituksella ei ole enemmistöä valtio-
päivillä. Vähemmistöhallitukset, jotka vaativat 
lakialoitteilleen tukea hallituksen ulkopuolelta 
ovat Tanskassa tyypillisiä.

Julkisen keskustelun ja yleisen mielipiteen 

luoman paineen avulla aloitteen taakse saatiin 
äärioikeistoon kuuluva Tanskan kansanpuolue 
ja kaksi keskustalaista liberaalipuoluetta. Oi-
keiston konservatiivipuolue jäi yksinään vastus-
tamaan aloitetta.

Kun eläkelaki tämän vuoden alussa astui 
voimaan, NNF saattoi juhlia näyttävästi syys-
kuun lopussa edustajakokouksessaan merkit-
tävää voittoaan. Suomesta NNF:n kokoukseen 
osallistuivat SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm 
ja projektipäällikkö Lea Väänänen.

Tanskan sisarliiton työn tulokset voisivat 
Lindholmin mielestä toimia inspiraationa myös 
SEL:n ja laajemmin koko suomalaisen ay-liik-
keen yhteiskuntavaikuttamiselle.

– Ei pidä lannistua ajattelemaan, ettei jokin 
ole mahdollista. Kyse on siitä, että pitää asettaa 
jokin selkeä tavoite, johon rahkeet riittävät ja 
jonka takana ollaan valmiita myös pysymään, 
Lindholm painottaa.

Tanskan elintarviketyöläiset kampanjoivat 
työuraeläkettä iskulauseella ”Værdig før Fær-
dig”, joka tarkoittaa suomeksi ”Kunnioitusta 
ennen kulumista”. Tavoitteena on osoittaa, 
että pitkän ja raskaan työuran tehneet elintar-
viketyöläiset ansaitsevat yhtä pitkät ja terveet 
eläkepäivät kuin kevyemmissä toimistotöis-
sä työskentelevät. Suorittavan työn tekijöiden 
kunnioituksen ja arvostuksen palauttaminen 
on noussut esiin keskusteluissa muuallakin 
maailmassa. 

pakkauksissa ja 1000 litran aseptisissa konteis-
sa. Näitä käytetään muun muassa suurtalous-
keittiöissä, Kokkikartanon einesten ja Fazerin 
suklaan valmistuksessa.

TyÖeHdoT kunToon

Pasi Mäkinen on toiminut työntekijöiden pää-
luottamusmiehenä vuodesta 2007. Koko Valio-
konsernin luottamusmiesten yhteyshenkilö hä-
nestä tuli 2008. Hänen aikanaan 15 vuotta sitten 
rakennettu palkkaryhmittely on päivitetty vas-
taamaan ajan vaatimuksia. Nykyisen palkkapo-
lun puitteissa tuotantotyöntekijä nousee kahdes-
sa vuodessa ylimpään eli kuudenteen palkkaryh-
mään. Varasto- ja meijerityöt on määritetty ryh-
mään viisi ja siistijät ovat ryhmässä neljä.

– Voisi sanoa, että palkkauskysymys on työn-

Uusia markkinoita löytyi kuitenkin sekä lä-
heltä että kaukaa. Suurin vientimaa on Ruotsi, 
jonne toimitetaan Turengista sekä kasvi- että 
maitopohjaisia tuotteita. Myös Kiinaan viedään 
jonkin verran tuotteita. Aasian maissa terveys-
turvallisuuden standardit eroavat EU-alueella 
käytetyistä, mikä asettaa omia erityisvaatimuk-
siaan tuotannossa ja pakkausvaiheessa. Turen-
gin tehdas on hyväksytty valmistamaan kulut-
tajapakattuja äidinmaidonkorvikkeita Kiinan 
vientiin.

Vastoin yleistä käsitystä kaikki vienti itänaa-
puriinkaan ei ole täysin loppunut. Laktoositto-
mia tuotteita viedään edelleen Venäjälle suuris-
sa määrissä ja menekki on edelleen suurta.

– Korona on tuoreimpana ollut menekkiä li-
säävä tekijä, Miia Järvinen kertoo.

Kuluttajatuotteiden lisäksi Turengista lähtee 
tavaraa asiakkaille myös 10 litran suurtalous- antajapuolelle jossain määrin toissijainen. Pal-

jon tärkeämpää on turvata työrauha ja tuotan-
non jatkuvuus. Riittävä ja osaava työvoima on 
osa tätä, Mäkinen arvioi.

Mäkinen kertoo, että työnantaja olisi halukas 
tarkastelemaan joitain palkkaryhmiä uudelleen 
ja hälytyskorvauksista on ollut neuvottelupyrki-
myksiä.

– Ei täällä mitään vedätyksiä onneksi yritetä, 
eikä se kyllä onnistuisikaan, pääluottamusmies 
vakuuttaa.

Mäkinen toivoo, että työnantaja ymmärtää 
hyvän henkilöstöpolitiikan merkityksen kilpai-
lussa ammattitaitoisesta työvoimasta. Yksinker-
taisten työnkuvien katoaminen ja työmäärän li-
sääntymisestä seuraava työvoiman tarpeen kas-
vu tekee rekrytoinnista aiempaa haastavampaa. 
Työnkuvien muuttuminen on johtanut myös 
työyhteisön muutokseen.

– Sukupuolijakauma on nykyään aika lailla 
50-50. Se on mennyt vielä sillä tavalla, että ai-
emmin miesvaltaisessa lähettämössä naisten 
määrä on kasvanut ja muille, aiemmin naisval-
taisille osastoille on tullut lisää miehiä töihin, 
Mäkinen kertoo.

Jatkuvasti kasvava kysyntä kasvipohjaisille 
tuotteille ja ruuanlaittoa helpottaville puolival-
misteille lupaa Turengin Valiolle valoisaa tule-
vaisuutta. 

 » perustettu 1967

 » äidinmaidonkorvikkeiden tuotanto alkoi 1972

 »  nykyinen tehdas valmistunut 1987

 »  140 työntekijää, joista 75 SEL:n meijerialan työehtosopimuksen piirissä

Valio Turenki

 kuvassa kunnossapito-osastolla on siistit ja valoisat työskentelytilat joissa voidaan myös viettää taukoja. 
reijo kuljuntausta ja pääluottamusmies pasi mäkinen kertovat osaston toiminnasta. 

 kuvassa kaikille tuotetuille erille tehdään 
laaduntarkastus maistamalla.

 kuvassa Tuula peltonen keskustelee SEL:n 
puheenjohtajan Veli-matti kuntosen kanssa  
pakkaamossa.

 kuvassa jasu nykänen valvoo, että kerma  
solahtaa purkkeihin tarkasti ja virheettömästi.

 kuvassa kevytkermaa Turengin Valion 
pakkauslinjastolla. 
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Teksti ja kuvat Eetu Kinnunen

ahdessa Lotilan teollisuus-
alueen perällä on kaksi 
ulkoapäin vaatimatonta 
rakennusta, joista toisessa 
sijaitsee Teerenpeli-kon-
sernin panimo ja tislaamo. 
Toinen on vastavalmis-

tunut vierailukeskus tehtaanmyymälöineen. 
Tislaamon taakse on kasattu pinoihin käytöstä 
poistettuja merikontteja. Niissä kypsyy eri vuo-
sien viskieriä tynnyreissään.

SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen 
ja Kaakkois-Suomen aluesihteeri Kari Salmi-
nen ovat saapuneet tutustumaan ravintolois-
taan tunnetun lahtelaisyrityksen teolliseen tuo-
tantoon.

Vieraita isännöivä Teerenpelin toimitusjoh-
taja Samuli Korhonen kertoo nykyisiin tiloi-
hin siirtymisen tapahtuneen vuonna 2009 pa-

Teerenpeli kasvoi ulos 
panimoravintoloiden sarjasta

Pienpanimot ja tislaamot ovat kasvava osa elintarviketeollisuutta.  
Lahtelainen panimo-tislaamo Teerenpeli toimii toimialansa tienraivaajana.

nimotoiminnan volyymin kasvettua niin suu-
reksi, ettei se enää mahtunut ravintoloiden yh-
teydessä tehtäväksi. Samalla Teerenpeli laajeni 
panimoravintolaketjusta teollisuuden puolelle. 
Myös tislaamo aloitti osana ravintolatoimintaa 
ja muutti Lotilaan 2015 tuotannon kasvun myö-
tä.

– Tilojen rajallisuudesta kertoo jotain se, ettei 
skotlantilaisella tislauspannujen valmistajalla 
ollut riittävän pientä pannua valikoimassaan, 
Korhonen naurahtaa.

Valmistaja otti kokorajoituksen kuitenkin 
haasteena ja suunnitteli suomalaisen asiakkaan 
tarpeita vastaavan pannun. Nykyisin ensimmäi-
sen tilaajansa mukaan nimettyä mallia toimite-
taan Korhosen mukaan ympäri maailmaa. Taus-
ta markkinointialalla kuuluu toimitusjohtajan 
sujuvassa tarinankerronnassa.

– Kyllä tässä sitä osaamista tarvitsee, kun pää-

 kuvassa  Teerenpelin panimomestari mikko Salmi ja viskimestari jaakko joki pohtivat paljon uusia makuja ja tuotteita.

 kuvassa  Teerenpelin viskitynnyrit tulevat 
Espanjasta, jossa niitä on käytetty sherryn 
kypsyttämiseen. bourbonia lukuun ottamatta viskiä 
ei yleensä kypsytetä uusissa tynnyreissä.

 kuvassa  Toimitusjohtaja Samuli korhonen esittelee tislaamoa ja viskin kypsytyskontteja SEL:n 
puheenjohtaja Veli-matti kuntoselle ja kaakkois-Suomen aluesihteeri kari Salmiselle.

 kuvassa  Teerenpelin viski kypsyy käytöstä 
poistetuissa merikonteissa. näin kypsytysti-
lan määrää pystytään joustavasti ja edullisesti 
lisäämään volyymin kasvaessa.  kuvassa  pientislaamoille ja -panimoille on 

tärkeää luoda selkeästi erottuva brändi. Teerenpelin 
kaski-viskille haetaan ajatonta tyylikkyyttä.. 

tuote on viski, jota ei Suomessa saa lainkaan 
markkinoida, toimitusjohtaja tuumailee.

Ratkaisuksi Teerenpeli on löytänyt alan kil-
pailuissa pärjäämisen ja mediakiinnostavuu-
den lisäämisen. Samankaltaista strategiaa ovat 
soveltaneet myös Napue-ginillään ja siihen teh-
dyllä drinkillä mainetta niittänyt Kyrö Distillery 
Company ja sen kilpailija The Helsinki Distilling 
Company.

GininTekoa ja kansainVäLisTyMisTä

Viskeihin tähtäävät Kyrö ja Helsinki ovat tulleet 
tunnetuiksi ensin gineistään. Syynä on se, että 
vähimmäiskypsytysaika viskeille on 4-6 vuotta 
ja parhaan hinnan saa yli kymmenvuotiaista 
premium-viskeistä.

Teerenpelin kohdalla monimuotoinen pani-
mo- ja ravintolatoiminta kannatteli tislaamoa 

alkuvaiheen ylitse. Toimitusjohtaja Korhonen 
arvioi, että viskinvalmistukseen lähteminen 
vaatii jonkinlaista luovaa hulluutta ja rakkautta 
asiaan. Puhtaasti taloudellisin perustein siihen 
tuskin lähtee kukaan.

– Aika paljon nopeampia ja riskittömämpiä 
keinoja tehdä rahaa löytyy alan sisälläkin.

Korona-aikana viskeihin panostaminen on 
kuitenkin kannatellut vaikeuksissa olleita pa-
nimo- ja ravintolatoimintoja. Volyymi viskibis-
neksessä on kasvanut voimakkaasti. Korhonen 
arvioi, että kodin ulkopuolisten menojen ollessa 
rajoitettuja, ihmiset panostavat enemmän ko-
tona nautittaviin asioihin niin ruuan kuin juo-
mankin suhteen.

Tislaamotuotteet ovat myös portti nopeaan 
kansainvälistymiseen. Tuotantomäärien ei tar-
vitse olla kovinkaan suuria ennen kuin koti-
markkinoiden kapasiteetti tulee vastaan. Tee-

l

renpelin suurin markkina on tällä hetkellä Ruot-
sissa.

Alkoholijuomissa onkin yksi potentiaalinen 
suunta suomalaisen elintarvikeviennin kasvul-
le.

SEL:ssä kotimaisen elintarvikealan monipuo-
listumista ja kansainvälistymistä seurataan suo-
peasti.

– Kansainvälisillä markkinoilla ja erikoistuot-
teiden tuotannossa myös selliläisten vahvuudet, 
ammattitaito ja osaaminen tulevat selkeimmin 
esiin, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen 
sanoo ja korostaa uuden yritystoiminnan luovan 
myös uusia työpaikkoja.

Elintarvikealalla on myös neuvoteltu omat 
työehtosopimukset eri aloille, jotta niiden eri-
tyispiirteet huomioitaisiin esimerkiksi työajan 
ja lomien määräytymisessä, työnkuvissa ja palk-
kauksessa lisineen.

– Kun puitteet ovat tessissä kunnossa, työpai-
kalla sitä on helpompi soveltaa ja työntekijäkin 
voi laskea, mitä hänelle kuuluu, Kuntonen alle-
viivaa.

Työnantajalle on myös rekrytointivaltti voida 
kertoa reilusti, että työpaikalla sovelletaan alan 
tessiä.

VaHVa paikaLLinen yHTeisTyÖ

Kotimainen omistuspohja ja vahva paikallinen 
identiteetti leimaavat useiden uusien menes-
tysyritysten toimintaa. Vahva visio näkyy myös 
siinä, ettei toimintaa ohjaa vain voitontavoittelu 
vaan halu luoda jotain uutta.

Lahden seudulla toimii Päijät-Hämeen Vil-
jaklusteri, joka yhdistää viljan tuottajat ja käyt-
täjät. Teerenpelin lisäksi siihen kuuluvat pani-
moalalta Hartwall ja Viking Maltin mallastamo 
sekä leipomoalalta Sinuhe, Fazer ja Pulla-Pojat.

Klusterin lisäksi on syntynyt muutakin yh-
teistyötä. Yhdessä Lahden seudun K-kauppiai-

den kanssa Teerenpeli ja Pulla-Pojat toteuttivat 
hankkeen, jossa Teerenpeli valmisti kauppojen 
hävikkileivästä Kauppiaan lähiolut -nimistä 
olutta.

Hanke rahoitti Samuli Korhosen mukaan it-
sensä, mutta taloudellista tulosta tärkeämpää 
oli yhteistyön tiivistyminen. Kiertotalouden 
vahvistaminen ja oman ympäristöjalanjäljen 
pienentäminen on myös keskeinen tavoite ym-
päristöpääkaupungin titteliä kantavan Lahden 
yrityksille.

Teerenpelissäkin viskiä tislataan Versowoo-
din Vierumäen tehtaan sahanpurusta puristet-
tujen pellettien tuottamalla lämpöenergialla. 
Vastuullisuuden ja kestävyyden tavoittelu on 
olennainen osa uuden liiketoiminnan brändiä. 
Vastuullisuuden tulee kattaa myös työntekijöi-
den oikeudet. 
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j
okaisen elintarvikealan työntekijän etu 
on, että kaikki työpaikalla kuuluvat 
oman alan ammattiliittoon, joka neu-
vottelee työpaikalla sovellettavan työ-

ehtosopimuksen. Mitä enemmän meitä liitossa 

on, sitä parempia palkkoja ja muita työehto-
ja voimme vaatia neuvotteluissa työnantajien 
kanssa.

Silti jäsenhankinta työpaikoilla voi joskus ol-
la haastavaa. Kysyimme selliläisiltä luottamus-

henkilöiltä kokemuksia liiton jäsenyyden tar-
joamisesta, järjestäytymisestä sekä siitä, mitä 
hyötyä työpaikoilla on ollut siitä, että työnteki-
jät ovat järjestäytyneet liiton jäseniksi ja valin-
neet keskuudestaan luottamusmiehen. 

Yksin joutuu pyytämään,  
yhdessä pystymme vaatimaan

Teksti Minttu Sillanpää
kuvat Karoliina Öystilä 

”meidän talossa osastojen luottamusmiehet 
keskustelevat aina jokaisen uuden työntekijän 

kanssa ja tarjoamme jäsenyyttä aktiivisesti. 
nykyään kuulee aika usein nuorten 

työntekijöiden vastaavan, että he haluavat 
puhua asiasta kotona omien vanhempiensa 
kanssa. Se ihmetyttää ja kertoo mielestäni 

siitä, että koulussa ei puhuta työelämästä tai 
työntekijöiden oikeuksista riittävästi.”

– Marika –

”korkea järjestäytymisaste tarkoittaa, että 
meillä työntekijöillä on uskottavuutta 

työnantajan silmissä. meidät ja 
vaatimuksemme on otettava vakavasti 
ja työnantajan on aidosti neuvoteltava 
työntekijöiden kanssa sanelun sijaan. 

ammattiliiton tärkein tehtävä on 
työehtosopimuksen neuvotteleminen. 

mitä enemmän jäseniä ja aktiivisia 
jäseniä meillä liitossa on, sitä paremman 
työehtosopimuksen voimme neuvotella.” 

– Karol–

”jäsenhankinta on muuttunut haastavammaksi, 
koska ihmisillä ei välttämättä ole tietoa siitä, 
mikä ammattiliitto on tai miksi jäsenyys on 
tärkeä. ja samaan aikaan jäsenhankinta on 

tänä päivänä aivan ensiarvoisen tärkeä hoitaa 
hyvin. Se vaatii keskusteluja, keskusteluja ja 

keskusteluja. Työpaikan luottamusmiesten on 
myös oltava kaiken aikaa kartalla siitä, ketkä 

ovat jäseniä ja ketkä eivät vielä ole.” 

– Taina –

”on pakko tunnustaa, että jäsenhankinta ei ole 
ihan lempipuuhaani, mutta ajattelen, että se 
on asia, joka on yksinkertaisesti pakko hoitaa 
kuntoon työpaikalla. Työntekijöiden korkea 

järjestäytymisaste on ainoa asia, joka takaa sen, 
että liiton asema säilyy vahvana ja saamme 
neuvoteltua asioita työntekijöiden kannalta 
paremmiksi työpaikalla ja valtakunnallisesti.” 

– Pasi –

”omalla työpaikallani jäsenhankinta 
helpottui, kun aloitin ammattiosastomme 
puheenjohtajana. uusien työntekijöiden 

jäseniksi puhuttaminen on ollut jopa yllättävän 
helppoa, kun olen kertonut, että kannattaa 
liittyä, niin pääsee mukaan myös ideoimaan 

ja toteuttamaan toimintaa työporukalle 
ammattiosaston kautta. kun kaikki ovat liitossa, 

voi uusille työntekijöillekin sanoa, että meillä 
kuulutaan liittoon, liitythän sinäkin.”

– Jukka –

”meidän pitää pystyä entistä paremmin 
kertomaan työpaikoilla ihmisille, että nykyiset 

palkka- ja muut työehdot on saavutettu 
kovalla työllä, ei niitä meille työnantaja hyvää 

hyvyyttään ole lahjoittanut. ja tämän työn 
ovat tehneet nimenomaan liiton aktiiviset 

jäsenet. nykyisten työehtojen puolustaminen 
vaatii myös kovaa työtä, mutta helpompaa se 
puolustaminen on kuin niiden saavuttaminen 

uudelleen, jos ne menetetään.” 

– Esa –

”meillä työpaikalla osastojen luottamusmiehet 
puhuttavat aina kaikki uudet työntekijät ja 

tarjoavat heille liiton jäsenyyttä. meillä onkin 
työntekijöiden järjestäytymisaste kunnossa ja 

sen seurauksena olemme saaneet neuvoteltua 
hyvät urakkasopimukset. kun järjestäytymisaste 

työpaikalla on kunnossa, muuttuu todeksi se, 
että työehtosopimuksessa on sovittu työehto-
jen minimitaso ja sen päälle voidaan yhdessä 

vaatia lisää.” 

– Tommi –

”Työpaikallani työntekijöiden järjestäytymisaste 
on viime vuosina noussut tuntuvasti. Siitä 
on seurannut se, että ihmiset ovat paljon 

aktiivisempia. he tietävät omista oikeuksistaan 
ja uskaltavat myös vaatia niitä. meidän 

alueellamme järjestetään marraskuun lopussa 
iso jäsenten pikkujouluristeily. kun liiton jäsenet 
pääsevät edullisesti risteilemään, se on toiminut 

todella hyvänä jäsenhankintakeinona.” 

– Marko –

”Se on liian kallis, vastaa moni, kun juttelen 
liiton jäsenyydestä. jäsenyyttä liitossa 

pidetään kalliina, jos sen ajatellaan olevan 
vain työttömyysturvaa, jonka ihminen saa 
halvemmalla pelkästä työttömyyskassasta. 

mutta kun ihmisten kanssa juttelee enemmän 
ja selventää, että ammattiliitto on paljon 

enemmän kuin vain työttömyyskassa, liittyvät 
he kyllä lähes aina jäseniksi.” 

– Mauri –

”jäsenten hankinta ei saa olla työpaikalla 
vain pääluottamusmiehen vastuulla, vaan se 
on kaikkien liiton jäsenten yhteinen homma. 

kun työntekijät vaativat asioita yhdessä 
rintamassa, se on aina vaikuttavampaa kuin 

yksittäisen työntekijän vaatimus. kun muutama 
työnantajaliitto on nyt ilmoittanut, että he 

eivät enää neuvottele työehtosopimuksia, ovat 
ihmiset työpaikalla heränneet pohtimaan, kuinka 

suuri merkitys työehtosopimuksella ja liiton 
jäsenyydellä oikein onkaan. Se on hyvä asia.” 

– Niina –

”on myös työnantajan etu, että työpaikalla 
porukat ovat järjestäytyneitä liittoon, jotta 

neuvotteleminen on sujuvaa. Tämän meidän 
työnantajamme onneksi ymmärtää. Suurin 

syy sille, miksi ihminen ei liity liittoon on, että 
kukaan ei ole kysynyt häntä jäseneksi. paljon 

on myös tietämättömyyttä siitä, mikä oikein on 
ammattiliitto ja miksi jäsenyys on tärkeä.” 

– Irmeli–
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Rusinamakkara on  
Turun salainen perinneherkku

Tampereella on oma perinneherkkunsa, kaikkien tuntema mustamakkara. Turullakin on oma 
perinneruokansa, vaikka kaikki turkulaisetkaan eivät tunne rusinamakkaraa.

 kuvassa antti Lundén ja meno-paluu, josta 
riittää yksinasuvalle syötävää kahdeksi päiväksi.

 kuvassa Sanna mallila myy rusinamakkaraa 
Turun mestaripalvi oy:n tehtaanmyymälässä.

r
usinamakkaraa valmistaa muutama 
pieni lihatalo Varsinais-Suomessa. 
Aloitetaan kuitenkin rusinamakkaran 
selvitys loppupäästä, Turun Kauppahal-

lista.
Satunnaiselta myyjältä kysyttäessä rusina-

makkaran voittokulku ei vaikuta vielä todennä-
köiseltä.

– En ole koskaan maistanut, äiti on joskus pu-
hunut, vastaa noin 35-vuotias myyjä.

Suuntaamme Lundénin Lihan myyntitiskille, 
jossa on rusinamakkaraa näyttävästi esillä. Asia-
kas ostaa juuri kokonaisen kiekuran, jonka viral-
liseksi nimeksi kerrotaan ”meno-paluu”.

– Olen turkulaissyntyinen, mutta asunut Hel-
singissä vuodesta 1982. Nyt on tulossa helsin-
kiläisiä työkavereita kylään, niin täytyy tarjota 
heille turkulaista perinneruokaa, nauraa Timo 
Palmula.

Noin 20 euroa kilolta maksavaa makkaraa 
Palmula ei pidä kalliina, vaan ostaa sitä tarvitta-
essa ”maksoi mitä maksoi”.

Hän ei laittaisi rusinamakkaraan sinappia. 
Sinapittomuuden vahvistaa myös seuraava ru-
sinamakkaran ostaja. Mutta miksi mukaan läh-
tee vain puolet, meno-osuus?

– Tämä on vähän kallista, ja kun minä olen 
yksin syömässä. Joskus ostan kokonaisen meno-
paluun ja syön puolikkaan, ja panen loput jää-
kaappiin odottamaan seuraavaa päivää, Tuula 
Huttunen kertoo.

jouLuna on sesonki

Tiskin takana asiakkaita palvelee Mika Aarnio. 
Hän on juuri oikea mies kertomaan rusinamak-
karan vaiheista, koska hän on myynyt lihaa Tu-
run Kauppahallissa 26 vuotta.

Aluksi Aarnio ei myynyt rusinamakkaraa, 
mutta vuonna 2012 Lehtiranta lopetti kauppa-
hallissa ja myi reseptit hänelle. Siitä alkoi hänen 
uransa rusinamakkarakauppiaana.

Rusinamakkaraa menee normaalioloissa, kun 
korona ei vaivaa, noin 12 kiloa viikossa. Seson-
kiaikana kuten jouluna perinneherkkua menee 
jopa 50 kiloa viikossa.

– Tavallisin rusinamakkaran ostaja on mei-
dän tyypillinen asiakas, 70 vuotta ja ylikin. Moni 
hakee joka päivä ruokansa meidän tiskiltä, saa 
palvelua ja voi jutella muutenkin. Ja aina kun 
on ollut juttu lehdissä tai TV:ssä, turistit tulevat 
kysymään rusinamakkaraa. Muuten myynti on 
aika tasaista, Aarnio sanoo.

Kauppias Antti Lundén palaa tavaroiden ha-
usta. Söitkö itse rusinamakkaraa lapsena?

– En syönyt tai en ainakaan muista, ei kotona 
pakotettu. Nykyisin syön sitä kyllä. Rusinamak-
kara on oikeastaan aika yksinkertainen tuote, 
maksalaatikkoa suolessa, analysoi Antti Lun-
dén.

riVakasTi Meno-paLuuTa MyynTiin

Suuntaamme rusinamakkaran lähteille Turun 
Mestaripalvi Oy:hyn Pläkkikaupunkiin teolli-
suusalueelle. Perjantaiehtoona makkaranteki-
jät ovat jo lähteneet viikonlopun viettoon.

Tehtaanmyymälässä Sanna Mallila myy 
iloisen rivakasti myös rusinamakkaraa. Meno-
puolikkaan ostava asiakas kertoo ostavansa 
rusinamakkaraa jouluna ja nyt, ”heräteostok-
sena”.

– Rusinamakkaraa on aina valmistettu Tu-
run seudun maataloissa. Ja se on käsityötä myös 
meillä. Olemme kokeilleet koneella täyttöä, 
mutta suoli ei sitä kestä, sanoo Johanna Lund 
Turun Mestaripalvi Oy:stä.

– Tärkeintä on näppituntuma. Vaikeinta on 
välttyä ylitäytöltä, kun täyttää yhden metrin 
possunsuolen pätkää. Massalle täytyy jättää ti-
laa liikkua.

Lund kutsuu täytettä velliksi, sillä massa on 
tosi löysää. Näppituntuma ei synny nopeasti. 
Hän arvioi yhdeltä ihmiseltä menevän 20 kilon 
makkaraerän valmistamiseen noin tunti. Huip-
putekijä saattaa puristaa päivän rusinamakkara-
erän puoleen tuntiinkin.

– Ei saa hätäillä eikä tunkea massaa suoleen 
liikaa, muuten se repeää eikä synny makkaraa. 
Isäni neuvo oli, että hitaasti hiihtäen syntyy suo-
ra latu, Lund muistelee.

Kokonaisia rusinoita pitäisi olla kussakin 
makkarassa kuusi, eli ei niin että yhdessä meno-
paluussa on 12 ja toisessa 0. Olennainen osa on 
myös tarpeeksi rasvainen sianliha. Rasvaa liha-
lajitelmassa pitää olla 8-10 prosenttia, muuten 
makkara kuivuu.

Miltä rusinamakkara sitten maistuu? Paistin-
pannulle puolikas meno-paluusta ja perunoi-
ta kylkeen. Rasvaisuus luo mukavan suutun-
tuman, ja maku: hyvää, paljon parempaa kuin 
maksalaatikko. Vertailuryhmä käytti oman me-
no-paluun maustamiseen omenahilloa, mikä to-
dettiin myös maukkaaksi.

Ehkä Turun perinneherkulla on edessään ny-
kyistä loistavampi tulevaisuus. Ainakin maun 
puolesta menestykseen on aineksia. 

Teksti Jaakko Takalainen
kuvat Ilkka Heino

tradeka.fi/liity

Osuuskunta Tradeka on moderni 
omistajaosuuskunta, joka tuottaa yhteistä 
hyvää. Tarjoamme jäsenillemme tuntuvia 
taloudellisia etuja ja palautamme 
tuloksestamme vähintään 10 % 
yhteiskunnalle – niille, jotka sitä eniten 
tarvitsevat. Johtoajatuksenamme 
on merkityksellinen omistajuus ja 
inhimillisemmän markkinatalouden 
toteuttaminen.

Lunasta avaimesi yhteiseen hyvään: 

Lukuisia tuntuvan 
taloudellisia etuja 
Tradekan jäsenille.-20 %

Koko  
perhe yhdessä 

syömään

Etuovemme
yhteiseen hyvään

PS. Tradekan edustajiston vaalit järjestetään keväällä 2022.  
Vaaleissa äänioikeus on kaikilla 31.12.2021 mennessä jäseneksi liittyneillä. 



22 TauoLLa ELinTaE 9 | 2021

5

4
6

3

8

1

4

4

7

2

6

1

7

2

8

5
4

6

8
5

3

2
3

9

9

5
2

5
7
2
4
6
1
9
8
3

3
9
6
5
8
2
1
7
4

4
8
1
9
7
3
6
2
5

1
4
5
7
3
6
2
9
8

9
6
8
2
1
4
5
3
7

2
3
7
8
9
5
4
1
6

8
5
4
3
2
9
7
6
1

6
2
3
1
5
7
8
4
9

7
1
9
6
4
8
3
5
2

Vaikeusaste:

AI
31

50
1 

   
 (C

) A
rto

 In
ka

la
   

   
 w

w
w

.a
is

ud
ok

u.
co

m 8

5

6

1

4

7

8

2

4
1

3

3

9

5

7

7

2

5

1
4

5
2

8
4

7
9
8
4
3
6
2
1
5

6
5
2
1
8
9
3
4
7

4
3
1
5
7
2
9
6
8

2
8
5
7
6
4
1
9
3

3
4
6
9
1
5
8
7
2

1
7
9
8
2
3
6
5
4

8
1
4
3
9
7
5
2
6

5
6
3
2
4
1
7
8
9

9
2
7
6
5
8
4
3
1

Vaikeusaste:

AI
31

50
2 

   
 (C

) A
rto

 In
ka

la
   

   
 w

w
w

.a
is

ud
ok

u.
co

m

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

Lähetä ristikon ratkaisu osoitteeseen: SEL/Elintae, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki 15.11.2021 mennessä. Kuoreen tunnus ”Ristikko 9/2021”. 
 Vastanneiden kesken arvomme S-ryhmän 20 euron lahjakortin. Ristikon ratkaisu ja voittajan nimi julkaistaan Elintakeessa, joka ilmestyy 30.11.2021.

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

1. Tsupukka on a) hiuskoriste, b) kansantanssi, c) leivonnainen? 

2. Oliko kraatari a) malminsulattaja, b) suolankeittäjä, c) vaatteidentekijä?

3. Minkä automerkin malli on Enyaq a) Fiatin, b) Nissanin, c) Skodan?

4. Mikä puulaji pystyy sitomaan ilmassa olevaa typpeä a) koivu, b) leppä, 
c) tammi?

5. Missä maassa sijaitsee maailman pohjoisin tulivuori a) Islannissa,  
b) Norjassa, c) Venäjällä?

6. Onko keeppi a) kauluspaidan hihanpidike, b) mekon laskostettu 
yläosa, c) päällystakkiin kuuluva viitta?  

7. Sijaitseeko Rautavaaran kunta a) Kainuussa, b) Pohjois-Savossa, 
c) Varsinais-Suomessa?

8. Onko soopeli a) eläin, b) korttipeli, c) soitin? 

9. Minä vuonna Linnanmäen huvipuisto avattiin yleisölle  
a) 1950, b) 1957, c) 1960?

10. Minkä niminen on Suomen rataverkon kunnossapitoon käytettävä 
radantarkastusvaunu a) Aino, b) Meeri, c) Viivi?

Vastaukset:  : 1 c) leivonnainen, 2 c) vaatteidentekijä, 3. c) Skodan, 4. b) leppä, 
 b) Norjassa, 6. c) päällystakkiin kuuluva viitta, 7. b) Pohjois-Savossa, 8. a) eläin, 
 9. a) 1950, 10 b) Meeri.

Välähtääkö?Sudokut

Ristikko

p
ohjoissavolaisessa elintarvikealan 
yrityksessä ryhdyttiin tänä vuon-
na koronapandemian varjolla täysin 
poikkeukselliseen määräaikaisten 

työsuhteiden ketjuttamiseen. Kesäsesongin 
alkaessa työnantaja kirjoitti kahdeksan kausi-
työntekijän työsopimukset vain viikoksi ker-
rallaan.

Epäkohtaan puuttuivat työpaikan pääluot-
tamusmies ja hänen apunaan SEL:n Itä-Suo-
men aluesihteeri Veijo Kukkonen.

– Onneksi työntekijät ottivat asian esille 
luottamusmiehen kanssa, Kukkonen kiittää.

Asian tullessa hänen tietoonsa osalla kau-
sityöntekijöistä oli menossa jo kymmenes vii-
kon määräaikainen työsuhde.

– Tällä järjestelyllä koko sesongin työssä 
olleille olisi tullut noin 20 eri työsopimusta, 
Kukkonen laskee.

Jos työviikolle osui arkipyhä, työsopimus 
oli tältä viikolta vain nelipäiväinen arkipyhä-
korvausten välttämiseksi.

Ketjutetut työsopimukset olisivat myös joh-
taneet sairaustapauksissa siihen, että sairaus-
ajan palkanmaksu olisi keskeytynyt aina kul-
loisenkin viikon loppuun. Tämä olisi luonut 
työntekijöille varsin suuren paineen tulla sai-
raana töihin, mikä asettaa entistä oudompaan 
valoon järjestelyn perustelemisen koronalla.

– Ehkä tässä oli taustalla ajatus, että koro-
na-aikana ihmiset jäisivät herkemmin saira-
uslomalle, Kukkonen arvelee.

Sesonki oli yritykselle hyvä ja vakituisesti 
työskentelevälle väelle oli tarjolla jatkuvasti 
ylityötä.

TyÖnanTaja anToi LopuLTa periksi

Ketjutuksen tultua työpaikan pääluottamus-
miehen tietoon, hän kävi tilannetta ja määrä-
aikaisia työsopimuksia sääntelevää lainsää-
däntöä läpi yhdessä SEL:n aluesihteeri Veijo 
Kukkosen kanssa.

Tämän jälkeen pääluottamusmies otti asian 
esille työnantajan kanssa. Keskusteluissa ei 
kuitenkaan päästy eteenpäin, eikä asiaa vauh-
dittanut myöskään aluesihteerin yhteydenot-
to työnantajaan.

Ratkaisuun johti lopulta se, että pääluotta-
musmies ilmoitti työnantajalle vievänsä asian 
työpaikan työhuonekunnan kokoukseen käsi-
teltäväksi.

– Siinä vaiheessa työnantaja laski yksi plus 
yksi ja antoi periksi, Kukkonen toteaa ja huo-
mauttaa, ettei liitto missään vaiheessa ky-
seenalaistanut työnantajan oikeutta palkata 

sesonkityövoimaa määräaikaisilla työsopi-
muksilla. Määräaikaisuuden tulisi kuitenkin 
lähtökohtaisesti olla sesongin mittainen, ellei 
työntekijä itse muuta pyydä.

– Työnantajilla on nyt esiintynyt yritystä 
perustella vähän sitä sun tätä koronalla, Kuk-
konen manaa ja kertoo, että myös yritysten 
tilanteen helpottamiseksi sovittua poikkeus-
lainsäädäntöä ja työmarkkinajärjestöjen väli-
aikaisia sopimuksia on yritetty elintarvikealan 
työpaikoilla venyttää vielä pidemmälle.

Kukkonen pitää tapauksessa ratkaisevana 
sitä, että suurin osa yrityksen kesätyöntekijöis-
tä oli järjestäytynyt alan ammattiliittoon ja he 
toivat työnantajan perusteettoman toiminnan 
pääluottamusmiehensä tietoon. Ilman valveu-
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Teksti Eetu Kinnunen 
kuva Maria Björklund

tuneita ja oikeuksistaan tietoisia kesätyönteki-
jöitä asia olisi voinut jäädä paljastumatta.

Kun perusteetonta ketjutusta sitten lähdet-
tiin liiton toimesta korjaamaan, useimmat lo-
puistakin kesätyöntekijöistä liittyivät SEL:n jä-
seniksi.

Lopputulosta voi siis pitää hyvänä kaikkien 
kannalta. Kaikki kahdeksan kesätyöntekijää 
palkattiin sesongin loppuun saakka määrä-
aikaisilla työsopimuksilla täydellä 40 tunnin 
viikkotyöajalla.

Kun työsuhteen perusasiat saatiin kuntoon, 
työ maistui tekijöille hyvin.

– Osa kesätyöntekijöistä vakinaistettiin se-
songin lopuksi ja he työskentelevät edelleen 
yrityksessä, Kukkonen kertoo. 

Kesätyöntekijöiden työsuhteet 
silputtiin viikoiksi



 

F ackavdelningen och fackklubben är fackför-
eningsverksamhetens urberg, på vilket allt 
byggs upp. De utgör kärnan i medlemmar-

nas aktivitet och styrka som grupp. Trots det är det 
många av förbundets medlemmar som aldrig del-
tagit i den egna fackavdelningens verksamhet och 
inte vet vad en fackklubb är.

Fackklubben består av de fackliga medlemmar-
na som arbetar på arbetsplatsen. Huvudförtroen-
demannen fungerar som ordförande. Fackklub-
ben fungerar som en oregistrerad underavdelning 
i fackavdelningen, och dess uppgift är att främja 
och övervaka löne- och andra arbetsvillkor samt 
arbetarskydd på arbetsplatsen.

Avsikten med fackklubben är att de arbetsta-
gare som är fackanslutna kan diskutera tillsam-
mans och byta åsikter om viktiga frågor på arbets-
platsen. I fackklubben kan man besluta hur man 
ska förhålla sig till arbetsgivarens förslag eller om 
vilka förbättringar arbetstagarna kräver av arbets-
givaren i arbetsvillkoren och vad gäller förhållan-
dena på arbetsplatsen.

En fungerande fackklubb är det bästa stödet för 
arbetsplatsens förtroendevalda. Då arbetsgivaren 
i förhandlingarna föreslår något för förtroende-
mannen, behöver hen inte ensam fatta beslut för 
allas del. Förtroendemannen kan ta upp frågan till 

Förbundet är lika  
med dess medlemmar

diskussion i fackklubben och då kan alla med-
lemmar redogöra för sina egna åsikter. Vid be-
hov kan man också i fackklubben gå till omröst-
ningar.

Tyvärr är det så att fackklubben på många ar-
betsplatser inte fungerar annat än i krissituatio-
ner, som exempelvis då arbetsgivaren meddelar 
om att samarbetsförhandlingar ska inledas, nå-
got som kan leda till permitteringar och uppsäg-
ningar.

På många arbetsplatser skulle ändå männis-
korna ha ett behov av att tillsammans diskutera 
om aktuella frågor på arbetsplatsen också under 
andra tider än i krissituationer. De förtroendeval-
da får inte ensamma saker till stånd. Den förtro-
endevalda behöver ha gruppens stöd bakom sig. 
Det är i gemensamma diskussioner som de bästa 
idéerna kläcks och arbetsvillkoren utvecklas.

Förtroendemannen eller förbundet har ingen 
annan styrka i förhandlingarna än den eniga 
kraft som medlemmarna representerar. Därför 
lönar det sig att aktivera verksamheten i fack-
klubben på alla arbetsplatser.

karoliina öystilä  
Chefredaktör

u nder SEL:s fötroendemannadagar i Tam-
merfors senaste veckslut var situationen 
på arbetsmarknaden och organiserings-

graden på arbetsplatserna teman. Det torde vara 
klart för alla att förbundets kollektivavtal tryggar 
den nuvarande nivån på arbetsvillkoren. I diskus-
sionerna oroades man över om alla förstår hur stor 
fråga kollektivavtalens allmängiltighet är.

Särskilt på de små arbetsplatserna, som är 
många i vår bransch har kollektivavtalens allmän-
giltighet en stor betydelse. Att också vilda arbets-
givare som inte tillhör något arbetsgivarförbund 
är skyldiga att följa branschens kollektivavtal för-
hindrar företag från att utnyttja försämrade ar-
betsvillkor som konkurrensknep.

Vi talade också om lokalt avtalande på arbets-
platserna. Alla förstod att vi behöver lokala avtal. 
Lika klart är det att ett allmängiltigt kollektivavtal 
för branschen framförhandlat med stöd av förbun-
dets hela medlemskår är det som ger grunden och 
basen för möjligheterna att avtala lokalt.

I det lokala avtalandet behövs naturligtvis två 
parter. Det kan inte fungera så, att arbetsgivaren 
avtalar med sig själv och sedan meddelar till ar-
betstagarna att så här gör vi nu hos oss. Det hand-
lar här om den finländska avtalskulturen, vi har 
ett fungerande system med förtroendevalda som 
möjliggör att arbetstagarnas röster blir hörda på 
arbetsplatserna.

Tillsammans är vi starka

Alla arbetsgivare verkar inte förstå att det 
också gynnar dem att man på arbetsplatserna 
på ett rimligt balanserat sätt kan förhandla om 
och komma överens om frågor. Det möjliggörs 
av systemet med en förtroendevald som väljs av 
de fackanslutna på arbetsplatsen som i sin tur får 
behövlig hjälp av sitt förbund och har ett anställ-
ningsskydd som skyddar från påtryckningar gäl-
lande arbetsförhållandet.

En balanserad förhandlingskonstellation både 
på arbetsplats- och förbundsnivå förutsätter en 
hög organiseringsgrad bland arbetstagarna. Det 
finländska arbetslivet utvecklas med avtal som 
gynnar båda parter och avtalen uppstår i balan-
serade avtalskonstellationer.

En aktiv medlemsvärvning på arbetsplatsen 
tryggar direkt både de egna och arbetskamrater-
nas arbetsvillkor och skapar möjligheter att för-
bättra dem. Den bästa medlemsvärvningen är då 
så många som möjligt av förbundets medlemmar 
berättar för sina arbetskamrater varför det är vik-
tigt att tillhöra förbundet och erbjuder medlem-
skap.

Tillsammans är vi starka både idag och i mor-
gon.

Veli-matti kuntonen
Ordförande

Arbetarskydds- 
representanterna väljs  
på arbetsplatserna
på livsmEdElsbranschEns arbEtspl atsEr 

väljs arbetarskyddsrepresentanter för arbetstagarna 
i november och december 2021. De representanter 
som nu väljs har en mandatperiod på två år eller från 
1.1.2022-31.12.2023. Lokalt kan man avtala också om en 
längre, högst fyra år lång mandatperiod.

Enligt lagen skall varje arbetsplats med minst 10 ar-
betstagare i regelbundet arbete välja en arbetarskydds-
fullmäktige och två vice fullmäktige. Arbetsplatsens 
tjänstemän har rätt att vid behov välja en egen arbetar-
skyddsfullmäktige och två vice fullmäktige. Det är bra 
om man också på mindre arbetsplatser går till val även 
om det inte förutsätts i lagen.

Vid sidan om arbetarskyddsfullmäktige grundar sig 
eventuella val av arbetarskyddsombud på arbetsplatser-
na på avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Ett 
arbetarskyddsombud kan exempelvis väljas för en viss 
avdelning eller en viss arbetspunkt. Val av ombuden, de-
ras antal, uppgifter och verksamhetsområden bestäm-
mer man om lokalt. 
Se direktiv för valen på svenska:  
www.selry.fi/tyosuojeluvaalit

Anslut dig till förbundet  
eller skaffa en ny medlem 
och vinn ett 150 €  
hotellpresentkort!
undEr tidEn 1.9-30.11.2021 lot tar vi bland 
alla ny anslutna SEL-medlemmar och dem som värvat 
dem ut tio presentkort till spahotell värda 150 euro. Vin-
naren av presentkortet får välja till vilket hotell hen vill 
använda det.

Nya medlemmar deltar automatiskt i utlottningen. 
Medlemsvärvaren deltar i utlottningen och får dessutom 
ett presentkort på 20 euro från S-gruppen, men endast 
om hens namn har bifogats under punkten rekommen-
derad av i den nya medlemmens elektroniska anslut-
ningsblankett. På pappersblanketten där denna punkt 
inte finns skrivs rekommenderarens namn in på blanket-
tens övre kant. Information kan inte ges i efterskott. En 
ny medlem kan endast rekommenderas av en person. 

Kaffe och kaka  
på SEL:s regionkontor
sEl:s rEgionkontor öppnar sina dörrar 

efter coronapausen och bjuder därför på kaffe och kaka 
till medlemmarna måndagen den 1.11.2021 klockan 
13-15.30. I SEL:s kontor för södra Finland i Helsingfors 
bjuder vi på kaffe och kaka förutom på eftermiddagen 
också på förmiddagen mellan 9-11.30. Välkomna!                           
www.selry.fi/aluetoimistot

Vill du ha service på svenska?
om du vill ha sErvicE på svEnska,  ring till oss 
09 4246 1200. Om du arbetar på Åland och du har frå-
gor om dina arbetsvillkor, tag då kontakt med förtroen-
demannen på din egen arbetsplats eller med FFC:s och 
fackförbundens ombudsman Elin Sundback, tel. 044 
704 4722 eller elin.sundback@pam.fi. 

LEDarE
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EtElä-suomi
Tervetuloa tutustumaan Etelä-Suomen aluetoimistoon 
maanantaina 1.11. Hakaniemeen, Siltasaarenkatu 4, 5. 
krs, klo 9–11.30 ja 13–15.30. Tarjoilla on kakkukahvit. 
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 50 € lahjakortti päivän 
päätteeksi.

Pääsky-kahvila on auki aamupäivästä klo 9.00–11.30. 
Tavataan tuttuja ja ohjelmassa mm. bingo ja tietokilpailu. 
Lisäksi avoimet ovet jäsenistölle klo 13–15.30 kakkukahvin 
kera. Ohjelmaa järjestetään kävijöiden toiveiden mukaan.

kaakkois-suomi
os. 44 l appEEnrannan ElintarvikEt yöl äisEt

Pikkujoulu la 11.12. klo 18, Osmos Cosmos Bar Imatra. 
Mukaan pääsee 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Yksityis-
tilaisuutena vietettävä ilta päättyy klo 22, jonka jälkeen baari 
avautuu muulle yleisölle. Ruokailun jälkeen meille esiintyy 
Osmo’s Cosmos Band klo 20.30. Yksityistilaisuuden aikana 
saamme juomat sopuhintaan. Ruokana porsaan ulkofilee tai 
uunilohi rosépippuri kastikkeella lisukkeineen. Ruoat ovat 
laktoosittomia. Tilaisuuteen järjestetään kyyti reittiä: Lap-
peenranta Koulukadun pysäkki klo 17, Lauritsala Karjalantien 
pikavuoron pysäkki klo 17.10, Joutsenon linja-autoasema 
klo 17.25 ja Osmo’s Cosmos Bar klo 18. Paluukyyti lähtee 
klo 24. Sitovat ilmoittautumiset 21.11.2021 mennessä Sirkku 
Mertanen WhatsApp tai tekstiviestinä p. 040 7161 499. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä mistä tulet kyytiin ja mikä on 
ruokavaihtoehtosi: porsas vai uunilohi. Tervetuloa joukolla 
mukaan viettämään pikkujoulua aivan fantastisten elintarvi-
ketyöläisten kanssa!

os. 47 päijät-hämEEn ElintarvikEt yön- 

tEkijät/El äkEjaosto

Tallinnan matka 1.–2.12.2021. Matka sisältää edestakaiset 
kuljetukset sekä bussimatkat Tallinnassa, laivamatkat ja ho-
tellimajoituksen Hestia Hotel Europassa. Omavastuu 2 hh 60 
€, 1 hh 87 €. Matka maksetaan jaoston tilille FI46 5542 7140 
0180 02 viimeistään 10.11. Lisämaksusta menomatkan aami-
ainen (15 €) ja paluumatkan buffet juhlapöytä (33 €). Muista 
varata ilmoittautuessasi, maksu omavastuumaksun kanssa 
jaoston tilille. Ilmoittautuminen 27.10.–8.11. tekstiviestillä 
Raijalle p. 045 234 4602, s-postilla taloudenhoitaja@elintar-
viketyontekijat047.com tai p. 09 4246 1238/Marja. Mukaan 
voimassa oleva passi tai kuvallinen eu-henkilökortti!

itä-suomi
os. 23 joEnsuun ElintarvikEt yöl äisEt

Pikkujoulu la 27.11. klo 18 alkaen Sokoshotel Kimmelissä 
Joensuussa. Ilta sisältää ruokailun, illan ohjelman , vaatesäi-
lytyksen ja pääsyn Kimmelin ravintoloihin. Illan esiintyjä on 
Anne Mattila, joka aloittaa klo 22.00. Ennen pikkujouluja on 
etkot klo 12.00 alkaen Joensuun Aittarannassa, jossa on mah-
dollisuus saunoa. Ilmoittautumiset 12.11.2021 mennessä Jari 
Niskaselle p. 044 540 2021 tai sähköpostilla niskanenjari34@
gmail.com. 

os. 30 kuopion ElintarvikEt yöl äisEt/ 
El äkEl äisEt ja t yöt tömät

Eläkeläisten ja työttömien kakkukahvit 15.11. klo 13–15 
Itä-Suomen aluetoimistolla, Haapaniemenkatu 21 B 21, 
Kuopio. Keskustellaan vuoden 2022 tapahtumista. 

os. 158 nurmEksEn ja l ähiympäristön  

ElintarvikEt yöl äisEt

Pikkujoulu 26.11. klo 19 Sokos Hotelli Koli, Ylä-Kolintie 
39, 83960 Koli. Illan esiintyjänä Antti Ketonen. Kyyti järjes-
tetään Nurmes-Juuka-Koli (aikataulu myöhemmin). Jäse-
nille pikkujoulubuffet ja kyyti ovat ilmaisia, avec maksaa 46 

 AMMATTIOSASTOT TIEDOTTAVAT

euroa, 11.11. mennessä ao tilille FI5352990120074793. Sitovat 
ilmoittautumiset Tarjalle 11.11. mennessä tekstiviestillä p. 050 
4668106.

os. 158 nurmEksEn ja l ähiympäristön  

ElintarvikEt yöl äisEt

SEL:n Talvipäivät Tahkolla 4.–6.2.2022. Osasto tukee Talvi-
päiville osallistuvien majoituksesta 60 euroa/hlö ja illallis-
kortista 25 euroa reissun jälkeen, kuittia vastaan! Jokainen 
varaa majoituksen ja illalliskortin itse, ilmoittautumisohjeet 
löytyvät www.selry.fi/talvipaivat. Yhteiskyyti järjestetään, jos 
lähtijöitä on tarpeeksi, lähtö lauantaina ja paluu sunnuntaina. 
Yhteiskyytiin ilmoittautumiset Tarjalle tekstiviestillä 31.12.2021 
mennessä p. 050 466 8106.

pohjanmaa
os. 7 vaasan ElintarvikEt yöl äisEt

Pikkujoulu lauantaina 4.12.2021 klo 13 Vaasan Kaupun-
ginteatterissa. Ensin ohjelmassa on Katri Helena -musikaali 
ja sen jälkeen ruokailu teatteriravintola Kulmassa. Sitovat 
ilmoittautumiset 11.11.2021 mennessä Samille, p. 040 739 
8578. Omavastuuosuus maksetaan ilmoittautumisen yhte-
ydessä tilille FI21 5542 6840 0059 88. Omavastuuosuus on 
jäseneltä sekä avecilta 35 euroa/henkilö. Tervetuloa!

os. 154 kannuksEn ElintarvikEt yöntEkijät

Pikkujoulu Rauhalassa 4.12. klo 18.30, Metsolantie 2, 
69100 Kannus. Ammattiosasto tarjoaa jäsenilleen ruokailun, 
puoliso/ei jäsen maksaa 30.11. mennessä 28 € osaston tilille: 
Kannuksen Elintarviketyöntekijät FI43 5108 0220 0665 00. 
Sitovat ilmoittautumiset 28.11.2021 mennessä pj. Irmeli 044 
344 1191 tai siht. Saara 040 542 5566

 SYYSKOKOUKSET

ammat tiosaston sy yskokouksEn 
malliEsit yslista 2021

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen
 2.1 Puheenjohtaja
 2.2 Sihteeri
 2.3 Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2.4 Kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ammattiosaston toimihenkilöiden palkkioista ja  
 kulukorvauksista päättäminen
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen  
 seuraavalle toimintavuodelle
7. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen
8. Johtokunnan varsinaisten ja varajäsenten valitseminen
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tai kahden  
 toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen
10. Edustajien valitseminen aluejärjestön kokouksiin
11. Edustajien valitseminen muiden järjestöjen kokouksiin
12. Syys- ja kevätkokousten koollekutsumistavasta päättäminen
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

länsi-suomi
os. 32 ala-satakunnan ElintarvikEtyöläisEt

Syyskokous 28.11. klo 16.30, Kivikylän Kotipalvaamon neuvotte-
lutila. Kokouksessa noudatetaan vallitsevia koronasäädöksiä.

os. 104 porin ElintarvikEt yötEkijät 

Syyskokous 30.11. klo 16.30 toimistolla, Otavankatu 14, Pori.  

os. 144 turun ElintarvikEt yöntEkijät

Syyskokous 24.11. klo 17 aluetoimiston kokoushuone, Maarianka-
tu 6 b 6. kerros, Turku. Kahvitarjoilu. Ilmoita tulostasi Marko Laakso 
p. 050 3796 877 tai marko.laakso@ao144.eu viimeistään 22.11.

pohjois-suomi

sEl pohjois-suomEn aluEjärjEstö ry ja oulun Elin-

tarvikEtyöntEkijät 004 ry:n nuorEt

Järjestävät alle 35-vuotiaille Karting Grand Prix -kisan 20.11. 
klo 17 Kart in Clubilla Oulussa (Tapsitie 5). Tapahtuma sisältää 
kisan, ruoat ja saunomisen. Ilmoittautuminen 10.11. mennessä 
Janille WhatsApp tai tekstiviestillä p. 040 835 9179. Oulun ulko-
puolelta saapuville mahdollisuus yöpymiseen. Kysy lisätietoja Ja-
nilta. Ilmoittautuminen on sitova. Paikkoja on 15 henkilölle, joten 
ole nopea. 

os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijät

Työttömien ja eläkeläisten tapaaminen ma 1.11. klo 12 aluetoi-
mistolla, Rautatienkatu 16, Oulu. Tarjolla kakkukahvit! Seuraava 
tapaaminen ke 1.12. klo 13. Soittamalla ovikelloa pääset sisälle.

os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijät

Osasto järjestää työikäisille jäsenilleen pikkujoulut Teatte-
ri Riossa 11.12. Aloitamme klo 16 ruokailulla, jonka jälkeen on 
Forza Lasagne -esitys. Paikkoja on 40 hlölle. Ilmoittautuminen 
viimeistään 18.11. sähköpostitse sel004ry@gmail.com tai teksti-
viestillä p. 040 593 0780/Maarit. Tervetuloa!

os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijät

Osasto tukee jäseniään, jotka lähtevät SEL:n Talvipäiville Tah-
kolle yöpymisistä 60 €/hlö/yö max. 2 yötä. Illalliskortti 25 €/hlö 
tuetaan kokonaisuudessaan. Omalla autolla lähtijöitä tuemme 
0,25 €/km +3 snt lisämatkustajasta. Tuet maksetaan jälkikäteen 
kuitteja vastaan. Järjestämme yhteiskuljetuksen, mikäli lähtijöitä 
on enemmän kuin 5 hlöä. Ilmoittautuminen kyyditykseen ja kuitit 
Arjalle sähköpostitse: arjavaisanen123@gmail.com.

os. 168 huit tistEn ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 21.11. klo 12 Huittisten Toripuoti, Kappelinkuja 
1, 32700, Huittinen. Osallistujille tarjotaan lounas. 

hämE-kEski-suomi
os. 13 hämEEnlinnan ElintarvikEt yöl äisEt 

Syyskokous to 4.11. klo 16.30, Parolantie 21, Kerhotila. 

os. 148 turEngin ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 13.11. klo 11 Turengin Työväentalolla. Johto-
kunta kokoontuu klo 10. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

kaakkois-suomi
os. 44 l appEEnrannan ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 23.11. klo 17 Ravintola Big Chef, Kauppakatu 
61, Lappeenranta. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

os. 47 päijät-hämEEn ElintarvikEtyöntEkijät

Syyskokous ke 24.11. klo 17, Scandic Lahti City, Kauppaka-
tu 10, 15140 Lahti. Ilmoittaudu 15.11. mennessä: am.os.047@
gmail.com tai WhatsApp 044 757 4747. 

os. 122 kouvol an lEipomo- ja  
ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 30.10. klo 12, Oikokatu 4, 45100 Kouvola.  
Kahvitarjoilu.

itä-suomi
os. 23 joEnsuun ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous järjestetään ma 8.11. klo 18.30 alkaen Sokosho-
tel Kimmelissä Joensuussa. Johtokunta kokoontuu klo 17.30. 
Kokouksia ennen on mahdollisuus ruokailuun klo 16.30 alkaen 
Sokoshotel Kimmelissä. Tervetuloa!

os. 30 kuopion ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 15.11. klo 17 Itä-Suomen aluetoimistolla, Haa-
paniemenkatu 21 B 21. Johtokunta klo 16.30. Ovisummerilla 
sisään. Tarjolla täytekakkua ja kahvia. 



 

riskien arVioinTi –  
TyÖsuojeLun Täydennyskurssi 
15.–17.11.2021 murikka-opisto 

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien 
arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvit-
tämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terve-
ydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kurssin sisältö: Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja 
työn vaarojen tunnistamiseen ja  riskien arviointiin. Käsitellään kemiallisille 
tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia. Pohditaan 
asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä.

puHeViesTinnän perusTeeT 
22.–26.11.2021 murikka-opisto 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita ja opitaan rakentamaan 
esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon erilaisia 
harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä.

Kurssin sisältö: Mietitään, miten suhtautua esiintymisjännitykseen ja mikä 
siihen auttaa. Harjoitellaan tehostamaan sanoman ymmärrettävyyttä ja vai-
kuttavuutta.

iHMissuHTeeT TyÖpaikaLLa 
29.11.2021–3.12.2021 murikka-opisto 

Kurssilla harjoitellaan muun muassa työyhteisön ongelmatilanteiden 
puheeksi ottamista ja ratkaisukeskeistä toimintamallia. Harjoitusmateriaalina 
ovat opiskelijoiden esiin tuomat tapaukset.

Kurssin sisältö: Tutustutaan erilaisiin ryhmäilmiöihin, työyhteisön sosiaali-
siin rooleihin ja erilaisten reagointitapojen psykologisiin perusteisiin. Analy-
soidaan työyhteisöjen epätasa-arvoistavia rakenteita ja harjoitellaan ihmis-
suhdeviestinnän taitoja.

Jos haluat osallistua koulutukseen, täytä kurssihake-
mus, 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

ristikon ratkaisu 8/2021

Ristikon 8/2021 voittaja: Helena Poikolainen, Helsinki
Onnittelut voittajalle!

os. 81 iisalmEn ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous to 18.11. klo 18.30 Iisalmen Työväentalo. Kahvitarjoilu.

os. 105 suonEnjoEn ElintarvikEt yöntEkijät

Syyskokous ti 23.11. klo 18, Kahvila Kinuskihuone, Iisvedentie 
2, 77600 Suonenjoki. Kahvit voikkari- ja täytekakuilla. Ilmoittau-
tumiset kirsi.markkanen72@gmail.com. Huom. Johtokunta ko-
koontuu klo 17. Tervetuloa! 

os. 158 nurmEksEn ja l ähiympäristön  
ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 19.11. klo 18, Rantasaunalla Hyvärilässä, Lomatie 
12, 75500 Nurmes. Kokouksen jälkeen ruokailu ja saunomismah-
dollisuus! Omat pyyhkeet mukaan.

pohjanmaa
os. 6 pEdErsörE livsmEdElsarbEtarE  
FackavdElning

Höstmöte torsdag 11.11. kl. 17 Jakobstad ABC, mötkabinet. 
Stadgeenliga ärenden. Distriktssekreterare Markus Forslund är 
med på mötet. Kaffeservering + pizza. Välkommen! Ärenden: 
www.pedersorelivs.fi/kokoukset

Syyskokous tiistaina 11.11. klo 17 Pietarsaaren ABC, kokous-
kabinetti. Sääntömääräiset asiat. Aluesihteeri Markus Forslund 
mukana kokouksessa. Kahvitarjoilu + pizza. Tervetuloa! Esityslista: 
www.pedersorelivs.fi/kokoukset

os. 99 kauhajoEn ElintarvikEt yöl äisEt

Syyskokous 10.11. klo 18, Kauhajoen Krouvi. Paikalla aluesih-
teeri Markus Forslund. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

os. 154 kannuksEn ElintarvikEt yöntEkijät

Syyskokous 20.11. klo 12.30, Törmälä Poutulla, Tehtaankatu 1, 
Kannus. Johtokunta kokoontuu klo 12. Kahvitarjoilu.

pohjois-suomi
os. 4 oulun ElintarvikEt yöntEkijät

Syyskokous järjestetään 19.11. klo 18 Pohjois-Suomen Aluejär-
jestön toimistolla, Rautatienkatu 16, Oulu. Osallistujille pientä 
purtavaa ja kahvit. Tervetuloa. Johtokunta.

os. 33 mEri-l apin ElintarvikEt yöntEkijät

Syyskokous 13.11. klo 15, Scandic Kemi, Hahtisaarenkatu 3, 

94100 Kemi. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, jonka jäl-
keen nautimme Joulu Get together -buffetin antimista. Ilmoittau-
tumiset Reino Huttunen, p. 040 578 3828. Tervetuloa! 
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Kukin vaaliliitto saa asettaa ehdokkaita enintään kaksi kertaa vaalipiirissä kultakin sopimusalalta  
valittavan edustajamäärän. Vaaliasiakirjat tulee toimittaa 7.12.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen  

SEL, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki

Keskusvaalilautakunta

suomen elintarviketyöläisten Työttömyyskassan  
21. varsinainen edustajiston kokous pidetään  

20.–22.5.2022 Holiday Club saimaalla  
Lappeenrannassa, osoitteessa rauhanrinne 1.

Edustajien valtakirjojen tarkastus alkaa 20.5.2022 klo 9.00 
kokouspaikalla. Kassan edustajiston kokous alkaa liiton 
edustajakokouksen päätyttyä.

Edustajiston kokouksessa käsitellään työttömyyskassan 
sääntöjen 12 §:n määräämät asiat, työttömyyskassan hal-
lituksen valmistelemat sääntömuutos- ja muut esitykset 
sekä ammattiosastojen esittämät sääntömuutos- ja muut 
esitykset. Asioista, jotka halutaan edustajiston kokoukseen 
käsiteltäväksi, on lähetettävä kirjalliset esitykset kassan hal-
litukselle viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kokousta.

Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään 3.1.–6.2.2022.

Helsingissä 7.10.2021 
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallitus

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassans 
21 ordinarie representantskapsmöte går av stapeln 

den 20–22.5.2022 i Holiday Club saimaa  
i Villmanstrand, adress rauhanrinne 1.

Granskningen av representanternas fullmakter inleds den 
20.5.2022 kl 9.00 på mötesplatsen. Kassans representant-
skapsmöte inleds efter att förbundets kongress har avslutats.

På representantskapsmötet behandlas de ärenden som 
nämns i § 12 i förbundets stadgar, av arbetslöshetkassans 
styrelsens förberedda stadgeändrings- och andra förslag 
samt fackavdelningarnas stadgeändrings- och andra förslag.

I de ärenden som man vill ta upp till representantskaps-
mötets behandling, bör skriftliga förslag skickas till kassans 
styrelse senast fyra (4) månader före mötet.

Valet av representanter förrättas 3.1–6.2.2022.

Helsingfors 7.10.2021 
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassans styrelse

kutsu sEl:n edustajakokoukseen

kutsu työttömyyskassan  
edustajiston kokoukseen

kallelse till arbetslöshetskassans 
representantskapsmöte

suomen elintarviketyöläisten Liitto seL ry:n 21. edustajakokous pidetään 20.–22.5.2022  
Holiday Club saimaalla Lappeenrannassa, osoitteessa rauhanrinne 1.

Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään ajalla 3.1.–6.2.2022.

itäinen vaalipiiri

Leipomoala:  10
Lihavalmisteala:  6
Maidonjalosteala:  4
Teollisuuden ala:  12

läntinen vaalipiiri

Leipomoala:  5
Lihavalmisteala:  10
Maidonjalosteala:  3
Teollisuuden ala:  12

pohjoinen vaalipiiri

Leipomoala:  3
Lihavalmisteala:  9
Maidonjalosteala:  3
Teollisuuden ala:  4

yhteensä: 81 edustajaa

Edustajia valitaan vaalipiireittäin ja sopimusaloittain seuraavasti:

sEl tiEdottaa 

sEl:n kEskustoimisto, aluEtoimistot ja t yöt tömy yskassa suljetaan  
perjantaina 5.11.2021 klo 14.00.

sEl:n kEskustoimisto, aluEtoimistot ja t yöt tömy yskassa  ovat suljettuna 
perjantaina 12.11.2021 henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

sEl:n aluetoimistot tarjoavat 
maanantaina 1.11.2021 

kello 13–15.30  
kakkukahvit jäsenille
 aluetoimistosi osoitteen löydät sivulta 31.

SEL:n aluetoimistot palvelevat normaalisti jälleen maanantaista 
1.11.2021 alkaen myös paikan päällä toimistolla asioivia jäseniä.  

Varmistathan kuitenkin aina etukäteen soittamalla,  
että olemme paikalla toimistolla, ettet tee turhaa reissua.

suoMen eLinTarVikeTyÖLäisTen TyÖTTÖMyyskassa FinLands LiVsMedeLsarBeTares arBeTsLÖsHeTskassa



sEl:n talvipäivät
tahkolla 4.–6.2.2022

 kuopion Elintarviketyöläisten ammattiosasto 030

tulla hilipaseppa tahkolle!
Tiällä suattaa olla lunta aenae metri ja pakkasta toesta mittarrii.  

Polokastaan vestivualit riehkasemmaa jo perjantaena. 

Varaa paikkasi 10.12.2021 mennessä osoitteessa www.selry.fi/talvipaivat tai  
jos ammattiosastosi järjestää ryhmämatkan, ilmoittaudu osastosi kautta.
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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 maa-
nantaista torstaihin kello 8.30–15.30 ja perjantaisin 8.30–15. 
Etuuskäsittelijät vastaavat kysymyksiin tiistaisin ja torstaisin kello 
9–11. Numeroon soittaminen maksaa soittajan operaattorin ve-
loittaman 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 torsdag kl 8.30-15.30 och fredagar 
8.30–15. Förmånshandläggarna 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 Thursday 
8.30–15.30 and Friday 8.30–15 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
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Teksti Eetu Kinnunen
kuvat Mari Komulainen

i
isalmessa Olvilla keräilyoperaattorina ja 
työntekijöiden varapääluottamusmiehe-
nä työskentelevä Jarno Leinonen suuntaa 
etenkin näin syksyisin töiden jälkeen usein 

metsään ase olallaan ja koira mukanaan.
Jo 30 vuoden ajan Leinonen on metsästänyt 

monenlaista riistaa ensin isänsä kanssa, ja sit-
ten kolmessa eri metsästysseurassa, joiden jäsen 
hän on. Porukalla haettava pääsaalis on Suomen 
merkittävin riistaeläin hirvi, mutta kokemuk-
sen kartuttua Leinonen on alkanut pyytää myös 
sorsaa, kyyhkyä ja jänistä.

– Suvussa on ollut paljon innokkaita mehtä-
miehiä joiden perässä pääsi kulkemaan, Leino-
nen kertoo ja muistelee lämpimästi perheen hir-
vikoiraa.

– Koirista on tullut likeisiä.
Työura Iisalmen Olvilla on kestänyt jo 20 

vuotta, mutta metsästyskortti Leinosella on ol-
lut sitäkin pidempään, vuodesta 1990. Hän on 
ehtinyt lähtemään ammattiliiton luottamustoi-
mien lisäksi myös Iisalmen riistanhoitoyhdis-
tyksen toimintaan.

– Viime vuonna toimin yhdistyksen puheen-
johtajana ja tänä vuonna hallituksessa, Leino-
nen sanoo ja kertoo olleensa myös perustamassa 
Lappetelän Erä ja Luonto -metsästysseuraa, jonka 
toiminnassa hän on nyt aktiivisimmin mukana.

– Yhden työkaverinkin olen saanut värvättyä 
mukaan seuran toimintaan, kun autoin häntä 
alkuun metsästysharrastuksen kanssa.

TyÖpaikaLLa Moni MeTsäsTää

Useampikin Leinosen työkavereista metsästää, 
mutta he kuuluvat eri seuroihin, joten yhdessä 
heidän kanssaan metsälle ei tule lähdettyä.

Mielipiteitä metsästysharrastus ei Pohjois-
Savossa juurikaan jaa, sillä vastustajia ei juuri 
ole. Luonnossa liikkuminen ja koirien kanssa 
touhuaminen on Leinosesta metsästyksen paras 
puoli, saaliin saaminen enemmänkin mukava li-
sä harrastuksessa.

– Koirien ajuja ja haukkuja on hauska kuulla. 
Toivoisin, että nuoretkin innostuisivat mieluum-
min luontoon liikkumaan kuin elokapinoimaan, 
Leinonen provosoi pilke silmäkulmassa.

Leinosen mukaan metsästyspiireihin on eri-
tyisesti viime vuosina tullut runsaasti mukaan 
myös naisia. Harrastuksena metsästys sopii hy-
vin eri-ikäisille ja eri henkisille ihmisille. Lajin 
maine vanhojen äijien touhuna on menneestä 
maailmasta. Vanhojen ”mehtämiesten” juttuja 
on kuitenkin myös mukava kuunnella.

– Vuan onkohan niistä kaikki ihan julukasu-
kelposia, Leinonen nauraa.

Hirvestys on jalkapalloa ja muita joukkuelaje-

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

työkaverisi harrastuksesta: karoliina.oystila@selry.fi

Sukuperinne vetää metsälle
Pohjois-Savossa metsästävä Jarno Leinonen saa saaliikseen hirvien lisäksi sorsia, kyyhkyjä ja jäniksiä.

ja harrastaneen Leinosen mukaan porukkahen-
geltään hyvin samanlaista tekemistä. Pienem-
pää riistaa voi helpommin pyytää kahdestaan 
koiran kanssa tai pienemmällä, vaikkapa puoli-
son tai kaverin kanssa muodostetulla porukalla.

Metsästys on Suomessa suhteellisen helppoa 
ja erilaisia riistaeläimiä on tarjolla runsaasti. 
Aseet ovat harrastuksen suurin kertainvestoin-
ti, hyvästä aseesta voi joutua maksamaan 1000-
1200 euroa. Halvempiakin aseita saa, mutta pi-
demmällä aikavälillä laadukas ase kestää käytös-
sä eikä sitä tarvitse vaihtaa niin usein.

– Polttoainetta kyllä kuluu, kun haetaan koi-
ria tuolta pitkin metsiä. Koirien hankkiminen 
ja ruokkiminenkin on kyllä hintavaa, Leinonen 
kuvailee.

Myös ammuksia joutuu ostamaan. Erityisen 
kalliina harrastuksena Leinonen ei metsästystä 
kuitenkaan pidä.

Korona-aikana metsästysharrastus on jatku-
nut hyvinkin normaaleissa merkeissä, mutta osa 
traditioista on jäänyt välistä. Yksi niistä on met-
sästysseuran maanomistajille järjestämät hirvi-
peijaiset, jotka ovat jääneet nyt väliin jo kahtena 
syksynä. Leinonen toivoo, että perinteisiin pääs-
tään palaamaan tältäkin osin jo ensi vuonna. 

 kuvassa koirat ovat jarno Leinoselle tärkeä osa metsästysharrastusta. kuvassa mukana Wiima-koira.

 kuvassa metsästäessä pääsee liikkumaan 
luonnossa.

 

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 uu-
teen liittoon tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista. Jos haluat 
erota SEL:sta, ilmoita siitä liittoon kirjallisesti.

sEl:n jäsEnmaksu on 1,6 % kaikesta ennakonpidätyksen alaises-
ta palkkatulosta ja se sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.  
Jäsenmaksua maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet 

Näin pidät jäsenyytesi kunnossa

p. 09 4246 1200

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

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@selry.fi

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

Työttömyyskassan puhelinpalvelu 
numerossa 09 4246 1210 on 
auki maanantaista torstaihin  
klo 8.30–15.30 ja perjantaisin  
klo 8.30-15. 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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NUMERO AINEISTOPÄIVÄ ILMESTYMISPÄIVÄ

 10 15.11.2021 30.11.2021

Ammattiosastojen ja aluejärjestöjen kokous- ja tapahtuma- 
ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen: ilmoitukset@selry.fi tai  
lomakkeella: www.selry.fi/selnet. Tiedusteluihin vastaa Erja Ekman.

Elintae uudistuu ensi vuoden 
alussa! Pysy kuulolla!

iLMesTynyT
VuodesTa 1949

aluEtoimisto: avoinna: työsuhdEnEuvonta,  
työEhto- ja palkka-asiat:

työttömyysturva- 
nEuvonta ja jäsEnyysasiat:

SEL:n 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

SEL:n 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

SEL:n Kaakkois-Suomen  
aluetoimisto  
Vuorikatu 20 
15110 Lahti

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

SEL:n 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  

SEL:n 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–to 8–15.30 
Pe 8–15
Kiinni 11.30–12.30

SEL:n 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

SEL:n 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  
normaalisti 1.11.2021 alkaEn!

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.

saat sEl:n vapaajäsEny ydEn,  kun jäät eläkkeelle, jos olet 
ollut ammattiliiton jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuotta, joista 
vähintään viimeiset viisi vuotta olet ollut SEL:n jäsen. Vapaajäse-
nyys on maksuton.

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 jäsenmaksuvapautuksesi 
ilmoittamatta, ota välittömästi yhteyttä liittoon. Sovimme kanssasi, miten 
jäsenmaksut ja jäsenyys hoidetaan ajan tasalle.

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

liiton jäsEnmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Liit-
to toimittaa verottajalle vuosittain tiedot itse maksamistasi sekä työnantajan 
perimistä jäsenmaksuista. Tarkasta veroehdotuksestasi, että maksettujen 
jäsenmaksujen määrä on oikein.



Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Elä rohkeasti tässä ja nyt 
– parasta turvaa läheisillesi on oma henkivakuutuksesi

Isi on kapteeni Punaparta, merten kauhu.

Paras ilo on näissä 
hetkissä!

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti omannäköistäsi elämää. 
Arjessa on helpompi huomata syyt hymyyn, kun 
sinulle rakkaat ihmiset on turvattu. 

Henkivakuutuksella autat perhettäsi pärjäämään 
taloudellisesti, jos jonain päivänä äkillisesti menehdyt.  
Esimerkiksi asuntolainan ja muiden kulujen ei tarvitse kaatua  
kokonaan puolison niskaan, ja autat perhettäsi jatkamaan 
elämäänsä ja arkeaan tutuissa puitteissa. 
  
Turvaa rakkaimpasi Turvassa-henkivakuutuksella 
osoitteessa turva.fi/henkivakuutus 

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!
Eikä muuten maksa paljon.

Laske vaikka itse!
turva.fi/henkivakuutus


