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SAK:n Varsinais-Suomen alue-
kokous järjestettiin Turussa loka-
kuun viimeisenä viikonloppuna, 

lauantaina 27.10. Kokouksen jul-
kilausema on luettavissa tästä. 

Sipilän hallitus joutui jo alku-
metreillä törmäyskurssille pal-
kansaajien kanssa. Esitys yhteis-

kuntasopimuksesta vaihtui ns. 
pakkolakien kautta kilpailukyky-
sopimukseksi. Hallituksen ajamat 
pakkolait sisälsivät muun muassa 
lomarahojen leikkaamisen, en-
simmäisen sairauspäivän muut-
tamisen palkattomaksi ja työajan 
pidentämisen ilman palkankoro-
tuksia 100 tunnilla vuodessa.

Palkansaajajärjestöt onnistui-
vat estämään pakkolakien toteu-
tumisen neuvottelemalla kilpai-
lukykysopimuksen. Kilpailukyky-
sopimus (kiky) oli palkansaajille 
raskas, mutta vaikeassa tilantees-
sa huonoista vaihtoehdoista vähi-
ten huono. Tuoreiden arvioiden 
mukaan kiky-sopimus on omalta 
osaltaan parantanut suomalais-
ten yritysten kilpailukykyä ja si-
ten myös työllisyyttä.

Kiky-sopimuksen yhteydessä 
sovittiin, että työttömyysturvaan 
ei enää tehdä uusia leikkauksia. 
Hallitus ei tätä lupausta pitänyt, 
sillä vuoden 2018 alusta voimaan 
tullut aktiivimalli toimii käytän-
nössä työttömyysturvan leikku-
rina. Puutteellisesti valmisteltu ja 
sekavaksi jäänyt malli on Kelan ja 
Finanssivalvonnan tilastojen mu-
kaan alentanut työttömyysetuut-
ta noin 150 000 työttömältä. 

Parhaillaan hallitus valmistelee 
aktiivimalli kakkosta eli omaeh-
toisen työnhaun mallia. 

SAK ei osallistunut aktiivimal-
lin valmisteluun ja on vastustanut 
sitä kaikin mahdollisin keinoin, 
muun muassa päivän mittaisella 
poliittisella mielenilmauksella.

Hallituksen esitys irtisanomis-
suojan heikentämiseksi pienissä 
yrityksissä on johtanut laajoihin 
mielenilmaisuihin ja poliittisiin 
lakkoihin. Eilen oli tärkeä päivä 
työmarkkinakriisin ratkaisussa.

Hallituksen sovintoesitys ir-
tisanomislaiksi sisälsi yrityksen 
henkilöstömäärän poistamisen 
irtisanomisen perusteista, lyhen-
nyksen työttömyysturvan ka-
renssiaikaan ja kolmikantaisen 
valmistelun aktiivimallin vikojen 
korjaamiseksi.

SAK:n Varsinais-Suomen ja Sa-
takunnan aluekokous edellyttää, 
että hallituksen työsopimuslaki-
esityksen perustelut valmistellaan 
kolmikantaisesti eikä irtisanomis-
ta tule helpottaa. 

Turussa 27.10.2018

SAK:N VARSINAIS-SUOMEN 
ALUEKOKOUS

Voiko hallitukseen luottaa?

Eturivissä istuivat Jukka Ruohonen ja Esa Hynynen.
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Jokainen toivoo itselleen van-
huutta tuttujen ihmisten ympä-
röimänä. Että ovesta tuleva hen-
kilö on tuttu – tai että ovesta yli-
päänsä tulee joku.

Vanhuspalvelulain ajatus, että 
ikäihmiset saavat apua ja voivat 
asua kotonaan loppuun saakka 
on kaunis. Se toteutuu kuitenkin 
vain, jos käsipareja on tarpeeksi ja 
niillä tehdään oikeita asioita oike-
aan aikaan. 

Vanhuksille hoitaja voi olla päi-
vän ainoa ihmiskontakti. Ei siis 
ole merkityksetöntä, miten van-
hus näissä tilanteissa kohdataan 
– arvokkaasti ja kunnioittavasti, 
elettyä elämää ja nykyhetkeä ym-
märtäen vai kiireessä seuraavan 
asiakkaan ongelmia miettien.

Kotihoito ajautuu yhä kauem-
mas ihanteistaan. Liian suuret 
vaatimukset, väkivallan uhka ja 
kiire väsyttävät hoitajia henkisesti 
ja fyysisesti. Tilanne tällä hetkellä 
on se, että kotona hoidettavat asi-
akkaat ovat aina vaan huonompi-
kuntoisia tai väkivaltaisia, jolloin 
heidän hoitamisekseen tarvitaan 
kahden hoitajan käsiparia jopa öi-
sin. Tuoreet otsikot kuntien ko-
tihoidosta ovat surullista luetta-
vaa: ”Iäkkäiden kotihoidon työ-
taakka kasvaa”, ”Lisääntyvä kiire 
uuvuttaa työntekijän” ja ”Van-
husten kotihoitoon tarvitaan li-
sää käsiä”. Otsikot ovat otsikoita, 
mutta eivät tuulesta temmattuja. 
Kun Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL selvitti kotihoidon ti-
laa, kävi ilmi, että samaan aikaan 
kun asiakasmäärä kasvoi, työnte-
kijöiden määrä kehittyi toiseen 
suuntaan.

Hoitajan työ kot ihoidossa 
koostuu pääasiassa itsenäisistä 
kotikäynneistä. Asiakkaana ovat 
usein ikäihmiset tai työikäiset ih-
miset, joilla on jokin sairaus tai 
vamma. Kotihoidossa hoitajan 
työ on asiakkaan kokonaisvaltais-
ta hoitoa ja huolenpitoa. Työhön 
kuuluu mm. huolehtia asiakkaan 
hygieniasta, lääkehoidosta, ravit-
semuksesta. Lääkkeiden vaiku-
tusten seuranta on iso osa työn-
kuvaa.

Vanhustyöhön hakeutuu usein 
ihmisiä, joille auttaminen on 
kutsumus. Työssä palkitsevaa on, 
kun asiakkaat ovat tyytyväisiä 
saamaansa huomioon ja apuun. 
Kotihoidossa toimiva hoitaja tar-

vitsee hyviä vuorovaikutustaitoja 
ja kykyä kohdata ihminen tämän 
omassa kodissa. Asiakkaan omaa 
tahtoa ja itsemääräämisoikeutta 
on aina kunnioitettava. Työn it-
senäinen luonne vaatii päätöksen-
tekotaitoa ja työn pitää olla hal-
linnassa.

Kotihoidon työntekijöiden pi-
tää työpäivänsä aikana ehtiä käy-
mään jopa 20 asiakkaan luona. 
Siirtymiset asiakkaan luota toisel-
le ja omat tauot, kuten ruokailut, 
pitäisi myös mahduttaa työpäi-
vään. Asiakasmäärän kasvu, asi-
akkaiden haastavuuden lisäänty-
minen ja jatkuva henkilöstöpula 
on johtanut siihen, että 41 pro-
senttia kotihoidon työntekijöistä 
ilmoittaa jättävänsä lounaan vä-
liin tai lyhentävänsä taukojaan vä-
hintään viikoittain. 

Työntekijät ovat huolissaan asi-
akkaille koituvista riskeistä: kun 
henkilökuntaa ei ole riittävästi ja 
aikapaineet vaivaavat, hoidon ta-
so kärsii. Myös oma turvallisuus 
mietityttää: erityisten asiakkai-
den suorittama väkivalta ja häi-
rintä ovat lisääntyneet. Lisäksi 
asiakkaiden ja heidän omaisten-
sa haukkumaksi joutuu päivittäin 
joka viides kotihoidon työnteki-
jä. Hoitajista tuntuu pahalta, kun 
asiakkaan kuulemisen ja kohtaa-
misen sijaan ei ole aikaa kuin käy-
dä nopeasti hoitamassa välttämät-
tömät toimenpiteet.

JHL jakaa vuosittain kunnia-
maininnan Vuoden hoitaja. Kun-
nianmaininnan saanut on rautai-
nen ammattilainen, joka on teh-
nyt työtään tunnetuksi ja kehittä-
nyt ammattiaan. JHL:n vuoden 
2018 hoitaja on salolainen lähi-
hoitaja Tanja Heikurinen Salon 
kaupungin kotihoidosta. Tanja 
tekee työnsä ja kohtaa erilaisia 
asiakkaitaan suurella sydämellä. 
Hän on aina valmis auttamaan 
muita sekä huolehtii omasta ja 
muiden hyvinvoinnista. Tanja 
omaa erinomaiset ihmissuhde-, 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 
joita asiakaslähtöinen työ vaatii. 
Jatkuvalla kouluttautumisella 
Tanja pitää yllä ammattitaitoaan 
ja on mukana kehittämässä am-
mattinsa asioita parempaan suun-
taan. Alan kehityksen seuraami-
nen on tärkeää.

Kodinhoitajan työssä tarvi-
taan organisointikykyä, omatoi-

misuutta ja kärsivällisyyttä. Vaih-
tuvat tilanteet ja ajoittainen kiire 
edellyttävät työntekijältä jous-
tavuutta ja rauhallista työotet-
ta kriittisissäkin tilanteissa.  Tä-

tä kaikkea ja paljon muuta omaa 
JHL:n vuoden 2018 hoitaja Tanja 
Heikurinen. 

Tanjalle suuri kiitos panostuk-
sesta kodinhoitajan työhön ja pal-

jon onnea!

Sanna Pihakivi
Julkisten ja hyvinvointialojen 
liitto JHL

JHL:n vuoden hoitaja salolainen Tanja Heikurinen

JHL:n Vuoden hoitajaksi 2018 on valittu Salon kaupungin kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja Tanja 
Heikurinen. Valinta julkistettiin JHL:n Sote-festareilla 1. marraskuuta Helsingissä.

salo.paikallisjarjesto.fi
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Muutos alkaa meistä!

Rakenna kanssamme 
luottamusyhteiskuntaa
SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023

1. Nopeutetaan työllistymistä
 
2. Edistetään tasa-arvoa
 
3. Vahvistetaan koko väestön
 osaamista

TEOLLISUUS 57
Toimistomme palvelee sinua

Tervetuloa!

Salon alueen teollisuustyöntekijäin
ammattiosasto ry.
Helsingintie 16, 24100 Salo
P. (02) 731 4553
Gsm. 044 978 3957
Fax. (02) 731 4053

toimisto@teollisuus57.com
teollisuus57.com

Toimistomme
aukioloajat:
Ma 10-12, 13-17
Ke 9-12, 13-16
Pe 9-12, 13-16
Tiistaisin ja torstaisin
suljettu

Sinulla on vapaus valita! Halu-
atko vapautta sanelusta, pakkola-
eista ja tyhjistä lupauksista? Halu-
atko Suomen, jossa jokainen voi 
elää palkallaan ja voi olla työstään 
ylpeä, vapaana työpaikan menet-
tämisen pelosta, epävarmuudesta 
ja painostamisesta, eikä työttö-
myydestä rangaista. 

Haluatko sinä olla mukana ra-
kentamassa Vapaiden valtakun-
taa?

Vapaiden valtakunta on kam-
panja, joka rakentuu vapaaehtois-
ten ja tukijoiden innostukselle 
muuttaa Suomen politiikan suun-
taa. Kampanjan käynnistivät nuo-
ret palkansaaja-aktiivit syyskuussa 
2018. Kampanjan tavoitteena on 
äänestämällä eduskuntavaaleis-
sa 2019 vahvistaa työntekijöiden 
sopimusoikeutta, työehtoja sekä 
modernia pohjoismaista hyvin-
vointiyhteiskuntamallia. Kam-
panjalla ei haluta rakentaa riitaa, 

sillä esteet ylitetään rakentamalla 
siltoja. Kampanjaan voi sitoutua 
ja kannattajaksi voi ryhtyä kuka 
tahansa, joka kokee kampanjan 
tavoitteet tärkeiksi. Haluatko si-
nä yhdessä nuorten ja tukijoiden 
kanssa muuttaa Suomen poliittis-
ta suuntaa?

Meitä tukijoita on monia ja ha-
luamme sinut mukaan!

Me tukijat annamme eduskun-
tavaaleissa äänemme ehdokkaille 
ja puolueille, jotka haluavat seistä 
rinnallamme puolustamassa va-
pauttamme. Vapautta järjestäy-
tyä, sopia työehtosopimuksista 
ja vaikuttaa työelämän lakeihin. 
Me äänestämme ehdokkaita, jot-
ka ajavat sellaista Suomea, jossa 
jokainen voi elää palkallaan, va-
paana mielivaltaisen irtisanomi-
sen pelosta. Meidän edustajamme 
eivät ratkaise asioita pakkolaeilla 
tai leikkureilla, vaan sopimalla.

Mieti omia mahdollisuuksiasi 

ja tekojasi, joilla voit olla vaikut-
tamassa siihen, että meillä on ke-
väällä 2019 palkansaajamyöntei-
nen hallitus. Vaaleihin on aikaa 
alle puoli vuotta. Nyt on oikea ai-
ka tarttua toimeen ja tehdä suun-
nanmuutos. Toivomme, että mu-
kaan tulee jokainen, joka haluaa 
parempaa työelämää, vakaam-
pia työehtoja ja reilua sopimista. 
Homma ratkaistaan 14.4.2019.

Mikäli sinä haluat tulla mu-
kaan tukijaksi, voit ilmoittautua 
verkkosivuilla www.vapaidenval-
takunta.fi/tukijaksi. Tällä ilmoi-
tuksella tuet Vapaiden valtakun-
ta -kampanjaa ja lupaat äänestää 
eduskuntavaaleissa 2019. 

Kampanjaa on lähtenyt jo 
käynnistysvaiheessa tukemaan 
JHL, PAM, Sähköliitto ja Teol-
lisuusliitto.

Toivottavasti sinäkin olet mu-
kana!

Salon paikallisjärjestö ry 

TIEDOTUS-
LEHTI 2018

salo.paikallisjarjesto.fi

Tiedotuslehden toimituskunta:
Jukka Ruohonen  Esa Hynynen

Sivunvalmistus:
Salonjokilaakso

Painosmäärä:
32 000 kpl

Salon Kirjatyötekijät ry.
am.os. 457

Teollisuusliitto

Suur-Salon JHL ry 087
Yhdistyksen toimisto Turuntie 21, Salo

avoinna ma ja to 9.00-16.30
toimisto@jhl87.fi
Tervetuloa!

ww.salo087.jhlyhdistys.fi

SAK rakentaa suomalaista luottamusyhteiskuntaa. Ha-
luamme seuraavan eduskunnan tekevän tekoja, joilla he 
osallistuvat kanssamme luottamuksen rakentamiseen. 
Luottamuksesta nousee uskallus osallistua, kehittyä ja uu-
distaa. Myös työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin ytimessä 
on luottamus.

Käy lukemassa lisää SAK:n tavoitteista seuraavalle vaa-
likaudelle internetissä osoitteessa www.sak.fi/aineistot/
julkaisut/rakenna-kanssamme-luottamusyhteiskuntaa
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Helsingin Paasitornissa toista 
kertaa järjestetty Tulevaisuus tä-
nään-keskustelutapahtuma tarjo-
si kuudes lokakuuta painavaa pu-
hetta tulevaisuudesta, työstä ja 
hyvinvoinnista. Tilaisuus oli kai-
kille avoin ja maksuton työelämä-
tapahtuma. 

Päivän aikana käytiin kahdek-
san mielenkiintoista ja eteenpäin 
katsovaa keskustelua muun mu-
assa hyvinvoinnista, toimeentu-
losta, työelämän vaatimuksista, 
ammattiyhdistysliikkeen uusista 
toimintatavoista sekä työn ja ym-
päristön suhteesta.

Keskustelijoina aiheesta suo-
malaisen työn tuottavuudesta 
olivat Juuan kunnanjohtaja Mar-
kus Hirvonen, aivotutkija Katri 
Saarikivi, keskuskauppakamarin 
toiminnanjohtaja Juho Romak-
kaniemi, SAK:n kehittämispääl-
likkö Juha Antila.

Juho Romakkaniemi totesi 
tuottavuuden kasvusta, että se 
johtaa hyvinvoinnin kasvuun ja 
se ei ole työtuntikysymys. Työn 
tekemisessä luovuuden osuus kas-
vaa ja tärkein seikka on, miten 
kaikissa tehtävissä pystyy itseään 
johtamaan tulevaisuudessa.

Juha Antilan mielestä tärkeää 
on, miten tuottavuuden kasvu to-
teutetaan ja niissä ovat seikat:

-työntekijöiden osallistuminen

- työyhteisöstä on joku jostain 
syystä pois, niin tehdään kuiten-
kin samat työt.

-kaikkein huonoin vaihtoehto 
on, että leikataan palkkoja.

Näitä kaikkia mahdollisia kei-
noja on käytössä.

Markus Hirvosen mielestä so-
terakenne tunnetaan Suomessa 
erittäin huonosti. Julkisen sek-
torin parantaminen sotessa on 
vaikeaa, koska se on jo maailman 
parasta.

Teknologian käyttämisestä 
työelämässä on Juha Antilan mie-
lestä ostettavissa kaikille, joilla 
siihen on varaa. Iso kysymys on, 
miten teknologiaa hyödynnetään, 
lisätäänkö luottamusta ja yhteistä 
tekemistä. Ideologisesti on kyse 
eri lähtökohdista.

Esko Valtaoja ja Jarkko 
Eloranta keskustelivat 
työn tulevaisuudesta

Jarkko Eloranta pystyy iloisin 
mielin katsomaan tulevaisuuteen. 
Pelastuksen saarna tuodaan meil-
le eikä vain sitä, että työn tule-
vaisuus on dystopiaa (kauhukuvaa 
tulevaisuuden yhteiskunnasta) ja 
entistä huonommin menee.

Esko Valtaoja totesi sata vuot-
ta sitten kirjoitetun Forssan julis-
tuksen olleen utooppinen (ihan-
ne yhteiskunnan vastainen). His-

torian harrastajat tietävät kuinka 
utooppinen se oli tämän päivän 
maailmassa. Suomikin oli Eu-
roopan ja maailman mitassa siel-
tä köyhimmästä päästä.

Demareitten kaikki Forssan ju-
listuksen tavoitteet ovat toteutu-
neet, niin, mitäs nyt? Puoli vaka-

vissani voin heittää: pankaapa uu-
siksi sitten Forssan julistus, jossa 
hankkiudutaan työstä kokonaan 
eroon.

Jarkko Eloranta vastasi, että 
mikäli jokin vakava taho sen nyt 
heittäisi, se naurettaisiin aivan 
suohon. Meillä on iso pino asi-

antuntijoita ja Eduskunnan tieto-
palvelu laskisi milloin Suomi olisi 
konkurssissa ja Euroopan komis-
sion johdateltavissa. Meidän po-
liittinen keskustelu on niin ahdas, 
että siihen mahtuu neljän vuoden 
perspektiivi: 60 prosentin velka-
aste ja 3 prosentin alijäämäaste. 
Mistään muusta ei saisi keskustel-
la. Sen takia tämän päivän poli-
tiikka on erittäin tylsää, unelmien 
ja isojen visioiden esittämistä.

Esko Valtaojan mielestä pa-
remmasta elämästähän tässä on 
kyse eikä ainoastaan minulle tai 
meille vaan kaikille ihmisille, si-
tä mitä Pekka Kuusi kirjassaan 35 
vuotta sitten tarkoitti lajikump-
panuudeksi. Se on aika hakuses-
sa, ketään sormella osoittamatta. 
Kyllä meidän on siihen suuntaan 
pyrittävä.

Jarkko Eloranta arveli, että yli-
päätänsä yhteiskunnallinen kes-
kustelu on tällä hetkellä kapeutu-
nut, niin että oli ongelma mikä 
tahansa ekonomistit siihen vas-
taavat. Kaikki kunnia heille. En 
kuitenkaan usko, että kaikki ih-
miset toimisivat heidän toiveiden-
sa mukaisesti.

Esko Valtaoja piti tämän päi-
vän asiantuntijoiden vaikeutena 
sitä, että mihin seuraava askel 
otettaisiin. Oli se sitten ay-po-
mojen tai politiikkojen, sen on 
pakko toimia, sillä emme voi tä-
hänkään jäädä istumaan kunnes 
lahoamme pois.

Ammattilaisten on hyvin vai-
keaa katsoa pitkälle tulevaisuu-
teen

Mistä ratkaisuja työelämän haasteisiin? 
– Tulevaisuus tänään pureutui jälleen suuriin kysymyksiin

Visualisoija Annika Varjosen taidonnäyte käydystä 
keskustelusta.

Mukana keskustelemassa olivat muun muassa avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, 
ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Keskustelun vetäjänä toimi Jan Erola.

Työpaikan luottamushenkilöt
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Hallitus ja irtisanominen 2018 -tutkimuksen tuloksia
Tutkimuksen 
toteuttaminen

Tutkimusaineisto kerätt i in 
Kantar TNS:n Gallup Kanavalla.

Kyseessä on yhtiön viikkovas-
taajapaneeli, jossa erikseen rekry-
toitu joukko osallistuu säännölli-
sesti kyselyihin. Tiedonsiirrossa 
hyödynnetään internetiä.

Aineisto koostuu 1.019 vasta-
uksesta. Kenttätyö toteutettiin 
12. -16.10.2018.

Kerät t y  a i ne i s to  edus t aa 
maamme 15-74-vuotiasta väes-
töä pl. Ahvenanmaan maakun-
nassa asuvat.

Tilastollinen virhemarginaali 
on noin 3,1 % suuntaansa.

Tutkimuksen sisältö koostui 
kahdesta kysymyksestä.

Maamme hallitus on päättänyt 
helpottaa työntekijöiden irtisano-
mista. Uusitun esityksen mukaan 
lakia sovelletaan alle 10 hengen 
yrityksissä, jos irtisanomisperus-
te on henkilökohtainen. Hallitus 

kertomansa mukaan pyrkii hel-
pottamaan tällä työllistymistä.

Hyväksytkö hallituksen suun-
nitelman heikentää irtisanomis-
suojaa pienissä, alle 10 hengen 
yrityksissä?

Ammattiyhdistysliike on aloit-
tanut järjestölliset toimenpiteet, 
jotta pääministeri Juha Sipilän 

johtama hallitus luopuisi alle 10 
hengen yrityksiin kohdistetun ir-
tisanomislain valmistelusta.

Hyväksytkö ammattiyhdistys-
liikkeen toimet työntekijöiden 
suojan säilyttämiseksi?

Hallituksen suunnitelman hyväksyminen
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Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuute-
tut ja muut työntekijöiden edustajat vaikut-
tavat työpaikoilla työntekijöiden puolesta. 
SAK:laisten työpaikkojen jokapäiväisessä 
edunvalvontatyössä on mukana noin sata-
tuhatta ihmistä ympäri Suomea.

Luottamusmies
Luottamusmies valvoo työlainsäädännön 

ja työehtosopimuksen noudattamista työ-
paikalla. Hänen puoleen voit kääntyä, jos si-
nulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. 
Luottamusmies neuvoo ja selvittelee tarvit-
taessa myös erimielisyyksiä.

Luottamusmies edustaa työpaikalla pait-
si ammattiliittoa myös työehtosopimusta. 
Hänet valitsevat tehtävään työpaikan am-
mattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. 
SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteen-
sä noin 40 000 luottamusmiestä.

Jos työpaikalla ei noudateta työehtosopi-
musta, työntekijät voivat valita keskuskuu-
destaan luottamusvaltuutetun. Luottamus-
valtuutetun aseman määrittelee työsopimus-
laki.

Työsuojeluvaltuutettu
Työpaikalle on valittava lain mukaan työ-

suojeluvaltuutettu, jos työpaikalla työsken-
telee vähintään kymmenen henkeä. Mikään 
ei estä valitsemasta työsuojeluvaltuutettua   
myös pienemmälle työpaikalle, jos työnte-
kijät niin haluavat.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on pe-
rehdyttävä työpaikkansa työympäristöön 
sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja ter-
veyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun 
on myös tutustuttava työsuojelusäännöksiin.

Valtuutetun tärkein tehtävä on ehdottaa 
työsuojeluun ja -terveyteen liittyviä asioita 
työnantajan kanssa käsiteltäväksi. Välitettä-
vissä asioissa korostuu työntekijöiden näkö-
kulma.

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuo-
jeluun liittyviin tarkastuksiin. Jos työterve-
ysasioissa esiintyy puutteita tai ongelmia, 
työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuoje-
luviranomaisten ja ammattiliiton puoleen. 
Jokaisella työpaikalla on lain mukaan oltava 
myös työsuojeluun liittyvä toimintaohjelma 
ja työnantajan nimeämä työsuojelupäällik-
kö.

Työpaikan luottamushenkilöt

salo.paikallisjarjesto.fi
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Työtä vailla olevia on nyky hal-
lituksen aikana kuritettu oikein 
olan takaa: on lyhennetty ansiosi-
donnaisen työttömyyspäivärahan 
kestoa, on tehty työttömiä nöy-
ryyttävä aktiivimalli ja tekeillä on 
aktiivimalli kaksi. 

Sellaista työtä vailla olevat, jol-
la kykenisi elämään ihmisarvoista 
elämää, on velvoitettu ottamaan 
vastaan kahdeksantoista tunnin 
työ kolmen kuukauden aikana tai 
menettää 4,60 % päivärahastaan 
seuraavan tarkastelu jakson ajan. 

Nyt kuitenkin on tullut esille, 
että tässä pakotettujen joukossa 
on paljon myös niitä, jotka eivät 
kykene enää vastaamaan aktiivi-
mallin vaatimuksiin. Näitäkin sit-
ten rangaistaan päivärahan leik-
kauksella, vaikka he tarvitsisivat 
aivan toisenlaisia päätöksiä. 

Vielä irvokkaammaksi tämän 
työttömien nöyryytyksen tekee 
seuraavat kaksi asiaa. Ensimmäi-
nen on työpaikan haku, koska sen 
löytämisessä on myös suuri osuus 
työnantajilla. Ellei työtä ole tar-
jolla, niin mistä sitä löydät. On 
myös harvinaista, että työnantaja 
palkkaisi työntekijän kahdeksak-
sitoista tunniksi. 

Toisena asiana tähän katego-
riaan kuuluu se, kun hallitus le-
ventelee nyt päässeensä työllisyys-
tavoitteeseensa. Prosentit hipoo 
72. Sitä ei sanota, että jo tunnin-
kin työ tarkastelu jaksolla tekee 
tilastossa työttömästä työllisen. 
Eikä tämä tavoite ole täyttymäs-
sä yksin hallituksen toimenpitei-
den ansiosta. Pikemminkin niistä 
huolimatta. 

Nyky hallituksen toimia seu-
ranneena en voi kuin ihmetel-
lä ”työministerin” tekemisiä ja 
puheita. Yleensä, kun hän tulee 
esille sanomisineen, tietää se si-
tä, että työtön saa osakseen lisää 
ruoskaa ja toimeentulon leikkaa-
mista. Esimerkiksi työtön, joka 
ei ole löytänyt sitä aktiivimallin 
vaatimaa työpaikkaa ja on tie-
tämättään jättänyt täyttämättä 

TE-toimiston hänelle asettaman 
muun velvoitteen, joutuu täysin 
työkykyinen henkilö päivämää-
rättömälle karenssille. Karenssi 
poistuu vasta silloin, kun työtön 
sitoutuu 12 viikon työkokeiluun. 
Tämä tietysti ilman palkkaa. Toki 
siitä saa työttömyyspäivärahan ja 
yhdeksän euron kulukorvauksen. 
Työnantajan ei tarvitse maksaa 

tältä ajalta palkkaa. TE-toimis-
to ei kuuntele mitään perusteita 
vaan tekee juuri niinkuin ”työ-
ministeri” on käskenyt. Se asettaa 
vain vaatimukset. Työtön saa itse 
hakea työpaikan, jossa voi suorit-
taa tämän rangaistuksensa. Siis 
työnvälityksestä ei voi enää pu-
hua. Kaikki tähän asti tuntemani 
työministerit ovat aina kantaneet 

huolta työvoiman työllistymisestä 
aidoin toimenpitein.

Kaiken kaikkiaan työnvälityk-
sen sujumisen kannalta olisi pa-
rasta muuttaa TE-toimistot taas 
työnvälitystoimistoiksi ja panos-
taa niihin henkilöstö resursseja 
niin, että ne toimisivat entisen 
lailla. Samalla voitaisiin lopettaa 
instanssit, jotka rahastavat työn 

välityksellä.

Lasse Helskyaho,
puheenjohtaja
Salon alueen Teollisuus-
työntekijäin ao 57
puheenjohtaja.

Työttömät yhteiskunnan hylkiöitä?
SAK Salon Paikallisjärjestö — 2018 — salo.paikallisjarjesto.fi

Ay – väen rauhanpäivät Salossa 12–13.1.2019

Lisätietoja ay-väen rauhanpäivistä osoitteesta: tprtmk@gmail.com

Ay – väen rauhanpäivät ovat kaikille avoin tapahtuma. Voit osallistua koko viikonloppuun tai vain osaan ohjelmasta.
Seminaarin sisällöstä tehdään kooste, joka toimitetaan ilmoittautuneille kevään aikana. Vuosittaiset Ay – väen
rauhanpäivät kerää yhteen noin 150 – 200 osananottajaa. Asiantuntijoiden panos yhdessä ay-aktiivien, kansalais-
järjestötoimijoiden, päättäjien ja liittojohtajien kanssa on luonut rauhanpäivistä suositun keskustelufoorumin. 
Korkeatasoisten alustajien kuulemisen lisäksi ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluihin ja näihin tarjoavat oivan
mahdollisuuden työryhmät mielenkiintoisine aiheineen. Keskustelujen aiheissa on mukana niin kotimaisia kuin
kansainvälisiä kysymyksiä. Tavoitteena on aina ohjelman ajankohtaisuus. Rauhanpäivät järjestetään vuosittain eri
paikkakunnilla yhteistyössä paikalisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2019 ay-väen rauhanpäivät järjestetään Salossa, jossa valitaan myös Työpaikkojen rauhantoimikunta
kaudelle 2019–2020. Seminaaritilana on Kulttuuritalo Kiva (Horninkatu 21) ja osallistujien majoitus,
ruokailut, teemaryhmät ja illanvietto puolestaan Sokos Hotel Rikalassa (Asemakatu 15).
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kirsti.lannermaa@gmail.com

Toimisto: Helsingintie 16, Salo    
Päivystys: Joka kuukauden 1. maanantai klo 16.00-16.45

RAKENNUSLIITTO r.y. SALON OSASTO 056

SAK Salon Paikallisjärjestö — 2018 — salo.paikallisjarjesto.fi

Tulevan vuoden eduskunta-
vaalit ovat tulokseltaan tärkeät 
palkansaajia kohtaan. Parem-
malla vaalituloksella kuin vii-
me kerralla vältämme ainakin 
sen, että tuleva hallitus ei ole 
samanlainen kokoonpanoltaan 
kuin tämän hetkinen. 

Kaikki sankoin joukoin ÄÄ-
NESTÄMÄÄN eduskuntavaa-
leissa.

Esa Hynynen

Voit välttää useimmat työelä-
män ongelmat, kun tiedät oikeu-
tesi ja velvollisuutesi. Jos kohtaat 
ongelmia, saat apua ammattilii-
tosta tai työpaikkasi luottamus-
mieheltä.

Huolehdi vähintään seu-
raavista asioista

1. Tee aina kirjallinen työso-
pimus. Älä allekirjoita papereita, 
jos et ymmärrä niitä.

2. Sinulla on oikeus saada 
opastusta, kun aloitat uuden 
työn. Kysy neuvoja työpaikalta 
rohkeasti.

3. Etsi työehtosopimus eli 
tes, joka on voimassa omalla 
työpaikallasi. Työehtosopimuk-
sesta saat tietää, mitkä ovat työn-
tekijän oikeudet ja velvollisuudet.

4. Jos työnantajasi ei ole vel-
vollinen noudattamaan työeh-
tosopimusta, hänen täytyy silti 
noudattaa Suomen lakia. Myös 
laki kertoo työntekijän yleiset oi-
keudet ja velvollisuudet.

5. Neuvottele vähimmäis-
tuntimäärä, jos työnantaja tar-
joaa sinulle nollatuntisopimus-
ta. Nollatuntisopimus tarkoittaa, 
että työnantajan ei ole pakko an-

taa sinulle työtunteja. Sinun työ-
aikasi voi olla esimerkiksi 0–20 
tuntia viikossa. Jos sinulla on työ-
sopimuksessasi 0 työtuntia, et eh-
kä saa palkkaa.

6. Kun työsopimukseesi on 
merkitty vähimmäistuntimää-
rä, työnantajan täytyy maksaa si-
nulle vähintään ne työtunnit.

7. Sinun täytyy saada palk-
kakuitti aina kun saat palkkaa. 
Tarkista joka kerta, että palkka-
kuitin tiedot ovat oikein. Palk-
kakuitissa lukee palkkasi, verot ja 
muut maksut.

8. Jos teet töitä työvuorolis-
tan mukaan, säilytä kopiot työ-
vuorolistoista. Jos työvuorolis-
ta muuttuu, kirjoita muutokset 
muistiin.

9. Kun työsuhde loppuu, 
huolehdi siitä, että saat loma-
korvauksen oikein. Saat loma-
korvauksen, jos et ole käyttänyt 
kaikkia lomapäiviäsi. Lomakorva-
uksen voit katsoa palkkakuitista.

10. Kun työsuhde loppuu, 
pyydä aina työtodistus työstäsi.

11. Tutustu työpaikkasi 
luottamusmieheen ja työsuo-
jeluvaltuutettuun. He hoitavat 
työntekijöiden asioita työnantajan 
kanssa. Luottamusmies voi aut-
taa työntekijää, jolla on ongelmia 
työnantajan kanssa.

12. Liity ammattiliittoon. 
Ammattiliitto on järjestö, johon 
kuuluu saman alan työntekijöitä. 
Ammattiliitto keskustelee työn-
antajien kanssa siitä, millaisia ovat 
työehdot.

 
Lähde: sak.fi

Muistilista työssä aloittavalle

OP-mobiilissa 
raha-asiat 
hoituvat nyt 
entistäkin 
helpommin. 

Mobiiliavaimella asioit 
ilman avainlukulistaa.

Lataa OP-mobiili käyttöösi omasta 
sovelluskaupastasi.

Palvelun tarjoaa Osuuspankki

Paikallisjärjestön syysedusta-
jiston kokouksessa pidettiin tär-
keänä, että vappuohjelmaan liit-
tyy oleellisena ohjelmana mars-
siminen, toisin kun osa aiemmin 
järjestelyissä mukana olleiden 
mielestä. Tämän vuoden Vap-

pumarssi oli hieman aneeminen, 
sillä marssijoiden edessä kulkevia 
rumpaleita ei hakemisesta huo-
limatta löytynyt. Tammikuussa 
selviää vappumarssin kohtalo.

Toinen huolta aiheuttava asia 
oli, miten Märynummella Vakau-
muksensa puolesta kaatuneiden 
muistomerkkialue tulee jatkossa 
säilymään myös tuleville sukupol-
ville. Alueen omistaa Varsinais-
Suomen Sairaanhoitopiiri. 

Joka vuoden Helatorstaina pai-
kalla on pidetty pienimuotoinen 
juhlava tilaisuus kukkatervehdys-
ten laskemisen muodossa. Paikal-
lisjärjestön vastuulla on viimeis-
ten vuosien aikana ollut järjeste-
lytehtävät.

Paikallisjärjestön syysedustajiston 
kokous
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Salon alueen teollisuustyöntekijäin 
ammattiosasto 57 teollisuus57.com

Salon Seudun Autoalan 
ammattiosasto r.y. 211 www.teollisuusliitto.fi

Halikon metallityöväen 
ammattiosasto r.y. 286 www.teollisuusliitto.fi

Salon Autoalan työntekijät ry os. 072 
www.akt.fi

Salon kunnantyöntekijöiden 
ammattiyhdistys JHL 058 
www.jhl.fi

Suur-Salon JHL ry 087 
salo087.jhlyhdistys.fi

PAM Salon Liiketyöntekijät ry 092 
Löydät meidät Facebookista.  
salonliiketyöntekijat.pamosasto.fi

PAM Palvelualojen Salon osasto 
www.pam.fi.

Rakennusliitto r.y. Salon osasto 056 
www.rakennusliitto.fi

Teollisuusliitto Salon Puuosasto ry 
www.teollisuusliitto.fi

Salon Seudun Heikko- ja Vahvavirta- 
osasto 085 ry www.sahkoliitto.fi

Posti- ja logistiikka-alan Unioni 
Salon osasto 150 salo.pau.fi

Salon Kirjatyöntekijät r.y.  
teollisuusliitto.fi

Salon seudun Elintarvike-alojen 
työntekijät r.y. ao 094 www.selry.fi

SAK Salon Paikallisjärjestön 
jäsenyhdistykset 2018

Lisätietoa yhdistyksistä löydät mm. näistä internetosoitteista:

ALUEPALVELUKESKUS
Maariankatu 6b, 20100 Turku

SAK:n ja liittojen aluetoimistot 
palvelevat Sinua muun 
muassa työttömyysturvaan, 
työsgdeturvaan ja koulutukseen 
liittyvissä kysymyksissä. 
Lisäksi sinulla on mahdollisuus 
hyödyntää liiton tarjoamia edullisia 
loma- ja harrastemahdollisuuksia.

Salon Paikallisjärjestö
Pj. Sanna Pihakivi, sanna.pihakivi@salo.fi salo.paikallisjarjesto.fi

outi.rannikko@sak.fi   

www.sak.fi     Twitter: @duunarit

kristiina.linna@sak.fi

 / SAK Salon paikallisjärjestö

SAK Salon Paikallisjärjestön hallitus kaudelle 2019-2020
  Puheenjohtaja:  
Sanna Pihakivi

Varsinainen jäsen:
Tanja Heikurinen
Esa Hynynen
Tomi Marjuaho
Timo Virtanen
Jaana Koli

Varalla:
 Juha Rantanen
Mervi Sievänen
Rakennusliitto r.y. osasto 56, Suursalo 
JHL ry 87, Salon Kirjatyöntekijät r.y. 
ilmoittavat jäsenensä myöhemmin.


