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Työpaikoilla järjestetään työsuo-
jeluvaalit marras–joulukuussa 
työsuojeluvaltuutettujen ja -va-
ravaltuutettujen valitsemiseksi 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Jokaisella työpaikalla, jossa 
työskentelee vähintään kym-
menen työntekijää, tulee valita 
työsuojeluvaltuutettu ja kaksi 
varavaltuutettua. Myös pienem-
pien työpaikkojen työntekijöillä 
on oikeus valita työsuojeluval-
tuutettu.

Äänioikeus ja mahdollisuus 
asettua ehdokkaaksi on kaikilla 
työpaikan työntekijöillä.

Metalliliiton vastaava työ-
suojelusihteeri Juha Pesola 
sanoo, että työsuojeluvaltuu-
tettu voi olla enemmänkin kuin 
pelkkä lakien ja sopimusten 
valvoja. Valtuutetulla on mah-
dollisuus kehittää työpaikan tur-
vallisuutta, terveellisyyttä, työ-
hyvinvointia ja sitä kautta myös 
tuottavuutta.

Pesolan mukaan työsuojelu 
on hidasta mutta palkitsevaa 
puurtamista. Hetkessä ei tule 
näkyvää tulosta, mutta vähitel-
len eteenpäin kulkevista asiois-
ta tulee lumipalloreaktio.

– On aina hienoa, kun jollain 
työpaikalla on saatu selkeitä tu-
loksia aikaan ja näkee, että työ 
on kannattanut. Sen näkee ih-
misten asenteessa ja motivaati-
ossa, Pesola sanoo.

Riskejä voi ehkäistä 
suunnittelulla

Pesolan vetämässä Metalliliiton 
työsuojeluyksikössä Helsingissä 
työskentelee viisi toimitsijaa ja 
sihteeri.

– Lähtökohta on, että me 
emme voi viedä kaikkia asioita 
työpaikoille. Työsuojelun on ol-
tava työpaikkojen omaehtoista 
toimintaa. Me voimme tukea, 
jakaa tietoa ja antaa koulutusta.

– Tärkeintä on, että jokainen 
työntekijä pystyisi vaikuttamaan 
omaan työympäristöönsä. Sitä 
tukee osaava työsuojeluvaltuu-
tettu ja mahdollisesti työsuoje-
luasiamiehet. Siinä auttaa myös 
hyvä työterveyshuolto ja katta-
vasti tehty vaarojen selvitys ja 
riskien arviointi, Pesola kertoo.

Pesolan mielestä työpaikoilla 
ja ammattiosastoissa pitäisikin 
pohtia nykyistä enemmän en-

nalta vaikuttamista. Työsuojelu-
viranomaiset valvovat, että lakia 
noudatetaan, mutta työsuojelun 
kehittäminen on työpaikkojen 
omissa käsissä.

– Jos joku kuvittelee, että sil-
loin työsuojelu on kunnossa kun 
on hankittu kaikki suojavälineet, 
niin hän on väärässä. Yleensä 
jos täytyy käyttää suojaimia, jos-
sain kohdin on jääty puolitiehen. 
Työsuojelu on kunnossa silloin, 
kun riskit torjutaan jo suunnitte-
luvaiheessa.

Työsuojeluosaamista 
myös pienille työpaikoille

Suurimpia työsuojeluongelmia 
metalliteollisuuden työpaikoilla 
ovat melu, huono ilmanvaihto, 
hankalat työasennot ja haitalli-
set aineet.

Pesolan mukaan niillä työ-
paikoilla, missä ymmärretään 
työsuojelutyön ongelmat ja 
mahdollisuudet, ei suuria on-
gelmia olekaan. Mutta toisilla 
työpaikoilla yrityksen johto ajat-
telee edelleen vanhakantaisesti, 
että työsuojelu on vain pakolli-
nen kustannuserä, vaikka yh-

dessä työsuojelun tason kans-
sa yleensä kohentuvat laatu ja 
tuottavuus.

Suuremmilla työpaikoilla 
työsuojeluvaltuutetuilla on kes-
kimäärin enemmän koulutusta, 
osaamista ja myös aikaa työ-
suojelukysymysten hoitamiseen 
kuin pienillä työpaikoilla. Tästä 
syystä ongelmat tunnistetaan 
herkemmin.

– Tämä onkin iso kysymys. 
Meidän pitää saada pienemmille 
työpaikoille tietoa, osaamista ja 
kiinnostusta työsuojelun kehit-
tämiseen, Pesola pohtii.

Oman haasteensa työ-
suojelun kehittämiseen heittää 
yritysten pilkkoutuminen pie-
nemmiksi yksiköiksi ja niin sa-
nottujen yhteisten työpaikkojen 
yleistyminen ja vuokratyö. Jo yli 
puolella työpaikoista työskente-
lee työntekijöitä, jotka ovat eri 
työnantajien palveluksessa.

Kuinka jaksaa eläkeikään 
asti?

Metallityö on keskimäärin fyysi-
sesti hyvin kuormittavaa. Hen-
kistä kuormittavuutta taas lisää 

esimerkiksi toistotyö, kiire ja 
koko ajan yleistyvä vuorotyö.

– Yksi suurimpia ongelmia on 
se, että metallityöntekijä ei sel-
viä eläkkeelle asti näin raskaissa 
töissä. Ei ole poikkeuksellista, 
jos siirrytään eläkkeelle ennen 
varsinaista eläkeikää, vaan on 
poikkeuksellista, jos sinne sel-
vitään.

Pesola toivoo, että nyt mar-
ras–joulukuussa järjestettävät 
työsuojeluvaalit herättävät työ-
paikoilla keskustelemaan asi-
oista, ja että työsuojelutehtäviin 
löytyy intoa ja halukkuutta.

– Parhaassa tapauksessa 
työsuojeluvaltuutettu ei ole 
pelkästään lakien, normien ja 
sopimusten valvoja, vaan hän 
on ennen kaikkea työpaikan ke-
hittäjä. Valtuutettu voisi miettiä, 
millä tavalla työtä on tehtävä, 
jotta työpaikka on terveellinen, 
turvallinen, tuottava ja viihtyisä.

Tähän työhön tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden liittojen yhtei-
nen Hyvä työ – Pidempi työ-
ura -hanke. Lisätietoa saa muun 
muassa hankkeen kotisivuilta 
www.tyohyvinvointi.info.

Työsuojeluvaalit ovat 1.11.–
31.12. muistuttaa vastaava 

työsuojelusihteeri Juha Pesola.

Jokaisen voitava vaikuttaa 
työympäristöönsä

Juha Pesola:

Työsuojeluvaltuutettu voi vaikuttaa, millä tavalla työtä on tehtävä, jotta työpaikka on terveellinen, tur-
vallinen, tuottava ja viihtyisä, sanoo Metalliliiton vastaava työsuojelusihteeri Juha Pesola.

Metalliliitto asetti uudet 
tavoitteet syksyn työ-
ehtosopimusneuvot-

teluihin, kun keväällä edellisen 
sopimuksen mukaiset palkan-
korotustarkistukset eivät johta-
neet 4% korotuksiin. 

Syksyllä liitto asetti liittokoh-
taisiin neuvotteluihin joidenkin 
mielestä kovat tavoitteet. Jäse-
nistön ostovoiman pitää paran-
tua, sekä saada muita liittoja 
kovemmat korotuksen, koska 
olimme jääneet jälkeen palkan-
korotus tasosta.  Olimmehan 
tehneet  ”vastuullista” palkka-
politiikkaa jo vuosia. Puolentois-
ta vuoden sopimuskaudella ta-
voitteena oli nostaa palkkoja 6 
%.  Jonka lisäksi tavoitteena oli 
saada laadullisia parannuksia. 
Kuten kuudes lomaviikko, sekä 
ikäohjelma jaksamiseen. Nämä 
olivat tosi hyviä tavoitteita.

Liitto lähti neuvotteluihin 
yhteisillä tavoitteilla Toimihen-
kilöliitto Pro:n sekä Ylemmät 
toimihenkilöt YTN:n kanssa. Jo 
pelkästään tämä yhteistoiminta, 
oli uutta työehtosopimus neu-
votelluissa.

Yhteistyö säikäytti 
työnantajat

Juuri tämä yhteistyö varmaan 
säikäytti Teknologiateollisuu-
den, joka antoi meille ala-arvoi-
sen vastaehdotuksen. Meidän 
tavoitteelle heidän esitys jäi alle 
kahden prosentin sopimuskau-
della.

Työntekijäliitot tyrmistyivät 
vastaehdotuksesta, eikä neu-
votteluja kannattanut jatkaa 
näillä korotuksilla. Joten edessä 
oli jättää yhdessä ylityökielto ja 
lakkovaroitus. Tämän jälkeen 
haamut nousivat keskusjärjes-
tön luolista, ja alkoivat vääntää 
sopimusta, jolla saataisiin uh-
kaava teollisuuden lakko perut-

tua. 
Pikku Tupo saatiin pitkän 

väännön jälkeen valmiiksi, vain 
viikkoa ennen lakkoa. Sen jäl-
keen liiton liittotoimikunta kes-
kusteli, lähteekö Metalliliitto 
mukaan tähän raamisopimuk-
seen. Keskustelu oli tosi hyvää 
liittotoimikunnassa, eikä siellä 
huomannut mitään ryhmätoi-
mintaa. Lopuksi liittotoimikunta 
oli yksimielinen, ja antoi valtuus-
tolle kannanoton, että Metalli 
jatkaisi neuvotteluja raamisopi-
muksen soveltamisesta meidän 
aloille. Äänestyksen jälkeen, 
valtuusto antoi isolle neuvot-
telukunnalle valtuuden, lähteä 

Metalli sopimukseen 
raamit kaulassa!

katsomaan mitä raamisopimuk-
sesta saisimme.

Ylityökielto sekä lakkovaroi-
tus pysyivät voimassa, kun val-
takunnansovittelija alkoi ratkoa 
riitaa.

Epäselvyyksiä sisällössä

Neuvottelut pysähtyivät melkein 
heti, kun kukaan ei tiennyt mitä 
raamisopimuksessa tarkoitet-
tiin 3 päivän ”opiskeluvapaalla”. 
Kun lopulta sovittelija antoi so-
vintoehdotuksen, oli aikaa enää 
vajaa vuorokausi lakon alka-
miseen. Liittotoimikunta joutui 
äänestämään asiasta, ja äänin 

11-8 se suositteli sovittelijan 
ehdotusta valtuustolle. Myös 
iso neuvottelukunta oli joutunut 
äänestämään asiasta, ja siinä 
äänet meni 8-5 puolesta. 

Äänestys ei mennyt ryhmä-
jaon mukaan kummassakaan 
äänestyksessä, ja siksi valtuus-
to, joka ei minulle ainakaan 
tullut yllätyksenä, äänesti so-
vintoehdotuksen nurin, ja vielä 
selvin numeroin.   

Joten Metalliliitto ilmoitti, 
että lakko alkaa 21.10.2011.  
Miksi sitten valtuusto kaatoi esi-
tyksen, se oli se paikallisen erän 
jakomalli. Siinä ei ollut täyttä pe-
rälautaa.

Metallin lakko oli toinen suuri 
erikoisuus tämän syksyn neuvo-
telluissa, sillä viimeksi Metalliliit-
to on ollut lakossa 1984, jolloin 
Autokorjaamo porukka oli 7 vii-
kon lakossa. Ja viimeinen pää-
alan lakko oli 40 vuotta sitten 
vuonna 1971. Ei siis ihan joka 
vuotuinen tapahtuma, meidän 
liitossa.

Uusi sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi 
nopeasti uuden sovinto esityk-
sen, jonka sekä Metalliliitto että 
Pro hyväksyivät 4 päivän lakon 
jälkeen. Ainoa muutos ensim-
mäiseen esitykseen oli paikalli-
sen erän jakomalli. Nyt siinä on 
100% perälauta, eli jos pääluot-
tamusmies ei sovi mitään, niin 
kaikki saa saman korotuksen 
tänä vuonna, eli 2,4%  ja ensi 
vuoden lopulla 1,9%.

Raamisopimus antaa myös 
150€ ”namurahan” tammikuun 
alussa. Sopimus  parantaa työt-
tömyysturvaa, poistamalla jak-
sottamisen lomapalkasta. Se 
tosin tapahtuu vasta vuoden 
2013 alusta. Silloin työttömäk-
si joutuva hyötyy vajaa 1000 €. 
Tämä oli yksi kohta, mitä ei var-
maan muuten olisi saatu pois 
ilman ”mini tupoa”.

Tosin raamisopimuksen 
pitää olla kattava, eli muutkin 
liitot pitää tulla siihen mukaan 
viimeistään 25.11.

Jos Metalliliito ei olisi lähte-
nyt mukaan raamisopimukseen, 
olisi se kaatunut. Eli TAAS jou-
duimme päänavaajaksi tälläkin 
kierroksella. Sellaista se on olla 
Suomen tärkein ammattiliitto! 

Mukavaa loppuvuotta!

Raimo Riima

päätoimittaja   

Raimo Riima käy läpi kirjoituksessaan sopimusneuvottelujen vaiheet ja sopimuksen hyvät ja 
huonot puolet.
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Metalliliiton seuraava liittokoko-
us pidetään toukokuussa 2012, 
ja edustajat kokoukseen vali-
taan maaliskuussa käytävissä 
liittokokousvaaleissa. Metallin 
vasemmiston ja sitoutumatto-
mien Metallin Vaikuttajat –vaa-
liliiton ehdokasasettelu on jo 
hyvässä vauhdissa.

– Työ on alkanut jokaises-
sa vaalipiirissä, ja vielä mahtuu 
mukaan vaikuttamaan liiton tu-
levaisuuteen, sanoo Metalliliiton 
järjestösihteeri Ville-Petteri Ris-
berg.

– On tärkeää, että ehdokkai-
ta asetetaan mahdollisimman 
monipuolisesti. Nuoria ja koke-
neita, miehiä ja naisia, kaikilta 

eri aloilta ja eri puolilta maata, 
Risberg sanoo.

Ehdokasasettelu päättyy 
tammikuun lopussa. Tällä kertaa 
vaaliliitto voi asettaa enimmil-
lään 771 ehdokasta.

Liittokokouksessa päätetään 
Metalliliiton suuret linjat seuraa-
vaksi neljäksi vuodeksi. Kokouk-
sen käsittelemät asiat tulevat 
suoraan jäseniltä ammattiosas-
tojen esityksinä ja aloitteina.

– Ammattiosastoissa on nyt 
tärkeää käydä liittokokouksen 
keskusteluasiakirjan pohjalta 
keskusteluja ja tehdä esityksiä 
ja aloitteita liittokokoukselle. 
Niistä muodostuvat linjat liiton 
toiminnalle, ja se on tärkeä pro-

sessi liiton demokratialle, Ris-
berg sanoo.

Hartiavoimin 
ehdokashankintaan

Ville-Petteri Risberg kannustaa 
kaikkia Metallin Vaikuttajien te-
kijöitä ja tukijoita olemaan erityi-
sen aktiivisia liittokokousvaalien 
ehdokasasettelussa, aloitteiden 
tekemisessä ja varsinaisessa 
liittokokouksessa.

– Nyt kun työehtosopimus-
kierros on käyty ja lakon pölyt 
laskeutuvat, liittokokousvaalityö 
käynnistyy täydellä teholla, Ris-
berg sanoo.

– Vain aktiivisella vaikuttami-

sella turvaamme demokratian 
toteutumisen Metalliliitossa. Se 
vaatii meiltä kaikilta hartiavoi-
min töitä, mutta me pystymme 
siihen.

Metallin Vaikuttajat –vaali-
liiton tavoitteena vaalien ehdo-
kasasettelussa on täydet listat 
mahdollisimman monessa vaa-
lipiirissä.

– Kaikkien ehdokkaiden ei 
tarvitse olla valmiiksi kokeneita. 
On myös tärkeää saada uutta, 
nuorta näkökulmaa asioihin ja 
sähäkkää vaikuttamista. Kyllä 
näihin tehtäviin kasvaa, Risberg 
kannustaa.

Metallin Vaikuttajat lähtee 
liittokokousvaaleihin ohjelmal-

Viime keväästä asti käydyt Me-
talliliiton työehtosopimusneu-
vottelut kärjistyivät lokakuun lo-
pussa Metalliliiton ylityökieltoon 
ja yli 40 yrityksen neljän päivän 
lakkoon. Metalliliitto ja työnan-
tajaliitto Teknologiateollisuus 
pääsivät sopuun vasta työtais-
telun ja valtakunnansovittelijan 
sovitteluehdotuksen kautta.

Metalliliiton sihteerin Matti 
Mäkelän mukaan niin sanot-
tu perälauta oli lakon suurin 
saavutus. Perälauta tarkoittaa 
sitä, että jos uuden työehtoso-
pimuksen työpaikkakohtaisen 
erän sopimisesta ei päästä työ-
paikalla pääluottamusmiehen 
ja työnantajan välillä sopuun, 
korotus tulee kaikille työpaikan 
työntekijöille yhtä suurena yleis-
korotuksena.

– Se oli tärkeä juttu. Työn-
antajat joutuivat luopumaan 
omasta tavoitteestaan, ja mei-
dän tavoite kirjattiin sovintoesi-
tykseen. Työnantajille on tärkeä 
ideologinen kysymys, että entis-
tä isommasta osasta palkanko-
rotuksia pitäisi sopia työpaikoil-
la. Nyt se saatiin taas torjuttua, 
Mäkelä sanoo.

– Se vaan oli niin, että sii-
hen tarvittiin tämä neljän päi-
vän lakko, jotta työnantaja sen 
uskoi.

Mäkelä sanoo, että lakko 
myös näytti, että Metalliliiton 
organisaatio on kunnossa.

– Jos lakosta voi niin sanoa, 
niin lakko onnistui hyvin. Lakon 
organisointi lähti hyvin liikkeelle, 
ja lakkopäätökset pystyttiin te-
kemään ja viemään läpi. Lakko 
piti hyvin työpaikoilla, Mäkelä 
sanoo.

Työnantaja taivutettiin 
takaisin tupopöytään

Metalliliiton työehtosopimus-
neuvotteluja käytiin aluksi liitto-
kohtaisina neuvotteluina, koska 
työnantajapuoli on jo useita 
vuosia vastustanut kiivaasti 
keskusjärjestöjen tulopoliittisia 
kokonaisratkaisuja ja keskitet-
tyä sopimista ylipäätään. Tänä 
syksynä maailmantalouden nä-
kymien uudelleen synkistyessä 
työnantajapuoli käänsi yllättäen 
kelkkansa ja palasi keskitettyjen 

ratkaisujen neuvottelupöytään.
– Keskitetyn sopimisen vas-

tustaminen sai Etelärannassa jo 
uskonnon aseman. Hyvin tiedet-
tiin, että maassa olisi kipeästi 
tarvittu keskitettyä sopimista 
muutama vuosi sitten, mutta 
mikään järkipuhe ei Eteläran-
nassa tehonnut. Nyt on tuuli 
kääntynyt ja hyvä niin, Matti Mä-
kelä sanoo.

Palkankorotusten muodossa 
on jo pitkään ollut vastakkain 
Metalliliiton vaatimat senttimää-
räiset korotukset ja työnantaja-
liiton ajamat prosenttikorotuk-
set. Senttikorotukset tulisivat 
yhtä suurina jokaiselle työnte-
kijälle; prosenttikorotukset nos-
tavat enemmän jo ennestään 
suurempia tuntipalkkoja.

– Prosenttikorotukset nyt 
tähän sopimukseen jäivät, vaik-
ka tavoiteltiin senttimääräisiä. 
Kaikkia tavoitteita ei aina saada 
toteutettua, se täytyy hyväksyä, 
Mäkelä suhtautuu realistisesti.

Metalliliiton palkankorotus-
tavoite oli 4 prosenttia sopi-
muksen ensimmäiselle vuodelle 
ja 2 prosenttia toiselle. Lopulta 
päästiin sopuun 2,4 prosentin ja 
1,9 prosentin korotuksista.

– Kun otetaan vielä huomi-
oon 150 euron kertakorvaus, 
0,2 prosentin veronalennus ja 
0,2 prosentin vakuutusmaksu-
alennus, niin ollaan aika lähellä 
tavoitetta.

Raamissa paljon 
muutakin kuin palkat

Matti Mäkelä korostaa, että 
raamiratkaisun pohjalta neuvo-
tellussa työehtosopimuksessa 
palkankorotukset ovat vain yksi 
osa ratkaisua. Keskitetyn sopi-
misen myötä mukaan tuli asi-
oita, joita pelkästään liittokoh-
taisessa neuvottelussa ei olisi 
päästy sopimaan.

– Esimerkiksi lomarahan 
jaksottamisen poistuminen on 
merkittävä asia, Mäkelä sanoo.

Lomarahan jaksottamisella 
tarkoitetaan sitä, että työttö-
mäksi jäävän pitämättömät lo-
mapäivät ovat syöneet työttö-
myyspäivärahan maksupäiviä. 
Raamisopimuksessa tämä kyt-
kös poistetaan.

– Se on tällä hetkellä vaikut-
tanut jopa 6000 meidän jäsenen 
elämään. Tästä uudistuksesta 
tulee työttömäksi jääville mer-
kittävä taloudellinen hyöty, Mä-
kelä sanoo.

Lomarahan jaksottamisen 
poistuminen hyödyttää jäseniä 
myös Metallityöväen työttö-
myyskassan työn helpottumi-
sena. Jaksotus on ollut työt-
tömyyskassalla erittäin työläs 
järjestelmä, ja nyt työaikaa va-
pautuu jäsenten nopeampaan 
palveluun muissa asioissa.

Mäkelän mukaan työehto-
sopimukseen tuli myös hyviä 
liittojen välillä neuvoteltuja pa-

Perälauta pitää
Matti Mäkelä:

Lakolla saatiin perälauta, sanoo Metal-
liliiton sihteeri Matti Mäkelä. Hänen 
mielestään Metalliliiton neljän päivän 
lakon suurin saavutus oli, että työnan-
tajapuoli joutui taipumaan aatteellisis-
ta periaatteistaan.

Metallityöväen liiton liittokokous 
järjestetään sääntöjen mukaan 
joka neljäs vuosi. Seuraava, 21. 
liittokokous järjestetään 27.-30. 
5.2012.

Liittokokoukseen valitaan 
464 kokousedustajaa suhteelli-
sella vaalilla. Ennakkoon voi ää-
nestää postitse 2.–16.3.2012 ja 
uurnavaali järjestetään 25.–27. 
3.2012.

Ehdokkaan asettaa valitsi-
jayhdistys, jotka muodostavat 
vaaliliittoja. Ehdokas voi olla 
vain yhden vaaliliiton listoilla. 
Metallin Vaikuttajat on Metallilii-

Liittokokous 
2012

Kaikki joukolla 
Vaikuttamaan 
liittokokoukseen!

Ville-Petteri Risberg:

Liittokokouksessa tehdään päätökset liiton tulevasta lin-
jasta. Paljon ratkeaa jo liittokokousvaalien ehdokasasette-
lussa, muistuttaa Metalliliiton järjestösihteeri Ville-Petteri 
Risberg. Nyt on oikea aika lähteä ehdokkaaksi.

la, jonka seitsemän tasavahvaa 
teemaa ovat palkkakehityksen 
turvaaminen, työhyvinvoinnin 
edistäminen, työn ja perhe-
elämän yhteensovittaminen, 
koulutuksen kehittäminen, 
vuokratyön käytön suitsiminen, 
harmaan talouden kitkeminen 
ja liiton kehittäminen.

– Nämä vaaliteemat ovat tul-
leet suoraan jäseniltä. Teemat 
ovat syntyneet työpajatyösken-
telynä valtuuston ja liittotoimi-
kunnan vasemmistoryhmien 
kanssa heidän työpaikoilta tuo-
mien terveisten perusteella, Ris-
berg kertoo.

metallin Vaikuttajien 

Vaaliteemat oVat siVulla 12

ton vasemmiston ja sitoutumat-
tomien vaaliliitto.

Vaalit ovat samalla myös 
Metallityöväen työttömyyskas-
san edustajiston vaalit, joissa 
valitaan edustajat kassan edus-
tajiston kokoukseen.

Liittokokous päättää liiton 
toiminnan suurista linjoista 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 
sekä valitsee liiton puheenjohta-
jan ja liiton sihteerin sekä muut 
liittotoimikunnan jäsenet. Lisäk-
si liittokokous valitsee jäsenet 
liittovaltuustoon.

rannuksia.
– Esimerkiksi palkallinen 

isyysloma kirjattiin nyt meidän 
sopimukseen, matkatyösään-
nöksiin tuli parannuksia, vuok-
ratyövoiman käyttöön liittyviä 
epäkohtia korjataan, komen-
nusmiesten majoitusmääräyksiä 
kehitetään, luottamusmiehelle 
tulee lisää luottamusmiestun-
teja ja paljon muuta, Mäkelä 
listaa.

Työehtosopimukseen mu-
kaan Metalliliitto ja Teknologia-
teollisuus asettavat kymmen-
kunta työryhmää kehittämään 
erilaisia alan asioita.

– Esimerkiksi työhyvinvointi-

työryhmä selvittää, miten ikään-
tyneet työntekijät jaksaisivat pa-
remmin töissä. Malmikaivosten 
työryhmässä taas selvitetään, 
neuvotellaanko kaivostyönteki-
jöille oma alakohtainen työeh-
tosopimus, Mäkelä kertoo esi-
merkkejä.

Matti Mäkelän mukaan Me-
tallin työehtosopimuksen suh-
teen on tärkeää katsoa koko 
suurta kuvaa.

– Yleiseen julkisuuteen nousi 
vain palkka ja miten se jaetaan. 
On kuitenkin tärkeää huomata, 
että tämä on iso paketti missä 
on paljon muitakin uudistuksia.

Metalliliiton sihteeri Matti Mäkelä toteaa, että sopimusratkaisua on arvioitava kokonaisuutena.
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Taina ja Kari Karjalainen toi-
mivat molemmat työpaikoillaan 
työsuojeluvaltuutettuina. Tai-
nan työpaikka on Enics ja Karin 
Mecra tekniikka.

He ovat aktiivisesti mukana 
myös omien ammattiosastojen-
sa toimikunnissa. Lisäksi Taina 
on Virkkalan Metalli ao.130:n 
kotisivuvastaava. Kari taas on 
Lohjan Metalliosasto 8:n nuori-
sovastaava ja työmarkkinatie-
dottaja.

Mikä sai teidät lähtemään ay-
toimintaan?

Taina vastaa, että hän lähti 
mukaan ay-toimintaan siksi, että 
työntekijöiden yhteiset oikeudet 
ja asiat kiinnostavat.

Kari puolestaan sanoo lähte-
neensä ay-toimintaan mukaan, 
kun oman työpaikan luottamus-
mies houkutteli häntä lähte-
mään paikallisosaston kokouk-
seen.

– Ja siitä se kipinä sitten 
syttyi. Enkä usko sen ihan heti 
sammuvankaan.

Mikä on mielestänne työ-
suojelun suurin haaste?

Karin mielestä on todella 
suuri haaste, miten saada työn-
antaja tajuamaan työsuojelun 
välttämättömyys ja yleensäkin, 
miten tärkeä osa se on toimivaa 
työpaikkaa. Eli toisin sanoen, 
mitä siitä voi seurata, jos työ-
suojeluasioihin ei suhtauduta 
sen vaatimalla vakavuudella.

Tainalla on samansuuntaiset 
ajatukset. Hän sanookin, että 
työsuojelussa suurin haaste on 
yhteinen tahtotila. Tämä tar-
koittaa, saumatonta yhteistyö-
tä työpaikalla kaikkien tahojen 
kesken. Tärkeimpänä hän näkee 
tiedonkulun. Esimerkkinä hän 
mainitsee sen, kun työsuojelun 
saralla on vastuut hajautettu to-
della monelle ihmiselle. Tällöin 
jäävät asiat usein hoitamatta, 
koska vastuuhenkilöt laiminlyö-
vät tehtävänsä.

Hän muistuttaa, miten työn-
antajat kyllä pitävät puheissaan 
työsuojeluasioita tärkeänä, 
mutta niiden toteuttaminen jää 
usein hoitamatta.

– Nyt kun työt on vielä jaettu 
tiimeihin, niin työnantaja yrittää 
siirtää esimiesvastuuta tiimin-
vetäjille, vaikka työntekijöinä he 

Vaikuttavat serkukset 
Lohjalta

eivät työnantajan kaltaista vas-
tuuta kannakaan.

Taina kantaa huolta myös 
siitä, miten laman varjolla on jä-
tetty paljon asioita hoitamatta, 
ja siten paljon etuuksia mene-
tetty. Niiden takaisin saaminen 
voi olla todella vaikeata.

Miten pidätte huolta omasta 
hyvinvoinnista?

Kari huolehtii hyvinvoinnis-
taan tällä hetkellä lähinnä oman 
talon pihatöissä, joissa tuntuu 
tekemistä riittävän.

Taina puolestaan sanoo, että 
koira on hänelle suurin stressin-
poistaja. Tämän lisäksi hänen 
vapaa-aikansa täyttävät jokapäi-
väiset lenkit, joko sauvakävellen, 
tai rullaluistellen, joka tosin on 
jäänyt viimeaikoina vähiin.

– Yleensä koen tarpeellisek-
si, että rauhoittuminen on niitä 
juttuja, jotka pitävät ”pään ka-
sassa”, ystävien lisäksi.

– Valokuvaus on myös to-
della mielenkiintoista puuhaa, 
Taina toteaa lopuksi.

Haastatteli jouni lindenTaina Karjalainen on lohjalaisen Enics Finland Oy:n työsuojelu-
valtuutettu.

Jouni Linden (oikealla) haastatteli työpaikoillaan työsuojelutehtävissä toimivia serkuksia Kari Karjalaista ja Taina Karjalaista.

Metallin ja Teknologian tes-neu-
votteluiden startatessa uudel-
leen nyt syksyllä alkoi viereisellä 
pistoraiteella puuskuttaa myös 
muinaisen Tupo-junan haamu. 
Metallilla oli taas kerran työ-
markkinakierroksen vetovastuu 
ja keskusjärjestöjen sekä halli-
tuksen muodostama kolmikanta 
peesasi imussa. Kun teknologia-
juna jysähti toppariin, oli kolmi-
kanta hinattava pääradalle. 
 

•
Tupon kaltainen sopimusmal-
li, nykyiseltä nimeltään raami-
ratkaisu, saattaa viettää kohta 
viimeisiä maahanpanijaisiaan, 
jos asiat eivät mene putkeen. 
EK hautasi sen elävältä vuonna 
2008, ja taisipa jokunen am-
mattiliittokin käydä heittämäs-
sä kummulle kepeät mullat. 
Metallin vuoden 2008 liittoko-
kous asetti sen kuitenkin ensi-
sijaiseksi sopimustavoitteeksi. 
Nyt arkku kaivettiin taas ylös ja 
kanteen kävi yksi jos toinenkin 
toiveikas koputtelemassa, josko 
sisältä kuuluisi vielä jotain elon-
merkkiä.

•
Sellainen saatiin lokakuun puo-
livälin paikkeilla, kun keskusjär-
jestöt ja hallitus saivat väänne-
tyksi kasaan kuuluisan raamis-
opimuksensa. Sen porkkanoiksi 
hallitus lupasi ennestäänkin 
pers’aukisen valtion kassasta 
erinäisiä helpotuksia molem-
mille osapuolille. Työntekijöi-
den kannalta makeimpia olivat 
työttömyysturvaan liittyvät pa-
rannukset. Suora kintaalla viit-
taaminen niille olisi ollut vuosi-
sadan verran solidaarisuuslipun 
alla marssineelle ammattiyhdis-
tysliikkeelle moraalisesti mah-
dotonta, ja sen tiedon varaan 
raamisopimuksen strategia oli 
rakennettukin. Ihmetellä kui-
tenkin pitää sitä, että työttömiä 
käytetään vääntökapulana aika-
na, jolloin molemmat työväen-
puolueet istuvat hallituksessa. 

•
Metalliliitto teki lokakuun puo-
livälissä päätöksen lähteä kat-
somaan, olisiko raamin pohjal-
ta mahdollista tehdä sopimus. 
Päätös on herättänyt mielipitei-
tä puolesta sekä vastaan. Raa-
missa oli kaksi erityisen tavoi-
teltavaa asiaa, ja ne molemmat 
liittyvät työttömyysturvalain 
vääristymien oikaisemiseen. Lo-
makorvauksen jaksotus poistuu 
ja väliaikainen lakimuutos ly-
hennetystä työviikosta tehdään 
pysyväksi. Muu osa raamin asi-
oista on enempi tai vähempi 
epämääräistä huttua. Hyviä ai-

keita, selvityksiä, työryhmiä ja 
pitkälle meneviä päivämääriä. 
Myös paljon porua herättänyt 
sopimus kolmen päivän kou-
lutusvapaasta tulee olemaan, 
jos yleensä toteutuu, monessa 
pajassa niitä ”voi perkele, onko 
pakko osallistua” -juttuja.

Huolimatta työttömien ase-
maan luvatuista parannuksista 
äänestin valtakunnansovitteli-
jan ensimmäistä esitystä vas-
taan. Syynä palkkaratkaisusta 
puuttunut selkeä perälauta, 
jolla olisi rajattu työnantajan 
mahdollisuutta maksaa osa ko-

Arkulla vainaan

rotuksesta miten lystää. Lyhyen 
lakon jälkeen perälauta löytyi ja 
katsoin esityksen olevan sillä 
muutoksella hyväksyttävissä. 
Raamiratkaisun myötä menetet-
tiin mahdollisuus senttimääräi-
seen korotukseen, ja sitä pidän 
suurimpana miinuksena tässä 

sopimuksessa, mutta kuitenkin 
perälaudan puuttumista pie-
nempänä. 

•
Monet ovat olleet sitä mieltä, 
että raamiin ei olisi pitänyt kos-
kea pitkällä tikullakaan, vaan 
käydä Metallin ja Teknologian 
neuvottelu aivan omassa pöy-
dässä. On arveltu, että näin olisi 
saatu ehkä parempi palkka-
ratkaisu. Itse kuitenkin epäilen 
tämän ”voimalla ja omin päin” 
-mallin parempaa toimivuutta. 
Ja jos olisi toiminutkin, niin millä 
hinnalla? Metallin tavoite ensim-
mäiselle vuodelle oli 4 prosent-
tia. Kun omat neuvottelut katke-
sivat syyskuun lopussa, niin pöy-
tään jäi työnantajan 1 prosentin 
tarjous. Osaksi tuo mitätön tar-
jous oli varmasti provokaatiota, 
mutta kuitenkin ainut käytettä-
vissä oleva fakta. Seuraavalle 
puolelle vuodelle pyynti oli 2 
prosenttia ja tarjous 0,9. Yhteen-
sä siis 4,1 prosentin riita kuuden 
prosentin tavoitteessa. Raamin 
hylkääminen olisi tarkoittanut 
palaamista tuohon 1,9 prosen-
tin neuvottelutilanteeseen. Osa 
jäsenistöstä olisi ollut varmasti 
halukas tavoittelemaan tuota 6 
prosentin korotusta pitkälläkin 
lakolla, mutta toisten tilipussin 
päälle tehdyssä strategiassa on 
aina oma ongelmansa.

•
Tämän neuvottelun taustalla 
käytiin jälleen tiukka ideologi-
nen kamppailu paikallisen sopi-
misen rajoista. Asetelma poh-
jautuu osaltaan vuoden 2007 
työehtosopimukseen, jossa 
työntekijöitä painostettiin eri-
tyisten rangaistusprosenttien 
avulla antamaan määräysvalta 
jakotavasta työnantajalle. Lisäk-
si allekirjoituspöytäkirjaan oli 
kirjattu lausuma jonka mukaan 
paikallisesti sovittavan osuuden 
tulee olla vuoden 2009 palk-
kasopimuksessa vähintään 40 
prosenttia. Tuon vuosina 2007 ja 
2008 toteutetun toimintamallin 
torppaamisessa on ollut viimei-
sillä sopimuskierroksilla täysi 
työ. Jokainen voi testata tehtä-
vän helppouden antamalla lap-
sen nuolla hetken aikaa tikkaria 
ja ottaa se häneltä sitten pois. 
Sama asetelma on ollut Metallil-
la yrittäessään ottaa yrityskoh-
taista tikkunekkua Teknologian 
kourasta. Eikä pidä luulla, että 
se vääntö olisi loppunut tähän. 
Samaa mallia ajetaan EK:n ta-
holta voimalla kaikkien alojen 
sopimuksiin. Tämä oli pelkkä 
välierävoitto, mutta arvokas sel-
lainen. 

Metallin Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Kapiainen toteaa, että sopimus-
neuvottelujen taustalla käytiin tiukka ideologinen kamppailu paikallisen sopimisen rajoista.
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Näinä aikoina kun ajan-
kohtaisina keskustelun 
aiheina meillä palkan-

saajilla työpaikoilla ovat työeh-
tosopimus, sen sisältö ja palkat, 
lainkaan väheksymättä näitä 
tärkeitä osa-alueita. Nämä ovat 
niitä keskeisiä sopimus sisältö-
jä, joilla määritellään millä eh-
doilla Teknologiateollisuudessa 
tehdään töitä.

Haluan tuoda maisteltavaksi 
myös toisenlaista lähestymistä 
meille kaikille niin tärkeään ja 
tunteita herättävään aiheeseen, 
työn ja työympäristön sekä va-
paa-ajan kokonaisuus.

Miksi työhyvinvointiin 
pitäisi yrityksissä 
panostaa?

Kun työntekijä kokee työilmapii-
rin turvallisena, avoimena, mo-
tivoivana ja hyväksyvänä, niin 
tällä on suoria vaikutuksia esi-
merkiksi työvoimakustannuk-
siin. Sairauspoissaolot vähene-
vät, työkyvyttömyyseläkkeet vä-
henevät, työvoiman vaihtuvuus 
ja perehdyttämiskustannukset 
vähenevät. Fyysisesti, henkises-
ti ja ergonomisesti turvallisessa 

työssa tapaturmat vähenevät ja 
työnteho kohoaa ihan itsestään.  

Yrityksen ja organisaation 
näkökulmasta työhyvinvoinnin 
kehittäminen kohottaa yksilön 
työelämän tuottavuutta, laatua, 
sekä yrityksen kokonaistuotta-
vuutta. Tämä parantaa suoraan 
yrityksen kannattavuutta, jolla 
taas on suora vaikutus kilpailu-
kykyyn, sekä bonuksena julki-
seen imagoon hyvänä työnan-
tajana.

Tästä syntyvää lisäarvoa on 
helppo jakaa työntekijöille pa-
rempina palkkoina, ja erilaisina 
kannustavina palkkioina.

Työhyvinvointia 
työpaikoille

Työntekijän näkökulmasta, 
henkilöstöllä on erittäin suuri 
rooli tuottavuuden kehittämi-
sessä oman työtehtävänsä par-
haimpana asiantuntijana.

Joten kysynkin, miksi palkata 
yritykseen kalliita ulkopuolisia 
konsultteja kehittämistyöhön, 
kun paras tulos saadaan sitout-
tamalla kaikki henkilöstöryhmät 
ylintä johtoa myöten eriasteisiin 
työhyvinvoinnin kehittämispro-
sesseihin?

Työhyvinvointi ei synny or-
ganisaatioissa itsestään, vaan 
vaatii systemaattista johtamis-
ta, suunnittelua, toimenpiteitä 
henkilöstön voimavarojen lisää-
miseksi ja työhyvinvointitoimin-
nan jatkuvaa arviointia.

Työhyvinvointikortti -koulu-
tus ja kirjallinen työhyvinvointi-
suunnitelma voisivat olla hyvä 
lähtökohta yrityksen yhteistoi-
mintaryhmän työkaluksi.

Tutkimusten mukaan jokai-
nen työhyvinvoinnin kehittämi-
seen panostettu euro tuottaa 
yritykselle neljästä viiteen eu-
roon takaisin. Tässä pitäisi olla 
kiitettävästi ”porkkanaa” aloittaa 
yhteistoiminta aidosti yhteisen 
päämäärän toteuttamiseksi.

Työhyvinvoinnin viisi 
näkökulmaa

Työhyvinvointi on moniulottei-
nen kokonaisuus ja koostuu 
mm. seuraavista osa-alueista.

Ammattitaito ja osaaminen. 
Koulutus ja työmotivaatio lisää-
vät työhyvinvointia.

Terveys ja työkyky. Työn ja 
vapaa-ajan tasapainoinen yh-
teensovittaminen lisäävät työ-
hyvinvointia.

Työ ja työympäristö. Turvalli-
nen työ ja vaikuttamiskokemus 
työssä lisäävät työhyvinvointia.

Työyhteisön toimivuus. Hy-
väksyvä ja yhteisöllinen työyh-
teisö lisäävät työhyvinvointia.

Johtaminen ja esimiestyö. 
Avoin, arvostava ja palautteelli-
nen yrityskulttuuri lisäävät työ-
hyvinvointia.

Ikäjohtaminen ja työssä 
jaksaminen

Paljon ja kiihkeästi on julkisuu-
dessa keskusteltu eläkeiän me-
kaanisesta pakkonostamisesta. 
Valitettavasti kyseisessä kes-
kustelussa unohdetaan olennai-
set työelämän laatuun myötä-

vaikuttavat seikat.
Työelämän laatu ja sen kehit-

täminen on se tosiseikka mitkä 
määrittelevät työuran pituuden.

Organisaatioissa ikäjohtami-
nen mielletään yleensä työky-
kyyn ja vain sen ylläpitämiseen 
liittyviksi asioiksi.

Ikäjohtamista ei myöskään 
pidä kohdentaa vain tiettyyn 
ikäryhmään. Eri-ikäisyys pitäisi 
käsittää osana yrityksen voima-
varoja.

Ikäjohtaminen olisi tarpeel-
lista ottaa osana yrityksen työ-
hyvinvointisuunnitelmaan.

Hyvää ikäjohtamista on se, 
että yrityksissä mietitään yh-
dessä, miten saada olemassa 
olevista työntekijöistä parhaita 
voimavaroja esiin ja se miten he 
toimivat parhaiten yhdessä.

Hyvinvoiva työyhteisö syntyy 
myös eri-ikäisistä työntekijöistä.

Toivonkin avointa ja aitoa yh-
teistoiminnallista vaikuttamista.

keijo pouttu

tikkuRilan metallityöVäen

ao. 287

”
Työelämän 
laatuun 
kannattaa 
panostaa

Keijo Pouttu

Sama palkka samasta työstä, 
lauseen olemme kuulleet ja lu-
keneet Metalliliiton eri julkai-
suissa. Asia on ollut esillä myös 
liiton liittokokouksissa.

Samapalkkaisuudella mie-
lestäni tarkoitetaan sitä, että 
samaa työtä tekevät metallin 
työntekijät, joilla on sama vaa-
tivuus, saisivat samansuuruista 
palkkaa.

Ajatus on erinomainen, 
mutta se ei toteudu näillä nykyi-
sillä mittareilla. Todellisuudessa 
työnantaja määrää työnkuva-
ukset. Turha hurskastella, että 
olemme tehneet voitavamme, 
kun mittarit ovat käytössä. Mit-
tausjärjestelmän ylläpito on 
tapahtuma, jossa kaikki oleel-
liset muutokset työssä tai työn 
vaativuuksissa viedään järjestel-
mään. Työnvaativuustyöryhmä 
toimii työnvaativuusasioiden 
pysyvänä asiantuntijaryhmänä 
ja työnantajan tulee pitää jär-
jestelmää ajan tasalla.  Esimer-
kiksi oppisopimusajalta mak-
setaan 12.50€ tunnilta (Ahjo 
10/2011) kun 10 vuotta talossa 
ollut työntekijä saa vähemmän. 
Mahdollisuus mittareiden kei-
notekoiseen korottamiseen on 
aina. Pidän suurena puutteena 
mittareiden vanhanaikaisuutta. 
Mittareissa ei näy työn moni-
puolisuus eikä vastuun suuruus, 
vaan se kohtelee samalla tavoin 
elektroniikkaa ja konepajaa.

Myös tiimityön arviot ovat 
henkilökohtaiset, vaikka heille 
pitäisi olla mittari joka mittaa 
kykyä ryhmätyössä. Vaativuus-
portaita on liian paljon, jolloin 
työntekijä joutuu usein teke-
mään monen eri vaativuusluokan 
töitä. Se mistä sitten saadaan se 
varsinainen vaativuusluokka, voi 
olla reilusti alle todellisen osaa-
misen ja vaativuuden.

Henkilökohtainen osuus 
(HKO)

Mitä tai ketä palvelee henkilö-
kohtaisissa vaativuusluokissa 
Gaussin käyrä? Käyrä helpottaa 
työnantajan vastuuta hänen 
määritellessään alaisten henki-
lökohtaista pätevyyttä. Uskon 
että henkilökohtaisen osuuden 
tulkinta lienee kompastuskivi 
niin työntekijälle kuin työnanta-
jan edustajallekin.  Jos palkkojen 
kehitys on arvailujen varassa 
työntekijälle itselleenkin, on se 
sitä myös luottamusmiehelle.

Lyhenteestään huolimatta 
HKO ei naurata. Se aiheuttaa 
katkeruutta ja epätasa-arvoa. 
Toisaalta tasa-arvolain mukaan 
samapalkkaisuuden tulee toteu-
tua työnantajan palveluksessa 
olevien työntekijöiden kesken. 
Jos työnantajalla on eri työ- tai 
toimintayksiköitä, työntekijöi-
den pitäisi voida verrata palk-
kaansa myös toisessa yksikössä 
työskentelevien työntekijöiden 
palkkaan. Näin siis teoriassa, 
kuinka usein se on käytännössä 
mahdollista?

Parakkeen oikeudenmukai-
nen toteutuminen työpaikoilla 
vaatisi kunnon remontin huo-
mioiden alan laajuuden. Metal-
liliiton tulisi avata uusi ikkuna 
työnvaativuuden mittaamiseen. 
Mahdollisien henkilökohtaisten 
mittareiden käyttö joita en itse 
ole koskaan ymmärtänyt, olisi 
ehdottomasti myös saatava pa-
remmin luottamusmiesten val-
vontaan. Se että kerran on tehty 
jokin asia, ei tarkoita ettei sitä 
tarvitse muuttaa tai korjata.

Epätyypilliset 
työsuhteet

Meillä on yhä enemmän yri-
tyksiä, joissa ainoa resurssi on 
ihmiset ja hekin ovat vuokrat-
tuina työaikojen puitteissa. Yh-
tiöiden koneet ja laitteet ovat 
yhä useimmin myös vuokrat-
tuja, näin ainoa yrityksen oma 
resurssi on organisaation osaa-
minen ja tieto. Yritysten olisi 
tärkeää vaalia tätä osaamista ja 
saattaa se koko yhtiön omaisuu-
deksi. Vuokrayhtiöiden työnteki-
jät eivät koskaan voi vaikuttaa 
henkilökohtaiseen osuuteen. 
Jos henkilökohtaista osuutta on 
edes mitattu, on se aina yleensä 
kolmonen.

Työsuhteen lyhyys ja vuok-
rayhtiön toimintatavat saattavat 
vuokraihmiset eri asemaan. Uu-
distusta kaivattaisiin jo heidän 
takiaan, tukemaan ihmiselle 
tärkeämpää eli toimeentuloa. 
Palkkoja pidetään kurissa myös 
työttömyydellä, ja uhkailulla 
siitä että työt viedään Aasiaan 
tai Intiaan.

Raija-Riitta luiRo-piippo

ammattiosasto 70

Metallin on avattava 
uusi ikkuna

Raija-Riitta Luiro-Piippo pohtii kirjoituksessaan, miten samapalkkaisuuden kaunis ajatus toteu-
tuu käytännössä.



METALLIN VAIKUTTAJAT10 • 2/2011  METALLIN VAIKUTTAJAT  2/2011 • 11

Melkein kolmesataa-sivuinen 
Telakka-kirja on katsaus koko 
telakan historiaan ja ammat-
tiyhdistystoimintaan telakalla. 
Sen kustantaja on Hietalahden 
Telakkatyöväen ammattiosasto, 
joka halusi tallentaa telakan vä-
rikkäät vaiheet.

Kirjan on kirjoittanut pitkään 
Metallityöväen liitossa työsken-
nellyt, kirjailija Timo Sandberg.

Juuret syvällä

Telakkateollisuuden juuret Hel-
singissä ovat syvällä. Ensim-
mäinen telakka Helsingissä sai 
toimintaoikeudet yli 250 vuotta 
sitten. Hietalahdessa telakka on 
toiminut noin 150 vuotta.

Kun telakka perustettiin, 
Hietalahti oli vielä syrjäseutua. 
Kaupunki kasvoi ja telakka jäi 
pääkaupungin ytimeen. Lukui-
sat kerrat sen olemassaoloa on 
uhattu, mutta telakka on pitänyt 
pintansa.

Ay-toiminnan 
uranuurtajia

Hietalahden telakka on ollut 
merkittävä työpaikka myös am-
mattiyhdistystoiminnan kannal-
ta. Esimerkiksi Metallityöväen 
liiton perustavan kokouksen 
sekä puheenjohtaja että sihteeri 
olivat telakkalaisia.

Myös myö-
hempinä aikoina 
telakan ammat-
t i y h d i s t y s v ä k i 
toimi tienraivaa-
jana monessa lii-
ton kannalta tär-
keässä asiassa. 

Lakkoilun 
Suomen 
ennätys

Työväestön yhte-
näisyyttä ja taiste-
luhenkeä osoittaa 
se, että monena 
vuonna telakalla 
oli lakkoilun Suo-
men ennätys.

Toisaalta se 
osoittaa myös 
työnantajapuolen 
jääräpäisyyden. 
Varsinkin Wärtsi-

län aikana oli kaksi kovaa vas-
takkain, yhtenäisesti etujaan 
puolustavat työntekijät ja vahva 
suuryhtiö. Tämä johti usein ko-
viin ristiriitoihin.

Esimerkki 
yhteistoiminnasta

Toisaalta telakka on esimerkki 
yhteistoiminnasta. On mielen-
kiintoista, miten lakkoilemalla 
asioita hoitanut työntekijäjouk-
ko tarvittaessa asettui puolusta-
maan telakkaa. Vallankumous-
hallissa toinen toisiaan työnan-
tajaa vastaan yllyttänyt joukko 
olikin äkkiä valmis yhteistyöhön, 
kunhan yhteiset pelisäännöt 

Hietalahden telakan historiasta kirja

löydettiin.

Henkilöstö 
huippuluokkaa

Telakka on historiansa kuluessa 
kokenut monta vakavaa kriisiä, 
jolloin toiminnan jatkuminen on 
ollut epävarmaa. Tähän saakka 
se on niistä kaikista selvinnyt. 
Sen henkilöstö, suunnittelijat ja 
työntekijät ovat olleet huippu-
luokkaa.

Siksi telakalla on tehty huip-
putuotteita. Muun muassa ris-
teilyalusten ja jäänmurtajien 
kehittelijänä ja valmistajana Hie-
talahden telakka on edustanut 
maailman kiistatonta kärkeä.

Kunnianosoitus 
veteraaneille

 Telakan ja sen ammattiosaston 
historiasta on kirjoitettu paljon. 
Ammattiosasto on tehnyt merk-
kivuosien yhteydessä yleensä 
jonkun juhlajulkaisun. Ja erittäin 
merkittävä kirja on ollut Tors-
ti Kosken tekemä Hietalahden 
telakkatyöväen historia 1865 – 
1965.

Tämä historian taltioimisen 
perinne osoittaa, että ammat-
tiosasto on koko toimintansa 
ajan halunnut kunnioittaa niiden 
elämäntyötä, jotka kuluneina 
vuosikymmeninä ovat telakalla 

työskennelleet.

Telakan 
tulevaisuudessa 
valoa

Tätä historiikkia kir-
joitettaessa telakan 
tulevaisuus oli jäl-
leen vaakalaudalla. 
Projekti kesti suun-
niteltua kauemmin, 
koska historiatoimi-
kunta halusi odot-
taa kunnes jotain 
ratkaisevaa tela-
kan tulevaisuuden 
kannalta tapahtuu. 
Uusi yhtiö, Arctech 
Helsinki Shipyard, ja 
uudet jäänmurtaja-
tilaukset osoittavat, 
että telakan toimin-
nalla on jatkuvuut-
ta.

Äskettäin valmistui Helsingin Hietalahden telakan ja Hietalahden telak-
katyöväen ammattiosaston historiakirja. Kirjan tekoprosessi kesti yli 
kolme vuotta. Kirjaa varten muun muassa haastateltiin yli kahtakym-
mentä telakan ammattiosaston toiminnassa ollutta aktiivia.

Viime vuosina telakalla on ollut ainoastaan korjausrakentamista. Nyt uudet jäänmurtajatilaukset tuovat valoa taivaanran-
nalle.

Telakkatyöväen ammattiosaston historiatoimikunnan jäseniä kokoontui Telakka-kirjaprojektin loppuvaiheissa pohtimaan 
kirjan painatukseen liittyviä asioita. Kuvassa vasemmalta Juhani Kytöjöki, Mikko Mielonen, Seppo Järvinen, Jouni Taskila, 
Ilpo Haaja, Aarne Ukkola ja Timo Sandberg.

Telakka-kirjan julkistamistilaisuudessa oli mukana toimittajia, veteraaneja, ammattiosaston sekä 
telakan edustajia. Tässä yhteisessä pohdintatilaisuudessa nykyinen ammattiosaston puheenjoh-
taja Esa Zuban (takana vasemmalla), entinen osaston puheenjohtaja Seppo Järvinen, työsuojelu-
valtuutettu Jouni Taskila, pääluottamusmies Ilpo Haaja ja entinen osaston aktiivi Pauli Väyrynen.

Työväenlaulutunnelmaa Telakka-kirjan julkistamistilaisuuteen toi Veikko Lehtonen. Hän kävi Metal-
liliiton toimitsija-aikanaan telakalla monesti puhumassa.

Historiakirjan kirjoittaja Timo 
Sandberg signeerasi kirjoja 
julkistamistilaisuudessa.
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linjauksia

Palkalla tultava toimeen
Metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää 
näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan 
metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Vain tasok-
kailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. 
Vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen.

Metallitöistä terveenä eläkkeelle
Hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat 
oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on 
myös tuottava. Työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava esimerkiksi 
työnkierrolla ja erityisellä seniorivapaalla. Laadukas työterveydenhuolto 
on taattava jokaiselle työntekijälle. Oman ilmoituksen on riitettävä lyhyis-
sä sairauspoissaoloissa.

Työn ja perhe-elämän sovittava yhteen
Metallialoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työn ja per-
he-elämän yhteensovittamiseen. Työaikojen on joustettava paremmin 
työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan. Vuorotyön työaikamallien 
oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sairaan laps-
en hoidon ikärajaa on nostettava.

Koulutuksella turvataan tulevaisuus
Osaamisen kehittäminen on elinehto sille, että työt pysyvät Suomessa. On 
työnantajan velvollisuus järjestää kaikille työntekijöille täydennyskoulu-
tusta. Koulutuksen on aina oltava houkuttelevampaa kuin työttömyyden. 
Metallialojen peruskoulutukseen on saatava vetovoimaa, ja myös naiset 
on saatava kiinnostumaan metalliteollisuudesta. Yritysten on tarjot-
tava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alalle tuleville ja kannustettava 
työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja.

Vuokratyölle selkeät pelisäännöt
Vuokratyötä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Työnantajan 
irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta ei saa kiertää 
vuokratyövoimalla. Tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa 
myös vuokratyöntekijöitä. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot 
kuin tilaajayrityksen työntekijöillä.

Harmaa talous kitkettävä
Harmaa talous ja talousrikollisuus eivät saa ottaa jalansijaa metalliteol-
lisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava. Al-
uehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen 
on saatava kanneoikeus. Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluval-
tuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työnteki-
jöistä.

Metalliliitto on vaikuttaja
Vahva, tavoitteellinen ja itsenäinen Metalliliitto pystyy reagoimaan alan 
muutoksiin nopeasti. Liittojen välinen yhteistyö tukee jäsenten edun-
valvontatyötä. Liiton vahva ammatti-identiteetti tukee myös järjestäy-
tymistä. Metalliliiton toiminnan on perustuttava oikeudenmukaisuuteen, 
tasa-arvoisuuteen ja avoimuuteen.

Metallin Vaikuttajien 
vaaliteemat 2012

Kuinka pitkä työkokemus si-
nulla on ABB:llä?

Olen ollut pitkään täällä töis-
sä, taitaa olla peräti 21 vuotta 
Pitäjänmäellä!

Mitä olet tehnyt tänä aikana?
Tulin korttien ladontaan 

ensin. Nykyisin toimin materiaa-
litiimissä Driversissä. Hoitelem-
me materiaalien ylläpitoa jotta 
tavara riittää tuotannossa. Työ-
höni kuuluu lisäksi reklamointia 
ja inventointia.

Kuinka pitkään olet toiminut 
varatyösuojeluvaltuutetun 
tehtävissä?

Olen toiminut neljä vuotta 
varavaltuutettuna.

Mistä olet oppisi ammenta-
nut?

Murikassa olen käynyt työ-
suojelun perus-, jatko- ja täy-
dennyskursseilla.

Millä tavalla toivoisit työsuo-
jeluvaltuutetun toimivan?

Yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Työsuojeluvaltuutetun 
tulisi kiertää jatkuvasti kaikilla 
tehtailla. Tämä ABB on niin iso 
talo, että täällä riittäisi kahdel-
lekin valtuutetulle töitä. Pitäjän-
mäen lisäksi meillä on toimintaa 
Vuosaaressa, Juvanmalmilla ja 
Porvoossa. 

Mitä asioita erityisesti tulee 
työpaikalla kehittää?

Kemikaalit on ollut iso ongel-
ma täällä jo pitkään. Jokainen 
ammattitauti ja tapaturma on 
liikaa!  Ikääntyvän työntekijöi-
den asioiden parantaminen on 
tärkeää. Monet toiminnat on ul-
koistettu, joten on vaikea löytää 
esimerkiksi kevyempiä töitä. 

Vuorotteluvapaan hyödyntä-
minen nykyistä paremmin

Miten arvelet työnantajan 
suhtautuvan näihin asioihin?

Tarvitaan jatkuvaa asioiden 
eteenpäinviemistä ja hyvää yh-
teistyötä. Työntekijöitä tulee 
muutoksissa kuunnella, koska 
he ovat sen työn parhaita asian-
tuntijoita! 

Vuorotteluvapaan käytöstä 
ei ole edes keskusteltu. Vaikka 
meillä on työkalu jota voitaisiin 
hyvin käyttää. 

Oletko saanut tarvittavaa 
tukea työkavereilta?

Joo ehdottomasti! Paras asia 
on se, että saa keskustella asi-
oista ettei tarvitse olla niiden 
kanssa yksin.

Riittääkö pinna?
Joo kyllä mä uskon. Kyllä 

tässä on vuosien varrella tottu-
nut siihen, ettei mitään ole tullut 
hetkessä!

Mihin haluaisit metalliliiton 
painottavan toimintaansa?

Tukea, aktiivisuutta ja selkei-
tä pelisääntöjä. 

Työhaastattelussa 
Heli Hovi-Karlsson

Maailma on taloudelli-
sessa myllerryksessä. 
Kuten monissa mais-

sa, myös meillä Suomessa tähän 
on liittynyt myös poliittinen myl-
lerrys. Perussuomalaisten jytky 
-vaalivoiton syynä oli toki myös 
heidän maahanmuuttopolitiik-
kansa ja muukalaisvihamielisyy-
tensä.

Ehkäpä vielä suurempi syy 
vaalivoittoon oli kuitenkin Eu-
roopan talouskriisi ja siihen liit-
tyvä edellisen hallituksen nöyrä 
ja ilman vakuuksia tehty kriisi-
maiden auttaminen. Ilman ta-
louskriisiä ei olisi jytkyä, ja ilman 
jytkyä ei olisi syntynyt poliittista 
pattitilannetta hallitusneuvotte-
luissa. 

•
Perussuomalaisten jättäytymi-
nen hallitusvastuun kantamisen 
ulkopuolelle tarjosi vasemmis-
tolle mahdollisuuden päästä vai-
kuttamaan hallituksesta käsin. 
Pattitilanne antoi vasemmistolle 
kannatustaan suuremman vään-
tömomentin, ja sen käyttämisen 
seurauksena syntyneen hyvän 
hallitusohjelman. Hallitusohjel-
man, joka muuttaa verotusta 
oikeudenmukaisempaan suun-
taan, parantaa perusturvaa 
enemmän kuin vuosikymmeniin 
sekä pienentää tuloeroja ja vä-
hentää köyhyyttä.

Tämä kaikki tapahtuu vai-
keassa taloudellisessa tilantees-
sa. Tilanteessa, jossa velkaan-
numme 5-10 miljardia joka vuosi 
lähitulevaisuudessa. 

•
Vasemmiston vahva asema halli-

tuksessa on nyt hyödynnettävä, 
mutta helppoa hallitusvastuun 
kantaminen ei tule olemaan. 
Olin itse säätytalolla verotusta 
talouspolitiikkaa ja säästöjä kä-
sittelevässä työryhmässä. On 
tunnustettava, että päästäk-
semme mahdollisimman pie-
neen leikkauslistaan asetimme 
talouden kasvutavoitteen ja 
työttömyyden alentamistavoit-

teen erittäin kunnianhimoisiksi. 
On tehtävä paljon töitä, jotta 
tavoitteet näiltä osin toteutuvat, 
ja mikäli Euroopan talouskriisi 
muuttuu lamaksi, pohja optimis-
mista putoaa.

Vasemmistolaisena olen kui-
tenkin sitä mieltä, että vasem-
mistoa tarvitaan eniten silloin, 
kun on vaikeat ajat. Silloin tarvi-
taan heikomman puolustamista 

ja oikeudenmukaisempien rat-
kaisujen ajamista hallituksesta 
käsin. Siksi nyt on vaikuttamisen 
ja vastuun kantamisen paikka.

•
Myös ammattiyhdistysliike on 
uusien haasteiden edessä. Pe-
russuomalaiset yrittävät rynniä 
ay-liikkeen sisälle vaikuttamaan, 
ja heillä on siihen täysi oikeus. 
Molempien vasemmistopuoluei-
den ollessa hallituksessa heille 
aukeaa myös oppositioäänen 
rooli työpaikoilla. Vasemmisto-
laisten on pidettävä aloite ja ak-
tiivisuus käsissään.

Vasemmiston aktiivisuudes-
ta sekä ammattiyhdistysliikkeen 
puolella että hallituksessa saa-
tiinkin juuri hyvää näyttöä, kun 
työmarkkinoille saatiin aikaan 
raamisopimus. Enpä olisi vielä 
muutama viikko sitten uskonut 
sen syntymiseen. Työnantaja-
puolen nihkeys tulopoliittisia 
kokonaisratkaisuja kohtaan, pal-
kansaajapuolen oikeutetut palk-
kavaatimukset ja valtiontalou-
den pieni liikkumavara avittaa 
ratkaisun syntymistä tuntuivat 
muodostavan yhdessä aikamoi-
sen esteen sovun synnylle.

•
Syntyneessä ratkaisussa oli po-
sitiivista se, että valtion toimet 
keskittyivät työelämän laadul-
liseen parantamiseen ja vain 

Vaikuttamisen aika

hyvin pieniltä osin veronkeven-
nyksiin. 

Olisi ollut tosi hölmöä hoi-
taa palkansaajien ostovoiman 
kehitys tuloveronkevennyksillä. 
Tämä olisi heikentänyt veropoh-
jaa ja pahimmassa tapaukses-
sa laittanut hyvinvointivaltion 
palveluja ja tulonsiirtoja saavat 
ihmiset maksumiehiksi. Toki 
nytkin valtiontaloudelle tulee 
ratkaisusta noin 400 miljoonan 
kulut, mutta uskon tämän ole-
van pieni hinta suhteessa rat-
kaisun kokonaisuuteen.

Tyytyväinen olen myös sii-
hen, että hallitusohjelmassa 
ollut vuorotteluvapaan korva-
ustason heikennys päätettiin 
poistaa tässä yhteydessä. Myös 
isyysvapaan pidentäminen oli 
hieno homma, samoin kuin 
muutkin työelämän laatuparan-
nukset sopimuksessa.

Rohkenen toivoa, että rat-
kaisulle tulee riittävä kattavuus, 
mutta ymmärrän silti, että esi-
merkiksi Metalliliitto joutuu ar-
vioimaan tarkoin vastaako tulos 
riittävästi niitä tavoitteita, mitä 
ammattiosastot ja liitto ovat 
asettaneet.

kaRi uotila

kansanedustaja
Entisenä Helsingin telakan pääluottamusmiehenä Kari Uotila pitää edelleen tiivistä yhteyttä 
metallialan työpaikoille. Tässä hän keskustelee toisen entisen pääluottamusmiehen Mikko 
Mielosen kanssa.

Kansanedustaja Kari Uotila puhumassa Metallin Vasemmiston valtuustoryhmän kokouksessa.

Heli Hovi-Karlssonilla on pitkäaikainen kokemus työpaikkansa 
olosuhteista ja varatyösuojeluvaltuutetun tehtävistä.
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Valtakunnansovittelija antoi 
sunnuntaina 23.10.2011 tekno-
logiateollisuuden lakkoon sovin-
toesityksen. Metalliliiton liitto-
valtuusto hyväksyi sen maanan-
taina 24.10.

Sovintoesitykseen sisältyvät 
palkkojen korotukset sekä luot-
tamusmiesten työstä vapautuk-
sen lisääminen.

Sopimuskausi 1.10.2011–31
.10.2013

Palkkojen korotukset 2011

1) Korotuksista ja ajankohdasta 
neuvotellaan paikallisesti tarkoi-
tuksena löytää työpaikan tilan-
netta ja tarpeita vastaava palk-
karatkaisu. Asiasta on sovittava 
pääluottamusmiehen kanssa 
kirjallisesti 15.12.2011 mennes-
sä.
2) Jos paikallisesti ei sovita, ko-
rotetaan palkkoja 1.10.2011

• 1,6 % yleiskorotus
• 0,8 % paikallinen erä, jonka 

kohdentamisesta neuvotellaan 
ja sovitaan pääluottamusmie-
hen kanssa

• jos paikallisen erän käy-
töstä ei sovita, voidaan pyytää 
liittojen apua, ja jos näinkään ei 
sovita maksetaan se yleiskoro-
tuksena kaikille

Palkkataulukkoja korote-
taan 2,4 %

Lisiä korotetaan 2,4 %
Kertaerä 150 euroa makse-

taan vuoden 2012 alussa niille, 
joiden yhtäjaksoinen työsuhde 
on alkanut 1.10.2011 ja on voi-
massa kertaerän maksupäivä-
nä. Osa-aikaiselle erä lasketaan 
sovitun ja täyden työajan suh-
teessa. Kertaerän maksamista 
voidaan sopia paikallisesti toi-
sinkin.

Kuntakalleusluokka

• II paikkakuntakalleusluokka 
poistuu 1.1.2012 ja noudatetaan 
I kalleusluokkaa. Tämä merkit-
see 1,18 %:n korotusta II pkl:n 
taulukkopalkkoihin.

Vuosi 2012

1) Korotuksista ja ajankohdasta 
neuvotellaan paikallisesti tarkoi-
tuksena löytää työpaikan tilan-
netta ja tarpeita vastaava palk-
karatkaisu. Asiasta on sovittava 
pääluottamusmiehen kanssa 
kirjallisesti 31.10.2012 mennes-
sä.
2) Jos paikallisesti ei sovita, ko-
rotetaan palkkoja 1.11.2012

• 1,3 % yleiskorotus
• 0,6 % paikallinen erä
• jos paikallisen erän käy-

töstä ei sovita, voidaan pyytää 
liittojen apua, ja jos näinkään ei 
sovita maksetaan se yleiskoro-
tuksena kaikille

Palkkataulukkoa korote-
taan 1,9 %

Lisiä korotetaan 1,9 %

Muuta

Luottamusmiehen vapautus 
työstä
Säännöllisen vapautuksen mää-
rää neljän viikon jaksoissa nos-
tettiin 1–8 tuntia. Vapautukseen 
vaikuttavat työntekijämäärät 
pysyvät ennallaan. Uudet tun-
timäärät ovat 5, 17, 36, 60, 84, 
100 ja 148 sekä kokonaan va-
pautettu.

Työsuojeluvaltuutetun ajan-
käyttöä määrääviä kertoimia ko-
rotettiin 5 %:lla.

Kouluttautumisvapaa

Työehtosopimuksen allekirjoi-
tuspöytäkirjaan otetaan maan 
hallituksen kirjaus tavoitteesta 
työnantajien kannustamiseksi 
lisäämään osaamista ja tuot-
tavuutta edistävää koulutusta. 
Hallitus aloittaa valmistelun 
koulutus- ja hyvinvointivä-
hennyksen käyttöönottami-
seksi yritysverotuksessa eri-
tyisellä verovähennyksellä. 
Kirjauksessa mainitaan työnte-
kijän osallistuminen työnantajan 
määräämällä tavalla vuosittain 
kolmen päivän ajan henkilöstön 
osaamista lisäävään koulutuk-
seen. Yli 55-vuotiaiden kohdal-
la päiviä voidaan käyttää myös 
työkyvyn edistämiseen ja työhy-
vinvoinnin parantamiseen.

Uudesta järjestelmästä val-
mistellaan kolmikantaisesti esi-
tys 31.5.2012 mennessä ja se 
otetaan käyttöön 1.1.2013.

Yritysten henkilöstösuunni-
telmia tarkistetaan siten, että 
niissä mahdollistetaan tämä jär-
jestely.

Tekstimuutokset

Työehtosopimusneuvotteluissa 
Teknologiateollisuus ry:n kesken 
on sovittu lisäksi seuraavista 

muutoksista työehtosopimuk-
sen teksteihin.

13 § Työajan tasaaminen
Työnantaja ja työntekijä voi-

vat sopia tasaamisvapaan siir-
tämisestä annettavaksi viimeis-
tään seuraavan vuoden loppuun 
(aiemmin kesäkuun loppuun) 
mennessä.

14 § Tes-ylityö
Ns. tes-ylityön hyväksyttä-

viin poissaoloihin lisättiin lapsen 
sairaudesta johtuva palkallinen 
poissaolo sekä ammatillinen tai 
hyväksytty ay-koulutus.

14 § 8. momentti
Määräyksiin, jolloin viikko-

vapaan ei katsota toteutuvan, 
lisättiin työantajan määräämä 
koulutus tai työnantajan määrä-
yksestä tehty matka.

16 § Matkakustannukset
Matkakustannuksissa työn-

antaja ja työntekijä voivat sopia 
työntekijän oman auton käytös-
tä ja siitä maksettavasta korva-
uksesta ennen matkaa. Lisäkor-
vausta saa työnantajan kanssa 
sovitusta muiden henkilöiden 
tai tavaran kuljetuksesta.

Korvauksen määrä on Vero-
hallituksen verovapaaksi vahvis-
tama.

16 § Työskentely varsinai-
sen työpaikan ulkopuolella

Asuntoa koskevia määrä-
yksiä muutettiin niin, että asu-
mistilaa tulee olla majoitettavaa 
työntekijää kohti vähintään 10 
neliötä (aiemmin kirjaus oli 10 
kuutiometriä). Huoneeseen ma-
joitetaan komennuspaikkakun-
nan olosuhteet huomioon otta-
en enintään yksi henkilö.

Jos komennus samassa koh-
teessa kestää enintään viikon, 
voidaan samaan huoneeseen 
majoittaa kaksi henkilöä. Asu-
mistilaa on silloin oltava vähin-
tään 13 neliötä.

18 § Liiton hallintoon kuu-
luvat

Metalliliiton liittotoimikun-
taan, liittovaltuustoon tai liitto-
kokoukseen valitulla on oikeus 
saada vapautusta työstään osal-
listuakseen kokouksiin.

20 § Isyysvapaa
Isyysvapaan ajalta makse-

taan keskituntiansion mukaista 
palkkaa enintään 6 arkipäivän 
pituisen kalenteriajanjakson 
työtuntijärjestelmän mukaisil-
ta työpäiviltä. Työsuhteen on 
tullut kestää vähintään kuusi 
kuukautta ennen isyysvapaan 
alkamista.

29 § Ulkopuolisen työvoi-
man käyttö

Jos ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä syntyy perusteltu 
epäilys, että tilaajan sopimus-
puoli ei hoida lakisääteisiä tai 
työehtosopimuksen mukaisia 
velvoitteita, tulee tilaajan yhdes-
sä pääluottamusmiehen kanssa 
arvioida asiaa ja tarpeellisten 
tietojen hankkimista ja ryhtyä 
toimiin selvitysten hankkimisek-
si. Tilaajan pääluottamusmie-
hellä on oikeus perehtyä näihin 
selvityksiin.

Alihankinta- ja vuokratyöso-
pimuksiin voidaan ottaa ehto, 
jonka mukaan tilaajalla on oike-
us velvoittaa sopimuspuolensa 
luotettavan selvityksen antami-
seen.

Luottamusmiessopimus
Pääluottamusmiehen va-

ramiehen irtisanominen tai lo-
mauttaminen ei saa perustua 
luottamusmiestehtävään silloin, 
kun hän ei toimi sijaisena tai 
hänellä ei ole luottamusmie-
hen asemaa. Työnantajan tulee 
ilman eri vaatimusta osoittaa 
toimen johtuneen muusta.

Sama määräys koskee myös 
työsuojeluvaravaltuutettua.

Sopimuksen pääkohdat
Työryhmiä
Liitot asettavat muun muas-

sa seuraavat työryhmät:
• alan kehittämistyöryhmä
• työpaikkakohtaisia kokei-

luja seuraava työryhmä
• ulkomaisen työvoiman 

käyttöä selvittävä työryhmä, 
mm. lähetettyjen työntekijöiden 
vähimmäistyöehtojen määräy-
tyminen

• huolto- ja kunnossapito-
työryhmä selvittää näihin liitty-
viä erityistarpeita etenkin tilan-
teissa, joissa työntekemispaikat 
vaihtuvat jatkuvasti

• vuokratyövoiman käyttö; 
mm. vuokratyödirektiivin sovit-
taminen kansallisesti

• palkkamääräysten uudis-
taminen ja palkkarakenteen yl-
läpito

• työaikamääräysten ja työ-
aikajärjestelyjen selvittäminen

malmikaivosten työehtoso-
pimuksen kehittäminen

• työhyvinvointi ja työkyvyn 
ylläpitäminen

• ikääntyvien työntekijöiden 
työhyvinvointi ja työurat

Valtion toimenpiteet

Mikäli keskusjärjestöjen 13.10. 
2011 allekirjoittama raamiso-
pimus toteutuu, tulee hallitus 
omalla paketillaan mukaan. Sen 
myötä muun muassa

• Lomakorvauksen jaksotus 
poistuu.

• Sovitellun työttömyyspäi-
värahan työaikaraja nostetaan 
75 prosentista 80 prosenttiin.

• Isyysvapaa pitenee kahdel-
la viikolla. Isyysvapaa voidaan 
käyttää joustavasti, kunnes lapsi 
täyttää kaksi vuotta.

• Työeläkemaksujen nousus-
ta kompensoidaan 0,2 prosent-
tiyksikön suuruinen osuus alen-
tamalla ansioverotusta.

• Yhteisöveroa alennetaan 
lisää 0,5 prosenttiyksikköä.

Raamin kattavuus

Keskusjärjestöt arvioivat so-
pimansa raamin toteutumista 
25.11.2011 sen mukaan, miten 
kattavasti eri aloilla on solmittu 
sen mukaisia työehtosopimuk-
sia.

Jos kattavuutta ei ole riit-
tävästi, liitot arvioivat irtisa-
noutuvatko ne sopimuksesta 
31.8.2012. Sopimuksen irtisa-
nominen on tehtävä 31.3.2012 
mennessä.

Jos taloudellisessa kehi-
tyksessä tapahtuu merkittäviä 
poikkeamia suuntaan tai toi-
seen, osapuolet arvioivat tilan-
netta. Mikäli liitot eivät pääse ar-
viosta yksimielisyyteen, voidaan 
sopimus irtisanoa 31.8.2012 
niin että se päättyy 31.10.2012. 
 

Uuden teknologiateollisuuden työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.10.2011–31.10.2013. 

Mitä ihmettä tapahtuu meidän 
metalliliitossa? En ymmärrä ol-
lenkaan tätä mennyttä TES-sir-
kusta. Miksi luovuttiin alkuperäi-
sestä tavoitteesta? Miksi ajettiin 
lakkoon, vaikka neuvottelemalla 
hiukan lisää olisi varmasti pääs-
ty samaan tulokseen? Olen 
päätynyt edellä mainittua asiaa 
pohtiessani seuraavaan päätel-
mään:

Liittomme johtoportaalla, 
meni puurot ja vellit sekaisin 
jossakin vaiheessa. Se vaihe oli 
suuren ja mahtavan ”työminis-
terin” rustaama ei tupo, vaan 
raamisopimus. Niinhän se on, 
että kun valtaan on taas pääs-
ty, niin sitä tosissaan käytetään 
vaikkakin duunarin turmioksi!

Ymmärrän kyllä, että tuos-
ta sopimuksesta piti muodon 
vuoksi mukamas neuvotella. 
Miksi helvetissä se piti kuitenkin 
mennä hyväksymään, Metal-
liliiton toimesta? Sitä ei tahdo 
monikaan Metalliliiton jäsen 
ymmärtää. Mihin unohtui edel-
lisen liittokokouksen päätökset 
senttimääräisistä korotustavoit-
teista, hä? Asia on täysin selvä 
kaikille itseään kunnioittaville 
metallityöläisille. Meitä kustiin 
linssiin taas kerran, joidenkin 
henkilöiden laatimalla sirkuksel-
la! Huomattu on myös, että val-
tuustosta löytyi yksi todellinen 
metallimiehen puolustaja, Ilpo 
Haaja.

Nyt kun kerran rupesin pu-
humaan valtuuston jäsenistä, 
täytyy mainita, että en ymmär-
rä ollenkaan erään valtuutetun 
kommenttia valtamediassa. 
Kommentti kuvasti sirkusteli-
joiden ajatuksen juoksua, suo-
meksi sanottuna omaan pesään 
kusemista!  

Kävi myös selväksi, että Me-
talliliitto niminen apparaatti on 
aivan ruosteessa lakkojärjes-
telyiden suhteen. Mitä ihmettä 
palkkaamamme toimitsijat oi-
kein tekevätkään? Pitäisi var-
maankin miettiä miten nyky-
päivänä lakkotilanteessa tulee 
toimia, eikä tarjoilla neljän vuo-
sikymmenen takaisia ohjeita. 
Tiedotus Metalliliiton taholta 
työtaistelun aikana oli todellakin 
luokatonta. Esimerkiksi lakko-
avustuksen maksatukseen liitty-
viä ohjeita sai odottaa.

Pidän suorastaan irvokkaa-
na, saamaani kirjettä Metallityö-
väen Liitolta. Siinä sanottiin:

”Näinä päivinä näytimme, 
että Metallissa ollaan valmiita 
taistelemaan parempien työeh-
tojen puolesta”.

Joo, näytettiin olevamme 
valmiita, mutta ei käytetty sitä 
voimaa! Minusta kun näytti 
siltä, että Ammattiliitto PRO oli 
valmiimpi näyttämään voimaan-
sa. Metalli meni vähän niin kuin 
mukana, sirkustelun vuoksi. Oi-
keasti meillä olisi ollut paikka 

Mitä ihmettä? 
näyttää voimaamme, mutta se 
ryssittiin menettäen samalla 
uskottavuus vaikutusvaltaisena 
toimijana yhteiskunnassamme. 
Metallityöväen Liitto hyväksyi 
siis sopimuksen, jonka toteutu-
misesta ei oikeasti ole tätä kir-
joitettaessa mitään tietoa! 

Pääluottamusmiehet joutu-
vat ensiksi selittelemään edus-
tettavilleen: Miksi oltiin lakossa? 
Mitä saavutettiin? Miksi tulee 
kuulua liittoon tämän farssin 
jälkeen? Mitä on sovittu? Ja 
lisäksi pääluottamusmiehet 
joutuvat käymään loppuun kes-
ken jääneet TES- neuvottelut, 
ainakin palkkaratkaisun osalta. 
Neuvottelut, joissa pääluotot 
ovat täysin voimattomia, ilman 
mahdollisuutta  minkäänlaisiin  
painostuskeinoihin työnantajaa 
kohtaan, tullaan taas kerran 
käymään työnantajien ehdoilla! 

Tämä ”spedeläisten” ja hei-
dän hännystelijöidensä meno 
pitää pysäyttää. Siihen meillä 
hyvät Toverit on mahdollisuus 
2012 kevään liittokokousvaa-
leissa. Käyttäkää äänenne vai-
kuttaaksenne. Valitkaa niitä, 
joilla on oikeasti halua puolus-
taa ja kehittää metallityöläisten 
työehtoja. Unohtakaa ”spedet” 
ja heidän hännystelijät! 

jyRki nieminen

ao.70

Jyrki Nieminen ei ollut alkuunkaan tyytyväinen uuteen sopimukseen. Myös lakkojärjestelyissä 
hän havaitsi puutteita.

Nykyisellä Metalliliiton Helsingin 
ja Uudenmaan aluetoimitsijalla 
Eero Tuhkasella on omakohtai-
sia kokemuksia myös 40 vuotta 
sitten olleesta, edellisestä me-
tallin lakosta.

Tuhkanen oli tuolloin Lohjalla 
Kastenilla työssä. Vaikka hän oli 
vasta parikymppinen, hänet oli 
valittu jo työpaikkansa pääluot-
tamusmieheksi.

– Kasten oli ainoa työpaikka 
Lohjalla, joka oli lakossa, Tuhka-
nen muistelee.

Hän kertoo, että innostus 
metallin jäsenten keskuudessa 
oli tuolloin kova. Lakko sai myös 
erittäin paljon julkisuutta ja tois-
ten alojen työntekijät sekä myös 
opiskelijat tukivat sitä laajasti.

– Silloin tuntui, että nyt ol-
laan suurten tapahtumien keski-
pisteessä, Tuhkanen naurahtaa.

Lakkolaiset kokoontuivat ko-
kouksiin Lohjan työväentalolle. 
Siellä huolehdittiin lakon käytän-
nön järjestelyistä, lakkovahdeis-
ta ja muista sellaisista asioista.

Lakko kesti seitsemän viik-
koa ja Tuhkasen mukaan talous 
oli tiukoilla.

– Jälkeenpäin tuntuu kui-
tenkin, että lakko kannatti. Esi-
merkiksi tuolloin alkuun saatu 
lomaltapaluuraha oli merkittävä 
voitto. Lakko nosti myös liiton 
arvostusta ja lisäsi jäsenten ak-
tiivisuutta.

Eero Tuhkanen toteaa, että jo 
nyt lyhyen lakon aikana monet 
tuskailivat ansioiden putoamis-
ta. Hän korostaa kuitenkin, että 
työtaistelussa täytyy katsoa pi-
temmälle.

– Merkittäviä saavutuksia ei 
saada, jos ihmiset eivät ole val-
miita hiukan uhraamaan yhtei-
sen hyvän eteen.

Hän painottaa sitä, että val-
taosaltaan tässäkin lyhyessä 
lakossa jäsenet olivat hyvin mu-
kana.

– Oli hyvä fiilis ja yhteishenki, 
Eero Tuhkanen toteaa.

Kokemuksia edellisestä 
metallin lakosta

Eero Tuhkasen vanhassa jäsenkirjassa on merkinnät lakko-
avustuksista muistona osallistumisesta seitsemän viikon 
metallin lakkoon.

Nuorelle pääluottamusmie-
helle seitsemän viikon lakko 
oli melkoinen haaste. Eero 
Tuhkasella jäi kuitenkin lak-
koajasta myönteiset koke-
mukset.
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Noin 40 vuotta sitten Metal-
liliitto kokeili viimeksi pitkän 
lakon joukkovoimaa. Myös nyt 
kokeiltiin, ei voida kylläkään 
puhua mistään pitkäaikaisesta 
voimienkoitoksesta. Pitkällä la-
kolla -71 saatiin aikaiseksi voit-
to, lomaltapaluuliksa (ei kulje 
samalla nimellä enää). Nyt lak-
koiltiin neljä vuorokautta, kun 
viikonloppukin on pakko laskea 
mukaan lukuun. Tällä lyhyellä 
lakolla ei saatu mielestäni voit-
toa lainkaan, ainoastaan torjun-
tamekanismi pärstäkertoimelle 
palkankorotuksissa.

Totta helvetissä se oli hyvä 
asia. Metalliliitto esiintyi ajoit-
tain jopa mallikkaasti, mutta 
kokonaisuudessa kätilön (liiton) 
suorittama synnytys jäi mieles-
täni puolitiehen. Mukulan pää 
näkyi jo, mutta ei vain synty-
nyt kokonaan, ei sitten millään, 
koska synnyttäjän (jäsenet) ja 
kätilön (liitto) yhteistyö ontui, ja 
lopulta kuihtui pois kokonaan. 
Liiton ylin johto kannatti val-
takunnan sovittelijan tekemää 
esitystä, joka olisi taannut työn-
antajalle mahdollisuuden jakaa 
osan palkankorotuksesta pärs-
täkertoimen mukaan.

Valtuuston kokouksessa tätä 
vastustivat vaikuttajat, johon 
muutamat demarit yhtyivät. Asi-
asta äänestettiin, ja vaikuttajien 
ehdotus hylkäämisestä voitti 
reilulla äänten enemmistöllä 
34-18. 

Jäsenvalta 
toteutui

Voidaan sanoa, että kerrankin 
toteutui jäsenten todellinen 
valta, huolimatta täysin johdon 
pelottelusta raamienkin poistu-
misesta lakon alkaessa. Johtaja 
ilmoitti äänestyksen jälkeen, 
että ei ole ollenkaan varma kaa-
tuiko raamit vai ei.  Pelottelulla 
varmaankin haluttiin vaikuttaa 
äänestyksen tulokseen. Tällaista 
peliä ja yhteistyötä. Rauha syn-
tymättömän lapsen puolesta ja 
tes-soppari putkahti maailmaan, 
mitä suuremmalla todennäköi-
syydellä.

Todellisuudessa raamisopi-
mus ei takaa meille reaaliansi-
oiden nousua, vaan aivan päin-
vastoin.  Raameista rapsahtavat 
veroalennukset ja eläkemaksu-

alennukset ovat hyvin kyseen-
alaista tavaraa. Suomen valtio 
on melkoisessa velkakierteessä. 
Tuskin sillä on varaa minkään-
laisiin työtuloveroalennuksiin 
todellisuudessa. Jossakin toi-
sessa veromuodossa valtio on 
pakotettu nappamaan ne takai-
sin, kenties alv. tai menoveden 
hinnassa jne.

Hallituksen 
elämänkaari

Hallituksen elämänkaaren pi-
tuutta on mietittävä siinä valos-
sa, mitkä uhat täysin ulkopuoli-
set voimat sille aiheuttavat. Se 
saattaa hönkäillä henkitoreis-
saan riippuen paljolti siitä, miten 
eurotalous etenee. Hallituksen 
romahtaessa raamitkin mätäne-
vät pikavauhtia. Toisinkin päin 
voidaan toki väittää, mutta näh-
täväksi jää kumpi vaihtoehto jää 
voimaan.

En taatusti halua pers.
pohjaista hallitusta. Puolue on 
avoimesti ilmoittanut olevansa 
ay-vastainen ryhmä. Tämä vaih-
toehto ei siis voi olla duunari-
kansalle mitenkään mieleinen 
vrt. panssarit lakkoilijoita vas-
taan Kreikassa jne. Miten kävisi 
lakko-oikeuden? Rajoittaisivatko 
nämä valtaan päästessään sitä?

Olen henkilökohtaisesti käy-
nyt rankkaa kamppailua pai-
kallista sopimista vastaan lik-
sankorotuksissa jo vuosia sen 
nykykaltaisessa muodossaan, 
koska näin sen johtavan aino-
astaan suureen avaamattoman 
umpisolmuun. Työnantajien 
pohjimmaisena tavoitteena on 
murtaa tessiä niin, että palkan-
korotukset tehtäisiin joko pärs-
täkertoimen mukaisesti, siis ei 
kaikille suinkaan tai jopa miinus-
merkkisesti sopien paikallista-
solla, jos yrityksellä ei mukamas 
mene tarpeeksi hyvin taloudelli-
sesti.

Miten raami 
toteutuu?

Pidän suurena ihmeenä, että 
tätä suuntausta vastaan ei ole 
taisteltu lujasti jo paljon aiem-
min. Liika myötäeläminen ka-
pitalistien kanssa johtaa aina 
konfliktiin. Tällä hetkellä on vielä 
raamisopimuksen tarkoituspe-

ristäkin erimielisyyksiä.
Miten siis voidaan tehdä so-

pimus jonkin sellaisen pohjalta, 
josta ei ole täydellistä yhteisym-
märrystä? Valtiovalta ei ole tar-
kasti kertonut millaisessa tilan-
teessa raamit murtuvat. Kuinka 
paljon vaaditaan eri liittoja lo-
pullisen sopparin taakse?

Raamin tuomat parannuk-
set työttömille ovat hyvä asia. 
Työttömyyden hoito pitää olla 
jokapäiväistä toimintaa äärim-
mäisen laajalla tasolla. Nyt tuli 
apuja, mutta ajatuksella ei pit-
källe potkita. Työtön on kaik-
kein heikoimmassa asemassa 
joka hetki. Meidän kaikkien on 
se ymmärrettävä, ja taisteltava 
työttömien rinnalla, heidän olo-
jensa ja työllistymisen puolesta.

Metallin oltava 
jatkossakin jämäkkä

Metalliliiton on syytä jatkaa tu-
levinakin vuosina jämäkämpään 
linjaansa. Pelkät kaunopuheet 
eivät aina auta. Luottamus on 
jäsenhankinnassa ansaittava, 
sitä ei voida saada purkin kantta 
avaamalla, tyhjää tupsauttaen, 
uuden mahdollisen jäsenen kas-
voille. Olkaamme tulevienkin jä-
senten luottamuksen arvoisia. 

P.S. Toivottavasti tulevan työ-
taistelun alkaessa (meneekö sii-
hen taas 40 vuotta?) ei työläis-
ten ajatusmalli ole jo muuttunut  
niin kovasti, että mahdollinen 
lakko pidettäisiin noin viisimi-
nuuttisena hiljaisena mietin-
täpätkänä röökin kera, sängyn 
laidalla istuen. Vai miten uusien 
sukupolvien teko alkaa? Suun-
taus sinne päin on osoitteellis-
ta. Eihän sitä voi lakkoilla, kun 
on toi miljoonan asuntovelka-
kin. Antaa porvarin lyödä vaan, 
eihän me mitään voida jne.

Tai ehkäpä uudet sukupol-
vet ovat paljon radikaalimpiakin, 
aika vilauttaa sen näkijälleen.  

Kaikesta huolimatta, toivon 
hyvää loppuvuotta!

ilpo Haaja 

pääluottamusmies                                                       

aRctecHin telakka, Helsinki

Jokainen 
lakko on 
aikansa lapsi

Arctechin telakan pääluottamusmies Ilpo Haaja ruotii kirjoi-
tuksessaan sopimusratkaisua ja sen synnytystuskia.

Koverharin terästehtaalla lakko 
kosketti vain kunnossapitoa 
(ABB Service) ja sitäkin vain osit-
tain. Masuuni kun oli lakon ulko-
puolella ja näin ollen siihen oli 
anottu lupaa huoltomiehistölle 
ammattiliitoilta. Vuoro korjaus 
1+1 miehitys ja 2 päivämiestä. 
Lupa saatiin ensimmäisen lak-
kopäivän iltana joka aiheutti 
työnajajapuolella hieman her-
moilua. Tällainen järjestely tuo 

työporukassa jonkin verran eri-
mielisyyttä ja jopa kateuttakin 
olin huomaavinani.

On totta, että jos lakkoillaan 
niin se pitää koskea koko tuo-
tantolaitosta. On paljon helpom-
pi organisoida lakkojärjestelyt. 
Työlupia ja kaikenmoista pyyn-
töä jopa uhkailujakin esiintyi 
työnantajien edustajilta, mutta 
kyllä ne selvitettiin kuitenkin yk-
sissä tuumin. Piti selvittää miten 

Lakkotunnelmia Koverharista!
Reino Lesonen tarkastaa ”lakkoaseita” tulevaan työtaisteluun.

me noudatamme liiton ohjeita, 
olihan kyseessä liiton järjestämä 
lakko ja ohjeet sen mukaiset.

Kunnossapidon johto tun-
tui olevan kovin huolissaan jos 
vaikka masuuni puhkeaa, no 
eihän sille voida mitään vaik-
ka olisi koko miehitys paikalla, 
on se nähty jo vuosien mittaan 
monta kertaa.

Tuotti sekin myös jonkin 
verran ylimääräistä työtä lakko-

toimikunnalle, kun ulkopuolisia 
urakoitsijoita liikkui jonkin ver-
ran tehdasalueella. Selvitettiin 
tekevätkö lakonalaisia töitä ja 
mitä tekevät, kun ei etukäteen 
ollut annettu tietoja. Onneksi 
hyvällä yhteistyöllä lakon ulko-
puolella olevien FNsteelin tove-
reiden kanssa saatiin nämäkin 
hoitoon.

Nyt lyhyen lakon jälkeen 
kaikilla tuntuu olevan taas po-

sitiivinen asenne työntekoon 
ja olemme sitä mieltä että tus-
kin pitemmälläkään lakolla olisi 
saatu enempää parannettua 
sopimusta, jos tämä saavutettu 
tulos sitten parantaa mitenkään. 
Ei ole vielä tarkemmin tutkailtu.

teRVeisin!

Reino lesonen                                                                                                                                      

ao.100 puHeenjoHtaja / lakkotoi-

mikunnan puHeenjoHtaja

Lakko teknologiateollisuuden 
suurissa vientiyrityksissä alkoi 
perjantaina 21.10. Lakko alkoi 
siitä huolimatta, että Metalli-
liiton puheenjohtaja oli ennen 
valtuuston kokousta ilmoittanut 
suosittelevansa sovintoesityk-
sen hylkäämistä. Liittovaltuus-
ton enemmistö oli toista mieltä. 
Kentän ääni puhui.

Näin ollen Metalliliitto joutui 
rasvaamaan kauan käyttämättö-
mänä ollutta lakko-organisaatio-
taan. Edellisestä varsinaisesta 
lakosta oli kulunut 40 vuotta.

Edellinen lakko kesti seitse-
män viikkoa. Se nosti koko liiton 
arvovaltaa, paransi neuvottelu-
valmiuksia ja innosti toimintaan 
valtavan määrän aktiiveja.

Nyt sovinto löytyi jo muuta-
man päivän kuluttua. Uusi sovin-
toesitys merkitsi muun muassa 
paikallisen sopimisen kohdalla 
merkittävää periaatteellista pa-
rannusta aiempaan sovintoesi-
tykseen verrattuna.

Edellinen lakko toi lomalta-
paluurahan, joka nyt on koro-
tettu lomapalkka ja on levinnyt 
kaikille aloille. 

Tämän pikkulakon ”peh-
mopaketti” piti sisällään pikku-
uudistuksen, jota inflaatio ei 
nakerra eli kolme koulutuspäi-
vää työntekijöille. Asiassa ei silti 
tullut ratkaisua, vaan se siirtyi 
työryhmään. Aika näyttää kuin-
ka koulutuspäivien käy.

Aika näyttää myös nostiko 
tämä lakko liiton arvovaltaa, 
neuvotteluvalmiuksia ja jäsen-
ten aktiivisuutta.

taRkkailija

Metallin lakko ennen ja nyt

Kuvassa lakkovahteina pää-
luottamusmies Raimo Kan-
tonen (Metso Automation, 
Vantaa) ja ammattiosasto 12 
sihteeri Ritva Ilkko.
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Helsingin ja Uudenmaan 
retkeilypäivillä monipuolinen 
kulttuuriohjelma
Metallityöväen Liiton Helsingin ja Uudenmaan toiminta-alueen retkeilypäivä pidettiin Heurekassa 17.9. Ilmoittau-

tuneita oli 1400. Entisen käytännön mukaan retkeilypäivillä oli jälleen tasokas kulttuuritarjonta. Tuskin millään 

muulla liiton toiminta-alueella jäsenet pystyvät tuottamaan yhtä monipuolista juhlaohjelmaa.

Heikki Lund esiintyi avajaisissa ja veteraanien tapaamisessa. Itämaista tanssia esittivät Seija Kankkunen (ao. 121) ja Elina Nyberg (ao. 379).

Liiton sihteeri Matti Mäkelä toi terveisiä TES neuvotteluista. Hän totesi, että 
neuvottelut sujuivat tahmeasti ja ennakoi jo tuolloin, että edessä voi olla jopa 
työtaistelu.

Monipuolisen kulttuuripersoonan Eki Haapalaisen tarinat eivät jättäneet 
ketään kylmäksi.

Kuvassa Cabareeteatteri valmistautuu esitykseen. Vasemmalta Heikki Ovaskainen (ao.42), Hannu Tanner (ao.287), Ari-Pekka Hynynen (ao.168), Erkki Haapalainen 
(ao.287), Nora Seeck (ao.82), Martti Härkönen (ao.35), Inge-Maij Bergman (ao.35), Kaj Hedman (ao.271) ja Valeri Sokolov (ao.77).

Metalliliiton kulttuuritoimikunnan jäsen Esa Zuban on tehnyt äänilevyjä ja kirjoittanut useita kirjoja. Tässä hän viihdyttää retkeilypäivien yleisöä stand up -koo-
mikon jutuillaan.
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Edunvalvonnassa 
tarvitaan 
pitkäjänteisyyttä
Mitä edunvalvonnan pitkäjänteisyydellä on 

saatu aikaan?  Monia asioita pidetään nykyään 

itsestään selvyytenä. Kahdeksan tunnin työ-

päivä ja viisipäiväinen työviikko eivät esimer-

kiksi ole aina olleet itsestäänselvyys. Kesäloma 

lomarahoineen on aikanaan ollut vain kaukai-

nen haave.

Nämä ja monet muut edut on saavutettu vaa-

timalla parannuksia työntekijöiden etuihin ja 

tekemällä pitkäjänteistä työtä niiden saavutta-

miseksi. Työ parempien etujen puolesta jatkuu 

työpaikoilla ja neuvottelupöydissä. 

Nyt on taas se aika, kun työpaikoilla vali-

taan työsuojeluvaltuutettuja. Moni tehtävään 

aikova saattaa miettiä, onkohan minusta 

siihen? Sehän selviää vain kokeilemalla. Teh-

täviin lähtemistä ei kannata pelätä, sillä Metal-

liliitosta saa apua tarvittaessa. Tärkeintä on 

muistaa, että vain pitkäjänteisellä työllä saa 

tuloksia aikaiseksi. Ei pidä masentua, vaikka 

välillä tuntee hakkaavansa päätä turhan vuoksi 

seinään. Pitää vaan löytää uusi lähestymistapa 

ongelmiin ja painaa eteenpäin. 

Toivonkin siis tsemppiä kaikille eri luottamus-

tehtävissä toimiville, ja niihin aikoville. Sillä 

haasteista ei tule olemaan pulaa. Periksi ei 

pidä antaa, vaan jatketaan sitkeästi kamppai-

lua paremman huomisen puolesta.

jouni linden

pääluottamusmies

loHjan metalliosasto ao.8 puHeenjoHtaja

metallin liittoValtuuston jäsen

www.jouni-linden.net 


