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Kova kolmikko
ehdolla Helsingissä 
ja Uudellamaalla 
Nykyinen Helsingin telakan pääluottamusmies Ilpo Haaja 
(54 Helsinki) sekä telakan entiset pääluottamusmiehet 
Kari Uotila (315 Uusimaa) ja Mikko Mielonen (307 Uusimaa) 
ovat kansanedustajaehdokkaina. Heidän näkemyksiään ja 
tavoitteitaan tässä lehdessä.

Armi Lindell lähettää 
terveisiä perheestä, sivu 7
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HELSINGIN JA UUDENMAAN
METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011          

pääkirjoitus

Huhtikuussa maassamme käydään eduskuntavaalit. Työllisyy-
teen ja työelämään liittyvät haasteet pitää nostaa aitoon kes-
kusteluun julkisuudessa ja työpaikoilla. Puolueiden ja niiden 
ehdokkaiden pitää pystyä selkeästi tuomaan näkemyksensä 
työelämän kehittämisestä julki. Isoja kysymyksiä ovat muun 
muassa miten työntekijöiden oikeudet turvataan tai kuinka ih-
miset saadaan jaksamaan työelämässä pidempään.

Valtava ongelma on myös työttömyys. Puolueiden tulee 
kertoa lääkkeensä myös siihen, kuinka Suomeen luodaan uusia 
työpaikkoja. Yhtenä ratkaistavana asiana on myös, miten työ-
markkinoilla rehottava, harmaana taloutena tunnettu rikolli-
suus saadaan kuriin.

Nykyisellä hallituksella on ollut aikaa näyttää kyntensä. Pal-
kansaajan näkökulmasta jälki ei ole ollut kaunista. Ahon halli-
tuksen jälkeen kesti 15 vuotta sulattaa pitkäaikaistyöttömyys. 
Nyt pitkäaikaistyöttömien armeijaa ollaan synnyttämässä uu-
delleen. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettiin ta-
voitteeksi luoda 80 000–100 000 uutta työpaikkaa. Kävi täsmäl-
leen päinvastoin. Hallituskauden tämänhetkinen loppusaldo 
näyttää synkältä: tuloksena on 100 000 hävitettyä työpaikkaa, 
rauhattomat työmarkkinat sekä valtiontalouden epätasapaino.

On selvää, että maailmantalouden taantumalle ja rosvo-
paronien aiheuttamalle finanssikriisille emme mahda mitään. 
Yhtä selväksi on tullut nykyisen hallituksen saamattomuus ja 
kyvyttömyys hoitaa työllisyyttä.

Politiikan jo ennestäänkin heikko imago on entisestään mu-
rentunut viime vuosina. On äänestäjien käsissä, millaista po-
litiikkaa maassamme vaalien jälkeen harjoitetaan. Samoin on 
äänestäjien käsissä, miten käy tuloksekkaalle kolmikantaiselle 
neuvottelu- ja sopimustoiminnalle, eläke- ja työttömyysturva-
järjestelmille sekä julkisille hyvinvointipalveluille. Ilmassa on 
ollut myös halua lakko-oikeuden rajoittamiseen ja ay-jäsen-
maksun verovähennysoikeuden poistamiseen. Ay-liikkeelle 
nämä ovat periaatteellisia kysymyksiä, joista ei tingitä.

Tulevan hallitusohjelman päälinjana tulee olla toiminta työl-
lisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. On tärkeää että 
hallitus suhtautuu myönteisesti työmarkkinayhteistyöhön.

Nyt tarvitaan palkansaajilta vahva näyttö yhteisrintamasta. 
On omissa käsissämme, minkälainen on seuraava eduskunta. 
Oikeisto on näyttänyt mihin se pystyy. Nyt on poliittisen vasem-
miston vuoro nousta valtaan.

Matti Mäkelä

Metallityöväen liiton sihteeri

Palkansaajien äänen 
on kuuluttava

Suomessa on työllisyyden hoi-
dossa harjoitettu kahdessa asi-
assa maailman oikeistolaisinta 
politiikkaa.

1.) OECD:n arvion mukaan 
Suomi on ollut rikkaista mais-
ta haluttomin lisäämään työl-
lisyyspolitiikan voimavaroja 
laman keskellä.

Työvoimapolitiikan voimavaroja 
jopa vähennettiin 2009 talous-
arviossa, vaikka vuosi oli yksi 
maan historian synkimmistä.

Työvoimapolitiikan unoh-
taminen on hallituksen suurin 
virhe. Eikö 1990-luvun lamasta 
opittu mitään? Työttömyyden 
annetaan kasvaa, vaikka sen 
taltuttaminen tiedetään kalliiksi. 
Pitkäaikaistyöttömien paluu työ-
markkinoille on vaikeaa. 1990-
luvun laman aikana työttömiksi 
jääneistä puolet ei koskaan pa-
lannut takaisin työelämään.

Työllisyyspolitiikassa tarvi-
taan ensi vaalikaudella täys-
käännös. Aktiivisten toimien 
piiriin pitäisi saada työttömistä 
vähintään kolmasosa ja pitkä-

aikaistyöttömistä vähintään 
puolet. Työvoimapolitiikan mää-
rärahat pitäisi lisäksi sitoa työl-
lisyystilanteeseen ja erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyden kas-
vuun on reagoitava vahvemmin.

2.) Vain Uusi-Seelanti on el-
vyttänyt veroilla enemmän 
kuin Suomi.

Hyvätuloisten taskujen täyttä-
misen sijaan olisi kannattanut 
käyttää rahat tavallisten kansa-
laisten työllisyyden ylläpitämi-
seen. Veroratkaisuja on yritetty 
kyllä pukea miellyttäviin kaa-
puihin. Esimerkiksi kivalta tun-
tuvasta kotitalousvähennyksen 
laajentamisesta puolet on valu-
nut kaikkein rikkaimmalle väes-
tönosalle, jota kansasta edustaa 
vain 10 prosenttia.

Hallitusohjelman maininta 
veronalennuksista on ylitetty, 
mutta maininta työvoimapoli-
tiikan resurssien reagoimises-
ta työllisyystilanteeseen on 
alitettu. Hallitus on elvyttänyt 
roimasti tehottomilla vero-
alennuksilla ja lisännyt vähiten 

Hallitus alitti ohjelmansa 
työllisyyspolitiikassa

rahaa työttömyyden hoitoon. 
Kokoomus, keskusta ja vihreät 
ovat taantumassa harjoittaneet 
yhtä oikeistolaisinta politiikkaa 
maailmassa. Kuinka oikeistolais-
ta politiikkaa onkaan Suomessa 
harjoitettu, kun sitä kritisoi oi-
keistolaisista opeistaan tunnet-
tu OECD?

Matti Vanhasen hallitus 
asetti tavoitteeksi synnyttää 
maahan 80 000–100 000 uutta 
työpaikkaa. Kävikin päinvastoin. 
Pitkäaikaistyöttömiä, yli vuoden 
työttömänä, on 60 000 ihmistä. 
Määrä kasvaa edelleen.

Edellisenkin porvarihalli-
tuksen jäljiltä maa oli sekaisin: 
valtiontalous kuralla, vastak-
kainasettelu työmarkkinoilla ja 
massatyöttömyys. Hyvän vaa-
lituloksen jälkeen vasemmisto 
voi kääntää kurssia työllisyyspo-
litiikassa ja saattaa Suomi taas 
kasvu-uralle. Vaalitulos, kuten 
ihmisten hyvinvointikin, on kiin-
ni työstä. Tehkäämme työtä.

Matti huutola

sak:n hallituksen 

varapuheenjohtaja

On harmittavaa todeta, että 
jotkut torjuvat ay-liikkeen mah-
dollisuudet vaikuttaa valtakun-
nan politiikassa. Ymmärrän toki 
suuren määrän vastenmielisyyt-
tä, joka kohdistuu nykypäivän 
politiikan hoitoon ja sen liepeil-
lä touhuaviin niin sanottuihin 
hännystelijöihin, jotka yrittävät 
tarmokkaasti vaikuttaa politiik-
koihin korruption keinoin tai 
ainakin suurin piirtein hyvin sa-
mankaltaisin menetelmin.

Tämä ei kuitenkaan koske 
meitä vasureita. Oikeistopuolu-
eiden metkuja ne lähinnä ovat-
kin. Jotakin hyvää on sen sijaan 
todettava Metallin Vaikuttajista. 
Siinä on ryhmä, joka ei ole va-
paaehtoisesti luopumassa ole-
massaolostaan kilpailijoiden hy-

väksi, niin kuin teki erään liiton 
vastaava ryhmä.

SAK:n ja eri liittojen tulee vai-
kuttaa valtakunnan politiikkaan 
valtakunnan tasolla niin lujasti 
kuin se on suinkin mahdollista.

Yhteisvoimin 
työelämä paremmaksi

Suuria määriä työelämää kos-
kevia lakiehdotuksia/säädöksiä 
on tekeillä koko ajan porvaririn-
taman taholta. Tällaisen toimin-
nan vastavoima olemme me, 
kaikki duunarit yhdessä. Meidän 
tavallisten palkansaajien kan-
nalta on äärimmäisen tärkeää, 
että pyrimme rajusti myötävai-
kuttamaan parannuksiin, jotka 
koskevat työelämän eri alueita. 

Tietysti meidän on oltava myös 
jatkuvasti ajamassa työttömien 
aseman parannusta. Lomautet-
tujen työntekijöiden asema on 
todella karmea. Työllisyyden 
parantuessa eri yrityksissä työn-
antajilla ei ole minkäänlaista 
velvollisuutta tai pakkoa ottaa 
omia lomautettuja työntekijöitä 
ensin töihin. Sen sijaan työn-
antajat aivan yleisesti myyvät 
ulos mahdollisia uusia töitään. 
Tämä pirullinen tapahtuma voi 
olla meidän kenen tahansa arki-
päivää lähes milloin tahansa va-
jaatyöllisyyden osuessa kohdal-
leen. Alihankintaketju harmaine 
talouksineen otetaan käyttöön 
todella järkyttävän helposti. 
Omista lomautetuista työnteki-
jöistä työnantajat paskat välittä-

Helsinkiläinen metallityö-
läinen, telakan pääluot-
tamusmies, Ilpo Haaja 
on ehdokkaana kevään 
eduskuntavaaleissa.

Ilpo Haajalla on moni-
puolinen kokemus luotta-
mustehtävistä. Maineik-
kaan telakan pääluot-
tamusmiehenä hän on 
toiminut jo useamman 
vuoden.

Hän on myös Metal-
liliiton liittovaltuuston 
jäsen.

Haaja on työläisper-
heen kasvatti ja jo toisen 
polven luottamusmies. 
Hän on tunnettu suora-
puheisuudestaan ja vah-
voista mielipiteistään.

Ay-liike on yhteisten asioiden 
hoitamista parhaimmillaan

vät todellisuudessa.
Tähänkin ongelmaan olisi 

mielestäni saatava parannus, 
jopa lakimuutos. Lomautettujen 
työntekijöiden ensin töihin palk-
kaamispykälä olisi toki saatava 
myös joka ikiseen työehtosopi-
mukseen pysyväisesti. Laki olisi 
kuitenkin pitkäkestoisempaa 
lajia, siksi parempaa luokkaa la-
jissaan. Toki lakikin voi muuttua.

Meidän eduksemme muu-
toksia tähän suuntaan tekee 
ainoastaan vasemmistolainen 
hallitus.

Yhteistoiminta 
on voimaa

Olisi varmaankin syytä muistaa, 
että SAK on myös hyväntekijä. 
Ilman SAK:n suurta roolia eläke-
ikärajan noston nujertamisesta 
ei taatusti olisi tullut yhtään mi-
tään. Kaikki Suomen pääluotta-
musmiehet saivat kutsun tuol-
loin Finlandia-talolle kriisikoko-
ukseen. Yleislakkoa kolkuteltiin 
silloin harvinaisen rajusti. ”Möl-
likkähiihtäjän” ajatukset saa-
tiin onneksi nujerrettua ilman 
massiivisia toimenpiteitä. Ilman 
muuta rajutkin tapahtumat olisi 
ollut syytä ottaa käyttöön vaik-
kapa sitten yleislakon voimalla.

Muistettakoon myös kuiten-
kin, että ilman kritiikkiä ei yk-
sikään keskusjärjestö tai liitto 
voi kehittyä. Me tarvitsemme 
tavallisen ihmisen, palkansaajan 
mielipiteen ja sen tarkan kuule-
misen, jotta voimme yhteisesti 
jatkaa kehitystämme parem-
paan työelämään ja edes sie-
dettävään työttömyyshetkeen 
silloin kun työttömyys sattuu 
kenenkin kohdalle.

Äänestämällä 
heikennyksiä vastaan

Olisikohan syytä myös muistaa, 
että myös perusmaksamakkarat 
kuuluvat oikeistoon! Persujen 
kritisoiminen ei johda vasem-
miston kannalta yhtään mihin-
kään. Päinvastoin todellisuudes-
sa. Siitä huolimatta äänestäjien 
on syytä muistaa muutama to-
siasia ”pehvojen” politiikasta. 
Timo Soinin suulla sanottuna: 
”pehvat” ovat valmiita koske-
maan eläkeikärajaan, koska se 
ei ole mikään kiveen hakattu 
raja. ”Pehvat” ovat valmiita me-
nemään oikeistohallitukseen, 
joka koskisi esimerkiksi osa-ai-
kaeläkkeisiin.

Paavalniemi ja eräät muut 
heidän ehdokkaistaan ovat lu-
jasti ajamassa kaikkien työtäte-
kevien palkkoja alaspäin. Hinto-
jen laskusta samalla mitalla, joka 
pitäisi ilman muuta tapahtua 
maailmanlaajuisesti, he eivät 
puhu mitään. Mykkiä! Tällaisia 
heikennyksiä ei kukaan tavalli-
nen ihminen halua. Persut ovat 
yksi merkittävä kokonaisuus 
kokoomuksen ja kepun ohella. 
Kolmikko muodostaa sen suu-
rimman oikeistorintaman työvä-
estön etua ajavaa vasemmistoa 
vastaan.

Silti tämäkin mölinä menee 
täysin kuuroille korville ainakin 
galluppien mukaan. Me emme 
kuitenkaan äänestä oikeistoa – 
emmehän.

PARHAAN TULEVAISUUDEN 
TOIVOSSA- HYVÄÄ ALKAVAA KE-
VÄTTÄ JOKAISELLE!

ilpo haaja

Duunarien edustaja Arkadianmäelle

Pääluottamusmies Ilpo Haaja:

Matti Mäkelä

Matti Huutola vaatii, että Suomen työllisyyspolitiikan suuntaa pitää muuttaa.

54
Helsinki
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Kari Uotila

Tämä menneiltä vuosikym-
meniltä tuttu vaalislogan 
tuli mieleen, kun nyt vaa-

lien alla niin monet yrittävät 
olla työkansan asialla. On syytä 
katsoa, mitkä voimat ovat ol-
leet edistyksen takana aiempina 
vuosikymmeninä ja olleet aloit-
teellisia ja aktiivisia myös nykyi-
sessä porvaripuristuksessa. 

Kahdeksan tunnin työaika-
laki syntyi 1917. Viiden vuoden 
päästä säädettiin 4-7 päivän 
vuosiloma, jota saatiin piden-
nettyä hitaasti, mutta varmasti 
niin, että 1970-luvulla vuosiloma 
oli jo neljä viikkoa. Vuonna 1959 
säädettiin 45-tuntinen työviik-
ko ja 60-luvun loppupuoliskolla 
alkoi siirtyminen 40 tunnin ja 
viiden päivän työviikkoon. Lo-
marahat työntekijöille taisteltiin 
70-luvulla samoin kuin talviloma 
ja arkipyhäviikkojen lauantaiva-
paat.

Myös itsenäisyyspäivän, 
vapun, jouluaaton, loppiaisen, 
pääsiäisen, juhannuksen jne. 
vapaat ovat työväenliikkeen ja 
vasemmiston työn tulosta.

Tämä luettelo koskee vain 
työaikaa ja lomia. Päälle tulevat 
tulokset työsuhdeturvassa, työ-
suojelussa, osallistumisjärjestel-
mässä ja monissa muissa asiois-
sa, jotka tänä päivänä tuntuvat 
itsestäänselvyyksiltä. Mitään 
näistä saavutuksista ei ole saatu 
helpolla. Usein vain lakkojen voi-
malla ja vasemmistopuolueiden 
tuella. 

Tällä vaalikaudella Vasem-
mistoliitto on tehnyt lu-
kuisia työntekijän asemaa 

parantavia aloitteita.
Työsopimuslakiin esitimme 

muutosta, joka velvoittaisi työn-
antajat maksamaan erorahaa 
tuotannollisista ja taloudellisista 
syistä tapahtuvien irtisanomis-

Kari Uotila on varsinaiselta ammatiltaan levyseppä. Hänen kor-
keakoulunsa yhteiskunnallisiin tehtäviin oli Hietalahden telak-
ka, jossa hän toimi sekä ammattiosaston puheenjohtajana että 
pääluottamusmiehenä. Nykyisin Kari Uotilalla on monia merkit-
täviä luottamustehtäviä. Ohessa joitakin keskeisimpiä.

Työelämän luottamustehtävät
Pääluottamusmies, Meriteollisuuden ja Masa-Yardsin Helsingin 
telakat 1988–1990  

Kunnalliset luottamustehtävät:
Kaupunginvaltuutettu, Espoon kaupunginvaltuusto 1992–  
Valtiolliset luottamustehtävät

Kansanedustaja 1995–2007, 2008–
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän I varapuheenjohtaja 2006–
2007 

Muut luottamustehtävät
I varapuheenjohtaja, Suomen Työväen Urheiluliitto 2004–
II varapuheenjohtaja, Suomen Palloliitto 2006–
Puheenjohtaja, SPL:n Uudenmaan piiri 2006–
Puheenjohtaja, TUL ry:n Tasa-arvovaliokunta 2007–
Puheenjohtaja, TUL:n Suur-Helsingin piiri ry 2008–

Tekoja työkansan puolesta

ten yhteydessä.
Olemme myös ehdottaneet 

laittomista irtisanomisista ja 
työsuhteiden purkamisista koi-
tuvien rangaistusten koventa-
mista.

Luottamusmiehen ja -valtuu-
tetun irtisanomissuojan vahvis-
tamiseksi teimme lakialoitteen, 
jossa luottamusmiehen irtisa-
nomiseen tai työsuhteen pur-
kamiseen edellytettäisiin am-

mattiosaston ja tuomioistuimen 
suostumusta.

Teimme lakialoitteen myös 
vuokratyöntekijöiden oi-
keuksista. Halusimme, 

että vuokratyöntekijälle tur-
vataan oikeus takuupalkkaan 
erikseen toimeksiannon aikana 
ja sen ulkopuolella. Työntekijän 
turvaamiseksi ehdotimme, että 
työsopimus pitäisi aina laatia 
kirjallisena. Esitimme myös, että 
sairauslomatodistukseksi kel-
paisi myös terveydenhoitajan 
todistus. 

Matkatöissä oleville halu-
simme matkakustannusten 
korvausten verovapauden laa-
jentamista niin, että esimerkiksi 
telakka-alan alihankintayritysten 
työntekijät olisivat oikeutettuja 
verovapaisiin korvauksiin työs-
kennellessään telakalla riippu-
matta siitä, onko heidät palkattu 
sinne suoraan vai työskentele-
vätkö he vakituisesti oman työn-
antajan verstaalla.

Tässä joitakin esimerkkejä 
Vasemmistoliiton edus-
kuntaryhmän työsken-

telystä. Ikävä kyllä nykyisillä 
poliittisilla voimasuhteilla nämä 
hyvät esitykset eivät ole eden-
neet, mutta missä on porvari-
puolueiden saavutusten lista? 
Löytyykö nykyajan populisteilta 
edes lyhyttä listaa? Eipä taida 
löytyä, ja tämä on syytä muistaa 
vaaliuurnilla. 

kari uotila

kansanedustaja (vas)

Kari Uotila ei kansanedustaja-aikana ole unohtanut juuriaan. Hän seuraa edelleen tarkasti Hie-
talahden telakan tapahtumia. Tässä Stx:n Helsingin telakan nykyinen pääluottamusmies Ilpo 
Haaja toivottaa Uotilan tervetulleeksi käymään telakalla.

Kari Uotila kehoittaa katsomaan tekoja, eikä luottamaan turhiin lupauksiin.

Suomen valtiontalous on ta-
loustaantuman jälkeen pahasti 
alijäämäinen. Lainatarpeen arvi-
oidaan tänä vuonna olevan noin 
kahdeksan miljardia euroa. Val-
tion on saatava lisää tuloja, ettei 
hyvinvointipalveluita jouduta 
leikkaamaan. Valtiontalouden 
tasapainottaminen tulee toteut-
taa pitkällä aikavälillä, mutta se 
vaatii silti vaikeitakin päätöksiä 
sekä tulo- että menopuolella. 
Yksi nopeasti ja suhteellisen 
helposti toteutettava toimen-
pide tulojen lisäämiseen olisi 

Harmaa talous kuriin lainsäädännöllä
harmaan talouden kuriin laitta-
minen. 

Eduskunnan tarkastusvalio-
kunnan teettämän tutkimuk-
sen mukaan harmaan talouden 
kokonaismäärä oli Suomessa 
vuonna 2008 suuruusluokkaa 
10-14 miljardia euroa eli noin 
5-7,5 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta. Harmaasta taloudes-
ta aiheutuvat veromenetykset 
olivat luokkaa 2,5-3,5 miljardia 
euroa. Pelkästään arvonlisäve-
romenetykset olivat tutkijoiden 
arvion mukaan vähintään kaksi 

miljardia euroa eli noin 10 pro-
senttia verohallinnolle ilmoite-
tusta arvonlisäveron määrästä. 

Harmaan talouden aiheutta-
mista veromenetyksistä saatai-
siin ainakin osa kerättyä, kun-
han lainsäädäntöä muutettaisiin 
ja valvontaan annettaisiin riit-
tävästi resursseja. Lainsäädän-
tömuutoksia on jo tehty, mutta 
ei riittävästi. Vaalien jälkeisen 
eduskunnan on ripeästi muu-
tettava lakeja niin, että harmaa 
talous todella saadaan kuriin. 
Se olisi kaikkien rehellisten yrit-

Olen hämmästellyt kuinka me-
tallimiehillä sanotaan olevan iso 
palkka. Oma mieheni on metal-
limies, mutta jos palkka on iso, 
niin hän kantaa siitä ainakin 
puolet jonnekin muualle kuin 
kotiin! Kyllä tässä seitsemän-
henkisessä perheessä olisi käyt-
töä isollekin palkalle.

Olkiluodon työmaalla työs-
kentelevien asiat eivät ole näin-
kään hyvin. Eilen (8.3.) Metalliliit-
to paljasti, että työmaata uhkaa 
pian saarto, sillä liiton edustajil-
le ei anneta edes tilaajavastuu-
lain mukaisia vähimmäistietoja. 
Työntekijöille ei ole maksettu 
minimipalkkaa ja työehtosopi-
muksia ei ole noudatettu. Har-
maa talous rehottaa. 

Vasemmistoliitto on voimak-
kaasti ajanut harmaan talouden 
kitkemistä. Vasemmistoliiton 
tavoitteena on lisätä resursseja 
valvontaan ja ulottaa tilaajavas-
tuulaki koko alihankintaketjuun. 

Harmaan talouden vuoksi valtio 
menettää miljardien eurojen 
tulot joka vuosi. Ne miljardit 
tarvitaan turvaamaan julkiset 
palvelut.

Itse olen ammatiltani sai-
raanhoitaja. Minulle erittäin tär-
keä ja läheinen aihe on saada 
julkinen terveydenhuolto kun-
toon. Tehokkuutta ei ole se, että 
mahdollisimman monta potilas-
ta makaa osastolla mahdollisim-
man pienen henkilökunnan hoi-
dettavana. Hoitotyössä tehok-
kuus tulisi mitata laadulla. Sillä, 
että tehokkaan hoidon jälkeen 
potilas on hyvässä kunnossa, 
eikä komplikaatioita ja tuleh-
duksia tule. Tehokkaaseen hoi-
toon vaaditaan riittävä määrä 
käsipareja ja olen päättänyt, että 
ensimmäisten lakialoitteideni 
joukossa eduskunnassa olisi laki 
hoitajakohtaisen potilasluvun 
laatimisesta.

Viisilapsisen perheen äitinä 

Suomessa nykyään isot puo-
lueet harvoin ottavat kunnon 
duunaria ehdokkaakseen edus-
kuntavaaleissa. Helsingissäkin 
saa etsimällä etsiä löytääkseen 
itselle kunnon työväenhenkisen 
työläisen ehdokkaakseen vaa-
leissa.

Nyt olen löytänyt reilun ja 
rehellisen metallimiehen, jonka 
eteen olen valmis tekemään 
työtä eduskuntavaaleissa.

Helsingin telakan pääluotta-
musmies Ilpo Haaja on minulle 
tuttu henkilö, joka on valmis 
puolustamaan työntekijöitä, 
työnantajien painostuksesta 
huolimatta. Ilpo on jo –70 luvul-
la ollut ydinvoiman vastaisessa 
mielenosoituksessa ja mieli ei 

ole muuttunut matkan varrella. 
Aina valmis lähtemään mielen-
osoituksiin ja muihin tempauk-
siin, eikä ole pääluottamusmie-
henäkään lopettanut tärkeiden 
asioiden esiintuomista. Nyky-
äänhän esimerkiksi liiton toimit-
sijoita enää harvoin näkee edes 
Vappuna mieltä osoittamassa.

Tulevat eduskuntavaalit ovat 
”vedenjakaja” hyvinvoinnin kan-
nalta, koska mikäli porvarihalli-
tus saa jatkomandaatin vaaleis-
ta, ei Suomessa enää kannata 
hyvinvointivaltiosta puhuakaan. 
Tasaverotuksella ei Suomea 
nosteta tästä velan kaikkimää-
räävästä ohjauksesta, jossa suu-
rituloisille jaetaan verohelpotuk-
set ja kuntalaisille laitetaan pal-
velumaksua maksun perään.

Eduskunta on kokenut nykyi-
sellä 4-vuotiskaudella historian-
sa pahimman arvonalennuksen 
ihmisten silmissä. Edustajien 
moraalikäsitykset on romahta-
nut niin rahan jakamisesta, sen 
saamisesta, että siihen liittyvis-
tä esteellisyyksistä. Niin nykyi-
nen kuin edellinenkin pääminis-
teri ovat omalla toiminnallaan 
rapauttaneet uskoa politiikkaan 
rehellisenä vaikuttamisen kana-
vana.

Koko nykyhallitus on toi-
millaan heikentänyt valtion yh-
tiöiden suhtautumista omiin 
työntekijöihinsä. En olisi ikinä 
uskonut, että valtion omistamat 
yritykset lähtevät ensi töikseen 
hakemaan ”rikkureita” murta-
maan työehtosopimusneuvot-
teluja.

Suomen eduskunta tarvitsee 
jatkossa enemmän Ilpon Haajan 
kaltaisia, jalat maassa olevia, re-
hellisiä ihmisiä edustajikseen.

jarMo harMaala

vaalipäällikkö

Ilpo 
Eduskuntaan

täjienkin etu. Viranomaisille on 
myös annettava riittävästi voi-
mavaroja lakien valvontaan. 

Uuteen eduskuntaan on 
saatava ihmisiä, jotka tuntevat 
nykypäivän työelämää ja siihen 
liittyviä ongelmia.

jorMa antila

tutkiMuspäällikkö

Metallityöväen liitto ry

olen tällä hetkellä hoitovapaalla 
sairaanhoitajan työstä. Väestö-
liiton viime syksynä julkaiseman 
perhebarometrin mukaan suu-
rin osa vanhemmista haluaisi 
hoitaa pienet lapsensa kotona. 
Kuulun itse tähän samaan jouk-
koon. Olen sitä mieltä, että lap-
silla tulisi olla oikeus omien van-
hempien hoivaan ja läsnäoloon. 
Kotihoidontuen reaaliarvo on 
tippunut 26% ja hoitolisän arvo 
51% vuodesta 1994. Lapsiperhe-
köyhyys on kolminkertaistunut. 
Nyt pääosin hoitovapailla on alle 
1,5-vuotiaiden lasten äidit. Ehkä 
kotihoidontuen ollessa suurem-
pi, suurempi osa isistäkin voisi 
olla hetken kotona pienten las-
ten kanssa? Aion tehdä myös 
kotihoidontuen korottamiseksi 
lakialoitteen jos eduskuntaan 
saakka pääsen.

ystävällisin terveisin

arMi lindell 

Terveisiä perheestä!

Helsingin Metallin vitosen 
toimitsija Jarmo Harmaala 
perustelee oheisessa kirjoi-
tuksessaan, miksi hän tukee 
Ilpo Haajan valintaa kansan-
edustajaksi.

Armi Lindell
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Hallitus on päättänyt jatkaa 
systemaattisesti työsuojeluval-
vonnan leikkauksia. Leikkaukset 
tunnetaan nimellä tuottavuus-
ohjelma. Ohjelman nimellä ei 
kuitenkaan ole mitään yhteyttä 
tuottavuuteen, niin kuin me sen 
ymmärrämme, vaan päinvas-
toin.

Tavoitteena on ”lisätä” val-
vontaa ja vähentää henkilökun-
taa. Ei kuulosta kovinkaan us-
kottavalta. Samaan aikaan työ-
suojeluvalvonnan määrärahoja 
on supistettu, mikä on vielä lisää 
vaikuttanut työsuojeluvalvon-
nan toimivuuteen ja resurssei-
hin, koska rahanpuutteen takia 
kaikkia vapautuvia työpaikkoja 
ei voida täyttää täysmääräises-
ti. Eikä siinä vielä kaikki – leik-
kausten kanssa samaan aikaan 
toteutettiin aluehallinnon koko-
naisuudistus!

Turhaa byrokratiaa

Työsuojelupiirit lakkautettiin po-

liittisella päätöksellä ja työnte-
kijät siirrettiin aluehallintoviras-
toon. Työpaikkojen näkökulmas-
ta viraston nimellä ei ole väliä, 
kunhan homma toimii.

Tilanne on kuitenkin muut-
tunut varsin dramaattisesti. Vi-
raston nimen ja yhteystietojen 
muututtua yhteydenotot ovat 
vähentyneet merkittävästi. Työ-
paikat eivät tunne virastoa uu-
della nimellä ja yhteydenotto 
tapahtuu aluehallinnon yhteisen 
vaihteen kautta, joka on Kajaa-
nissa. Siellä ei varmasti tiedetä 
kunkin alueen parasta asiantun-
temusta nimenomaan valvon-
nan kannalta merkityksellisissä 
asioissa.

Lisäksi työsuojeluvalvonnan 
resursseja menee yhteisen vi-
raston (byrokratian) pyörittämi-
seen. Toki pienemmillä resurs-
seilla tullaan toimeen, kun ei ole 
aikaisempaa määrää yhteyden-
ottoja. Esimerkkinä toimikoon 
entinen Uudenmaan työsuojelu-
piiri. Nykyään samaan alueviras-

toon on lisätty osia Hämeestä 
ja Kymestä.  Tätä mammuttivi-
rastoa ei juuri alueella tunneta. 
Nimi muuten on Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualue!

Mitä pitää tehdä?

Poliittinen päätös työsuojelu-
piirien lakkauttamisesta tulee 
purkaa. Työsuojelupiirit tulee 
irrottaa aluehallintovirastosta 
omaksi ja itsenäiseksi virastoksi. 
Työsuojeluvalvonnan saatavuut-
ta tulee helpottaa, jotta yhtey-
denotto olisi mahdollisimman 
helppoa.

Viraston koko, resurssit ja 
toiminta-alue tulee määritellä 
tarkoituksenmukaiseksi, jotta 
valvonta pelaisi ja etäisyydet 
työpaikkoihin eivät kasvaisi liian 
suuriksi.

juha pesola

Metalliliiton vastaava 

työsuojelusihteeri

Porvarihallitus leikkaa 
työsuojeluvalvontaa

Teollisuustyöpaikat ovat ol-
leet kovilla. 2 000-luvulla on 

menetetty 40 000 teollisuuden 
työpaikkaa. Tämä on paljon, sillä 
jokainen teollisuustyöpaikka luo 
laskutavasta riippuen useita työ-
paikkoja. Työpaikkoja on mennyt 
niin metallista, metsäteollisuu-
desta kuin muiltakin aloilta.

Nostetaanko kädet pystyyn? 
Ei, ei ole tarvetta. On luotava 
uusia ja uudenlaisia teollisia työ-
paikkoja.

Suomi vaurastui valtionyh-
tiöillä. Yhteistä omaisuutta on 
myyty ja valtion rooli on kaven-
tunut. Tämä “kehitys” on tullut 
tiensä päähän. Valtion on otet-
tava tiukempi ote. Menetetty-
jen tilalle on perustettava uusia 
työpaikkoja. Monille ihmisille on 
ollut katkeraa, kun työpaikka on 
kadonnut alta.

•
Vasemmistoliitto vaatii teolli-
suuspoliittisessa ohjelmassaan 
kotimaisen omistuksen säilyt-
tämistä ja lisäämistä strategi-
sesti tärkeillä teollisuudenaloil-
la. Omistajana valtio vaikuttaa 
työpaikkojen säilymiseen, jos 

on poliittista tahtoa. Aina sitä ei 
tunnu olevan, kuten valtionyh-
tiöiden toiminnasta vastaavan 
kokoomuslaisen ministeri Jyri 
Häkämiehen toiminta osoittaa. 

•
Tavoitteena teollisuustyöpaik-
kojen luomisessa on oltava työl-
lisyyden ja hyvinvoinnin lisäämi-
nen, ympäristön suojelu sekä ta-
sapainoinen alueellinen kehitys. 
Vasemmiston punavihreässä 
linjassa nämä tukevat toisiaan 
luontevasti, eikä työtä ja ympä-
ristöä tai taloutta ja aluekehitys-
tä aseteta vastakkain.

•
Yritystukia ei haluta lopet-
taa, vaan kohdentaa uudel-
leen. Yritystukien avulla on 
luotava uusia työpaikkoja.  
Suomeen ei ole syntynyt tar-
peeksi työllistäviä investointeja 
huolimatta ennennäkemättö-
mästä talouskasvusta. Yritysten 
ennätykselliset voitot on otettu 
matalan verotuksen pääomatu-
loina pois yrityksistä. Investoin-
nit suunnattu ulkomaille. Pää-
omaverot tulee pistää samalle 

viivalle palkkatulojen verotuk-
sen kanssa.

•
Teollisuustyöpaikkojen synty-
minen ja entisten säilyttäminen 
on sidoksissa myös kansainväli-
seen ilmastopolitiikkaan. Pääs-
tötavoitteet muuttavat teolli-
suuden kustannusrakennetta 
ja heikentävät paljon energiaa 
kuluttavien teollisuuslaitosten 
kilpailukykyä.

•
Teollisuuden menestyksen ehto 
on ekotehokkuus. Suomen inf-
rastruktuurin ja koulutusjärjes-
telmän korkea taso tarjoavat 
hyvät edellytykset teollisuuden 
monipuoliseen uudistumiseen 
ekotehokkuuden ja ekologisem-
man kulutuksen vaatimusten 
mukaisesti. Uusia työpaikkoja 
on luotava myös uusiutuvan 
energiatuotannon piiriin.

 

sirpa puhakka

vaseMMistoliiton puoluesihteeri 

ja helsingin 

kaupunginvaltuutettu.

Valtion tuettava 
teollisuustyöpaikkojen 
luomista

– Työelämän muutos myös me-
talliteollisuudessa on kohdan-
nut työvoiman kilpailutuksen, 
johon ay-liike ei ole pystynyt 
vastaamaan torsoksi jääneen 
tilaajavastuulain takia.

Näin toteaa Stx:n Helsingin 
telakalla työskentelevä Mikko 
Mielonen.

Hän korostaa, ettei myös-
kään valvontaa harmaan työ-
voiman kitkemiseksi ole halut-
tu rakentaa, koska yhdenkään 
oikeistopuolueen riveissä ei ole 
siihen todellista halua.

Mielonen on telakan entinen 
pääluottamusmies ja on seuran-
nut työelämän muutosta varsin 
läheltä ja tarkasti. Hän korostaa, 
että vaikka esimerkiksi telakoil-
la pystyttiin luomaan jopa esi-
merkilliset alihankkijoiden hen-
kilö- ja yritystietorekisterit, ei 
siitäkään huolimatta ulkomais-
ten lähetettyjen työntekijöiden 
todellisia palkkoja saada esiin. 
– Tiedot pystytään piilottamaan 
monella tapaa. Työntekijät eivät 
uskalla, eikä kaikki haluakaan 
kertoa palkkojaan suomalaisille 
viranomaisille ja työpaikkojen 
luottamusmiehille.

Halpatyövoimaa 
tarjolla runsaasti

Mielonen toteaa, että viran-
omaiset saavat ilmoituksia 
harmaan työvoiman polku-
myynnistä useimmin kilpai-
levien yritysten “isänniltä”, 
kuin että ulkomaiset työnteki-
jät tulisivat sitä todistamaan. 
Useimmat oikeusprosessit ali-
palkkaa maksavia työnantajia 
vastaan ovat kuitenkin kuivu-
neet todisteiden puutteeseen.

– Työntekijöiden on vaikea 
todisteita hankkia, sillä työn-

antajat voivat näyttää paperilla 
mitä tahansa, sanoo Mielonen.

Vaikka suomalaisen työn 
hinta ei ole viime vuosina nous-
sut, niin polkuhinnoittelun an-
siosta halpatyövoimayritykset 
valtaavat markkinoita.

– Työvoimaa ulkomailta 
hankkivat yritykset taas pärjää-
vät tässä kilpailussa parhaiten, 
koska ammattitaitoista työvoi-
maa on ulkomailta tällä hetkellä 
tarjolla runsaasti. Tämä johtuu 
sielläkin olevasta talouslamasta 
esimerkiksi Virossa, Latviassa, 
Liettuassa...

Mielonen korostaa, että so-
pimusjärjestelmällä on vaikea 
vastata tähän niin sanottuun 
vapaaseen kilpailuun, koska EU-
lakien myötä työvoiman liikku-
vuutta ei saa rajoittaa.

Mitä on tehtävissä?

Mikko Mielonen painottaa, että 
jos mitään ei tehdä, niin ollaan 
loputtomassa suossa.

– Aina tulee toinen toistaan 
halvempia työntekijöitä kilpai-
lemaan vallitsevista työmark-
kinoista. Tämä tilanne vaatisi 
maahan sellaisen hallituksen, 
joka ottaisi asian vakavasti ja 
puolustaisi suomalaista työtä ja 
työntekijöitä.

Hän korostaa, että pitäisi 
elvyttää myös se alkuperäinen 
solidaarisuusaate, jossa työ-
läiset globaalissa maailmassa 
puolustaisivat toisiaan yli valta-
kuntien rajojen paremman pal-
kan ja kunnollisten työehtojen 
puolesta.

Kehityksen suunta riippuu 
Mikko Mielosen mielestä siitä, 
miten vasemmistolainen am-
mattiyhdistysliike ja vasemmis-
topuolueet yleensä pärjäävät 

Suomalaista työtä ja 
työntekijää on puolustettava

Mikko Mielonen:

Mikko Mielosella on todella laaja 
kokemus luottamustehtävistä. 
Hän oli useita vuosia Helsingin 
Hietalahden telakan pääluotta-
musmiehenä. Hän toimi myös 
pitkään ammattiosaston pu-
heenjohtajana sekä Metalliliiton 
liittovaltuuston jäsenenä.

Hän pitää juuri telakan luot-
tamustehtävissä toimimista 
omana poliittisena koulunaan.

– Siellä on joutunut teke-

Mielosella monipuolinen kokemus
misiin monien eri tekijöiden 
kanssa, neuvottelemaan työn-
antajapuolen kanssa. Siellä oli 
vahva perinne työntekijöiden 
oikeuksien puolustamisessa, 
mutta kriisitilanteessa pystyttiin 
rakentamaan myös sellaista yh-
teistoimintaa, mikä ei ole ollut 
ay-liikkeelle kovin perinteistä.

Nykyisin Mikko Mielonen on 
Vantaan kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja.

poliittisessa taistelussa oikeis-
toa vastaan.

– Eduskuntavaalit ovat täs-

säkin suhteessa erittäin tärkeät. 
Uuteen eduskuntaan on saatava 
sellaiset voimasuhteet, että läh-

detään kaikin voimin puolusta-
maan suomalaista työtä.

Hän on 1. varavaltuutettu 
Vantaan kaupunginvaltuustossa. 
Hänellä on myös useita muita 
luottamustehtäviä Vantaalla.

– Vantaalla on tehty todella 
innostuneesti vaalityötä, Mielo-
nen kertoo.

– Siellä on jalkauduttu vaali-
työhön. Ollaan oltu toreilla ja au-
kioilla teltan kanssa ja tehdään 
muun muassa vaalilehti. 

Puoluesihteeri Sirpa Puhakka linjaa kirjoituksessaan Vasem-
mistoliiton näkemyksiä teollisten työpaikkojen luomiseksi.

Mikko Mielonen on ollut telakalla monenlaisissa luottamustehtävissä. Nykyisin hän on mukana 
myös Vantaan kunnallispolitiikassa, muun muassa Vasemmistoliiton Vantaan kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana ja 1. varavaltuutettuna.
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Vasemmisto on ollut edus-
kunnassa sekä absoluut-
tisesti että suhteellises-

ti duunarimyönteisin puolue. 
Olemme tehneet lakialoitteita, 
kirjallisia kysymyksiä ja pitäneet 
puheenvuoroja kaikkein eniten 
tavallisten työssäkäyvien puo-
lesta. Ja niin sen aidolla työvä-
enpuolueella pitääkin olla.

Me Vasemmistossa olemme 
joutuneet liian usein yksin puo-
lustamaan tavallisten suoma-
laisten työntekijöiden oikeuksia 
hallituksen kovia esityksiä vas-
taan. Voimansa tunnossa ollut 
oikeistohallitus on ylimielisesti 
jatkanut suurituloisimpien etu-
jen ajamista muiden kustan-
nuksella. Veronkevennykset on 
keskitetty suurituloisimmille ja 
pääomatuloja on suosittu suh-
teessa palkkatuloja saaviin.

On täysin käsittämätöntä, 
ettei hallitus ole ottanut kuule-
viin korviinsa meidän esityksi-
ämme laajamittaisen harmaan 
talouden kitkemiseksi. Rikolli-
nen yritystoiminta on tullut kal-
liiksi niin rehellisille yrittäjille, 
työttömiksi jääville, kuin valtiolle 
ja kunnillekin, jotka ovat menet-
täneet joka vuosi miljardien ve-
rotulot.

Työelämää rotan lailla syö-
vän harmaan talouden lisäksi 
työelämään on kasautunut mui-
takin ongelmia. Vuokra- ja pät-
kätöiden lisääntyminen ja palk-
kakehitys ovat johtaneet työtä 
tekevien köyhyyden määrän ra-
juun kasvuun. Jo yli kymmenes 
toimeentulotuen saajista käy 
töissä. Varmuus oman työpai-
kan tulevaisuudesta on nykyään 
harvojen etuoikeus.

Vasemmisto lähtee vaa-
leihin kolmella kärjel-
lä, joista ensimmäinen 

vaatii turvallista työelämää ja 
kunnollisia palkkoja. Haluamme 
pitää tiukasti kiinni yleissitovis-
ta työehtosopimuksista ja niitä 
tukemaan säätää indeksiin sido-
tun 10 euron vähimmäispalkan. 
Tärkeänä osana inhimillistä työ-
elämää on mahdollisuus päästä 
terveenä eläkkeelle. Emme hy-
väksy työeläkkeen alarajan nos-
tamista 63 vuodesta.

Toisena kärkenä haluamme 
luoda yhtenäisen 750 euron pe-
rusturvan työttömille, pienimpiä 
eläkkeitä ja erilaisia päivärahoja 
saaville nykyisen byrokraatti-
sen tukiviidakon tilalle. Vihrei-
den vaatimaa ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan leikkaamista 
emme hyväksy.

Kolmantena haluamme kai-
kille laadukkaat opetus-, ter-

veys- ja vanhuspalvelut. Hyvin-
vointi ei voi olla kiinni lompakon 
paksuudesta, vaan hyvinvointi-

palvelut kuuluu rahoittaa vero-
varoin. Meidän veromallillamme 
kurotaan umpeen oikeistohalli-

Tehdään yhdessä työtä

tuksen luoma ns. ”kestävyysva-
je” ja rahaa jää vielä palveluiden 
ja perusturvan parantamiseen.

Olennaista on verottaa pää-
omatuloja maksukyvyn mukaan 
kuten palkkatulojakin, ja poistaa 
mahdollisuus nostaa osinkotulo-
ja kokonaan ilman veroa. Emme 
hyväksy oikeiston ja vihreiden 
esittämiä arvonlisäverojen ko-
rotuksia. Ne kiihdyttäisivät hin-
tojen nousua, jolloin maksajiksi 
joutuisivat etenkin pieni- ja kes-
kituloiset tavalliset työssäkäy-
vät, eläkeläiset, työttömät ja 
opiskelijat.

Oikeudenmukaisen vero-
tuksen lisäksi tulevaisuuden 
kannalta on oleellista vähentää 
työttömyyttä. Juuri julkistetus-
sa teollisuuspoliittisessa oh-
jelmassamme kerrotaan, millä 
keinoin Vasemmisto haluaa 
luoda 40 000 uutta teollisuuden 
työpaikkaa tällä vuosituhannella 
menetettyjen tilalle.

Kuukauden päästä puo-
lueet neuvottelevat 
seuraavan hallituksen 

kokoonpanosta ja ohjelmasta. 
Näyttää siltä, että kokoomus ja 
keskusta haluaisivat jatkaa val-
lassa, ehkä vaihtamalla vihreät 
perussuomalaisiin. Perussuo-
malaiset haluavat esiintyä uute-
na muutosvoimana, mutta vaa-
lien jälkeen siitä voi kuoriutua 
porvarihallituksen takuupuolue.

Perussuomalaiset ovat niin 
eripurainen joukko, ettei heidän 
varaansa uskalleta jättää hal-
lituksen enemmistöä. Hallitus-
neuvotteluista tuleekin toden-
näköisesti vaikeat.

Koska kaksi suurta puoluetta 
ei todennäköisesti riitä lähelle-
kään enemmistöä eduskunnas-
sa, tulee Vasemmiston paino-
arvo kasvamaan. Lähes puolet 
äänestäjistä ei vielä ole päät-
tänyt kantaansa, joten hyvällä 
tuloksella on mahdollista saada 
aikaan todellinen suunnanmuu-
tos vasempaan.

Vasemmiston on vahvistut-
tava vaaleissa, jotta voimme 
torjua porvareiden hyökkäykset 
ay-liikettä ja tavallisia duunarei-
ta vastaan.

On tärkeää, että työpaikoilla 
puhutaan siitä, kuinka tärkeät 
vaalit on edessä. Vaalien alla 
työväenpuolueita nousee kuin 
sieniä sateella. Mutta kun kova 
paikka on edessä, voi luottaa 
vain aitoihin työväenpuolueisiin.

Tarvitsemme tukenne. Teh-
dään yhdessä työtä. Työtä jolla 
saavutamme vaalivoiton ja pa-
remman yhteiskunnan.

paavo arhinMäki

vaseMMistoliiton puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki korostaa, että Vasemmistoliitto on ollut eduskunnassa ehdottomasti duunari-
myönteisin puolue. Se on aito työväenpuolue ja tarvitsee vaaleissa työväestön tukea, jota voisi 
paremmin toteuttaa tavoitteitaan.


