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Tämän vuoden teknologiante-
ollisuuden työehtosopimusneu-
vottelujen piti olla helpot, koska 
vuoden takaisessa sopimukses-
sa sovittiin tekstit kolmeksi vuo-
deksi ja vain palkan korotustaso 
sovittiin katsottavaksi kevään 
neuvotteluissa. Mutta toisin kävi, 
sillä kevään neuvottelut katkesi-
vat jo ennen kuin niissä päästiin 
keskustelemaan rahasta.

Työnantaja piti kiinni omas-
ta kannastaan, että suurin osa 
korotuksesta pitää sopia työpai-
koilla. Työnantaja halusi jättää it-
selleen mahdollisuuden olla ko-
rottamatta palkkoja olleenkaan, 
jos taloudellinen tilanne siellä on 
huono. Metalliliittohan ei voinut 
tällaiseen suostua, koska edel-
lisen sopimuksen kyselyn poh-
jalta työpaikat olivat sitä mieltä, 
että paikallinen erä pitää poistaa 
ja kaikille samansuuruinen yleis-
korotus. Korotusmuoto on yhtä 
tärkeä kuin korotustaso.

Neuvottelut siirrettiin al-
kusyksyyn ja jo sovitut pienet 
tekstikysymykset pistettiin kas-

sakaappiin odottamaan mahdol-
lista sopimusta syksyllä.      

Takaraja oli 16.8.2010 ja liitot 
pystyivät sopimaan tämän vuo-
den muodon sekä pienet koro-
tukset 1.10. alkaen palkkoihin.

Yleiskorotus oli 1 % sekä 
mahdollisten palkkavinoutumien 
korjaamiseen tuli 0,5 %. Tämän 
työnantaja voi yksipuolisesti 
käyttää omien virheiden korjaa-
miseen. Korotukset olivat 1,1 - 
1,9 % ja se merkitsee metallin 
keskipalkalla kuukaudessa noin 
27 - 48 euroa eli kahvikupillisen 
verran päivässä. Mutta onko 
oikein, että toinen saa pienen 
kupin ja toinen ison kupin sekä 
kerran viikossa myös pullan? 
Onko oikein, että liitto tekee eri-
tasoisia korotuksia jäsenistölle, 
vaikka kaikki maksavat saman 
jäsenmaksuprosentin? 

Metallin tes-neuvottelukunta 
esitti yksimielisesti sopimuksen 
hyväksymistä, samoin liittotoi-
mikunta, jossa itsekin olen ja siis 
hyväksyin neuvotteluesityksen. 

Kyseinen sopimus hyväk-

pääkirjoitus

Eipä nouse fiilikset järin korkealle näinä aikoina. Ennätysläm-
min kesä on tätä kirjoitettaessa jo taaksejäänyttä elämää ja 
ensimmäiset räntäsateet koettu.

Palkansaajapuolelle on riittänyt tietynlaista räntäsadetta 
pitkin kesää. Talous laahaa hyvistä ennusmerkeistä huolimatta 
monin paikoin edelleen pohjakosketuksen tuntumassa. Tilan-
ne näkyy selvästi myös syksyn palkankorotusten linjassa. Yh-
tään irtiottoa ei ole, kansanedustajia lukuun ottamatta, nähty 
vaan kaikki pyörivät Metallin tapaan inflaatiotasoa pienemmis-
sä prosenteissa.

Työttömyysluvut ovat korkealla ja erityisen pahalle näyttää 
telakkateollisuuden tilanne. Suhdannekuoppa on vääjäämätön 
tosiasia ja sen mukanaan tuomat ikävät seuraukset kaikkine 
kerrannaisvaikutuksineen mittavat. 

Telakkakriisiin varautuminen on ollut puuhastelun tasolla, 
vaikka alan parissa toimivat ovat siitä varoittaneet moneen 
kertaan. Maailmalaajuista tilauskantaa ei pystytä kansallisilla 
toimilla elvyttämään, mutta sisäiset korjaustoimet meidän on 
pystyttävä tekemään. Sillä, että tehdäänkö ne suunnitellusti, 
vai viimehetken paniikissa, on iso merkitys lopputulokseen.

Ehkä toimenpiteet ovat kuitenkin linjassa istuvan työminis-
terin työelämäkokemuksen kanssa.

Suomalaisen työväenliikkeen kannalta historiallisen tiukka 
paikka on eduskuntavaalit ensi huhtikuussa. Jos siinä otetaan 
turpaan porvareilta siihen tapaan miltä galluppien valossa tällä 
hetkellä näyttää, niin edessä on monella tapaa tukalat ajat.

Palkansaajienkin keskuudessa on alkanut viritä ajatuksia 
siitä, että Timo Soinin ja Perussuomalaisten myötä porvarihe-
gemonia tulisi tiensä päähän ja sorretun kansan ääni nousisi 
taivaisiin. Tosiasiassa Soini ja Perussuomalaiset ovat Kokoo-
muksen tärkein vaaliase tällä hetkellä. 

Nyt on kaikilla työpaikoilla ja kaikissa ammattiosastoissa 
tehtävä rajusti töitä sen eteen, että äänestysaktiivisuus ja työ-
väenpuolueiden kannatus saataisiin nousemaan nykyisistä lu-
kemista. Se on siltä osin kuoleman paikka nyt. 

Vasemmistoliiton ryhmä on näyttänyt hyvällä tavalla aloit-
teellisuutensa ja sitoutumisensa eduskuntatyöhön äänestäji-
ensä puolesta. Äänestetään sille työlle jatkoa sekä vielä use-
ampia tekijöitä.

Kirjoitukseni synkästä sävystä huolimatta toivotan oikein 
Positiivista ja Mukavaa syksyn jatkoa kaikille lukijoille. Kyllä se 
tästä vielä valkenee.

Juha ”Jussi” Kapiainen

Valoa räntäsateeseen

Metallin vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Juha Kapiainen.

Syksy 2010
syttiin myös valtuustossa, tosin 
äänestyksen jälkeen, mutta aika 
selvin numeroin (41 – 11) ja yksi 
valtuutettu äänesti tyhjää.

Yksi hieno asia saatiin eteen-
päin näissä neuvotteluissa, vara-
työsuojeluvaltuutettu sai samat 
suojat kuin varaluottamusmies-
kin, hyvä näin.

Itsekin autoalan tes-neuvot-
teluissa useita kertoja mukana 
olleena voin sanoa, että jälki-
käteen on helppo haukkua so-
pimusta, mutta pitää muistaa, 
että pöydän toisella puolella is-
tuvat työnantajan neuvottelijat, 
jotka haluavat pitää palkkakulut 
mahdollisimman pieninä ja ny-
kyisin peräti pudottaa palkkoja.

Sopimus on voimassa eli 
pulinat pois, mutta seuraavis-
sa neuvotteluissa pitää katsoa, 
että jokainen jäsen on samanar-
voinen korotusten suhteen.

                                                                                               
Raimo Riima

helsingin Ja uudenmaan 

Vas. Ryhmän pJ.

Raimo Riima toteaa, että helpoiksi luullut teknologiateollisuuden sopimusneuvottelut muodos-
tuivat kuitenkin melko mutkikkaiksi.



METALLIN VAIKUTTAJAT  1/2010 • 3

Maailmantalous on 
toipumassa rahoitus-
markkinakriisiä seu-

ranneesta poikkeuksellisen voi-
makkaasta taantumasta, mikä 
antaa vuodelle 2011 selvästi 
paremmat lähtökohdat kuin 
kuluvalle vuodelle. Kehittyvissä 
maissa kasvu on vuoden 2010 
aikana palannut suunnilleen 
taantumaa edeltäneelle tasolle. 
Myös kehittyneissä teollisuus-
maissa toipuminen on alkanut, 
mutta kasvu ei ole ollut kovin 
vahvaa eikä vakaata.

Rahoitusmarkkinat ovat yhä 
normaalia epävarmemmassa 
tilassa, mikä hidastaa toipu-
mista. Yhdysvalloissa kasvu on 
alkuvuoden nopeasta vauhdista 
hidastunut eikä ole mahdoton-
ta, että maa ajautuu uudestaan 
taantumaan. Euroopassa kasvu 
on jakautunut hyvin epätasai-
sesti.

Metalliteollisuudessa toimi-
aloittainen kehitys on kuitenkin 
vaihdellut voimakkaasti. Osalla 
toimialoista kasvu on ollut suh-
teellisen nopeaa, mutta toisilla 

tuotannon lasku on yhä jatku-
nut. Metalliyritysten saamat 
uudet tilaukset ovat lisäänty-
neet, mikä ennakoi kohtalaisen 
myönteistä kehitystä vuoden 
2010 lopulle. Suomen metallite-
ollisuuden ensi vuoden kehitys 
riippuu luonnollisesti kansainvä-
lisestä kehityksestä.

Kasvuaikana hyvä sopia 
palkoista vuosittain

Neuvottelimme uuden palkan-
korotuksen sopimukseemme. 
Alan vaikea tilanne oli hyvin niin 
meidän kuin työnantajienkin 
tiedossa ja että työpaikat ovat 
hyvin erilaisessa tilanteessa ti-
lauskantojen osalta.

Neuvoteltu korotus on mal-
tillinen. On todennäköistä, että 
reaaliansioiden kehitys jää vä-
häiseksi. Toisaalta meillä on 
edelleen noin 20 000 jäsentä 
ilman työtä.

Arvioni on, että vaihtoehtona 
olisi ollut vähintään kahden vuo-
den sopimus, jossa myös palkat 
olisi sovittu kahdeksi vuodeksi. 

Matti Mäkelä:

Piristymistä havaittavissa
Talous toipuu, ja sen takia on järkevää sopia 
palkat vuodeksi kerrallaan, kirjoittaa Metallilii-
ton sihteeri Matti Mäkelä.

Nyt kun alkaa teollisuudessa ja 
taloudessa näyttää paremmalta, 
niin eikö ole parempi, että neu-
votellaan palkankorotuksista 
ensi keväänä uudelleen?

Tuolloin myös suurella to-
dennäköisyydellä alan tilanne on 
kokonaisuutena parempi kuin 
tällä hetkellä. Tärkeitä asioita 
ovat ensi kevään neuvotteluissa 
yleiskorotustaulukkopalkkojen 
korjaaminen.

Nyt, kun saamme kokemuk-
set, miten 0,5 erän kanssa on 
menetelty, on tärkeää miettiä, 
miten vastaamme työnantajien 
esitykseen, kun he joka tapauk-
sessa esittävät edelleen paikal-
lista palkankorotusta.

Työhyvinvoinnin 
parantamiseen etsitään 
keinoja

Erittäin tärkeä on myös, että 
työttömyysturvan osalta mää-
räaikainen laki lyhennettyä työ-
viikkoa tekevien kohdalta on 
esityksemme mukaan hallituk-
sen toimesta menossa edus-

kuntaan niin, että sitä jatketaan 
vuodella eteenpäin. Laki koskee 
työntekijöitä, joiden työviikkoa 
on lyhennetty vähintään yhdellä 
päivällä. Alun perin määräaikai-

nen laki säädettiin voimaan vain 
kuluvaksi vuodeksi 2010.

Metalliliitolla ja Teknolo-
giateollisuudella on työryhmä, 
jossa pohditaan työhyvinvoin-
tiin liittyviä kysymyksiä. Tältä 
työryhmältä odotan konkreetti-
sia esityksiä työelämän laadun 
parantamiseksi. Ikääntymisen 
tuomaa työn rasittavuutta tulee 
helpottaa työoloja kehittämällä, 
kuntoutuksella ja ikääntyneille 
suunnatun seniorivapaan ai-
kaansaamisella.

Työhyvinvoinnin edistämi-
seen ja työurien pidentämiseksi 
on perustettu myös työmarkki-
najärjestöjen yhteinen hanke: 
Hyvä työ – pidempi työura. 
Hankkeella tarjotaan yrityksil-
le käytännönläheisiä työkaluja, 
joilla voidaan työpaikalla itse 
kehittää työhyvinvointia. Mikäli 
yrityksessä on runsaasti ennen-
aikaisia eläköitymisiä, ammatti-
tauteja tai jaksamiseen liittyviä 
ongelmia, ne pitää ensin tunnis-
taa, ja sitten pitää löytää oikeat 
keinot vaikuttaa niihin. Uskon 
ja toivon, että tämä konkreetti-
nen hanke tuo tulessaan myös 
tuloksia.

Matti Mäkelä keskustele-
massa sopimustilanteesta 
valtuuston vasemmistoryh-
män puheenjohtajan Juha 
Kapiaisen kanssa.

Metalliliiton sihteeri Matti Mäkelä.
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Olemme jälleen monien valin-
tojen ja vaalien edessä. Tänä 
syksynä valitaan työpaikoille 
luottamusmiehiä sekä ammatti-
osastojen luottamushenkilöt.

On tärkeää, että luottamus-
tehtäviin valitaan työpaikan 
arjen tuntijoita, jotka tekevät 
pyyteetöntä työtä metallimies-
ten ja -naisten eteen. Luotta-
musmiestehtäviin kannattaa 
rohkeasti pyrkiä. Vaikka ne ovat 
raskaita, ne ovat myös erittäin 
palkitsevia.

Työpaikan edunvalvonta on 
perustehtävä koko ay-liikkeelle. 
Mikäli tämä toiminta on heik-
koa, ei myöskään liitto voi olla 
vahva.

Samoin kuluvana syksynä 
teemme valintoja ammattiosas-
toissa. Nyt on vaikuttamisen 
paikka, jotta osastoihin valitaan 
innokkaita ja ay-toiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä.

Vaaleissa jokainen 
ääni on tarpeen

Ensi vuoden keväällä käydään 
eduskuntavaalit. Nyt jos kos-
kaan on tilanne, jossa palkan-
saajien ääni on saatava nykyistä 
paremmin kuuluviin.Vaali vaa-

lilta työntekijän arkea ymmär-
tävien kansanedustajien määrä 
on valitettavasti laskenut. Olen 
tästä kehityksestä erittäin huo-
lestunut.

Mikäli ensi vaalien jälkeen 
maassamme jatkuu porvari-
en valta, olen varma siitä, että 
työntekijöiden asema tulee 
maassamme heikentymään tun-
tuvasti.

On harhaa miettiä sitä, että 

ei yhdellä äänellä valtaa vaihde-
ta. Nimenomaan joka ikinen ääni 
on nyt tarpeen. Yhtään ääntä ei 
ole vielä laskettu.

Nyt on siis toimittava työpai-
koilla ja alueilla sekä herätettä-
vä keskustelua sitä, minkälaisen 
Suomen me haluamme.

Haluammeko eriarvoisen 
vai tasa-arvoisen yhteiskunnan. 
Muun muassa tästä on kyse tu-
levissa eduskuntavaaleissa.

Tarvitaan yhteiskunnan 
suunnanmuutos

Yhteiskunnassa tarvitaan ra-
dikaali suunnanmuutos. Kuten 
vaalirahakohu on kiistatta to-
deksi osoittanut, istuva hallitus 
on suurliikemiesten avokätisen 
vaalirahoituksen tulos. Yhdellä-
toista maamme hallituksen mi-
nistereistä oli vaalien alla yhtei-
set kummisedät, jotka junailivat 

Vaikuttamisen paikka
Tänä syksynä valitaan työpaikoille luot-
tamusmiehet ja ammattiosastoihin lu-

ottamushenkilöt. Ensi kevään eduskun-
tavaaleissa äänestetään Suomen 

tulevaisuudesta. Molemmissa vaaleissa 
tarvitaan jokaisen työntekijän ääntä, 
kirjoittaa Metalliliiton järjestösihteeri 

Ville-Petteri Risberg.

kymmenien, jopa satojen tuhan-
sien eurojen rahavirran sopivak-
si katsomilleen henkilöille.

Pääministerin kiemurtelu, 
väistely ja huonomuistisuus 
vaalirahaskandaalin paisuessa 
on ollut irvokasta katseltavaa. 
Kaikki tämä on murentanut jo 
ennestäänkin heikkoa politiikan 
imagoa.

On äänestäjien käsissä, mil-
laista politiikkaa maassamme 
vaalien jälkeen harjoitetaan. 
Samoin on äänestäjien käsissä, 
miten käy tuloksekkaalle kolmi-
kantaiselle neuvottelu- ja sopi-
mustoiminnalle, eläke- ja työt-
tömyysturvajärjestelmille sekä 
julkisille hyvinvointipalveluille. 
Ilmassa on ollut myös halua lak-
ko-oikeuden rajoittamiseen ja 
ay-jäsenmaksun verovähennys-
oikeuden poistamiseen. Ay-liik-
keelle nämä ovat periaatteellisia 
kysymyksiä, joista ei tingitä.

Siis, nyt suunnatkaamme 
kohti valintoja yhteisessä rinta-
massa yhteisen asian ja valoi-
samman tulevaisuuden vuoksi.

Ville-petteRi RisbeRg

metalliliiton JäRJestösihteeRi

- On äänestäjien käsissä millaista politiikkaa maassamme vaalien jälkeen harjoitetaan, muistuttaa Metallin järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg.
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Tänä vuonna reilusti yli miljoo-
nan suomalaisen ostovoima 
laski. Kunnallis-, kiinteistö- ja 
arvonlisäverojen korottaminen 
tarkoitti sitä, että työttömien, 
eläkeläisten ja opiskelijoiden tu-
lotaso jäi miinusmerkkiseksi.

Ensi vuonna myös duunarin 
ostovoima laskee. Helsinki ja 
monet Uudenmaan kunnat jou-
tuvat nostamaan kunnallisveroa. 
Jo nyt ylikorkeat asumiskustan-
nukset kohoavat entisestään, 
kun hallitus rokottaa energiave-
rotuksen korotuksella.

Energiaverotusta mainoste-
taan ”vihreänä verouudistukse-
na”, mutta tosiasiassa hallitus 
paikkaa sillä kela-maksun pois-
toa. Kun valtiovarainministeri 
Jyrki Katainen esitteli puoli-
toista vuotta sitten miljardin 
euron kultaista kädenojennus-
taan suuryrityksille, hän lupasi, 
etteivät tavalliset ihmiset joudu 
maksumiehiksi.

Nyt Kataisen nenä kasvaa 
ja korvat heiluvat. Kela-maksun 
poisto maksatetaan lämmitys-
kustannusten nousulla. Ensi tal-
vesta ennustetaan vielä viime 
talveakin kylmempää. Tämä 
lisää laskua entisestään.

Myös verouudistuksen ”vih-
reys” on bluffia. Kaukolämmössä 
maakaasun korvaaminen vielä 
saastuttavammalla kivihiilellä 
ei täytä ympäristöveron kritee-
reitä. Ja samaan aikaan turpeen 
suosimista jatketaan. Silti vihre-
ät hyrisevät tyytyväisinä.

Hallitus pukee kauniiden sa-
nojensa taakse kovan veropoli-
tiikkansa, jossa halutaan luopua 
progressiivisesta verotuksesta 
ja siirtyä kohti tasaveroa. Vält-
tämättömyyksien hintoja koro-

tetaan. Kun asumisen, ruuan, 
lääkkeiden ja vaatteiden hinta 
nousee, maksaa tavallinen duu-
nari suhteessa enemmän veroa 
kuin isotuloiset.

Sen sijaan miljoonien pää-
omatuloja tai suuria osinkotuloja 
saavien alhaiseen verotukseen 
ei haluta koskea. Miljoonatulois-
ta maksetaan pienempää veroa 
kuin tavallinen keskituloinen 
metalliduunari maksaa palkas-
taan.

Hallitus syö jo etukäteen 
duunarien pienet palkankoro-
tukset. Kokoomus on unohtanut 
Sari Sairaanhoitajan ja Olli Opet-
tajan. Mikko Metallimiehelle 
mitään ei edes luvattu ja siksi 
häntä voi rokottaa vielä kovem-
min.

Duunarilla riittää kyllä ystäviä 
puheissa. Kokoomus julistautui 
työväenpuolueeksi ja viimeksi 
perussuomalaiset ilmoitti ole-
vansa todellinen työväenpuolue. 
Teot puhuvat toista.

Kokoomus haluaa jatkaa 
suurpääomaa suosivaa politiik-
kaa ja perussuomalaiset ovat 
ilmoittautuneet innolla mukaan 
tukemaan tätä politiikkaa seu-
raavaan hallitukseen. Mustan 
ministeriauton takapenkin kutsu 
tuntuu olevan liian houkuttele-
va.

Siksi tarvitaan muutos po-
litiikassa. Vasemmisto tarjoaa 
aidon vaihtoehdon nykyiselle 
politiikalle. Vasemmisto ja ay-
liike ovat duunarin puolella to-
dellisissa teoissa.

paaVo aRhinmäKi

Vasemmistoliiton puheenJohtaJa

KansanedustaJa

helsinKi

Hallitus syö 
palkankorotukset

Eduskuntavaalien lähestyminen 
näkyi mediassa jo viime kesän 
jälkeen, kun eduskunnan istun-
totauon aikana hämmästeltiin 
puolueiden profiileja ja saman-
kaltaisuutta. Muun muassa 
Hesarin pääkirjoitustoimittaja 
Juha Akkanen suomi kirjoituk-
sessaan Puolueista ei saa enää 
tolkkua (HS 27.8.) Vasemmisto-
liittoa Perussuomalaisilta tutulla 
väitteellä työmiehen hylkäämi-
sestä. Ay- ja duunaritaustaisena 
kansanedustajana koin väitteen 
työntekijöiden hylkäämisestä 
suorastaan loukkaavana.

Vasemmistoliitto on edel-
leen vahvasti työväenpuolue. 
Eduskunnassa olemme olleet 
aktiivisin puolue työelämäasi-
oissa. Olemme tehneet lakialoit-
teet muun muassa erorahasta 
ja vuokratyöntekijöiden takuu-
palkasta sekä luottamushenki-
löiden irtisanomissuojan vahvis-
tamisesta. Teimme lakialoitteen 
myös matkatyöläisten matkaku-
lukorvausten verovapauden laa-
jentamisesta, jotta esimerkiksi 
telakka-alan alihankintayritys-
ten työntekijät saisivat telakalla 
työskennellessään verovapaat 
korvaukset riippumatta siitä, 
onko heidät palkattu sinne suo-
raan vai työskentelevätkö he va-
kituisesti oman työnantajansa 
verstaalla.

Ehdotimme myös pakollisek-
si työsopimuksen muotomäärä-
ykseksi sopimuksen laatimista 

kirjallisena, palomiesten elä-
keiän alentamista, parannusta 
vuorotyötä tekevien tasausva-
paaseen sekä sitä, että lyhyen 
sairausloman ajalta riittäisi ter-
veydenhoitajan antama todistus 
työkyvyttömyydestä. Konkreetti-
sia aloitteita työntekijän aseman 
parantamiseksi Vasemmistosta 
siis löytyy. Myös päättäväinen 
toiminta talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden torjumiseksi 
on mitä suurimmassa määrin 
duunarien puolustamista. Tästä 
esimerkkinä on lakialoitteeni 
käännetystä arvonlisäverosta.

Myös pidemmän aikavälin 
historia on syytä muistaa. Oi-
keisto ei ole koskaan ollut aja-
massa ay-liikkeen ja poliittisen 
työväenliikkeen asioita. Päin-
vastoin – työnantajat ja porvari-
puolueet ovat aina vastustaneet 
työlainsäädännön, vuosiloma-
lain, työsopimuslain ja työsuoje-
lun parantamista samoin kuin 
työntekijöiden vaikutusmahdol-
lisuuksienkin lisäämistä. Näin se 
on tästä eteenkinpäin, ja siksi 
pidän välttämättömänä ay-liik-
keen ja vasemmistopuolueiden 
yhteistyötä niin vaalikamppai-
luissa kuin muutoinkin.

Väitettä työmiehen hylkää-
misestä perustellaan toisinaan 
sillä, että Paavo Arhinmäen 
luotsaama Vasemmisto vastusti 
lisäydinvoimaa. Todellisuudessa 
Vasemmistoliitto ja sen edeltäjä 
SKDL ovat läpi olemassaolonsa 

Työn puolustaminen 
näkyy teoissa

olleet ydinvoimakriittisiä liikkei-
tä. Vasemmisto ei kuitenkaan 
ole yhden totuuden puolue, 
vaan esimerkiksi ydinvoimasta 
jokainen meistä saattoi tehdä 
oman henkilökohtaisen päätök-
sensä. Itse päädyin ydinvoiman 
lisäämisen kannalle. En rakkau-
desta siihen, vaan huolesta te-
ollisuustyöpaikkojen puolesta 
ja ilmastosyistä. Pelkäsin myös 
veronmaksajille tulevan laskun 
suuruutta, mikäli ydinvoima olisi 
jätetty ulos keinovalikoimasta il-
mastonmuutoksen torjunnassa.

Vasemmistoa syytettiin 
myös yrittäjien hyysäämisestä. 
Vasemmistoliitto ei ole julis-
tautunut yrittäjien puolueeksi, 
mutta olemme nostaneet kes-
kusteluun pienyrittäjien ase-
maan liittyviä ongelmia, erityi-
sesti sosiaaliturvan osalta. Tämä 
on mielestäni ihan perusteltua, 
sillä monessa asiassa pienyrit-
täjän ja duunarin murheet ovat 
yhteisiä.

Vaalien lähestyessä ja me-
diamylläkän kiihtyessä kannat-
taakin myyntipuheiden sijaan 
arvioida puolueita niiden edus-
kunnassa tekemien aloitteiden 
ja esitysten sekä äänestyskäyt-
täytymisen pohjalta. Puolueista 
saa kyllä tolkkua, jos retoriikan 
sijasta paneutuu tekoihin.

KaRi uotila

KansanedustaJa (Vas)

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Vasemmisto-
liitto on ollut 
eduskunnassa 
aktiivisin 
puolue työelä-
mäasioissa, 
muistuttaa 
Kari Uotila. 
Hän toteaa, 
että äänestä-
jien kannattaa 
paneutua 
tekoihin eikä 
turhiin puhei-
siin.



METALLIN VAIKUTTAJAT6 • 1/2010  

Tasa-arvoinen työelämä ja per-
heiden toimeentulon turvaami-
nen luovat hyvinvoinnin ilmapii-
riä, joka on koko yhteiskunnan 
etu. Vasemmisto haluaa paran-
taa tavallisten ihmisten elämää 
ja hyvinvointia.

Toimimme aktiivisesti oikeu-
denmukaisemman työelämän 
ja laadukkaiden julkisten pal-
veluiden puolesta. Se tarkoit-
taa myös työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista sekä lap-
siperheiden palveluiden kehit-
tämistä. Perhepolitiikka ei ole 
pelkästään naiskysymys, vaan 
esille nousevat myös miesten 
oikeudet siinä.

Loppu 
palkkasyrjinnälle

Vasemmisto vaatii tasa-arvoa 
työelämään. Samasta ja saman-
arvoisesta työstä on alettava 
maksaa kaikille samaa palkkaa. 
Tähän voidaan vaikuttaa työ-
markkinajärjestöjen neuvottelu-
pöytien lisäksi myös työelämän 
lainsäädäntöä ja tasa-arvolakia 
kehittämällä sekä valvonnan re-
sursseja lisäämällä.

Naisten, opiskelijoiden tai 
maahanmuuttajien palkkasyr-
jintä johtaa epäoikeudenmukai-
suuden lisäksi myös yleiseen 
työsuhteiden ja palkkojen huo-
nontamiseen. Pätkä-, silppu- ja 
vuokratyöläisille on turvattava 
samat oikeudet kuin vakituisis-
sa työsuhteissa olevilla.

Perhevapaiden 
uudet mallit

Vanhemmuudesta aiheutuvat 
kulut tulee tasata kaikkien työn-
antajien kesken, sen sijaan että 
kustannukset kohdistuvat nuor-
ten naisten työnantajille. Kulujen 
nykyinen kohdentaminen johtaa 
nuorten naisten syrjintään työ-
markkinoilla. Kaikkia työnantajia 
ja työntekijöitä koskeva rahas-
tointimalli Ruotsin tapaan olisi 
oikeudenmukaisin malli perhe-
vapaiden kulujen kattamiseksi.

Nykyinen äitiys-, isyys- ja 
vanhempainvapaa on yhdistet-
tävä 18 kuukauden vanhempai-
nvapaaksi, joka koostuu kolmes-
ta kuuden kuukauden jaksosta, 
joista molemmille vanhemmille 
kuuluu yksi jakso, ja yksi jakso 
on jaettavissa vanhempien so-
pimalla tavalla. Yksinhuoltaja-
perheessä ainoa vanhempi voi 
pitää kaikki 18 kuukautta.  

Vasemmiston perhepoliitti-
sen työryhmän mielestä 6+6+6-

mallia tulee kehittää siten, että 
kaikki jaksot ovat joustavasti 
perheen käytettävissä ennen 
kuin lapsi täyttää kolme vuotta.

Valintojen tekemisen mah-
dollisuus ei saa riippua kukka-
ron paksuudesta. Pienimmät 
vanhempainrahat ja myös ko-
tihoidontuki tulee korottaa 750 
euroon, jotta vanhemmilla on 
todellinen mahdollisuus valita 
alle 3-vuotiaalle lapselle hoito-
muodoksi joko päivähoito tai 
kotihoito.

Aikaa perheelle: 
työaikaa lyhennettävä

Vasemmiston uudessa poliit-
tisessa tavoiteohjelmassa on 
esitetty työn jakamista työai-
kaa lyhentämällä. Se toisi lisää 
aikaa perheelle, hyvinvoinnille ja 
harrastuksille. Perhepoliittisen 
työryhmän puheenjohtajana 

kannatan ehdotusta lämpimästi. 
Työ- ja perhe-elämän yhteen-
sovittaminen ja vanhempien 
työajan lyhentäminen on myös 
lapsen etu. Lapsella on oikeus 
vanhempiensa aikaan.

Työn jakaminen työaikaa ly-
hentämällä edellyttää eri aloja 
varten joustavia malleja. On esi-
tetty esimerkiksi kuuden tunnin 
työpäivää, nelipäiväistä työviik-
koa, vastikevapaita tai lomien 
pidentämistä. Näin saataisiin 
töitä ja toimeentuloa työttömil-
le sekä enemmän vapaa-aikaa 
nyt ylipitkien työpäivien kans-
sa uupuville. Työn jakaminen ei 
ole uusi keksintö, vaan se on 
jatkumoa työväenliikkeen pe-
rinteisille vaatimuksille työajan 
lyhentämiseksi. Elämän ei tule 
olla vain työntekoa varten, vaan 
meillä tulee olla riittävästi aikaa 
myös läheisillemme ja itsemme 
kehittämiselle.

Tasa-arvoa työelämään, 
aikaa myös perheelle

Lasten köyhyys 
on poistettava

Lapsiväestössä köyhyys on tut-
kimusten mukaan 14 prosenttia 
yleisempää kuin muun väestön 
keskuudessa. Suomessa elää 
kaikkiaan 900 000 ihmistä EU:n 
köyhyysrajan alapuolella. Hei-
koimmassa asemassa ovat yk-
sinhuoltajien sekä monilapsisten 
perheiden lapset. Tutkimusten 
mukaan joka neljäs yhden van-
hemman perhe elää köyhyysra-
jan alapuolella. Lapsiperheiden 
tilannetta pahentaa kasvava pit-
käaikaistyöttömyys ja kohoavat 
asumiskustannukset, jotka aja-
vat yhä useampia lapsiperheitä 
toimeentulotuen varaan.

Akuuteinta lasten köyhyyttä 
poistettaisiin yksinkertaisesti 
sillä, että lapsilisä muutettaisiin 
ns. etuoikeutetuksi tuloksi. Se 
tarkoittaa, että lapsilisän saami-

nen ei enää leikkaisi toimeentu-
lotukea. Nykykäytäntö tarkoit-
taa, että juuri kaikkein köyhim-
mät perheet jäävät käytännössä 
ilman lapsilisää, ja siksi lakia on 
muutettava siten, että lapsilisää 
ei enää vähennetä toimeentulo-
tuesta. Lapsilisän maksamista 
on jatkettava täysi-ikäisyyteen, 
eli 18-vuotiaaksi asti.

Panostus 
ennaltaehkäisevään 
työhön

Päättäjien enemmistö on aset-
tanut viime vuosina hyvinvoin-
nin tasaamisen sijaan etusijalle 
talouden kovat arvot. Trendinä 
on ollut verotuksen alentami-
nen, ja samaan aikaa niin kou-
lutuksen kuin terveydenhuollon-
kin trimmaaminen “tehokkaak-
si” minimaalisilla resursseilla. 
Terveyskeskukset kamppailevat 
resurssipulassa ja huonokuntoi-
sia vanhuksia häädetään hoiva-
kodeista. Toimivia lähikouluja 
lakkautetaan ja lapset sullotaan 
suuriin luokkiin yhä suuremmis-
sa kouluyksiköissä.

Perheiden oikeuksia palve-
luihin ei saa polkea taloudellis-
ten säästötavoitteiden nimissä. 
Ennaltaehkäisevään lasten ja 
perheiden hyvinvointia edis-
tävään työhön panostaminen 
tulee pitkällä tähtäimellä edul-
lisemmaksi sekä taloudellisilta, 
että sosiaalisilta vaikutuksiltaan, 
kuin kalliit korjaavat toimenpi-
teet laitoshoidossa tai mielen-
terveyspalveluissa.

Perhetyön, lastenneuvola-
työn, kouluterveydenhuollon, 
nuorisotyön ja muun varhaisen 
tuen sekä lastensuojelun mer-
kitys on tunnustettava myös 
taloudellisten resurssien jaossa. 
Lapsia ohjataan liian usein las-
tensuojelun asiakkaiksi varhai-
sen tuen sijasta. Lapsiperheiden 
hyvinvointi on turvattava ja per-
heneuvoloihin sekä kotiapuun 
on lisättävä resursointia. Kun-
tien on satsattava enemmän 
ennaltaehkäisevään sosiaalityö-
hön ja valtion on taattava siihen 
resurssit.

pia lohiKosKi

KeRaVan KaupunginValtuutettu

(Vas.)

Vasemmistoliiton puolueVal-

tuuston 1. VaRapuheenJohtaJa

ehdolla edusKuntaVaaleissa 

uudellamaalla

www.pialohiKosKi.net
Kansanedustajaehdokas Pia Lohikoski toteaa, että työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja 
vanhempien työajan lyhentäminen on myös lapsen etu. Hänen Miska-poikansa on aivan ilmei-
sesti samaa mieltä.
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Ovakon Koverharin teh-
taalla (nimi päivitettävä, 
kun uusi nimi on tiedos-

sa) työskentelevällä Seppo Ko-
posella on pitkä kokemus luot-
tamusmiestehtävien hoidosta.

Hänen ensimmäinen luotta-
mustehtävänsä oli varapääluot-
tamusmieheksi valinta. Samaan 
aikaan hän toimi kunnossapidon 
varaluottamusmiehenä. Seuraa-
vissa vaaleissa hänet valittiin 
kunnossapidon luottamusmie-
heksi. Sitä tehtävää Koponen 
hoiti kymmenkunta vuotta ja 
toimi saman ajan varapääluotta-
musmiehenä.

Sitten entinen pääluotta-
musmies Veikko Kauppinen lähti 
liittoon toimitsijaksi ja Seppo 
Koponen joutui kesken kauden 
pääluottamusmieheksi. Kaik-
kiaan hän on toiminut kolme 
vuotta pääluottamusmiehenä.

Kaksi vuotta sitten hän hävi-
si pääluottamusmiehen paikan 

yhdellä äänellä, mutta on päät-
tänyt asettua uudelleen jäsenis-
tön käytettäväksi tulevissa pää-
luottamusmiesvaaleissa.

Valoa ja varjoa 
tehtaan tilanteessa

Seppo Koponen kertoo, että 
tilanne työpaikalla on pitkään 
ollut hyvin epävarma.

– Pari vuotta sitten näytti 
hyvältä. Laman jälkeen tilanne 
kuitenkin muuttui.

Olen ollut 35 vuotta Kover-
harissa ja ensimmäisen kerran 
oltiin viime vuonna pakkolomal-
la, Koponen sanoo.

Viime vuoden kesälomien 
ja pakkoloman jälkeen tilanne 
tehtaalla tuntui taas valoisam-
malta.

– Kun tultiin kahden kuukau-
den päästä lomalta, niin näytti 
hyvältä. Varastot olivat tyhjät 
ja hirmu kiireellä piti teelmää 

saada.
Kuitenkin tämän vuoden ke-

säloman jälkeen on ollut taas 
huonompaa.

– Tuntuu että tilanne muut-
tuu päivittäin, Koponen pohtii. 
– Välillä on kiire ja sitten taas 
lasketaan tuotantoa.

Uusia haasteita 
pääluottamusmiehellä

Juuri se, että tilanteet muuttuvat 
nopeasti asettaa Koposen mie-
lestä melkoisesti vaatimuksia 
pääluottamusmiehen tehtäville.

Olen sen verran ollut pää-
luottamusmiehenä, että tiedän 
että eteen tulee hankaliakin 
kysymyksiä, joihin on nopeasti 
reagoitava. Ja kaikissa tilanteis-
sa pitää pyrkiä mahdollisimman 
hyvin ja tasapuolisesti hoita-
maan hommat.

Seppo Koponen pitää työ-
paikan neuvottelusuhteita asi-
allisina. Ja myös perusasiat ovat 
työpaikalla suhteellisen hyvässä 
kunnossa.

– Täällä on hoidettu asioi-
ta määrätietoisesti pitkän ajan 
kuluessa. Pääluottamusmiehinä 
oli aikaisemmin Heikki Holappa 
ja Veikko Kauppinen, jotka nyt 
ovat liiton toimitsijoina.

– Nämä hyvät pääluotta-
musmiehet ovat luoneet vahvan 

Seppo Koponen, 
kokenut luottamusmies

pohjan, joten pikkuasioista ei 
tarvitse enää nykyisin väännellä. 
Tosin uusia haasteita pääluotta-
musmiehellä on entistä enem-
män.

Tieto lisäisi 
työmotivaatiota

Seppo Koposen mielestä työ-
paikan tiedotustoiminnassa 
olisi melkoisesti parantamisen 
varaa.

– Tänä päivänä työnantaja 
vaatii työntekijöiltä, että pitäisi 
olla hirmu hyvä työmotivaatio. 
Sanotaan ettei pärjätä jos työ-
motivaatio ei ole 100 prosent-
tia. Samaan aikaan esimerkiksi 
tiedottaminen jumittaa ja tieto 
työntekijöille tulee jostain huhu-
jen kautta.

Koponen myöntää, että osa-
syy huonoon tiedottamiseen on 
siinäkin, ettei edes työnantaja 
tiedä mikä tilanne on.

– Jotain pitäisi kuitenkin tie-
dottaa, vaikka ne tiedon muru-
set olisivat pieniäkin, hän sanoo. 
Työntekijöiden motivaatiota 
parantaa varmasti se, jos tietää 
missä mennään.

Paikallinen sopiminen 
kirveltää

Syksyn sopimuksen palkanko-

rotustasoa Koponen pitää tilan-
teeseen nähden tyydyttävänä.

– Huono puoli siinä on pro-
senttikorotus. Se lisää taas palk-
kaeroja. Ne joilla on enemmän, 
ne saavat enemmän.

Paikallinen sopiminen pal-
koista kirveltää myös Koposen 
mieltä.

– Voisin hyväksyä, jos se joh-
taisi todellisiin neuvotteluihin. 
En kuitenkaan usko että mones-
sakaan paikkaa päästään todel-
lisiin neuvotteluihin.

Tosin Koponen oli silloin 
pääluottamusmiehenä, kun tuli 
ensimmäiset neuvottelut tämän 
kaltaisista paikallisista palkan-
korotuksista.

– Silloin ihme kyllä sain kaik-
kia tyydyttävän tuloksen. Tänä 
päivänä en siihen usko, ainakin 
se on melkoisen kiven takana. 
Minun mielestäni paikallista so-
pimista voisi lisätä ehkä muissa 
asioissa, mutta ei palkankoro-
tuksissa.

Seppo Koponen korostaa 
luottamusmiesvaalien tärkeyttä 
erityisesti nykyisessä tilantees-
sa.

– Ainoastaan äänestämällä 
porukka saa tehtäviin sellaiset 
henkilöt ketä haluavat.

Seppo Koponen on ehdolla Ovakon Kover-
harin tehtaan pääluottamusmieheksi.

Seppo Koponen:

“Prosenttikorotus 
lisää taas palkkaeroja.”
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Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
paikallinen sopiminen sopimus-
korotusten yhteydessä on tullut 
jäädäkseen Teknologiateollisuu-
den työehtosopimuksiin. Asia 
ei välttämättä ole huono asia, 
jos sopiminen tapahtuu aidossa 
yhteistyössä luottamusmiesten 
kanssa ja luottamusmiehillä on 
sopimisen kannalta tarpeelliset 
tiedot käytettävissä.

Valitettavasti asia on niin, 
että Metalliliitto ei ole pystynyt 
”paikallisesti” sopimaan Tekno-
logiateollisuuden kanssa sellai-
sia paikallisen sopimisen peli-
sääntöjä, jotka takaisivat myös 
luottamusmiehelle tasavertaiset 
neuvotteluasemat. Palkankoro-
tuksista ja työpaikkakohtaisista 
palkkaeristä paikallisesti sovit-
taessa on olennainen asia tasa-
vertaisen sopimisen kannalta, 
että henkilökohtaiset palkat ja 
henkilökohtaiset osuudet ovat 
luottamusmiehen tiedossa.

Tämä asia tulee kuntoon, 
kun Luottamusmiessopimuksen 
pykälään 8, Pääluottamusmie-
helle annettavat tiedot, lisätään, 
että pääluottamusmiehellä on 
oikeus saada jokaisen työnteki-
jän palkka- ja hko-tiedot. Lisäk-
si työehtosopimuksen 8§ mo-
mentti 4 on muutettava siten, 
että se korostaa yhteistyötä ja 

Paikallista sopimista
paikallista sopimista työpaikoil-
la. Sopimuskohdan pitää sisäl-
löltään ja tekstiltään paremmin 
vastata Parake 2010 –koulutus-
aineistoa.

Muutetaan 8§ Mom. 4 siten, 
että sopimustekstissä on enem-
män otettu huomioon muun 
muassa seuraavia asioita: Esi-
miehet arvioivat työntekijöiden 
pätevyyden käyttäen työpaikka-
kohtaista pätevyyden mittaus-
järjestelmää. Samapalkkaisuus-
periaatteen mukaisesti työnte-
kijän parempi pätevyys antaa 
enemmän palkkaa kuin vähäi-
sempi pätevyys. Pätevyyden 
määritys tehdään esimiehen 
suorittaman ammatinhallinnan, 
monitaitoisuuden, työtuloksen 
ja huolellisuuden määrittelyn 
perusteella.

Pätevyydellä tarkoitetaan 
henkilön kykyä, taitoa ja työteh-
tävistä suoriutumista. Pätevyy-
den mittaus tapahtuu työehto-
sopimuksen ja liittojen yhteisen 
Parake-koulutusaineiston mää-
räykset täyttävän ja työpaikalla 
yhteisesti laaditun mittausjär-
jestelmän avulla. Pätevyyden 
mittaus on suhteellinen: työnte-
kijän pätevyyttä verrataan työ-
paikan muiden työntekijöiden 
pätevyyteen.

Mittausjärjestelmän perus-

teiden pitää olla sellaisia, että 
ne ovat havaittavia, mitattavia 
ja niissä tulee esiintyä vaihtelua. 
Lisäksi perusteiden pitää olla 
riittävän kattavia ja ne eivät saa 
olla toisiaan peittäviä. Pätevyys-
tekijöiden ja perusteiden tulee 
esiintyä kaikissa mittauksen 
kohteena olevissa työsuorituk-
sissa.

Paikallinen mittausjärjestel-
mä laaditaan yhteistyössä työn-
antajan ja työntekijöiden edus-
tajien kesken ja sen käyttöön-
otosta sovitaan paikallisesti. 
Sopijana on pääluottamusmies.

Esimiesten arvioitua paikal-
lisesti sovitun mittausjärjestel-
män mukaisesti työntekijöiden 
pätevyyden, määrittelee työn-
antajan nimeämä vastuuhenkilö 
työntekijöiden henkilökohtaiset 
osuudet porrastusryhmittäin 
(palkkaryhmä A, B ja C). Työn-
antaja ilmoittaa nimeämänsä 
vastuuhenkilön työntekijöiden 
edustajille ja pääluottamusmie-
helle.

Yhteisen koulutuksen avulla 
annetaan esimiehille ja työnte-
kijöiden edustajille riittävä osaa-
minen mittausjärjestelmän oike-
aan käyttöön ja soveltamiseen.

tapani KoiVunen

- Valitettavasti Metalliliitto ei ole pystynyt sopimaan Teknologiateollisuuden kanssa sellaisia 
paikallisen sopimisen pelisääntöjä, jotka takaisivat myös luottamusmiehelle tasavertaiset neu-
votteluasemat, kirjoittaa Tapani Koivunen. 
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1. Toiminta-ajatus

Metallin Vaikuttajat toimii jäsenten edunvalvon-
nan parantamiseksi laaja-alaisesti Metallityöväen 
Liiton yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden puo-
lesta. Aatepohjana on vasemmistolaisen työvä-
enliikkeen arvomaailma ja toimintaperiaatteet. 
Jokapäiväisen edunvalvonnan lisäksi Metallin 
Vaikuttajat vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa, 
missä tehdään palkansaajia koskevia päätöksiä.

2. Arvot

Metallin Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat 
työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien 
puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympä-
ristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Näiden 
lisäksi Metallin Vaikuttajien toimintaa ohjaa 
vahva näkemys oikeudenmukaisuudesta. Kaiken 
perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen 
luoma hyvinvointi.

3. Tavoitteet

Metallin Vaikuttajien tavoitteena on jäsenten 
hyvinvointi. Jäsenten etujen valvonnan tulee 
perustua demokraattisiin arvoihin ja laajaan 
jäsenten kuulemiseen. Edunvalvonnan tehosta-
miseksi on parannettava luottamushenkilöiden 
oikeuksia, kehitettävä vuokratyövoiman käytön 
pelisääntöjä ja kansainvälistyvien yritysten val-
vontaa. Tavoitteena on myös nuorten ja naisten 
osuuden lisääminen liiton päätöksenteko-orga-
nisaatiossa. Näiden tavoitteiden toteutuminen 
onnistuu sitä paremmin, mitä merkittävämmän 
valtakirjan Metallin Vaikuttajat saa jäsenistöltä 
liittokokousvaaleissa.

4. Toimintatapa

Jäsenten aktiivinen toiminta työpaikka- ja alue-
tasolla on koko ammattiyhdistystoiminnan 
perusta. Metallin Vaikuttajat toimii yhdessä 
jäsenistön kanssa jäsenten hyväksi. Metallin 
Vaikuttajien sanat ja teot vastaavat toisiansa. 
Tavoitteena on avoimuus ja läpinäkyvyys kai-
kessa toiminnassamme.

Tule mukaan vaikuttamaan Metalliliiton 
ja Metallin Vaikuttajien toimintaan!

Metallin Vaikuttajien 
toiminta-ajatus, arvot, 
tavoitteet ja toimintatapa
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Teknologiateollisuuteen 
saatiin sitten palkkarat-
kaisu aikaiseksi. Ratkai-

sun synnyttyä mainostettiin, 
että se takaa kaikille 1,5 prosen-
tin korotuksen palkkoihin. Se oli 
harhaanjohtavaa mainontaa. Ei 
se mitään takaa. Voi olla, että 
jossain yrityksessä koko korotus 
jaetaan yleiskorotuksena, edel-
lyttäen ettei palkkarakenteessa 
ole vinoutumia.

Ja niitä vinoutumiahan ei saa 
olla, vaan ne on korjattava ja sil-
loin joku saa vain 1,1 prosentin 
korotuksen, joku 1,5 ja joku 1,9 
prosenttia. Paitsi, jos yrityksen 
taloudellinen tilanne niin vaatii 
ja jos paikallisesti sovitaan, voi-
daan luopua koko korotuksesta.

Veikkaanpa, että moni työn-
antaja parkuu sydäntäsärkeväs-
ti huonoa tilaus- ja taloustilan-
netta ja väittää kirkkain silmin 
yrityksen menevän nurin jos 
palkkoja nostetaan. Jokainen 
ymmärtää, että sellainen yritys, 
joka puolentoista prosentin pal-
kankorotuksiin kaatuu, kaatuu 
joka tapauksessa.

Sopimukseen on präntät-
ty sellainenkin ihmeellisyys, 
että palkkoja voidaan nostaa 
enemmän kuin tuo puolitoista 
prosenttia! Hyvä, että on prän-
tätty, vaikkei sovittua suurem-

pia korotuksia koskaan kielletty 
olekaan. Varmasti joissakin yri-
tyksissä duunarit pystyvät yhte-
näisesti esiintyen ravistamaan 
isompia prosentteja kapitalistin 
rahasäkistä, joka viimeisen pa-
rinkymmenen vuoden aikana on 
turvonnut repeämispisteeseen.

Mihin tällaiset 
sopimukset johtavat?

On syntymässä tilanne, jossa yh-
dessä yrityksessä duunarit eivät 
saa senttiäkään lisää liksaa, toi-
sessa saavat sen 1,5 prosenttia 
ja kolmannessa saavat niin pal-
jon kuin kehtaavat pyytää. Tästä 
seuraa, että palkkaerot alalla al-
kavat venyä. Ja mitäs siitä sitten 
seuraa? Sekö,että metalliduuna-
rit alkavat taistella keskenään ja 

tulevat kateellisiksi niille jotka 
pystyvät tappelemaan ne isoim-
mat korotukset – ja he taas 
vähät välittävät niistä jotka eivät 
pysty?

Vaikuttaa siltä, että solidaa-
rinen palkkapolitiikka on koko-
naan unohdettu ja sen tilalle on 
tullut eriarvoistava ja heikoim-
mat kyykyttävä palkkapolitiikka! 
Miten on mahdollista, että tämä 
kehitys on päässyt lipsahta-
maan suuren ja mahtavan Me-
tallityöväen Liiton solmimaan 
sopimukseen?!

Työnteettäjien 
tulevaisuushanke

Teknologiateollisuus ry on aikoja 
sitten julkistanut hankkeen, joka 
kantaa nimeä ”Projekti Suomi 

Näiden kanssa eletään
– Teknologiateollisuuden tule-
vaisuushanke”. Siinä työnteet-
täjät esittävät neljän kohdan 
ohjelmajulistuksen duunarien 
päänmenoksi. Pähkinänkuores-
sa  kyseinen projekti tarkoittaa 
sitä, että työnteettäjät haluavat 
kaikesta sovittavan paikallisesti. 
Siis aivan kaikesta. Ja mieluiten 
tietysti joka duunarin kanssa 
erikseen.

Pitkälle näyttävät hankkeen-
sa kanssa edenneen. Mikseivät 
olisi edenneet, kun liittomme 
riiputtaa neuvottomana muni-
aan. Taitavat kohta kokonaan 
pudota.

Missä on metallityöväen 
tulevaisuushanke?

Viime keväänä käydyistä ja elo-
kuussa jatkuneista palkkaneu-
votteluista ei juuri mitään tietoja 
herunut. Suurin osa jäsenistöstä 
ei edes tiennyt, että sellaiset 
ovat menossa. Kun porukoille 
kertoi menossa olevista neuvot-
teluista, oli hämmästys suuri.

Seuraavaksi kuuluikin sitten 
kysymys: Mikä on liiton vaati-
mus? Hämmästys oli vielä suu-
rempi, kun kerroin, ettei sellaista 
ole esitetty, ja että työnteettäjät 
kyllä esittävät lisää paikallista 
sopimista, ja ettei palkkoja ko-

rotettaisi lainkaan.
Jäsenistön on vaikea hyväk-

syä, että heitä koskevia neu-
votteluja käydään lähes salaa. 
Se aiheuttaa kaikenlaisia epäi-
lyksiä. Kuten eräs toveri totesi: 
Meille ei kerrota mistään mi-
tään, mutta jäsenmaksurahat 
kyllä kelpaavat. Niillä onkin sit-
ten kiva mennä herrojen kanssa 
kabinetteihin ryyppäämään.

Ei pidä olla niin, että luot-
tamusmiehet joutuvat tällaisia 
virheellisiä käsityksiä oikomaan. 
Muutakin tekemistä kyllä löytyy.

Se metallityöväen tulevai-
suushanke. Ei sellaista ole. Ja 
kun ei ole, niin ei ole seuraaviin-
kaan TES-neuvotteluihin etukä-
teen esittää mitään vaatimuksia. 
Toivottavasti olen väärässä.

Metallityöväen liiton ja yleen-
sä työväenliikkeen on korkea 
aika alkaa pohtia omaa tulevai-
suushanketta. Sen voi aloittaa 
muistelemalla vanhaa iskulau-
setta: Voittoisa työväenliike tu-
keutuu... Mihin, sen voi jokainen 
miettiä itse.

maRKKu nieminen

pääluottamusmies

CRown paKKaus oy

Markku Nieminen:

“Vaikuttaa siltä, että sol-
idaarinen palkkapolitiikka 
on kokonaan unohdettu.”
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Voimassa olevaan työehtoso-
pimukseen 2009-2012 on tälle 
vuodelle sovittu palkkojentar-
kistusratkaisu. Ratkaisuun on 
sisällytetty myös mahdollisuus 
tehdä työpaikkakohtainen palk-
karatkaisu.

Vain työehtosopimusratkai-
sua pienemmästä korotuksesta 
on paikallisesti sovittava ja sopi-
mus saatettava liiton tietoon.

Ellei työpaikkakohtaiseen 
ratkaisuun päästä, toimitaan 
liiton ohjeiden mukaan eli men-
nään ”perälautamallin” mukaan.

Toki paikallisesti sovittavas-
sa työpaikkakohtaisessa ratkai-
sussa on annettu mahdollisuus 
sopia isommistakin korotuk-
sista, mikäli työpaikalla löytyy 
työnantajalta tahtoa ja ymmär-
rystä palkita ja kannustaa työn-
tekijöitä.

Pitkän aikaa on totuttu siihen, 
että liitto hoitaa tasokorotukset 
kaikille ja työpaikalla hoidetaan 
henkilökohtaiset liukumat, niin 
sanottu pärstäkerroinlisä. Työ-
ehtosopimuksen palkkaratkai-
sussa tällä henkilökohtaisella 
erällä on tarkoitus korjata palk-
karakenteen vääristymiä. Eli to-
teuttaa tavoitetta, että samasta 

työstä ja samalla pätevyydellä 
saadaan sama palkka.

Taas yritetään 
yksimielisyyttä

Nyt ollaan neljättä kertaa siinä 
tilanteessa, että työpaikoilla 
yritetään löytää yksimielisyys 
palkkojen korotustasosta. Tällä 
kertaa on kylläkin älytty sopia 
”perälautamalli”, eli jollei sopi-
mukseen päästä, niin tulee edes 
jotain. Mutta varmaan monel-
la työpaikalla ovat odotukset 
muualla kun perälaudassa ja toi-
votaan isompaa korotusta. Var-
sinkin nyt, kun elämisen kustan-
nukset nousevat ja palkkapussin 
ostovoima kaventuu.

Tämä palkkaratkaisu ajaa 
monen työpaikan luottamus-
miehen kovan paikan eteen, kun 
saa työnantajalta tylyn vastauk-
sen palkankorotusesitykselle 
ja saa jäsenistön pettymyksen 
osakseen.

Omalla työpaikallani ei ole 
vuosien mittaan päädytty työ-
paikkakohtaiseen ratkaisuun, 
koska maltillisistakaan palkan-
korotuksista ei ole päästy yksi-
mielisyyteen vaan korotukset 

Onko työpaikkakohtainen 
palkkasopiminen 
tullut jäädäkseen?

Metalli jälleen kerran teki sopi-
muksen kiireessä liikoja poh-
timatta ja ensimmäisenä. Pro-
sentti kaikille ja 0,5 prosenttia 
jaettuna liittojen sopimien ohjei-
den mukaisesti työpaikkatasolla 
oli tasaisin mahdollinen jakota-
pa. Kolmeen ryhmään jaettuna 
jokainen työntekijä sai 0,1, 0,5 
tai 0,9 prosenttia paikallisesta 
0,5 prosentin erästä.

Muulla tavalla sopien oli 
tarjolla ainoastaan alle yhden 
prosentin yleiskorotuksia osalle 
työntekijöistä. Liittovaltuuston 
kokoukselle on tehty virallisia 
esityksiä, että paikallisesti so-
vittavia eriä ei saa olla tes-palk-
karatkaisuissa. Myöskin liiton 
johdolle on asiasta viestitetty 
ajoissa. Liiton tulee neuvotel-
la yleiskorotuksia tasolla mikä 
edes säilyttäisi ostovoiman en-
nallaan.

Korotusten tulee koskea 
kaikkia työntekijöitä yhtä suu-
rina ja euromääräisinä. Parake-
palkanmääritysjärjestelmän 
ylläpitämiseen ei tule tes-palk-
kasopimuksia jatkossa käyttää. 
Viralliset ennusteet näyttävät 
vähintään 2,5-3 prosentin osto-

voiman supistumisen hintojen 
nousun ja inflaation vaikutuksi-
na 1.10.2011 mennessä, milloin 
aikaisintaan palkkoja tarkastel-
laan uudestaan. Olemme oikeu-
tettuja ostovoiman kasvuun heti 
kun markkinat vilkastuvat.

Työväenpuolueiden 
lopetettava linjattomuus

Työväenpuolueiden on syytä lo-
pettaa linjattomuus toimissaan. 
Tavallinen työläinenkin ymmär-
tää, että ilman kohtuuhintaista 
sähköenergiaa ei mikään teol-
lisuuden ala pärjää Suomes-
sa 2000-luvulla. Fiksuin tapa 
tuottaa sähköä nykyhetkellä on 
ydinenergia. SDP:n ja Vasem-
mistoliiton tulee tehdä selkeä 
linjaus: oletteko työtätekevien 
asialla vai ette?

Mikäli puolue haluaa edus-
taa työväestöä, sen ohjelman 
tulee ottaa huomioon kaikki 
sopimusalat teollisuudesta jul-
kiseen sektoriin. Mansikoiden 
poiminta kakusta tuottaa nyky-
kyisiä kannatuslukemia.

Suomi on edelleen puhdas 
luontovaltainen maa, ja tuleekin 

Ostovoima pienenee
säilyttää sellaisena. Pinta-alaan 
suhteuttaen nykyinen väkimää-
rä ja teollisuus ei pysty Suomen 
luontoa pilaamaan nykyisellä 
lainsäädännöllä.

Ei Suomessa luonnon puh-
tauden ja arvojen vaaliminen 
saa täyttää lähes kokonaan puo-
lueen puoluepoliittista ohjelmaa 
ja viedä puoleen energiasta val-
taosaa. Toki asiallinen volyymi 
luontoarvojen säilyttämiseen 
tulee olla. Pidetään luonnosta 
huolta, mutta hoitakaa SDP ja 
Vasemmistoliitto työtätekevien 
asioita siten, että talouskas-
vusta ja tuloksen teosta saavat 
työntekijätkin osansa säilyttäen 
edes vuosittain ostovoimansa 
ennallaan.

Tulevat eduskuntavaalit ovat 
SDP:lle ja Vasemmistoliitolle 
kohtalon vaalit. Mikäli jatkatte 
keväälle 2011 saakka nykyistä 
päämäärätöntä näpertelyänne 
on pelinne pelattu.

Juha Kaasinen

metso papeR

Kone Ja siltatyöVäen ao. 4 Ry

ovat noudattaneet työehtosopi-
muksen minimiä työpaikkaerien 
osaltakin. 

Onko työpaikkakohtainen 
jakaminen tullut 
jäädäkseen?

Palkoista sopimisen siirtäminen 
työpaikkatasolle johtaa vääjää-
mättömästi jäsenistön eriarvoi-
seen asemaan palkankorotus-
ten suhteen. Kaikki jäsenet eivät 
saa jäsenmaksuille täysmääräis-
tä vastinetta palkankorotusten 
muodossa.

Tilanne on todella huono niil-
lä työpaikoilla, joissa ei ole valit-
tua työntekijän edustajaa, vaan 
työnantaja tekee oman ratkai-
sunsa korotuksen kohtalosta.

Tällainen sopiminen on tu-
lossa jäädäkseen, ellei tulevia 
työehtosopimuksia alisteta jä-
senäänestykseen. Ja tätä kautta 
saadaan palkkaratkaisut sovitta-
viksi liittojen välillä.

eRKKi ollaKKa

pääluottamusmies

abb oy sähKöKoneet

metalli ao. 70

Juha Kaasinen.
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Tervehdys nuoret ja vähän van-
hemmatkin jäsenet. Asiani kos-
kee jäsenten mahdollisuuksia 
kouluttaa itseään mahtavassa 
Metallityöväen Murikka-opistos-
sa.

Nyt kun työtilanteet työpai-
koilla ovat mitä ovat, kannat-
taisi ajatella itsensä koulutusta 
tulevaan ja nykyiseen. Murikka-
opisto tarjoaa erittäin monipuo-
lista koulutusta luottamusteh-
tävistä yleissivistäviin aiheisiin. 
Luottamusmies- ja työsuojelu-
koulutuksiin saat työnantajan 
tuen ja muihin kursseihin voi 
saada liiton koulutustuen. Myös 
matkat korvataan julkisen liiken-
teen hintojen mukaan. Monet 
ammattiosastot antavat lisäksi 
kurssistipendejä, joita kannat-
taa kysyä omalta ammattiosas-
tolta, joten rahallista menetystä 
ei pääse syntymään.

Koulutuspäivään kuuluvat 
myös ruoat aamupaloineen ja 
kahvitaukoineen, joten nälkää 
et ainakaan pääse näkemään. 

Ylistys Murikalle

Metalliliiton toiminnan kehit-
tämistä aloitettiin viime vuon-
na, mutta mitä siitä jäi käteen? 
Nämä kehittämistoimet jäivät 
valitettavasti vain toimisto-orga-
nisaation muutoksiksi, jossa siir-
reltiin ihmisiä liiton sisällä. Tälle 
kuluvalle vuodelle asetettiin 
tavoitteeksi työpaikkakartoituk-
sen tekeminen sekä luottamus-
henkilöiden määrän lisääminen. 
Näiden tehtävien tekeminen ja 
suorittaminen jäävät usein yk-
sien ja samojen ammattiosas-
tojen ja seuturyhmien aktiivien 
harteille.

Niin työpaikkakartoitus kuin 
uusien luottamushenkilöiden 
saaminen työpaikoille ovat mo-
lemmat tärkeitä toimia jäsenten 
edunvalvonnan parantamiseksi. 
Molemmissa tehtävissä han-
kaluutena on, että niitä pitäisi 
tehdä työaikana, jolloin monet 
näiden tehtävien hoitajat ovat 
itsekin töissä. Jos haluaisi hoi-
taa tehtävät, pitäisi työpaikka-
kartoitusta puurtaa kahvi- ja 
ruokatauoilla tai muuten se jäisi 
tekemättä.

Pilottihankkeen 
suunnittelu

Viime vuoden lopulla liittotoi-
mikunta pyysi seuturyhmiltä 
hakemuksia pilottihankkeiksi. 
Jokaiselta alueelta oli tarkoitus 
saada yksi hanke, jota liitto tu-
kisi. Aikataulu oli heti alusta asti 
tiukka, muutama viikko aikaa 
pitää kokousta ja ideoida seutu-

ryhmän omaa hanketta.
Seututoimikunnassa aloitim-

me ideoinnin siitä, mitä tarpeita 
meillä oli. Työpaikkakartoituksen 
vaatima urakka mielessämme 
lähdimme hahmottamaan ideaa 
työntekijän palkkaamiseksi 
tähän tehtävään. Lisäksi tuolloin 
oli tiedossa erään ison työpaikan 
useiden kymmenien ihmisten 
irtisanomiset samalla kun työt-
tömyys muutenkin koetteli alaa. 
Niinpä päätimme kirjata myös 
työttömien tukemisen yhdeksi 
työtehtävän osa-alueeksi.

Kiireellisyydestä johtuen 
hanke kirjattiin ehdolliseksi ja 
lähettiin liittotoimikunnan lisäk-
si seuturyhmämme ammatti-
osastoihin hyväksyttäväksi. Heti 
alusta asti rahoitus oli suurin 
kysymysmerkki, koska laman 
johdosta ammattiosastojen jä-
senmaksupalautukset olivat 
pienentyneet. Helsingin ja Uu-
denmaan alueella pilottihank-
keeksi valittiin kuitenkin seutu-
ryhmämme pilottihanke työnte-
kijän palkkaamiseksi.

Virallisen päätöksen odotte-
lu ja rahoituksen pohdinta siirsi 
hankeen aloitusta yli kesän. Vä-
lillä jo näytti siltä, että ei tästä 
mitään tule. Pilottihankeen to-
teutukseen saimme onneksi 
apuja paikalliselta Hiiden YTY:tä 
rahoitushakemusten tekemi-
seen ja henkilöiden löytämiseen, 
muuten koko juttu olisi kuivunut 
kasaan. Hiiden YTY:n avustuk-
sella saimme myös pilottihank-
keen rahoituksen suunniteltua, 

Metalliliiton ja seuturyhmien toiminnan kehittäminen

Kurssipäivän jälkeen voi har-
rastaa liikuntaa pururadalla tai 
liikuntahallissa, jossa on punt-
tisali, palloiluhalli ja uimahalli 
saunoineen. Saunoa voit myös 
aivan mahtavassa rantasaunas-
sa. Lisäksi alueelta löytyy ulkoi-
lureitti laavuineen.

Iltaisin voi myös heittää va-
paalle Murikan omassa Mutteri-
baarissa, jossa on A-oikeudet ja 
lompakkoystävälliset hinnat. Ei 
kuitenkaan kannata viihdyttää 
itseään liikaa, koska seuraava 
kurssipäivä voi kokemuksesta 
olla aika tuskallinen.

Omissa koulutuskokemuk-
sissa ei ainakaan ole mitään 
moitittavaa. Joten ei muuta kuin 
hakupapereita täyttämään ja 
opintovapaalle Murikkaan.

KaRi KaRJalainen

lohJan metalli 8:n 

nuoRisoVastaaVa

työsuoJeluValtuutettu

www.metalli8Va.net

niin että se ei aiheuta ammatti-
osastoille juurikaan kuluja.

Seuturyhmän 
projektityöntekijä

Syyskuun alussa päästiin lopulta 
tositoimiin ja kolmea ehdokasta 

haastateltiin projektityöntekijäk-
si. Seututoimikunta valitsi haas-
tateltavista yksimielisesti Virkka-
lan Metalliosasto 130:n jäsenen 
Petteri Tillin tähän tehtävään. 
Hän oli jäänyt pari vuotta aiem-
min työttömäksi, kun Elcoteq Oy 
lopetti Lohjan tehtaan.

Saimme hankkeelle näkyvän 
startin, kun alueen paikallisleh-
det tekivät pilottihankkeesta 
lehtijuttuja. Lisäksi Petteri on 
käynyt esittäytymässä parin 
ammattiosaston toimikunnalle 
ja lopuille on tarkoitus esittäytyä 
heti kun mahdollista.

Työpaikkakartoitus on läh-
tenyt hyvin käyntiin ja työpaik-
kojen tietoja on saatu jo päivi-
tettyä. Kartoituksen edetessä 
on vielä tarkoitus lähteä työ-
paikkakäynneille, ainakin aluksi 
aluetoimiston työntekijöiden 
tukemana. Toivottavasti kaikki 
seuturyhmän ammattiosastot 
sitoutuvat hakkeeseen täysillä, 
jotta tästä saataisiin täysi hyöty 
irti. Tämä saattaa olla ainutker-
tainen mahdollisuus hyödyntää 
seuturyhmän työntekijää tässä 
mittakaavassa alueellamme.

Löydetäänkö alueen kaikki 
työpaikat, saadaanko osastoil-
le uusia jäseniä ja työpaikoille 
lisää luottamushenkilöitä, kuten 
tavoitellaan, sen näyttää aika. 
Joka tapauksessa uskon, että 
tästä pilottihankkeesta on hyö-
tyä kaikille alueen ammattiosas-
toille sekä koko Metalliliitolle.

Jouni linden

pääluottamusmies

lohJan metalli 8:n puheenJoh-

taJa

metallin länsi-uudenmaan seu-

tuRyhmän puheenJohtaJa

metalliliiton liittoValtuuston 

Jäsen

www.Jouni-linden.net

Kari Karjalaisella on todella 
innostavat kokemukset 
Murikka-opiston koulutuk-
sesta ja opiskeluolosuhteista.

- Työpaikkakartoitus on lähtenyt hyvin käyntiin, sanoo Jouni 
Linden.
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Miten toimii työpaikallasi 
tiedottaminen työnantajalta 
työntekijöille?
Tiedottamista voisi parantaa 
esimerkiksi pitämällä useammin 
infotilaisuuksia.

Oletko kiinnostunut ay-toi-
minnasta ja mihin haluaisit 
vaikuttaa?
Minusta ammattiyhdistystoimin-
taa ei pitäisi liittää puoluepoli-
tiikkaan! Jäsenten oma poliitti-
nen kanta ei saisi vaikuttaa am-
mattiyhdistyksen toimintaan.

Onko syksyn 2010 palkkaso-
pimus mielestäsi hyvä?
Ei. Palkkasopimus on liian epä-
selvä työntekijöiden kannalta.

Mitä mieltä olet paikallisesta 
sopimisesta palkkojen osal-
ta?

”Luottamusta pitää kehittää”
Toni Oksanen, ABB Koverhar:

Minusta palkkojen korotuksista 
tulisi sopia liittojen välillä.

Pitääkö työntekijöiden kuulua 
ammattiliittoon ja miksi?
Isommassa ryhmässä on parem-
mat mahdollisuudet vaikuttaa 
yhteisiin asioihin. Mutta liittoon 
liittymisen tai kuulumisen tulee 
olla jokaisen henkilökohtainen 
päätös!

Jos olet pääluottamusmies 
kaudella 2011-2012, mitkä 
asiat näet tärkeinä hoitaa 
työpaikallasi?
Pitäisi pystyä kehittämään luot-
tamusta työnantajan ja työnte-
kijöiden välillä. Myös asioiden 
tiedottamista pitäisi kehittää.

haastattelu: Reino lesonen, 

ao.100

Tonilla on jo jonkin verran 
kokemusta pääluottamusmi-
estehtävistä ja hän on ehdolla 
pääluottamusmiesvaaleissa.

Toni Oksanen on ehdolla ABB Koverharin pääluottamusmiesvaalissa.

Koverharin Metalli ao-100 valit-
see kaksi pääluottamusmiestä 
edelleen tänä syksynä. Tuotan-
to- osastoilla, entinen OVAKO, 
on omansa. Kunnossapito-osas-
tolla, ABB:llä, on oma pääluotta-
musmies. Kolme vuotta sitten 
kun kunnossapito palvelut ul-
koistettiin, tiukkojen neuvotte-
lujen jälkeen ABB:lle saatiin oma 
pääluottamusmies. Kiitokset 
siitä kuuluu perään antamatto-
mille luottamusmiehille Seppo 
Koposelle ja Pentti Vallinille.

Seppo Koponen (Ovakolla) 
on jo pitkän linjan luottamusmies 
kunnossapidossa ja kokemusta 
pääluottamusmiehen tehtävistä 
on parin vuoden takaa. Työto-
verit ovat vahvasti sitä mieltä, 
että Sepon kokemusta tarvitaan 
tulevina vuosina, sillä ajat eivät 
tule olemaan helpot Koverharis-
sakaan. Seppo ottaa mielellään 
haasteen vastaan.

ABB:n Koverharin kunnossa-
pitoon pääluottamusmieheksi 
jatkopestiin olemme asettamas-
sa Toni Oksasen, joka on ollut 
yhden vuoden varapääluotta-
musmiehenä ja kaksi vuotta 
pääluottamusmiehenä. Hän on 
hyvin Murikan kursseilla koulu-

tettu mies, toivottavasti saa jat-
koa luottamusmiesuralleen.

Käytännössä on monia asi-
oita, joita pääluottamusmie-
het hyvällä yhteistyöllä saavat 
järjesteltyä työpaikalla ja ovat 
näin hyviä tukipilareita ammatti-
osaston edustajina. Olemmehan 
saman aidan sisällä töissä.

Tämän syksyn aikana tulee 
vielä Ovakon tehtaan nimi 
muuttumaan, koska Ovakon 
muut tehtaat, paitsi lankaryh-
mä, on myyty, ja nimi on mennyt 
mukana. Tämä tietää varmasti 
joitakin muutoksia, mutta mitä 
sitä emme tiedä vielä.

Me ammattiosastossa toi-
vomme että jos löytyy uusi 
omistaja tehtaille, niin työpaikat 
saadaan pitää entisellään. Mene 
ja tiedä, vaikka nykyinen omista-
ja jatkaa, kun ei ole saatu mitään 
tarkempaa tietoa.

Ammattiosaton toimihenki-
lövalinnat tehdään marraskuus-
sa ja toivomme aktiivisia nuoria 
mukaan toimintaan. 

Syksyisin terveisin!

Reino lesonen

ao-100 puheenJohtaJa

Koverharissa valmistaudutaan syksyn vaaleihin!
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En ole kovin rikas mies, mutta 
minulla silti riittää varastetta-
vaa. Joka vaalien aikana minulta 
anastetaan kunnolla.

Demareiden listalla on ehdo-
kas, jonka kuvan alla lukee tela-
kan luottamusmies. Tämä kaveri 
ei ole ikinä ollut luottamusmie-
henä. Monien mielestä tunnun 
pikkumaiselta, mutta jokainen 
luottamusmiehenä ollut tietää, 
miltä minusta tuntuu.

Luottamusmies joutuu kat-
somaan, kun työkaverit saavat 
lopputilejä ja selvittämään kai-
kenlaisia riitoja. Se on homma, 
mihin ainakaan telakalla ei ole 
hirveästi tunkua. Se homma voi 
olla huonoina aikoina henkises-
ti raskasta, ja ainoa hyöty, mitä 
siitä voi saada, on kokemus, jolla 
voi kehua vaaleissa. Sitten vilun-

Pelin 
politiikkaa

Duunarin tie on tullut vedenja-
kajalle, jossa menneisyyden me-
nestys ja tulevaisuuden haas-
teet kohtaavat. Ongelmat eivät 
näy vielä liittotasolla, mutta ei 
kauan kuljeta näitä polkuja kun 
asiat on nostettava pöydälle.

Kehään on astunut uusia 
menetelmiä. Enää ei palkata 
ihmisiä suoraan työpaikoille. 
Työnantajalle on annettu mah-
dollisuus teettää ja tarjota työtä 
erityyppisin menetelmin. Yhtiöt 
eivät enää halua vastata henki-
löstöpolitiikasta, vaan vuokraa-
vat työntekijänsä vuokratyövoi-
maa tarjoavilta yrityksiltä. Osa 
yrityksistä ulkoistaa tuotanton-
sa, hamuten vain voitot toimin-
tansa tueksi ja osakkeenomista-
jien iloksi.

Työntekijöiden tullessa mo-
nesta eri yrityksestä on sano-
mattakin selvää, että on eri-
tyyppisiä käsityksiä työstä ja 
sen tekemisestä. Miten tässä 
käy suomalaisen jo käsitteeksi 
nousseen laadun, kun tuotanto 
hajoaa eri työnantajille?

Yhtiöt ovat ottaneet tästä 

kaiken mahdollisen hyödyn, 
mutta unohtaneet samalla omat 
edustajansa yhtiöissä, esimie-
het. Kun tuotanto on jaettu eri 
työnantajien kesken, jää jäljelle 
sovittaminen yhteiseen rytmiin. 
Siitä vastaakin työn teettäjän 
esimiesverkosto.

Yhteinen sävel olisi löydet-
tävä jotta homma kannattaisi, 
mutta perityypilliseen suomalai-
seen tyyliin toisen tontille ei saa 
mennä. Duunari on unohdettu 
täysin, kehittämisyhteistyötä ei 
työpaikoilla enää ole.

Henkilöstön 
tietämättömyyttä 
hyväksikäyttäen

Mitä muussa edunvalvonnassa 
tapahtuu? Yhtiöt käyvät muu-
taman kuukauden välein yt–
neuvotteluja. Potkivat omaa 
väkeä kilometritehtaalle ja ot-
tavat vuokrafirmat ja alihankin-
tayritykset tiloihinsa. Henkilöstö 
saattaa kuulua jopa kolmeen eri 
liittoon, joiden työehtosopimuk-
set eroavat toisistaan.

Kuka kattaa 
pöydän?

Miten onnistuu Metalliliiton 
luottamusmies organisaatio? 
Aina ei ole yhteyttä toisen työn-
antajan luottamusmiehiin, jos 
luottamusmiesorganisaatiota 
edes on. Useimmiten niistä ei 
ole huolehdittu. Näin voidaan 
hyödyntää henkilöstön täydelli-
nen tietämättömyys oikeuksis-
taan.

Pitäisikö tulkintaetuoikeutta 
muuttaa? Tällaisessa tapauk-
sessa tilaajayrityksen työhuo-
nekunnalle tai ammattiosastolle 
kuuluisi määrätä mitä työehto-
sopimusta työpaikalla tulkitaan.

Uskon, että menestykseen 
tähtäävien yritysten nousu hui-
pulle edellyttää keskittymistä 
ydintoimintaan osaavaan ja yh-
tiön omakseen tuntevan henki-
löstön kanssa. Ainoat, jotka hyö-
tyvät nykymenosta, ovat kon-
sulttiyritykset. Niiden ideoiden 
myynti paperilla on helppoa ja 
innostavaa, ne yrittävät napata 
kaiken kerman pöydältä.

RaiJa-Riitta luiRo-piippo

ammattiosasto 70

kidemarit varastavat senkin.
Onhan se vähän ikävää, kun 

omat koirat purevat. Viimeksi 
kun meillä oli luottamusmies-
vaalit, eräs demari, jolla itsellä 
ei ollut paukkuja lähteä minua 
haastamaan, kävi haukkumassa 
minua omalla osastollani. Hän 
kertoi lähimmille työkavereille-
ni, ettei minua kannata äänes-
tää. Nämä jäärät suuttuivat ja 
äänestivät minua vain siksi, kun 
oli kielletty. Ilman tätä selän ta-
kana tehtyä haukkumista, eli 
“vaalityötä”, miehet eivät olisi 
äänestäneet laisinkaan.

Jos et ymmärrä mikä tässä 
mättää, niin ala luottamusmie-
heksi. Homma ei ole yhtään sen 
helpompi edes nousukaudella.

esa Zuban

Esa Zuban on STX Finland Helsingin telakan varapääluotta-
musmies.

Raija-Riitta Luiro-Piippo
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Katsoin peiliin ja olin ainakin itse 
huomaavani työväenliikkeen ul-
koisen tunnuksen eli punaisen 
värin voimakkaana helottavan 
olemuksestani vuosistani huo-
limatta. Olin tyytyväinen nä-
kemääni, ainakin suurimmilta 
osin.

Olen kuullut toisenlaisista-
kin peiliin katsojista duunarin 
asemassa olevilta henkilöiltä. 
Pahimmalla tapauksella ei nä-
kynyt enää peilikuvaa ollen-
kaan, ei edes poliittista sellaista. 
Eräällä särkyi koko peili. Oli liian 
kova tuska tunnustaa poliitti-
sen elämän menneisyys omalla 
kohdalla. Siitä on tehty jotenkin 
suuresti hävettävä asia. Kenen 
toimesta? Porvarinpa tietenkin.

Tähän pyydykseen on moni 
uinut huomaamattaan. Mistä-
hän tämä kertonee? Kapitalis-
ti on päässyt yhä lähemmäksi 
tavoitteitaan. Murskata työvä-
enliike ja koko vasemmisto ja 
ay-liike siinä sivussa. Ammatti-
yhdistysliikkeen vaientaminen 
politiikan kentässä ruohonjuu-
ritasolla on onnistunut valtavan 
hienosti porvarin taholta. Läpi 
on mennyt. Työläinen ei puhu 
politiikasta kuin salaa toverei-
densa kanssa.

Politiikasta puhuminen työ-

läisille on kuulemma suurta kyyn 
myrkkyä ay-liikkeelle. Valtakun-
nan politiikassa saa tapahtua 
mitä tahansa, työläisen kannalta 
äärimmäisen surkeaakin, mutta 
siitäkin olisi vaiettava kokonaan. 
Ay-liike kärsii, jäsenkato uhkaa, 
neuvotteluasemat heikkenevät. 
Vaikutusmahdollisuudet loppu-
vat.

Ay-toiminta sinänsä on ää-
rimmäisen hyvää politiikkaa. 
Siinä jos missä ajetaan yhteisiä 
asioita. Politiikkaa parhaimmil-
laan koko ay-toiminta siis. Vaa-
timus politiikan poistamisesta 
ay-liikkeestä on sekin vain po-
liittinen mielipide, ei sen kum-
mempaa.

On muotia olla 
työväenpuolue

”Kaikki poliitikot ovat saman-
laisia. Ajavat samoja asioita. 
Kaiken lisäksi ovat korruption 
nielemiä luikureita.” Tällaista 
hokemaa kuulee useilta tahoil-
ta, myös työläisten vahvasti va-
kuuttamana. Sen sijaan sallittu-
jen poliittisten puheiden listalta 
löytyy muun muassa ”Sauli Nii-
nistö on paras pressaehdokas” 
ja ”perussuomalaiset ovat duu-
narien puolue”.

Salakavalat porvarit ovat ke-
hitelleet katuliberalistisen ajat-
telutavan ja tehneet siitä jollakin 
tavoin uskottavan, todellisuu-
dessa harhauttavan. Timo Soini 
ilmoitti, että perussuomalaiset 
on työväenpuolue. Ruotsalainen 
kansanpuolue ei ole vielä sitä 
tehnyt, muut oikeistolaispuolu-
eet ovatkin sen jo tehneetkin. 
Muoti-ilmiö se näyttäisi kuiten-
kin olevan porvaririntamassa.

Tällaisesta menosta ei saa 
työläistä ainakaan syyttää mil-
lään tavoin. Mitä voisimmekaan 
tehdä moisen suuntauksen lis-
timiseksi? Ei riitä epäkohtien 
hakeminen yksinään tai niiden 
tarkka analysointi. Pallo on hei-
tettävä oikeistolle. Mitä he ovat 
valmiit tekemään työläisen puo-
lesta todellisuudessa?

Pyydetään Soinia marssi-
maan kanssamme vaikkapa 
elintarviketyöläisten puolesta 
puoluetunnukseton punalippu 
kourassa, aivan niin kuin mekin 
teimme muutaman kerran Hel-
singin kaduilla. En usko hänen 
lähtevän todellisuudessa puo-
lustamaan työläisiä sen vaati-
malla kovalla tavalla.

Onko Timo Soini valmis ta-
sapuolistamaan palkkoja? Kor-
keimmin palkatut teollisuuden 

Kaikki hyvin vallallisten 
yhteiskunnassa?

herrat voisivat ensitöikseen 
antaa palkastaan esimerkiksi 
90 prosenttia köyhille ansiosi-
donnaiselta pudonneille metalli-
työläisille tai vaikkapa siivoojien 
pienen palkan korjaamiseksi. 
Silti kovatuloisimmille jäisi vielä 
herkästi 100 000 euron vuosi-
palkat.

Onko Soini valmis ajamaan 
näitä asioita todenteolla? Todel-
linen työväen luokan edustaja 
marssii joukkojensa etunenäs-
sä myös lakkorintamalla. Missä 
Soini? Huhuu? Ei sitten missään. 
Perussuomalaiset eivät koskaan 
lähde todellisuudessa taistele-
maan kapitalisteja vastaan. Hö-
pisevät vain joutavia – työväen-
puolue, muka, heh heh.

Ääni persuille on ääni 
kokoomukselle

Kokoomus on moneen kertaan 
ilmoittanut julkisesti perus-
suomalaisten nousun olevan 
loistava homma. Persut ja siitä 
eronneet ryhmittymät ovat siis 
erittäin hyviä ankaria oikeisto-
laisapupuolueita kokkareille. 
Persut sanovat sen ääneen, mitä 
kokkarit eivät uskalla, vaikka ha-
luaisivatkin sanoa myös itse sa-
mansuuntaisesti. Äänestäessäsi 

perussuomalaisia annat äänesi 
myös kokoomukselle, joka ajaa 
kovalla tarmolla eläkeiän nos-
toa!

Viisas ja valveutunut työläi-
nen ei tähän halpaan retkahda. 
Nettiaikakausi mursi ajatteluta-
pamme, tappoi työväen pape-
riset lehdet. Tai vähensi niiden 
merkitystä suuresti. Tilalle on 
tullut nettikansa, joka ei vaan 
tunnu löytävän muuta poliittista 
himaa kuin oikeistomedian.

Ikääntyneidenkin olisi hyö-
kättävä takaisin myös niin sano-
tuille nettimarkkinoille loistavine 
mielipiteineen ja näin muokaten 
eri ihmisten maailmankatso-
muksia työväenluokan suun-
taan. Työläisten on otettava 
takaisin heille kuuluva asema 
työväenpuolueissa. Ei sitä ku-
kaan erikseen tule kämmenellä 
ojentamaan, vaan se on otetta-
va takaisin. Oikeat haalarikansan 
edustajat kuuluvat myös edus-
kuntaan nyt ja tulevaisuudessa-
kin! Hyvät jäsenet - äänestetään 
heidät sinne ajamaan meidän 
asioita voimakkaasti eteenpäin!

ilpo haaJa

pääluottamusmies

stX Finland helsingin telaKKa

Pääluottamusmies Ilpo Haaja toteaa, että nykyään porvaripuolueissa on muotia julistautua työväenpuolueeksi.  Työväestön etujen mukaiseen toimintaan tämä 
ei kuitenkaan ole johtanut.
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Mervi Murto
pääluottamusmies 
Enics Oy
ao. 130 Virkkala
1 Palkankorotukset olivat tosi 
surkeat. Olisi pitänyt pystyä pa-
rempaan.

2 No en todellakaan. Miten käy 
niiden työntekijöiden, joilla ei 
ole luottamusmiestä. Tai joissa 
yritykset ovat ”villejä”. Nykyisin 
luottamusmiehellä riittää teke-
mistä ihan yllin kyllin, siksi liit-
tojen on sovittava korotukset, 
etteivät ne jää pelkästään työ-
paikkojen hoidettaviksi.

3 Työtilanne on tällä hetkellä 
hyvä, sillä tilauskanta on parem-
pi kuin aikoihin.

4 Sekä että.

Kysymyksiä luottamushenkilöille
1. Mitä mieltä olet TES:n palkankoro-
tuksista?

2. Haluatko, että palkoista enin osa 
sovitaan jatkossa paikallisesti työpai-
koilla?

3. Mikä on työtilanne työpaikallasi?

4. Äänestätkö Eduskuntavaaleissa 
henkilöä vai puoluetta?

Timo Jansson
pääluottamusmies
Rautaruukki Oy
ao.121 Hanko
1 Palkankorotus oli liian pieni. Erilaisten välillisten verojen nostami-
sen takia se oli syöty moneen kertaan ennen lokakuuta. Hangon kun-
nallisverokin nousi tänä vuonna 1,5 %. Metallin ei enää tulisi lähteä 
”päänavaajan” rooliin, vaan katsoa pelimerkit paljon pidemmälle.

2 Ei paikalliselle sopimiselle. Duunari on aina heikommassa ase-
massa, kun lähdetään neuvottelemaan palkoista, kun vastassa on 
pitkään taloutta opiskellut ja niitä töikseen tehnyt henkilö. Palkka-
vääristymien oikaisu on vaikeaa, kun lainsäädäntö estää tietojen 
saannin henkilöiden palkoista, vaan ne tulevat tietoon ryhmittäin. Eli 
ryhmissä vääristymät katoavat, se on kuin tekisi pimeässä töitä.

3 Kuluva vuosi on ollut kiireistä aikaa. Palkkilinja on pyörinyt kol-
messa vuorossa ja muut linjat kahdessa vuorossa. Työntekijämäärä 
on kuormitukseen nähden liian pieni. Suuren taantumasta toipuvan 
konsernin henkilöstöpolitiikkaan ei näytä sopivan, että palkattaisiin 
lisää työntekijöitä. Vajaamiehityksestä on seurannut, että työntekijät 
ovat stressaantuneet ja työ hyvinvointi luonnollisesti vähentynyt.

4 Äänestän puoluetta. Johan järkikin sanoo, että porvarit hoitavat 
porvarien asiaa ja työväenpuolueet työväestön asioita. 

Leo Vartiainen
varapääluottamus-
mies
Nordic Aluminium 
Oy
ao.11 Kirkkonummi

1 Korotukset olivat tosi surke-
at. Työntekijöiden ostovoima 
heikkenee ja rajusti. Korotusten 
tason olisi pitänyt olla 5% vas-
taava summa. Prosenttikorotuk-
set eivät ole liittokokouspäätös-
ten mukaisia. 

2 Paikallista sopimista ei pidä 
jatkaa. 

3 Töitä riittää, kun jäljellä on 
vähän porukkaa. Edelliset irti-
sanomiset vähensivät porukkaa 
rajusti. Irtisanomiset on osittain 
korvattu puolalaisilla ja virolai-
silla työntekijöillä.

4 Äänestän puoluetta ja ehdo-
kasta. Vasemmistopuolueiden 
tulee jatkossa ajaa perinteistä 
työväenpolitiikkaa.

Jani Kaipainen
varapääluottamus-
mies, ITAB Oy
ao.90 Järvenpää

1 Toivon parempaa suuntaa pal-
kankorotuksissa ensi vuonna ja 
ryhtiä seuraaviin neuvotteluihin.

2 Kyllä.

3 Töitä on kohtuullisesti, ainakin 
vielä.

4 Henkilöä.
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Pieni mutta sitäkin aktiivisempi 
joukko Metallin Vaikuttajanaisia 
kokoontui Espoon Lepolammel-
le 25.–26.9. viettämään viikon-
loppua.

Kahden päivän aikana luot-
sattiin tulevaa toimintaa vilk-
kaasti keskustellen. Toki ohjel-
maan sisältyi myös tärkeää yh-
dessäoloa ulkoillen ja pelaillen. 
Illalla rantasaunalla hemmotte-
limme itseämme ihonhoitotuot-

Tykätään!

Jokainen työntekijä on meillä 
oman työnsä huippuosaaja, sa-
notaan lapiotehtaalla. Minulla 
on semmoinen huippuosaajien 
tekemä lapio.

Jonain iltana haen lapioni ja 
viilaan sen oikein teräväksi. Pis-
tän sen autoni takaluukkuun ja 
ajan Helsingin Hietaniemen hau-
tausmaalle. Menen sinne myö-
hään illalla. Portista mennessä 
moikkaan kappelin ristin päällä 
istuvaa huuhkajaa, joka huhuaa 
minulle takaisin.

Kävelen lapioni kanssa sille 
tietylle haudalle. Seisoskelen 
vähän aikaa ja kuuntelen kun 
portit suljetaan. Sitten alan kai-
vamaan. Kun löydän arkun, niin 
koputan ja sanon: ”Voisiko herra 
presidentti vähän auttaa, kun 
maan asiat ovat vähän huonos-
ti.”

En ole varma, mutta luulen 
arkusta ensimmäisenä kuulu-
van: ”Saatanan tunarit.” Nostan 
äijän arkusta ja ehdimme vielä 
sopivasti Moskovan aamuju-
naan. Junaan emme tarvitse lip-
puja, koska kaikki tuntevat presi-
dentin. Kaikki tulee kuin manulle 
illallinen. Aloitamme pitkän aa-
miaisen, jota tehostamme muu-
tamilla ruokaryypyillä. Eikä niitä 
kukaan uskalla laskea.

Presidentillä on oikeaa ka-
rismaa, eikä Rukan lumilta hom-
mattua änkytystä. Oikeat herrat 
juo niin paljon kuin huvittaa, 
eikä sitä kukaan kehtaa eikä ole 
tapanakaan kyseenalaistaa.

Moskovassa on jo meistä 
kuultu, joten meitä ollaan vas-
tassa. Ministerin autossa otam-
me heti puheeksi huonojen 
amerikkalaishävittäjien vaihta-
misen venäläisiin, jotka toimivat 
myös pakkasella, eikä niissä tar-

vita huonoa windous-ohjelmaa. 
Puolustusministeriöön lähetäm-
me lausunnon, jotta näihin on 
tyytyminen ja natosopivuus on 
hanurista. Vastakauppoina Ve-
näjä varmaan ostaa muutaman 
jäänmurtajan. Viimeistään sitten 
kun olemme ryypänneet puolus-
tusministerin pöydän alle.

Nautimme venäläisestä vie-
raanvaraisuudesta, juomme pa-
rasta viinaa, syömme parasta 
ruokaa ja panemme parhaita 
naisia. Meillä kun on luontaista 
neuvottelukykyä, mitä kauppa-
korkean käyneet audimiehet 
(kirjoitetaan pienellä) eivät kos-
kaan saavuta.

Seuraavana aamuna me-
nemme Putinin (kirjoitetaan 
isolla) kanssa hiihtämään. Pre-
sidentti hiihtää pääministerin 
ohi ja ohittaa kierroksella. Odot-
telee kuitenkin maali-viivalla 
ja toteaa, että taisi väsähtää, 
mutta pääministeri se vasta on 
hiihtäjä.

Päivällisellä kerromme miten 
hienoa olisi jos voisimme raken-
taa muutamat öljynporauslautat 
jäämerelle, missä on maailman 
suurimmat öljy- ja kaasuesiinty-
mät. Pääministeri supattaa välil-
lä kätyreilleen, jotka juoksevat 
kuin suomalaissprintterit (nämä 
tosin tekevät juoksua itkemät-
tä).

Jälkiruuan kohdalla todetaan, 
että muutama ydinmurtajakin 
tarvitaan, koska niillä voi operoi-
da puoli vuotta tankkaamatta. 
Muutama sellutehdas luvataan 
tehdä hammastikkua käytettä-
essä. Pääministeri kiittää, kun 
itselle ei ole tullut mieleenkään 
miten homma saataisiin noin 
nopeasti rullaamaan.

Presidentti mainitsee meillä 

Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen

Metallin vaikuttajanaiset peukuttavat, mikä Facebook-kielellä 
tarkoittaa tykkäämistä. Metallin Vaikuttajanaisilla on Faceboo-
kissa ryhmä, jota käytetään osana yhteydenpitoa.

teilla.
Viikonlopun aikana nosta-

timme myös tärkeää yhteishen-
keä, jota tarvitsemme tulevissa 
liittokokousvaaleissa. Ehdokas-
asettelussa pitää näkyä lisää 
rohkeita naisia, jotka ovat val-
miita ottamaan vastuuta myös 
liiton hallinnossa.

aRJa taipale

olevan junanvaunutehtaan, joka 
tekee paljon parempia vaunuja 
kuin se jolla tulimme. Vinkki ym-
märretään ja meille annetaan 
pääministerin oma juna paluu-
matkaksi. Voi olla, että mukaan 
tulee muutaman tuhannen vau-
nun tilaus.

Tässä kerroin vain muuta-
mista asioista mitä reissussa 
on neuvoteltu. Lisänä ollaan 

ehditty vaikka mitä. Esimerkiksi 
kalliiden vankilapalvelujemme 
ulkoistaminen Venäjälle. Siellä 
kun osataan puristaa tunnustus 
rikollisista muutamassa tunnis-
sa.

Paluumatkan jälkeen ajan 
presidentin samalla autollani 
Hietaniemeen takaisin. Auto on 
seissyt koko viikon asemalaitu-
rilla, eikä siihen ole kukaan us-

kaltanut koskea, koska on pelät-
ty auktoriteettiä (avaimetkin on 
vielä virtalukossa).

”Tulehan taas käymään jos 
tulee ongelmia”, toteaa presi-
dentti Hietaniemessä ja menee 
takaisin levolle. Minä viilaan la-
pioni ja alan mättämään kuop-
paa takaisin täyteen. Se on kyllä 
hyvä, se Fiskarssin lapio.

teppo nyyssönen

Teppo Nyyssönen ei halua kasvojaan julkisuuteen, mikä voi olla julkisuudelle eduksi.
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Maailmassa on lukematon 
määrä erilaisia harrastusmuo-
toja, mutta onko mikään saanut 
niin paljon kielteistä kritiikkiä 
osakseen kuin tämä, lajiin sopi-
mattomien “hörhöjen” tekemien 
järkyttävien tekojen vuoksi.

Aivan oikein kuten arvasitte, 
kyseessä on ammunta. Se on laji 
joka itsessään käsittää laajan 
variaatioiden skaalan, esimerk-
kinä jousiammunta, joka sisäl-
tää useita eri alalajeja.

Harrastan itse perinneaseita, 
siis niitä aseita joita käytettiin 
sodassa, vanhempi ikäluokka 
muistaa “Ukko-Pekan”. Nämä 
aseet ovat haastavia verrattuna 
nykyajan rekyylittömiin armeijan 
käyttämiin rynnäkkökivääreihin.

Lisähaastetta lajiin tuo pat-
ruunoiden jälleenlataus, jota val-
taosa harrastajista suosii. Tulee 
edullisemmaksi ladata itse kuin 
ostaa patruunat valmiina. Tosin 
alkuun päästäkseen pitää satsa-
ta monenlaisiin välineisiin, jotta 
homma onnistuu ja purkuva-
sara on ehdoton hankinta. Sillä 
voi purkaa pieleen menneen 

latauksen, joita tulee varmasti 
jokaiselle.

Riippuen halutun ampuma-
matkan pituudesta, valitaan 
lataukseen käytettävä luoti 
painon mukaan, mitä pidem-
pi matka sen painavampi kuti, 
esim. 300m=12gr luoti. Se taas 
määrää ruudin osuuden, minkä 
löydän jälleenlatauskirjan taulu-
kosta.

Nyt siis olemme valmiita itse 
ammuntasuoritukseen. Kuulun 
Helsingin reserviläisiin ja käym-
me Santahaminassa varuskun-
ta-alueen radoilla, siellä jokai-
nen suoritus tehdään valvotusti 
kahden ammunnanjohtajan käs-
kyjen mukaan. Homma perus-
tuu kurinalaisuuteen, olematta 
kuitenkaan mitenkään tiukkapi-
poista pomottamista.

Perinneaseharrastukseen 
sisältyy myös eri aikakaudel-
la käytetyt sotilasasut ja muu 
rekvisiitta, jota militariaksi kut-
sutaan. Niistä käydään myös kil-
pailuja ja parhaat asut palkitaan, 
olen nähnyt uskomattomia suo-
rituksia, jotka ovat vaatineet asi-

Ammuntaa 
tämäkin

anosaisilta henkilöiltä vankkaa 
asiantuntemusta ja sitkeää et-
sintää, asuja ei löydy joka mar-
ketin hyllystä. Tietysti kilpailuja 
käydään myös ammunnassa.

Harrastuksena ammunta 
vaatii keskittymiskykyä, opettaa 
kärsivällisyyteen ja parantaa so-

siaalista kanssakäymisen taitoa.
Yhteenvetona tälle kaikel-

le voisin todeta, että kyseessä 
on haastava ja monipuolinen 
harrastus. Se perustuu kurin-
alaisuuteen, edellyttää tasapai-
noista ja rauhallista luonnetta ja 
vaatii jatkuvaa harjoittelua mi-

käli aikoo pärjätä kilpailuissa.

Ammunta ei ole kuten pyörällä 
ajo, minkä kerran oppii sen aina 
taitaa. 

tenho KelloKangas

ao-12

Tenho Kellokangas harrastaa ammuntaa perinneaseilla eli aseilla, joita käytettiin sodassa.

Eräs tuttuni oli töissä vuokra-
työntekijänä eräässä kotimai-
sessa einestehtaassa. Tehdas 
tekee einesruokaa niin suoma-
laisten äitien pöytään kuin myös 
vie soppaansa muuallekin maa-
ilmalle.

Muistan noin vuosi taka-
perin, kun juttelin hänen kans-
saan puhelimessa, hän mainitsi 
pakkaavansa jo neljättä viikkoa 
EU-soppaa. Ihmettelin kovasti, 
että mitäs moinen soppa on? 
Kaveri vastasi, että EU-soppa on 
Euroopan unionin tuella valmis-
tettu eines, jota jaetaan ilmai-
seksi Suomen leipäjonoissa ja 
viedään ulkomaille hätäapuna 
katastrofien uhreille.

Hyvä juttu, ajattelin, kunnes 
kaverini kertoi sen olevan teh-
taalle tuottavampaa kuin kau-
pallisten tuotteiden valmistuk-
sen.

Mitä? Totta, EU-sopasta ei 
maksella veroja eikä maksuja, 
koska se menee yhteiseen hy-
vään ja EU ja Suomen Punainen 
Risti maksavat siitä hyvän hin-
nan.

Meni pari kuukautta, ja ka-

veri soitti, että tuli kenkää. EU-
sopan valmistus oli loppunut ja 
vuokratyöntekijäpakkaajat sai-
vat pakata omat tavaransa ja 
häipyä. Kerkesi kaveri liki pari 
vuotta siellä välitysfirman kaut-
ta ollakin.

Kaveri teki töitä samalle vä-
litysfirmalle puoli vuotta muissa 
elintarvike alan yrityksissä, joita 
kerkesi olla kymmeniä tuona ai-
kana. Kunnes eräänä kauniina 
päivänä tuli viikon pesti samai-
seen einestehtaaseen, jossa 
kenkä oli kahdeksan kuukautta 
sitten heilunut.

Ainoa muutos kyseisellä 
työpaikalla oli, että kaverini oli 
linjalla ainoa suomea puhuva 
ja pakkauspuoli oli ulkoistettu 
itä-eurooppalaiselle yritykselle, 
jonka omistaa pääosin kaverini-
kin työllistävä välitysfirma.

Kaverini pääsi siis viikoksi 
pakkaamaan avustustuotteita 
Itä-Eurooppaan, koska joltain 
Itä-Euroopan työntekijältä oli 
passi päässyt vanhenemaan. 
Tehdas vaati myös hygieniapas-
sia, joka kaverillani oli, koska oli 
sen omilla rahoillaan kustanta-

nut jo vuosia sitten mennessään 
töihin kyseiseen välitysfirmaan.

No, eines- ja ravintola-alalla 
tämä on jo arkipäivää, eikä se 
ketään kiinnosta. Pääasia on, 
että yritysjohtajuus ja innovaati-
ot tulevat Suomesta.

Mutta katsaus esimerkiksi 
metallialan avoimiin duunarin 
työpaikkoihin kertoo jo karua 
kieltä. Lähes poikkeuksetta duu-
narien työpaikat on ulkoistettu 
välitysfirmoille, joista isolla osal-
la on tytäryhtiö Itä-Euroopassa 
odottamassa tai jo tekemässä 
verotonta työtään Suomessa.

Onhan se kyllä luontevaa, 
että Suomessa olevan ulko-
maisten sijoittajien omistaman 
yrityksen työt tekee ulkomaille 
veronsa maksava työntekijä. Ja 
onneksi valtio ja porvarihallitus 
tukevat kyseisiä yrityksiä näin 
lama-aikana.

Ja jäähän meille ne leipä-
jonot turvaksi, ainakin niin pit-
käksi aikaa, kun tehtaat täällä 
pysyvät.

toni nuutinen

duunaRi

EU-soppaa ja
lähetettyä jälkityötä

Toni Nuutinen.
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Mitä on teollisuuspolitiikka? Nä-
kemyksiä on varmasti monen-
laisia. Joillekin se tarkoittaa lob-
bareiden lounaita poliitikkojen 
kanssa ja toisille jotakin, josta 
puhutaan yleviä seminaareissa. 
Metalliliiton teollisuuspoliittinen 
ohjelma on tarkoitettu arjen työ-
kaluksi niin työpaikoille kuin po-
liitikoillekin. Toki siitä voi puhua 
yleviä seminaareissa ja lobata 
poliitikkoja lounaallakin, mutta 
joitakin siinä olevia tavoitteita 
voidaan ajaa myös työpaikoilla 
ja ammattiosastoissa.

Metalliliiton teollisuuspoliit-
tinen ohjelma hyväksyttiin kesä-
kuussa valtuuston kokouksessa. 
Ohjelman perimmäinen tavoi-
te on, että Suomessa toimiva 
metalliteollisuus voi työllistää 
metallityöläisiä ja maksaa heille 
kunnon palkkoja. Tämän edelly-
tyksenä on, että tuotanto kasvaa 
ja kasvu on vakaata. Tähän taas 
voidaan päästä, jos metalliyri-
tysten kilpailukyky on kunnossa 
ja yrityksillä on laadukkaat tuot-
teet ja palvelut. Edellä mainitut 
taas edellyttävät useiden ehto-
jen toteutumista:

* yrityksillä on koulutettu, 
osaava ja motivoitunut henki-
löstö, joilla on turvalliset ja ke-
hittyvät työolot

* energiahuolto, rahoitus, 
logistiikka ja raaka-ainehuolto 
toimivat hyvin

* tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatiotoiminta on kunnossa 
ja sitä tukeva politiikka on hyvin 

Työhyvinvointia ja pää-
omaliikkeiden verotusta

toimivaa
* alueelliseen kehitykseen 

panostetaan alueiden omista 
vahvuuksista lähtien

*yritystoiminta on yhteis-
kuntavastuullista.

Metalliliiton teollisuuspoliit-
tisessa ohjelmassa on esitetty 
edellä mainittuihin asioihin liit-
tyviä konkreettisia tavoitteita 
ja keinoja, joilla asiat voidaan 
saada nykyistä paremmalle to-
lalle. Ohjelma koostuu yhdek-
sästä luvusta, joissa jokaisessa 
on esitetty luvun aihepiiriin liitty-
viä keskeisiä nykytilan ongelmia 
sekä ongelmien poistamiseen 
liittyviä tavoitteita ja keinoja ta-
voitteiden toteuttamiseksi.

Ohjelma on monitasoinen. 
Joissakin luvuissa esitetyt asiat 
ovat sellaisia, jotka liittyvät suo-
raan työpaikan arkeen. Jotkut 
luvut taas käsittelevät asioita, 
joita voidaan ratkoa vain joko 
kansainvälisellä tasolla tai koti-
maassa eduskunnan tasolla. Oh-
jelmaa voidaan ja pitää siis to-
teuttaa monella tasolla. Osaan 
asioista voidaan vaikuttaa suo-
raan työpaikalla tai yleensä 
paikkakunnalla. Osa taas vaatii 
poliitikkojen päätöksiä.

Ohjelmaa ei pidä tulkita niin, 
että taas luottamusmiehille ja 
ammattiosastoille annetaan 
lisää tehtäviä. Kyse ei ole lisä-
tehtävien antamisesta, vaan 
tarkoitus on antaa konkreetti-
sia välineitä, joilla työpaikoilla 
ja paikkakunnalla kohdattavia 

ongelmia voidaan ratkoa. On-
gelmat ovat olemassa ja niihin 
yritetään joka tapauksessa löy-
tää ratkaisuja. Ohjelma pyrkii 
auttamaan luottamustehtävissä 
olevia ja ammattiosastoja ongel-
mien ratkaisuissa.

On itsestään selvää, että 
luottamusmiesten tai ammatti-
osastojen ei odoteta ratkovan 
esimerkiksi yritysten rahoi-
tukseen liittyviä ongelmia tai 
tutkimus- ja kehitystoiminnan 
julkisen tukipolitiikan ongelmia. 
Ei kuitenkaan ole pahasta, että 
luottamusmiehellä ja ammat-
tiosastojen aktiiveilla on käsi-
tys näistäkin asioista, mutta ne 
eivät toki kuulu luottamusmies-
ten eikä ammattiosastojen ydin-
tehtäviin.

Ohjelma kannattaa lukea 
läpi ja poimia sieltä sellaiset 
asiat, joista uskoo olevan apua 
omien ongelmien ratkaisemi-
sessa ja tavoitteiden toteutta-
misessa. Kukin luottamusmies 
ja ammattiosasto päättää tie-
tysti itse mitkä asiat ovat sellai-
sia, joita pitää tärkeinä ja joihin 
ohjelmasta voi olla apua. Yhtä 
ja ainutta oikeaa tapaa hyödyn-
tää ohjelmaa ei ole. Tärkeää on, 
että me pyrimme vaikuttamaan 
siihen, että Suomessa toimiva 
metalliteollisuus voi työllistää 
metallityöläisiä ja maksaa heille 
kunnon palkkaa.

JoRma antila

metalliliiton tutKimuspäälliKKö

Metalliliiton tutkimuspäällikkö Jorma Antila.

Niin sanotun laman kourissa 
pyristelevät yritykset, ovat irti-
sanoneet työntekijöitään tuhat-
määrin eri aloilta ja täten pois 
sulkeneet heidät työterveys-
huollon piiristä.

Sairastuessaan poispotkittu 
joutuu turvautumaan terveys-
keskukseen ja varaamaan ajan 
nykyisin niin sanotulta omalää-
käriltä, joka tässä esimerkkita-
pauksessani elävästä elämästä 
oli halpatyövoiman maasta.

Neljän tunnin jonotuksen 
jälkeen määräsi tohtorinna oi-
reiden perusteella antibioottia 
löysään vatsaan. Myös potilaan 
aviomies sai saman lääkekuurin 
potilasta näkemättä, oireiden 
samankaltaisuuden vuoksi, vaik-
ka veteli lonkkaa kotisohvalla, 
lieneekö lääkäreillä tapa moinen 
tietyn ideologisen aatesuunnan 
maassa.

Lääkekuureista huolimatta 
oireet sen kuin vain jatkuivat, 
elleivät jopa voimistuneet, mikä 
herätti tutustumaan tuoteselos-
tukseen, josta ilmeni lääkkeen 
voivan aiheuttaa voimakasta ri-
pulia. Ei ihme että hotelli helpo-
tuksessa kävi vilske.

No, neljän tunnin odotussa-

Tervey-
denhuolto 
tänään

lissa istumisen aikana joutaa 
hyvin seuraamaan täpötäyden 
salin tapahtumia, kuten vierei-
sellä tuolilla toppatakissa ja rei-
käisissä verkkareissaan istuvaa 
vanhaa mummoa, joka äkkiä 
valpastuu seuraamaan vastaan-
otolle hienoissa merkkivaatteis-
saan saapuvaa nuorta somali-
naista.

Valpastumisen syy selviää 
saman tien, kun somali pääsee 
heti, kaikki toiset salissa jonot-
taneet ihmiset ohittaen lääkärin 
vastaanotolle, voi sitä jupinaa.

Mikäli maahanmuuttoviran-
omaiset joskus rantautuisivat 
meidän tavisten joukkoon, voisi-
vat he omin silmin todeta onko 
suomalaisten väitetty rasismi 
oikeutettua vai ei.

Näiden esimerkkien valossa 
tarkasteltuna voidaankin kysyä, 
mihin lopulta päädytään jatku-
vien säästötoimien ja peruspal-
veluiden leikkausten johdosta, 
sekä onko oikeutettua valtioval-
lan taholta syytää varoja ympäri 
maailmaa, omien kansalaisten 
pahoinvoinnin kustannuksella.

tenho KelloKangas

puheenJohtaJa ao -12

Tenho Kellokangas.
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Voiko sinun työpaikallasi olla sai-
rauden vuoksi pois omalla ilmoi-
tuksella? Yksi, kaksi tai jopa kol-
mekin päivää? Hyvä, jos olette 
näin sopineet. Siihen kannustaa 
Sosiaali- ja terveysministeriökin, 
terveydenhuollosta puhumat-
takaan. Ei ole järkeä siinä, että 
flunssaiset aikuisten ihmiset 
lähtevät terveyskeskuksen päi-
vystykseen jonottamaan lääkä-
rintodistusta. Kaikissa paikoissa 
sitä ei enää edes saa. Aikuinen 
tietää, että flunssa menee ohit-
se muutaman päivän levolla, ja 
sitten on taas työkunnossa.

Monilla työpaikoilla on sovit-
tu sairauspoissaolojen hallinta-
mallista ja työkyvyn varhaisesta 
tukemisesta työnantajan, työn-
tekijöiden ja työterveyshuollon 
kesken. Tähän kannustaa nyt 
sairausvakuutuslain muutoskin, 
sillä vuoden 2011 alusta työnan-
taja saa KELAlta palautusta työ-
terveyshuollon kustannuksista 
60 prosenttia vain, jos työpai-
kalla on käytössä jonkinlainen 
sairauspoissaolojen hallintamal-
li. Siinä samassa on usein sitten 
sovittu omasta ilmoituksesta 
lyhytaikaisissa sairauspoissa-
oloissa.

Malleissa on sovittu esimer-
kiksi, että kun on oltu pois sai-
rauden vuoksi tietty määrä päi-
viä, pitää keskustella esimiehen 
kanssa.

Usein keskustelu käydään 

valmiiksi tehdyn lomakkeen 
pohjalta. Jos poissalot ja vaike-
udet työssä johtuvat työstä, on 
niistä tietysti hyvä puhua esi-
miehen kanssa. Ja vaatia, että 
muutoksia tehdään parempien 
työolosuhteiden saavuttamisek-
si, apuvälineiden hankkimiseksi 
tms. Jos lomakkeessa kysytään 
terveydellisiä tietoja, ja työssä 
selviytymisen vaikeudet johtu-
vat sairaudesta, kannattaa kes-
kustelu käydä vaikka kolmikan-
taisena työterveydenhuollossa.

Monilla työpaikoilla tarjotaan 
nykyään työntekijän poissaoloil-
moitukseksi paperia, jossa tämä 
ruksaa lomakkeeseen mikä oli 
poissalon syy virallisen tauti-
luokituksen koodeilla: olkakipu 
M75.0, flunssa J06 tai vaikka 
vatsatauti R11. Tämä ei käy 
laatuun. Diagnoosin saa tehdä 
vain terveydenhuollon ammat-
tilainen, tässä tapauksessa lää-
käri. Suullisen ilmoituksen pitää 
riittää esimiehelle. Jos paperille 
merkitään jotakin, on se sitten 
vain päivät ja esimerkiksi ”fluns-
sa” ilman mitään diagnoosikoo-
dia. Älä siis leiki lääkäriä.

maRJut lumiJäRVi

metalliliiton 

työsuoJelutoimitsiJa

Älä leiki 
lääkäriä

Taas on liittojen väliset neuvot-
telut käyty ja sopimus allekir-
joitettu. Lopputulosta saa taas 
selitellä jäsenistölle, ainakin 
palkkojen tarkistamisen osalta. 
Tässä kun on jo kaksi termiäkin, 
palkkojen tarkistaminen ja jos-
sakin mainitaan palkkojen ko-
rottaminen.

Tarkistamiselta tämä tietysti 
tuntuu. Ei ole paljoa vaikutusta 
ostovoimaan, kun yleisen hinta-
tason nousu pysyy palkantarkis-
tusten edellä.

Pääluottamusmiehen näkö-
kulmasta paikallista sopimista 
tässä on vain käsittely yhdes-
sä, muu on työnantajapuolen 
yksipuolista päättämistä, jos ei 
muuhun sopimukseen työnan-
tajan kanssa päästä.

Korjataanko vinoutumat?

Kuuluuko vinoutumien korjaa-
minen palkankorotusneuvotte-

luihin?
Puolella prosentilla ei pal-

joakaan vinoutumia korjata. 
Edellinen heko-osuuden muu-
tos vinoutti apo/heko -suhdetta. 
Tällöin olisi työnantajan pitänyt 
korjata vinoutumat automaat-
tisesti eikä rimpuilla näiden so-
pimusten kautta korjaamisia. 
Mutta tällä sopimuksella nyt 
mennään ja yritetään neuvotella 
työpaikkakohtaisesti korotusten 
suuruudesta.

Yritysten toimintaedellytyk-
siä mitataan usein palkanmak-
sukyvyllä, ainakin kun neuvo-
tellaan palkankorotuksista ja 
niiden tasosta. Auttaako palkan-
korotusten nollalinja tai siirtämi-
nen todella yritysten toiminnan 
jatkuvuutta? Työnantajat kui-
tenkin ensisijaisesti käyttävät 
irtisanomisia ja lomauttamisia 
säästöjä hakiessaan. Vai olisiko 
pitänyt kirjata sopimukseen lo-
mauttamis- tai irtisanomiskielto 

Onko vähän paljon?

Työsuoje-
lutoimitsija 

Marjut 
Lumijärvi.

palkanalennusten sopimuseh-
doksi?

Mutta ei niin huonoa 
ettei jotain parannustakin

Palkantarkistusta on jossain yh-
teydessä myös mainittu monin-
kertaiseksi edelliseen korotuk-
seen verrattuna. Niinhän se on 
matemaattisesti. Toivottavasti 
seuraavalla sopimuskierroksella 
voidaan ottaa tämä asia esille 
samassa muodossa.

Toivottavasti tuleva kirjaus 
varapääluottamusmiehen kuin 
varatyösuojeluvaltuutettujen 
työsuhdeturvan osalta sovellet-
taisiin suoraan siitä mitä mai-
nitaan varsinaisista luottamus-
miehistä.

aRi-peKKa hynynen

pääluottamusmies

ao. 168

Ari-Pekka Hynynen



METALLIN VAIKUTTAJAT20 • 1/2010  

Kisakeskus oli tällä kertaa näyt-
tämönä, kun Metallin Helsinki-
Uusimaa -alueen Retkeilypäivää 
vietettiin 28. elokuuta Raasepo-
rissa. Ilmoittautuneita oli 700. 
Ilma oli mitä parhain, sillä en-
nustettua sadetta ei ilmaantu-
nut paikalle.

Retkeilypäivän puhujina oli-

vat muun muassa Vasemmis-
toliiton puheenjohtaja ja kan-
sanedustaja Paavo Arhinmäki, 
joka totesi, että on todella tär-
keää, että eduskuntavaaleissa 
käytetään äänioikeutta. Hän 
toivoi myös, että äänestetään 
todellisia työväenpuolueita. Me-
talliliiton puheenvuoron käytti 
järjestöpäällikkö Kari Hyytiä.

Rölliä ja kalakisaa

Retkeilypäivän ohjelma oli todel-
la monipuolinen. Tarjolla oli lap-
sille Röllin Tarinaseikkailu, johon 
osallistui runsaasti lapsiperhei-
tä. Veteraaneille oli järjestetty 
tapaaminen, johon osallistui 50 
henkilöä. Met-ka:n rannaltaon-
gintakilpailut pidettiin myös päi-
vän yhteydessä. Metallin nuor-
ten palvelupiste oli vilkkaassa 
käytössä. Murikan tarjoamista 
opiskelumahdollisuuksista oli 
myös mahdollisuus keskustella.

Herrain pieksut

Kulttuurijaosto oli järjestänyt 
paikalle laajan kattauksen. Oh-

Retkeilypäivää vietettiin 
Kisakeskuksessa

jelmassa oli Cabaree-teatterin 
esitys No voi herrain pieksut ja 
lautakasat. Esitys sai yleisöltä 
raikuvat aplodit. Käsikirjoituksen 
ja ohjauksen siihen oli tehnyt 
Eki Haapalainen. Cabareessa 
mukana olevat henkilöt olivat 
lähes kaikki kulttuurijaoston jä-
seniä, joka on mielestäni hieno 
juttu.

Tanssia, imitointia 
stand-upia ja karaokea

Tarjolla oli myös korkeatasoista 
itämaista tanssia, joita esittivät 
Hankolaiset Seija Kankkunen 
ja Elina Nyberg. Keijo Purmo-
nen esiintyi imitoiden, tällä ker-
taa radioääniä mukaillen. Eris-
täjä telakalta Esa Zuban esitti 

stand-upia. Eki Haapalainen lau-
loi omalla mukaansa tempaaval-
la tavallaan eläkeläisen räpin.

Karaokekilpailu oli perintei-
seen tapaan mukana päivän 
ohjelmassa. Tiukan kilpailun jäl-
keen tuomaristo valitsi kolme 
parasta. Voittajaksi he valitsivat 
Lea Lempisen Virkkalan am-
mattiosasto 130:stä. Toiseksi 
sijoittui Tarja Väisänen Kover-
harin ammattiosasto 100:sta ja 
kolmas oli Keijo Purmonen Tik-
kurilan ammattiosasto 287:stä.

Päivän aikana saimme tode-
ta, että alueemme metallilaisis-
ta löytyy useita korkeatasoisia 
esiintyjiä.

Heurekaan 
ensi vuonna

Ensi vuonna Retkeilypäivä on 
alustavasti suunniteltu pidet-
täväksi Heurekassa Vantaalla 
17.9.

eeRo tuhKanen

aluetoimitsiJa

Imitaattori Keijo Purmonen. Seija Kankkusen ja Elina Nybergin itämaista eksotiikkaa.


