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Kansikuva 

Viime vuoden toimintaa

Rautakouran tämän numeron 
kansikuva on varsin kesäinen. 
Siitä voi kollaasinomaisesti 

löytää kuvia tapahtumistamme viime 
vuodelta ja ehkä kauempaakin. Vuoden 
alusta alkanut kokoustoimintamme 
pyöri läpi kevätkauden joka toisena 
keskiviikkona. Veteraaniosastomme 
kokoontui joka kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina.

 Maaliskuulla järjestimme Kansainvä-
lisen toiminnan kurssin Keurusselällä. 
Opettajina olivat KV-osaston päällikkö 
Jari Hakkarainen ja KV-edunvalvonnan 
asiantuntija Arto Helenius Teollisuus-
liitosta. Osallistujia oli myös Vaaja-
kosken, Tikkakosken ja Vihtavuoren 
osastoista.
Maaliskuussa saimme Työtuomioistui-
mesta 9000 euron sakot työtaistelutoi-
menpiteestä.
Huhtikuuta leimasi Rautakouran teko. 
Lehti ilmestyi 27.4 ja se painettiin 
Lahdessa ESA:n lehtipainossa. Painos-
määrä 2500 kpl.

Myöskin Huhtikuussa KV-jaostomme 
vieraili Saksan Berliinissä tutustumassa 
veljesliitto IG-Metalliin ja Keskus-
järjestö DGB:n. Suuruusluokkana voi 
mainita, että IG-Metallissa on n. 2.3 
miljoonaa jäsentä.
Kevätkokous järjestettiin 18.4
Kesällä 7.7 järjestettiin jäsenistön kesä-
loman avaus risteily Keurusselän vesil-

lä ja lomahotellissa. Tilaisuuteen kuului 
myös keskustelutilaisuus. Porukkaa oli 
liikkeellä toista sataa ja kuljetus Keu-
ruulle järjestettiin busseilla. 

Lokakuussa 3.10. Rautpohjan tehdas 
osallistui Teollisuusliiton järjestämään 
poliittiseen lakkoon Sipilän hallituksen 
irtisanomissuojan heikennys esityksiä 
vastaan. Lakkovahteja oli parisenkym-
mentä ja heille järjestettiin koulutus-
painotteinen saunailta ammattiosaston 
omalla saunalla.

Syyspuolella järjestettiin normaalin 
kokoustoiminnan ja sääntömääräisen 
syyskokouksen lisäksi Komasin työ-
huonekunnan kurssi. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja Leinonen valittiin 
ammattiyhdistysliikkeen kansainväli-
sen yhteistyön kurssille, jossa on 100 
tuntia lähiopetusta+ väli- ja lopputyöt.
Joulukuussa sitten oli vuorossa Nuo-
risojaoston ja Hallituksen pikkujoulut. 

Niin kuin huomaatte ammattiosaston 
puitteissa on paljon monenlaista toi-
mintaa ja koulutusta, johon tarvitaan 
aktiivisia jäseniä. Kohottaudupa si-
näkin sieltä sohvan uumenista ja ota 
vaikka luottamusmiestä hihasta kiinni  
sekä ilmoittaudu toimintaan mukaan!

SIPILÄN PORVARIHALLITUS PAKENI HALLI-
TUSVASTUUSTA HÄNTÄ KOIPIEN VÄLISSÄ

Porvarihallituksen sotesoppa 
kiehahti keittolevylle, mikä oli jo 
kokkien osaamisen valossa odo-

tettavaa ja todennäköistä. Yllätyksenä 
tuli kuitenkin hallituksen ero viime 
metreillä ennen eduskuntavaaleja.

Perusteluna oli Sipilän tulos tai ulos 
hokema, jossa hän määritteli itsensä 
periaatteen mieheksi, joka tekee mitä 
lupaa. Äkistään tulee mieleen Sipilän 
vaalimainos ennen edellisiä eduskun-
tavaaleja, jossa hän seisoi pipo päässä 
ja pyhäkoulupojan hymy naamalla, 
pidellen kädessään kylttiä, jossa luki: 
ME EMME LEIKKAA KOULUTUK-
SESTA! Yli 900 miljoonan koulutus-
leikkausten jälkeen voi todeta, että 
todellakin, erittäin periaatteen mies.

Paitsi luokkayhteiskunnan rakentajana 
Sipilän hallitus on” kunnostautunut” 
myös palkansaajaliikkeen innokkaana 
kyykyttäjänä. Kiky-kiristyksen lisäksi 
hallitus ajoi viime syksynä yhteis-
kuntamme lähes sekasortoiseen tilaan 
ajamalla jääräpäisesti irtisanomissuo-
jan heikennystä pienissä yrityksissä. 
Tämä aiheutti vastatoimia ay-liikkeen 
toimesta ja oli vähällä, etteivät lakot 
laajentuneet koko valtakuntaan.

Nyt sitten toimituspääministeri mai-
nostaa vaalikentillä, että kepu lähtee 
”puhtaalta pöydältä” vaalikamppailuun 
uuden sote-esityksensä kanssa. Kuin 
pyhäkoulupojat. Uskokoon ken pystyy! 
NYT ON MUUTOKSEN AIKA. 

Puheenjohtaja
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Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 ratkaistaan, minkälainen Suomi palkansaajan näkökulmasta 
rakentuu seuraavalla vaalikaudella. Haluammeko hallituksen, joka käskyttää ja kiristää 
neuvottelun ja sopimisen sijaan? Jatkuuko markkinauskoinen uusliberalismi, jossa niin 
nuoret kuin vanhuksetkin ovat vain markkinoiden kauppatavaraa? Jatkuvatko porvari-
hallituksen ”saavutukset”entisen laisena vai laitammeko me niille stopin? Alla olevassa lis-
tauksessa näet Sipilän saavutuksia 2015-2019:

 ◊  Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan
 ◊  Vuorotteluvapaan ehtoja kiristetään
 ◊  Vanhempainvapaan päivärahoja leikataan
 ◊  Sairausajan vuosilomaa leikataan palauttamalla siihen omavastuupäivät
 ◊  Vuosiloman kertymistä vähennetään äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta 
 ◊  Ansiosidonnaisen kestoa leikataan 100 päivällä 
 ◊  Kiky leikkaa julkisen sektorin lomarahoja 30 %
 ◊  Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla
 ◊  Työsuhdeturvaa heikennetään (mm. koeaikaa pidennetään, takaisinottovelvollisuutta  
             lyhennetään ja pitkäaikaistyöttömän määräaikaisuuksia helpotetaan)
 ◊  Aikuiskoulutustuen kestoa lyhennetään (19 kk -> 15 kk) ja perusosaa leikataan 15 %
 ◊  Ammatillisen koulutuksen määrärahoja leikataan 190 miljoonaa euroa
 ◊  Työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa lyhennetään 100 päivällä
 ◊  Lähes kaikkia Kelan etuuksia leikataan (mm. lapsilisää, äitiys-, isyys- ja vanhempain-
             päivärahaa, peruspäivärahaa ja kansaneläkettä)
 ◊  Yleisen asumistuen perusomavastuuta suurennetaan
 ◊  Opiskelijoiden opintorahan osuutta pienennetään ja lainaosuutta kasvatetaan
 ◊  Palkkatuella tehdystä työstä kertyvää työssäoloehtoa kiristetään 
 ◊  Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa 
 ◊  Irtisanomissuojan heikentäminen pienille yrityksille
 ◊  Aktiivimalli 2 suunnitteilla

Arvoisa ammattiosastomme jäsen, voit vaikuttaa vain äänestämällä! Käytä siis äänioikeut-
tasi eduskuntavaaleissa Sunnuntaina 14.4.2019.

Tämä yhteiskunta on myös meidän!
     Ammattiosaston jäsen, nyt on muutoksen aika.



4   RautaKOuRa 74 

Huolellisuusvelvoite ihmisis-
tä- #Ykkösketjuun-hanke

Teollisuusliiton tehtävänä on val-
voa työntekijöiden edunvalvonnan 
turvaamista ja parantamista. Tämän 
yhtenä ulottuvuutena on tukea vel-

voittavan lainsäädännön aikaansaamista ihmis-
oikeuksien toteutumisesta.

EU:n useissa jäsenmaissa on menossa hank-
keita, tavoitteena muodostaa uutta kansallista 
yritysvastuu-lainsäädäntöä, jolla pyritään 
vaikuttamaan yritysten velvoitteisiin huolehtia 
toimiensa vaikutuksista ihmisiin.

Itse näen, että tämän kaltainen velvoite yrityk-
sille olisi selkeä harppaus eteenpäin siinä, ettei 
meille enää voitaisi tuoda hikipajoissa lapsi 
tai pakkotyönä tehtyjä halpatuotteita ja että ul-
komaisellakin työntekijällä olisi mahdollisuus 
saada oikeudenmukainen ja elämiseen riittävä 
ansio työstään. 

Pitkällä tähtäimellä tällä olisi myös vaikutusta 
meidän kykyymme turvata teollisuuden työ-
paikkoja suomessa ja Euroopassa. 

Yritystoiminnan vinkkelistä Euroop-
pa on maailmanpoliittisesti jatkuvassa 
paineessa etenkin Aasian kuin USA:n 
markkinakäyttäytymisen muutoksista 
johtuen. Olemme sidottuja markkina-
talouteen, mutta yhä useammat tahot 
näkevät, että halpatuontia tulee rajoit-
taa ja siten tukea eurooppalaista työtä 
ja yrityksiä. 

Kun tuontirajoituksia ei voi kaup-
pasopimuksista johtuen tehdä, niin 
seuraavaksi tehokkainta on tiukentaa 
laatu- ja tuoteturvallisuusmääräyksiä. 

Näin epäreilulta kilpailua voidaan edes joten-
kin ehkäistä.

#Ykkösketjuun-hanke on hyvä esimerkki 
siitä, miten yhteisesti toimien pyritään ja voi-
daan vaikuttaa.

Finnwatch, koordinoi kansalaisjärjestöjen, 
ay-liikkeen ja yritysten yhteistä kampanjaa, 
jolla pyritään vaikuttamaan eduskuntavaali eh-
dokkaisiin ja puolueisiin, jotta vaalien jälkei-
sissä hallitusneuvotteluissa otetaan huomioon 
ja hallitusohjelman osaksi, edellä mainittu 
huolellisuusvelvoitelain valmistelu. 

Laki velvoittaisi yritykset selvittämään ih-
misoikeusvaikutuksensa sekä välttämään ja 
vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuk-
sia. Laki yritysten ihmisoikeusvastuusta 
noudattaisi YK:n yritystoimintaa ja ih-
misoikeuksia koskevia periaatteita, joihin 
Suomi on jo valtiona sitoutunut, eli sinällään 
nämä velvoitteet ovat jo olemassa yleisesti 
tunnustettuna. 

Jotta laille saataisiin riittävän uskottava pohja, 
on sille myös asetettava riittävän vahva nou-
dattamisen velvoite oikein mitoitetuilla sankti-
oilla, lakia rikkoviin yrityksiin kohdistuen.

Vastaavan kaltainen lainsäädäntö on jo voi-
massa Ranskassa. Sveitsissä ja Hollannissa 
lainsäädäntöprosessit ovat parhaillaan menos-
sa. Luonnollisesti tavoitteena on myös, että 
laki tulisi osaksi EU lainsäädäntöä sekä lopulta 
myös globaaliksi säätelyksi.

Kampanjalla ei edes kuvitella poistettavan 
kaikkia ihmisoikeusloukkauksia maailmasta, 
mutta sillä edesautetaan, että yritykset pystyi-
sivät hahmottamaan ja hallitsemaan toimin-
taansa liittyvät ihmisoikeusriskit. Huolellisuus-
velvoitteella tavoitellaan riskien tunnistamista, 
niiden vähentämistä sekä korjaavien toimenpi-
teiden aikaansaamista. 

Kampanjakoalitiossa on mukana tätä kirjoi-
tettaessa yli 130 yhteisöä, puolueista mukaan 
ovat lähteneet SDP, RKP, Vasemmistoliitto ja 
Vihreät. 
Kansanedustajaehdokkaista 364 on sitoutu-
nut ajamaan lain säätämistä, eli mukana on 
huomattava joukko tukijoita, oletko sinä jo 
sitoutunut? 
Kampanjaan voit tutustua ja allekirjoittaa 
vetoomuksen oheisen linkin kautta. https://yk-
kosketjuun.fi/

Jari Hakkarainen
Kansainvälisen toiminnan päällikkö
Teollisuusliitto 

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalvelukseen, äitiyslomalle, hoitova-
paalle, eläkkeelle, taikka saat kelan päivärahaa sairauden tai työttömyy-
den vuoksi.
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun 
tai ammattiosaston jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuute-
tulle tai ammattiosaston jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet.
Vain sillä estät sen, ettet joudu Teollisuusliiton ”rästilistalle”, eikä 
jäsenyytesi pääty vapaan aikana vaan olet silloin vapautettu jäsenmak-
suista.
Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietojasi Teollisuusliiton säh-

köisessä asioinnissa, kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuksil-
lasi.
 
Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevankatu 4 Jyväskylä keskiviik-
koisin klo 14.30 – 16.00
Soittaa voi myös muina aikoina p. 0400-448741, sähköposti raninenan-
tero(at)gmail.com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja

Valmetin metallityöväen ammattiosasto 74:n jäsen
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Onko Valmetin koko henkilöstön palkit-
seminen tasa-arvoista? Osakepohjaiset 
kannustinjärjestelmät ovat osa johdon 

palkitsemis – ja sitouttamisjärjestelmää. Li-
säksi meillä on global-bonus plan ja special 
– reward palkkiot käytössä. Spotreward on 
tarkoitettu työntekijöille, jotka eivät kuulu 
muihin bonusjärjestelmiin. Sillä voidaan palki-
ta huippusuorituksen tehnyttä työntekijää, 3:n, 
5:n ja 10 :n päivän palkkaa vastaavalla sum-
malla. Nykyään koetaan, että omalla työpa-
noksella ei ole enää merkitystä. Jonkin verran 
voidaan itse edes vaikuttaa spotin saamiseen, 
on kouluttaa tulevia voimavaroja Valmetille.

Monissa yrityksissä Suomessa ja maailmalla 
on trendinä palkita koko henkilöstöään omilla 
osakkeilla. Saksan autoteollisuudessa on jo 
vuosia maksettu mittavia bonuksia työnte-
kijöille, jopa 8000€ vuodessa. Kannustimia 
tarvitaan kaikissa henkilöstöryhmissä tasapuo-
lisesti. Olisiko se parempaa sitouttamista, jos 
työntekijä voisi omalla panoksellaan olla vai-
kuttamassa oman osakkeen arvoonsa? Valmet 

tarvitsee osaajia ja tuloksentekijöitä jatkos-
sakin, ja palkitsemisen kuuluisi kehittyä, kun 
yritys menestyy.  

Valmetissa on ollut vuoden ajan perustettuna 
palkitsemistyöryhmä. Siinä kokoonpanossa on 
ollut mukana Valmetin johto, sekä henkilöstö-
ryhmien edustajat. Kovin laihoja ovat tulokset 
olleet sen tiimoilta. Mitään konkreettista ei ole 
näköpiirissä, jos toteamus on se, että kaikki 
eivät bonusta ansaitse. Kollektiivinen palkitse-
mistapa koko henkilöstölle, ei kuulemma ole 
oikeudenmukainen. Koko henkilöstöhän on se 
meidän voimavara ja sekin kuuluisi pitää tyy-
tyväisenä. Ylimmän johdon käsissä ja ohjauk-
sessa on jopa pienet TES-korotukset, kun niis-
tä ei saatu paikallisesti kompromissia aikaan. 

Lähes kolme vuosikymmentä sitten Valmetis-
sa oli reiluutta ja paljon puhuttua kolmikan-
ta-ajattelua. Henkilöstörahasto perustettiin ja 
sinne virtasi kohtuullisesti bonuksia rahaston 
tilille. Silloin myös investoitiin laitteisiin ja 

ajateltiin tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. 
Henkilöstön vaihtuvuus oli lähes olematon-
ta, ja oli kunnia asia työskennellä Valmetilla. 
Henki oli hyvä ja meillä oli hyvät Valmetin 
tukemat erimuotoiset harrastusmahdollisuudet. 
Mieli pidettiin vireänä ja joukkuepeli kulki. 

Tuntumani on, että meillä olisi enemmänkin 
potentiaalia, palkitsemisen parantamisella 
saataisiin lisää motivaatiota. Henkilöstön vaih-
tuvuus on Valmetissakin muuttunut menneistä 
vuosista, ja hyvät yksilöt siirtyvät muualle. 

Työntekijöistä tuntuu siltä, että meidät on 
unohdettu.  Valmet voisi olla kultakaivos, se 
vaatii tosin huippuvalmentajaa. 

    
Valmet Rautpohjan pääluottamusmies 

Tuomo Leinonen 

  

PALKITSEMINEN VALMETISSA

Servicen telasentajat Seppo Mäkinen ja Juha Puttonen odottavat myös jon-
kinlaista palkitsemista Valmetin henkilöstölle.

AKTIIVIMALLI -VAI FIKTIIVI?

Aktiivimalli on siis sitä, että työttömän 
työnhakijan on 65 työttömyysetuuden 

maksupäivän ( noin kolme kuukautta ) tar-
kastelujakson aikana täytettävä niin sanottu 
aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan 
täysmääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraa-
vat 65 maksupäivää.
Mikäli työttömyysetuus ei täyty, niin työttö-
myysetuus pienenee seuraavan tarkastelujak-
son ajaksi 4,65 %.
Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää 
kuukaudessa.
Työttömyysetuus säilyy ennallaan, kun työtön 
työnhakija on töissä 18 tuntia TES: n mukai-
sella palkalla tarkastelujakson aikana.
Yritystoiminnassa ansaittava yhteensä vähin-
tään 23% yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta 
kuukausiansiosta.
Oltava viisi päivää TE-toimiston työllistämistä 
edistävässä palvelussa.

Aktiivisuusedellytys täytyy joko tekemällä 
töitä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin 
palveluihin, ei sekä että.
Aktiivimalli ei koske työnhakijaa joka saa 
työkyvyttömyyden tai vamman perusteella 
myönnettyä etuutta.
Tai on omais-tai perhehoitaja.
Tai on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja 
odottaa päätöstä.
Seuranta on alkanut 1.1. 2018
Kela ja Työttömyyskassat seuraa aktiivisuutta. 
Ei TE-toimisto.
Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan 
omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan oma-
ehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, 
työhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokei-
lu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoi-
minta. Astuu voimaan 1.4.2019
Sivutoimiset ja lyhytaikaiset opinnot kelpaavat 
myös. Astunut voimaan 31.12.2018

Myös ammattiliittojen ja ammattijärjestöjen 
koulutukset lasketaan aktiivisuudeksi.
Korvaukseton omavastuuaika viisi päi-
vää työttömyyden alussa. Astunut voimaan 
1.1.2018
Mielestäni aktiivimalli on Sipilän hallituksen 
höpö höpö juttuja.
Onko työllisyys noussut aktiivimallin avulla? 
Ei ole !
Noususuhdanteen takia Suomeen on saatu li-
sää työpaikkoja ja se ei ole Sipilän hallituksen 
ansiota.
Pätkätyöläiset on lisääntynyt Suomessa.

Jari Pöysti
Hallituksen jäsen
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Mediassa on esiintynyt mielipi-
teitä, joiden mukaan ay.liikkeen 
pitäisi tehdä jotain etenevälle 
ilmaston lämpiämiselle. Tärkeä 

asia ja kaikkia koskettava, mutta onkohan 
viestin osoitteen ykkösprioriteetti nyt ihan 
oikea?

Ammattiyhdistysliikkeen perus tarkoitus on 
nähdäkseni edelleenkin toimia vastavoimana 
työnantajan mielivaltaa vastaan kehittämällä 
työehtoja ja työolosuhteita. Työpaikkojen luot-
tamusmiehet eivät ole mitään ilmastonmuutos 
asiamiehiä.

On sitten tietenkin selvää, että yhteiskuntaa 
koskettavat megatrendit, kuten ilmaston muu-
tos, digitalisaatio ja kaupungistuminen vai-
kuttavat olennaisesti myös ay-liikkeen ja sen 
jäsenistön toimintaympäristöön

Se on kuitenkin takuuvarmaa, että meikäläisen 
rantasaunassa puukiuas lämpiää niin kauan 
kuin peukalo heiluu, tuli sitten savupiipusta 
mikrohiukkasia tai ei. Auton toki voisi vaihtaa 
biokaasulla kulkevaksi, jos sattuisi olemaan 
tarpeeksi rahaa, mutta eihän tänä porvari-
hallituksen aikakautena   ole huudettu kuin 
kapitalistin kilpailukyvystä ja painettu kikyjä 
talkoilla niin kuin torpparit ennen vanhaan 
taksvärkissä.

 Sähköautoilla ei näillä pakkasilla ja väli-
matkoilla tee yhtään mitään. Varsinkin kun 
latausverkosto on aivan lapsenkengissä, 
sähköautojen hinnat pilvissä ja sähköntuotanto 
on edelleen paljolti tuontisähkön varassa. Jo 
ilman sähköautojakin tarvitaan reippaasti uutta 
hiilineutraalia puhdasta ydinvoimaa, jota tulee 
voimaverkostoon tasaisena virtana riippumatta 
siitä, tuuleeko ja onko aurinko pilvessä vai ei.

Vaikka kiertotalous ei kaikkein jyrkimpien 
viherpiiperoiden mielissä juuri kannatusta 
saakaan, se on kuitenkin sellainen realistinen 
toimintamalli, johon myös ay-liike voi jossain 
määrin yhteiskunnallisesti vaikuttaa.

Kiertotalous on lähestymistapa, jossa pyritään 
säilyttämään tuotteiden, materiaalien ja resurs-
sien arvo niin kauan kuin mahdollista. Tästä 

johtuen jätteen määrä minimoituu. 
Kiertotalous kattaa tuotannon koko verkoston 
ja vastuunjaon verkostossa, jolloin eettiset 
kysymykset koskevat sekä tuottajia että ku-
luttajia. Kiertotalouden seurauksena päästöt ja 
jätteiden määrä vähenee sekä resurssitehok-
kuus ja jopa se kilpailukyky paranevat.

Teollisuusliitto ottaa jo nykyisinkin kantaa 
ympäristöpolitiikkaan strategiassaan, jossa 
se ilmoittaa liiton yhtenä tavoitteena olevan 

edistää hyvää työelämää ja kestävää kehitystä 
sekä edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestävien työpaikkojen syntymistä.

 Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää 
laajoja yhteiskunnan rakennemuutoksia, joissa 
kehitetään energiatehokkaita ja ekologisesti 
kestäviä ratkaisuja suunnitelmallisesti ja sys-
temaattisesti. Kuitenkaan ei ole oikeudenmu-
kaista, että sopeuttamisesta aiheutuvan taakan 
joutuvat kantamaan vain vientisektorin työn-
tekijät esim. työttömyyden tai leimaantumisen 
kautta.

Julkisessa keskustelussa on ollut esillä lihan-
syönnin ja- tuotannon jopa kieltäminen tai ai-
nakin raju vähentäminen. Mielestäni suurempi 
ongelma on kuitenkin se, että osalla ihmisistä 
ei ole lihaa eikä muutakaan ruokaa ollenkaan. 
Sellainen ihminen vasta osaisikin nauttia kun-
non pihvistä… Vakavasti ottaen yksi suuri on-
gelma globaalisti on puhtaan veden riittävyys. 
Puuvillan tuotanto vie suuren osan puhtaasta 
vedestä, jota voitaisiin muuten käyttää ruuan 
tuotantoon. Suomessa on kehitetty tekniikkaa, 
jossa metsäteollisuuden tuottamasta sellusta 
voidaan tuottaa puuvillan korvaavaa lankaa. 
Farkut ynnä muut haalarit voisi siis neuloa 
varsin ympäristöystävällisesti. Tällaista ke-
hitystä voi ay-liikekin mielestäni realistisesti 
edistää.
TP

ILMASTON MUUTOS  AY- JÄÄRÄN NÄKÖKULMASTA

Ammattiosaston nuorten perinteiset 
pikkujoulut järjestettiin 8.12. 2018. 
Ohjelmassa oli aluksi keilausta 
Hollywood bowlingissa jonka jäl-

keen siirryttiin ammattiosaston tiloihin. 

Ammattiosaston sihteeri Kari Taivassalo tuli 
kertomaan ammattiosaston toiminnasta sekä 
ajankohtaisista asioista. Muun muassa KI-
KY-sopimuksesta,työeläkemaksujen siirrosta 
työntekijöiden maksettavaksi,sekä aktiivimal-
lista, mikä itselle tuli yllätyksenä. Jos työnte-
kijä lomautetaan, niin 65 päivän yhtäjaksoisen 
lomautuksen jälkeen leikkuri iskee, jos ei ole 
aktiivisesti töitä hakenut.

Nyt eduskuntavaalien kynnyksellä on viimeis-
tään kaikkien, niin nuorten kuin varttuneem-
pien työntekijoiden syytä olla heräillä,koska 
on nähty millaista hallituspuoluiden suhtautu-
minen palkansaajiin on. KIKY:t,työeläkemak-
sujen siirto,aktiivimallit yms. 

Jos sopiva eduskuntavaali ehdokas vielä 
hukassa, suosittelen tutustumaan Vapaiden 
Valtakunta liikkeeseen osoitteessa: www.
vapaidenvaltakunta.fi

Kampanjan käynnistivät nuoret palkansaa-
ja-aktiivit. Sivuilta löytyvät ne eduskuntavaa-
li- ehdokkaat, jotka sitoutuvat palkansaajille 
tärkeisiin asioihin: vapautta sanelupolitiikas-

ta,pakkolaeista,aktiivimallista ja ennenkaikkea 
sopimuskulttuurin aidosta palauttamisesta 
kolmikantaan!

Kutsun kaikki ammattiosaston nuoret (alle 
36-vuotiaat) yhteiseen iltaan 5.4.2019 klo 
17.00 alkaen ammattiosaston tiloihin, jossa 
suunnitellaan tulevalle vuodelle yhteistä teke-
mistä.
Terveisin Jani Matinaho
040-5183467

Ammattiosaston Nuorisojaoston kuulumiset
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Kaukalopallon pelaaminen alkoi 
Ruotsissa 1960 luvulla. Jääpalloili-
jat halusivat treenaamaan tekojäille 
ja jäähalleihin.  Näin se mahdollisti 

ympärivuotisen jääharjoittelun. Suomeen kau-
kalopallo tuli saman vuosikymmenen lopulla. 
1970 luvulla siitä tuli oma urheilulajinsa. 1975 
pelattiin ensimmäinen Suomenmestaruus otte-
lu. Vuonna 1984 pelattiin sitten ensimmäinen 
maaottelu, Suomi vastaan  Ruotsi.

Vuonna 1987 kaksi suomalaista joukkuetta, 
Palokan Pyry ja Hakunilan Riento ottivat 
osaa Yhdysvaltojen Minneapolisissa North 
American Cupiin. Samoihin aikoihin myös 
Neuvostoliitto ja Sveitsi liittyivät kaukalopal-
lon maailmaan. Myös naisten mestaruussarja-
kin alkoi.

Suomessa 2000 luvun alussa kaukalopal-
loliitto hajosi kahteen lajiliittoon, valtion 
tukirahoista riitelyn takia, jolloin Suomen 
kaukalopallo SM-tasolla hiipui sarjoista tur-
nausmuotoiseksi. Myöskin harrastejääkiekko 
vei kaukalopallosta joukkueita pois.
Aloitin Valmetin ammattikoulun 1973. Tal-
vella 1974 tuli Timo Kovanen konehallilta 
kysymään, onko ammattikoulun pojilla halua 
tulla pelaamaan kaukalopalloa tehtaan miesten 

kanssa. Siitä alkoi minun kaukalopallourani. 
Laji kasvoi myös Jyväskylässä. Jyväskylässä 
järjestettiin kaukalopallon yö turnaus Hippok-
sen tekojäällä, joka myöhemmin siirtyi jäähal-
liin sen valmistuttua.

1970 luvun lopulla alkoivat kaupungin puulaa-
kisarjat pyörimään, oli harrastelohko, työpaik-
kalohko ja ikämiesten lohko.
Järjestettiin koko suomen Valmetin tehtaitten 
väliset talvikisat, jossa kaukalopallo oli lajina 
mukana.

Alettiin pelata myös Jyväskylän Valmetin 
osastojen välisiä kaukalopallo turnauksia. 
Niistä muodostui kiihkeitä kamppailuja kau-
kalossa. Turnauksia pelattiin 2013 vuoteen 
saakka.

Tänä kautena 2018 - 2019 on Jyväskylässä 
abe-cup, kolmen eri viikonlopun turnaus, sekä 
valtionfirmojen turnaus, joka pelattiin neljällä 
joukkueella.

Maaliskuun 23 - 24 päivinä Jyväskylän Buugi 
Areenalla järjestettiin ikämiesten SM-kisat 
jossa joukkueemme  KÖHNIÖ UNITED osal-
listui 60 ja 65 vuotiaitten sarjoihin.
Tasaisessa väännöissä jäimme maalierolla 

semifinaalipeleistä ulos. Jatkan kaukalopalloa 
niin kauan kun osun liikkuvaan palloon.
Vanha valmetin porukan vuoro on sunnuntai-
sin klo 20,25 harkkahallissa, sekä eläkeläisten 
vuoro harkkahallissa tiistaisin klo 11.00.
Saa tulla mukaan, puristamatta mailaa liikaa. 

                                             t. Pekka Suuronen

Metallimiehen urheiluharrastus ammattikoulusta- eläkkeelle
 ja jatkuu hautaan asti.

Ammattiosastomme pitkäaikainen taloudenhoita-
jaTuomo Liukkunen nukkui pois keskuudestam-
me 10.2 2019.

 Tuomo syntyi Uuraisilla vuonna 1972. Hän menetti 
vanhempansa  nuorena ja joutui 
tulemaan jo varhain toimeen omil-
laan, koska vanhempien tukiverk-
koa ei ollut. 90-luvulla Tuomo oli 
töissä eteläsuomessa eri firmoissa, 
mm. Urepolilla, kunnes sai työtar-
jouksen Keski-Suomesta.

 Tuomo sai vakituisen työpaikan 
Tikka-Putkelta, jonka Komas 
oy myöhemmin osti. Tälle tielle 
Tuomo jäi. Hänestä tuli Komasin 
pääluottamusmies ja ammattiosas-
tokin vaihtui Tikkakosken 34:stä 
Valmetin metallityöväen ammat-
tiosasto 74:n. Tuomo oli kauppa-

koulun käyneenä miehenä ollut taloudenhoitajana jo 
Tikkakosken osastossa ja hänet valittiin nopeasti Metalli 
74:n talousasioiden vastaavaksi.

Tuomo toimi monissa luottamustehtävissä mm. am-
mattiosaston taloudenhoitajana, SDP:n paikallisosaston 
puheenjohtajana, lautamiehenä, taloyhtiön isännöitsijä-
nä , SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan jäsenenä ja 
Teollisuusliiton hallinnossa.

Tuomo hankki ay-liikkeessä vahvan koulutuksen ja 
osaamisen, jota hän käytti koko palkansaajaliikkeen 
hyväksi.

 Minulle henkilökohtaisesti puheenjohtajana hän oli 
äärimmäisen luotettava ja lojaali, sekä työteliäs taiste-
lutoveri ja palavasieluinen sosialidemokraatti. Jäämme 
kaikki kaipaamaan Tuomon joviaalia ystävällistä ole-
musta.
Tarmo Pekonen
puheenjohtaja

TUOMO LIUKKUNEN IN MEMORIAM
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Tänäkin keväänä puhutaan paljon 
julkisen talouden tasapainosta. Monet 
keskustelijat haluavat luoda kuvan, 
että on vastuullista leikata julkisia 

menoja ja samalla laskea työn ja omistamisen 
verotusta. Hyvinvointivaltio on tässä tarinas-
sa ongelmien syy, kun taas verojen lasku on 
hyvinvoinnin lähde, sillä se lisää työnteon ja 
riskinoton kannustavuutta. Oman näkemykseni 
mukaan julkisen talouden ongelmien taustalla 
ei ole niinkään hyvinvointivaltio, vaan pikem-
minkin uusliberalistinen ja globaalikapitalisti-
nen politiikka maailmalla ja meillä.

Julkisen sektorin rahoitusmahdollisuudet 
ovat heikenneet merkittävästi. Valtiot joutu-
vat kilpailemaan investoinneista alentamalla 
veroja ja yritystukia lupaamalla. Suomessakin 
yhteisöveroa on verokilpailun myötä joudut-
tu laskemaan. Monet yritykset jättävät nämä 
alemmatkin verot maksamatta laillisen tai 
laittoman verokikkailun avulla. Rikkaimmat 
yksityishenkilöt käyttävät häikäilemättömästi 
hyväkseen verotuksen porsaanreikiä. Euroo-
pan Unionin työvoiman vapaa liikkuvuus on 
toteutettu pääoman etua silmällä pitäen. Tä-
män seurauksena verot ja muut maksut jäävät 
usein maksamatta ja kalliimmat työntekijät 
korvataan halvemmalla usein ulkomaalaisella 
työvoimalla. Tämän kaiken mahdollistaa lain-
säädännön, maiden rajat ylittävän yhteistyön ja 
valvontaresurssien heikko tilanne. Koventunut 
yhteiskunnallinen ilmapiiri ja eriarvoistuminen 

lisäävät syrjäytymistä, jonka seuraukset niele-
vät valtavasti julkisia varoja.

Myös työelämän heikkeneminen luo monia 
uhkia. Jos Suomeenkin luodaan laaja halpatyö-
sektori, mahdollistaisi se joidenkin nykyisten 
työttömien työllistymisen. Ei ole kuitenkaan 
kestävää, jos ihmiset eivät tule palkallaan toi-
meen. Tämä lisäisi työssäkäyville maksettavia 
sosiaalimenoja. Pätkätyöt, nollasopimukset, 
lisääntyvä sanelu työpaikoilla ja yleinen epä-
varmuus vähentävät työssä jaksamista ja sitou-
tumista. Työelämän heikkeneminen hidastaa 
myös tuottavuuden ja talouden kasvua.
    
Tällä hetkellä keskustellaan siitä, onko ta-
loutta parempi ta-
sapainottaa veroja 
kiristämällä vai 
leikkaamalla. Kansa-
laiset eivät kammoksu 
verojen korottamista, 
vaikka harvat veroja 
suoranaisesti rakasta-
vatkaan. Ihmiset ovat 
valmiita maksamaan 
veroja, jos niiden 
vastineeksi saa hyvin 
toimivan hyvinvoin-
tiyhteiskunnan. Suo-
malainen yhteiskunta 
toimii oivallisesti 
sekä ihmisten hyvin-

voinnin että kilpailukyvyn kannalta. 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on osoit-
tanut toimivuutensa. Tällä hetkellä sen ra-
hoitusta vaanivat lukuiset eri uhat ja monet 
ihmettelevätkin jo nyt, kuinka meillä ei enää 
ole rahaa samoihin palveluihin kuin ennen. 
Pelkät veronkorotukset eivät enää riitä, vaikka 
niitäkin tarvitaan. Tulevina vuosina on tehtävä 
voimakkaita toimia, joilla saadaan kitkettyä 
kansainvälistä verokilpailua, verovuotoja, har-
maata taloutta, työttömyyttä, työpahoinvointia 
ja syrjäytymistä.       
 
Timo Eklund
Erikoistutkja Teollisuusliitosta

Julkinen talous kuntoon

Robert Shu-
man kaiversi 
kiveen ensim-
mäistä kertaa 

ajatuksen Euroopan 
unionista 9. toukokuuta 
1950. Yhteisille arvoille 
perustuva yhtenäinen 
Eurooppa on kauan ollut 
monien eurooppalaisten 
unelma. Myös Mikael 
Agricolan aikainen 
Erasmus Rotterdami-
lainen toivoi aikanaan, 
että Euroopan maat 
lopettaisivat riitelyn. 
Poliittinen kinastelu 
toki jatkuu, mutta sodat 
on onnistuttu välttä-
mään. Rotterdamilaisen 
muistoksi on perustettu 

opiskelijavaihto-ohjelma 
Erasmus+, josta on tullut 
EU:n suurimpia hittejä.

Euroopan Unionia 
yhteen liimaavat arvot 
ovat oikeusvaltioperiaa-
te, demokratia, ihmisoi-
keuksien puolustaminen 
sekä jokaisen jäsenvalti-
on hyväksymä perusso-
pimus.

Meillä oli mahdolli-
suus ammattiosaston 
taloudenhoitaja Tuomo 
Leinosen kanssa päästä 
tutustumaan eurooppa-
laiseen päätöksentekoon 
ja ay-liikkeen edunval-
vontaan Brysselissä. 

Tutustuimme mm. Eu-
roopan parlamenttiin, 
joka on ainoa suoraan 
vaaleilla valittu EU:n 
toimielin. Se edustaa 
EU:n 500 miljoonaa 
asukasta. Se jakaa 
EU:n budjettivallan 
ja lainsäädäntövallan 
yhdessä Euroopan uni-
onin neuvoston kanssa. 
Isäntänä meillä oli mm. 
kohta eläköityvä Liisa 
Jaakonsaari, joka on 
tehnyt pitkän ja mah-
tavan poliittisen uran 
sosialidemokraattisena 
poliitikkona.

TP

AJATUS YHTENÄISESTÄ  JA VAPAASTA EUROOPASTA

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari ja Puheenjohtaja 
Liisan järjestämien lounaskutsujen jälkeen.
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UP/Tiina Tenkanen

Vaihtelevasti työtunteja viikossa te-
kevien nollatuntisopimuksella työs-
kentelevien asemaa parannetaan. 
EU-komissio, Euroopan parlament-

ti ja EU-jäsenmaat ovat helmikuussa päässeet 
periaatteelliseen sopuun työolodirektiivistä.

 Direktiiviä sovellettaisiin työntekijöihin, 
jotka työskentelevät keskimäärin kolme tuntia 
viikossa ja 12 tuntia neljässä viikossa. Sovel-
tamisalaan kuuluisivat myös näennäisyrittäjät, 
joita on valtaosa esimerkiksi ruokaläheteistä. 
Niin sanottuja itsensä työllistäviä säädös ei 
koskisi.

 Työnantajan tulisi ilmoittaa nollatuntisopi-
mukseen sitoutuneelle työntekijälleen etukä-
teen työskentelyajat kellonajan tarkkuudella. 
Työntekijälle ei koituisi seurauksia, jos hän 
kieltäytyisi töistä siksi, että työnantaja ei ole 
noudattanut näitä sääntöjä. Työntekijä voisi 
kieltäytyä työstä myös silloin, jos tarjotut työ-
tunnit ovat sovitun työajan, esimerkiksi viras-
totyöajan, ulkopuolella. Jos työnantaja peruu 
tarjoamansa työtunnit liian myöhään, ne pitäisi 
korvata työntekijälle.

 Arvioiden mukaan 200 miljoonaa euroop-
palaista hyötyisi 
työolodirektiivistä. 
Direktiiviesitys on 
hyväksyttävä vielä 
Euroopan parlamen-
tissa ja neuvostossa.

Työsuhteisiin tolk-
kua

Pääsääntöisesti 
direktiivillä halu-
taan estää kokonaan 
nollatuntisopimukset 
EU:n jäsenmaissa, 
jos niiden käyttöön 
ei ole perusteita tai 
niitä käytetään väärin.

 Suomen palkansaajat ovat ajaneet työolo-
direktiiviin työajan vakiintumismallia. Sen 
mukaan työntekijällä olisi oikeus saada tietty 
määrä vähimmäistunteja, kun hän on työs-
kennellyt työnantajan palveluksessa määrätyn 
ajan.

 Työntekijän ja työnantajan täytyisi sopia 

työsuhteesta kirjallisesti. Sopimuksessa tulisi 
mainita työtehtävistä, sopimuksen pituudesta 
ja palkasta. 
 Koeajan pituus on määritelty direktiivissä 
kuudeksi kuukaudeksi, ellei työn luonne vaadi 
pidempää koeaikaa

Nollatuntisopimukselle tulossa rajoituksia
Arviolta 200 miljoonaa eurooppalaista hyötyisi direktiivistä

Monilla työpaikoilla työntekijöille on 
tullut tunne, että työterveyteen ei saa 
aikoja, ja kaikkia sairauksia ei hoi-

deta tai kouraan lyödään kuponki ja sanotaan 
että menepä poika pörriäiseen kaupungille, 
kun olet sairauskassan jäsen. Kustannuksia siis 
siirretään työntekijöiden rahoittaman sairaus-
kassan kontolle.

On työnantajan tahtotilasta kiinni, minkä 
tasoisen työterveyshuollon se haluaa järjestää 
työntekijöilleen. Haluaako yritys minimitason, 
joka on tietysti halvin, vaiko laajemman tason, 
joka maksaa jonkun verran enemmän, mutta 
saattaa olla jossain tapauksessa jopa kilpailute-
kijä työvoiman saannissa yritykseen.

Työterveyslaki määrää, että työnantajan on 
järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto 
tasapuolisesti, riippumatta työsuhteen muodos-
ta tai kestosta. Lain määrittelemä minimitaso 
velvoittaa työterveyshuollon ehkäisemään 
työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, 
edistämään työympäristön terveellisyyttä, 
edesauttamaan työntekijän terveyttä sekä työ- 
ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä 

edistämään työyhteisön toimintaa. Tarkemman 
sisällön määrittävät työpaikan tarpeet.
Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen ja 
vuokratyöyrityksen työterveyshuoltojen on 
tehtävä riittävästi yhteistyötä, jotta työntekijän 
työskentely olosuhteet huomioidaan työter-
veyspalvelussa.

Työsuojeluorganisaatio käsittelee vuosittain 
työterveyshuollon yleiset suuntaviivat, sisäl-
lön ja laajuuden. Se käsittelee myös työterve-
yshuollon toimintasuunnitelman ja käy läpi 
työterveyshuollon toteutuksen ja vaikutusarvi-
on. Organisaatio käy läpi myös työntekijöiden 
ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Työter-
veyshuollon suunnittelun pitäisi olla nimen-
omaan yhteistyötä ja tässä täytyy työsuojelu-
valtuutettujen olla erityisen aktiivisia.

Työterveyslaki, kuten kaikki muutkin lait 
säädetään eduskunnassa kansanedustajien 
toimesta. Ei ole ollenkaan sama onko lakeja 
säätämässä porvari vai palkansaajan edustaja. 
Käytä siis äänioikeuttasi tulevissa eduskunta-
vaaleissa!

Jarmo Nissi

Työsuojelujaoston vetäjä
Hallituksen jäsen

Onko työterveyshuolto heikentymässä?
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Koulutuksesta ei leikata.” Päämi-
nisteri Juha Sipilä (kesk.) posee-
raa kohti kameraa ylpeä virnistys 
kasvoillaan. Hän pitelee käsis-

sään kylttiä, jonka sanoma luo toivonkipinän 
paremmasta huomisesta. Taustalla häämöttää 
keskustan vihreänä ja elinvoimaisena loistava 
logo: ”Suomi kuntoon.”

Kyseessä on neljän vuoden takainen koulu-
tuslupaus-kampanja, jossa hallituksen johtavat 
poliitikot lupaavat muun muassa, että opinto-
tukea ei heikennetä ja koulutus pysyy maksut-
tomana. 

Lupauksista huolimatta koulutuksesta on 
leikattu kuluneella hallituskaudella noin 800 
miljoonaa euroa. Korkeakoulutettujen mää-
rä on laskussa, ja syrjäytyneitä nuoria on 
Suomessa jo liki 70 000. Helmikuun lopussa 
hallituspuolueet ja perussuomalaiset hylkäsivät 
kansalaisaloitteen maksuttoman toisen asteen 
koulutuksen puolesta. Nuorten mahdollisuuk-
sia kouluttautumiseen heikennetään jatkuvasti. 
Samaan aikaan maailmalla puhutaan koulutus-
kriisistä, joka janoaa ratkaisuja.

Olen itse onnekas, sillä tulen perheestä, jossa 
kouluttautumiseen ja uuden oppimiseen on 
aina kannustettu. Olen saanut tilaa ja aikaa 
kypsytellä haaveitani ja päässyt opiskelemaan 
alaa, josta inspiroidun päivä päivältä enem-
män. Opiskelijan arki on tullut vastaan kuiten-
kin hyvin äkkiä. Opintotuki ja asumislisä eivät 
kata edes vuokraa, saati sitten elämisen kus-
tannuksia ja opintolainan nostamisestakin on 
tehty ennemmin välttämättömyys kuin vapaa-
ehtoinen valinta. 

Miksi nuorten mahdollisuuksia halutaan ka-
ventaa? Jatko-opintoihin pääsyä on jo osaltaan 
vaikeutettu pääsykoeuudistuksen myötä ja pai-
neet opiskelupaikan saamisesta ovat kasvaneet 
huippuunsa. Pelkästään sitä, että nuori kokee 
halua ja intoa opiskella, tulisi jo itsessään pitää 
arvokkaana ja merkityksellisenä. Siksi onkin 
täysin epäinhimillistä ja järjen vastaista, kuin-
ka yhteiskunta ei anna tukeaan ja rohkaisuaan, 
vaan tuo jatkuvasti uusia esteitä kouluttautu-
misen tielle.

Nuorten oikeudesta koulutukseen on pidettävä 
kiinni. Kaikkien koulutusasteiden tulee olla 
aidosti maksuttomia, jotta kukaan ei joudu 

taustansa vuoksi eriarvoiseen asemaan. Suomi 
tunnetaan maailmalla ensiluokkaisesta kou-
lutuksesta, mutta uudistukset ja leikkaukset 
kuljettavat meitä yhä lähemmäs luokkayhteis-
kuntaa, jossa vain varakkaimpien perheiden 
lapsilla on mahdollisuus kouluttautua.

Leikkausten lomassa pääministeri Sipilältä 
on jäänyt ymmärtämättä jotain hyvin olennais-
ta. Koulutukseen panostamalla rakennamme 
ammattitaitoisen ja sivistyneen kansan, joka 
löytää ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin. 
Koulutus on vastaus niin talouteen, vanhusten-
hoidon epäkohtiin, syntyvyyslukuihin, ilmas-
tonmuutokseen kuin tasa-arvoonkin liittyviin 
kysymyksiin. Koulutus on kannattava sijoitus 
yksittäiselle ihmiselle ja koko suomalaiselle 
yhteiskunnalle. Se on investointi nykyhetkeen 
ja tulevaisuuteen. Se on resepti, jolla Suomi 
saadaan oikeasti kuntoon.

Anu Pekonen 

Kaikille tasa-arvoinen koulutus on kannattava sijoitus 
tulevaisuuteen
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Työelämä ja politiikka

Onko työpaikoilla syytä keskustella 
politiikasta? Kyllä on, palkansaajan 
jokapäiväiseen arkeen vaikuttavat mm. 

työaikalaki, työsopimuslaki, vuosilomalaki, 
yhteistoimintalaki. Lait Suomessa säätää edus-
kunta ja kansanedustajat valitaan eduskuntaan 
äänestämällä. Jokaisella Suomalaisella 18 
vuotiaalla on mahdollisuus äänestää eduskun-
tavaaleissa. 
Viime eduskuntavaaleissa 2015 palkansaa-
jista äänesti vain 40%. Eli huolestuttavan 
moni ajatteli, ettei minun äänelläni ole väliä. 
Nyt eletään vuotta 2019 ja on saatu huomata, 
kuinka suuri merkitys tavallisille palkansaa-
jille on ollut poliittisilla päätöksillä. Eläke-
ikää on nostettu portaittain, vuorotteluvapaan 
ehtoja on tiukennettu huomattavasi, KIKY, 
työttömyysturvaa on leikattu ym. heikennyksiä 
tehty. Porvari puolueiden edustajilla on ollut 
hirvittävä halu olla kehittämässä työelämää, 
valitettavasti se on tarkoittanut työn tai työajan 

lisäämistä pienemmällä palkalla. Ammattilii-
tot ovat tehneet hirvittävän työn siihen, että 
heikennykset eivät ole olleet rajumpia. Äänel-
läsi on siis todellakin väliä ja politiikasta pitää 
puhua myös työpaikoilla. 
Kahden kuukauden päästä käydään Suomen 
suurimmat työehtosopimusneuvottelut, halli-
tus neuvottelut. Nyt sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa, kuuluuko siellä työläisten ääni vai 
jätämmekö edunvalvontamme ihmisten kä-
siin, kenellä ei ole mitään tuntumaa tämän 
päivän työelämään ja siihen kun palkalla ei 
tule toimeen. Tarvitsemme etujamme valvo-
maan tavallisia duunareita, jotka ymmärtävät 
mitä työpaikoilla tapahtuu ja miten päätökset 
vaikuttavat työntekijöihin. Meillä palkansaajil-
la eikä suomalaisilla työmarkkinoilla ole enää 
varaa toiseen porvarihallitukseen.
Työmarkkinoiden vakaus on perustunut Suo-
messa kolmikantaiseen sopimiseen ja yleissi-
toviin työehtosopimuksiin. Työntekijä tarvitsee 

vahvan edunvalvontakoneiston. Tarvitsemme 
vahvan ja toimintakykyisen ammattiyhdistys-
liikkeen. Sen on meille historia ja nykypäivä 
osoittanut jo moneen kertaan. Työntekijöiden 
neuvotteluaseman pysyminen vahvana vaatii 
ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen vasem-
miston yhteistyötä. 
Toivottavasti eduskuntavaalien jälkeen saa-
daan maahamme hallitus, millä riittää ymmär-
rystä vakaiden työmarkkinoiden tärkeyteen ja 
palkansaajan olojen parantamiseen. Työntekijä 
on palkkansa ansainnut ja palkalla pitää tulla 
toimeen. Ei voi olla niin että meillä Suomessa 
2019 vuonna jotkut tahot oikeasti ajattele-
vat, ettei palkalla tarvitse tulla toimeen! Tätä 
kirjoittaessani eduskuntavaaleihin on aikaa 34 
päivää ja sinulla on todellakin mahdollisuus 
vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi.

Jarno Kemiläinen
pääluottamusmies, eduskuntavaaliehdokas
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JÄIKÖ MITÄÄN KÄTEEN SIPILÄN HALLITUKSEN SUURES-
TA SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN UUDISTUKSESTA?

Porvarihallituksen kaaduttua osittain 
soteuudistuksen ja osittain Kepun 
vaalipaniikin takia, tavallista rau-
takouraakin mietityttää palvelujen 

tulevaisuus kunnissa.

Alkuperäinen tarkoitus sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistamisessa oli 
potilaan nopea hoitoon pääsy, 
monikanavaisen rahoituksen 
keskittäminen, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden inte-
graatio, osaoptimoinnin ja 
kasvavien valtakunnallisten 
terveyserojen poistaminen 
sekä kustannusten nousun 
pysäyttäminen.

Mitä sitten tapahtui, kun 
Keskusta ja Kokoomus 
solmivat marraskuussa 2015 
diilin sotesta? Tämän jälkeen 
unohtui soten alkuperäi-
nen tarkoitus ja tilalle astui 
valinnanvapaus ja maakun-
tahallinto. Eli homma alkoi 
menemään päin persettä.

Kokoomus perusteli asiak-
kaan (rajoitettua) valinnanvapautta uuslibe-
ralistisella sokealla markkinauskoisuudella, 
jonka mukaan vapaa kilpailu tuo paremmat 
palvelut ja halvemmat hinnat. Todellisuudes-
sa jo nyt markkinat valtasi monikansalliset 
hoitoalan suuryritykset, jotka toimivat lähes 
monopolin omaisessa tilanteessa ja maksimoi-
vat tuottonsa esim. vanhusten hoidon törkeillä 
laiminlyönneillä.
Jyväskylässä yksityinen terveysalan yritys ve-
täytyi yksityistämiskokeilusta, kun hoito täytyi 
myydä samalla hinnalla mitä kaupunki siihen 
käytti. Ei kuulemma tullut voittoa.

Kepun satavuotta hellimä ajatus maakuntahal-
linnosta, jossa se saisi monessa maakunnassa 

ohjat lopullisesti käsiinsä, olisi ollut vain 
ylimääräinen hallintohimmeli kuntatason ja 
valtion välissä.

Terveyspalvelut hyvinvointivaltiossa eivät 
ole mikä tahansa bisnesalue, josta olisi revit-
tävissä maksimaaliset voitot. Toisaalta eivät 

myöskään potilas tai markkinat voi valita mitä 
tahansa lääkettä, hoitoa tai leikkausta. Määrit-
telyyn tarvitaan ammattitaitoinen lääkäri.

Suomen perustuslaki määrittelee selvästi 
yhteiskunnan vastuut kansalaisten terveydestä: 
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan, kun 
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittä-
vät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä 
väestön terveyttä.

Myös Euroopan Unioni on ottanut kantaa ter-
veyspalvelujärjestelmiin. Toteutus on kuiten-
kin jätetty subsidiariteettiperiaatteen mukai-
sesti jäsenvaltioiden hoidettavaksi.
EU:n huippukokouksessa Barcelonassa 2002 

määriteltiin terveyspalvelujärjestelmien peri-
aatteet, jotka ovat:
• universaalisuus eli palvelut kaikille
• tasavertaisuus
• solidaarisuus, jossa siis kaikki osal-
listuvat rahoitukseen kykyjensä mukaan 
ja palvelut toteutetaan tarpeen mukaan.                                                                                                                                          

          
Hyvinvointivaltiomme 
yleisiinkin periaatteisiin 
kuuluu oikeudenmukai-
suus, tasa-arvoisuus ja 
heikommista huolehtimi-
nen. Pitäisin erittäin ou-
tona, jos ne evät kuuluisi 
myös terveyspalveluiden 
arvoihin.

Mikäli ongelmiin halu-
taan todella puuttua, ei 
pieni pintanäpertely riitä, 
vaan on tehtävä suuria 
rakenteellisia muutoksia. 
Ehdotankin, että sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuu siirre-
tään jollain aikavälillä 
kunnilta valtiolle, jolla on 
verotusoikeus, ja toimin-

nan toteutus kunnille. Rahoitus yksikanavai-
sena valtiolta kunnille joka puolella suomea 
riittävällä tasolla. Kela- maksu pitäisi palaut-
taa takaisin yrityksille ja Kela- korvaukset 
suunnata julkisiin palveluihin. Jos varakkuus  
antaa mahdollisuuden, voi lisäksi käyttää 
markkinaehtoisia yksityispalveluja. Uskoisin 
että terveyspalvelut toimisivat niin etelän kuin 
Pihtiputaan mummoille ja myöskin työn riu-
duttamille vientiteollisuuden rautakourille.

TP

Liian usein vaalien alla kuulee mielipiteen, 
että ei siitä äänestämisestä mitään hyötyä 

ole,”omia asioita ne siellä päättäjinä ajavat”. 
Mieliin on syytä palauttaa historian saavutuk-
set, jotka äänestämisellä on saavutettu. Samoin 
ne, mitkä puolueet ovat eri väestöryhmien edut 
turvanneet, ja mikä tavallisen palkansaajan 
elintaso vertailussa on. Puutteita ja epäkohtia 
on monia, ja niihin on aihetta tehdä korjauksia, 
mutta ne tarvitsevat toteutuakseen pieni- ja 
keskituloisen ihmisen edunvalvonnan vahvis-
tamista kaikilla tasoilla , niin puoluepolitii-
kassa, kuin ammattiyhdistys-toiminnassakin. 

Äänestämättä jättäminen on jossain määrin 
ymmärrettävissä kannanotoksi,
mutta epäkohtia sillä ei poisteta.

Tutkimusten mukaan korkeampaan tuloluok-
kaan lukeutuvilla äänestysprosentit ovat sel-
västi korkeampia, kuin pieni- ja keskituloisilla.
Valitettavasti alhainen äänestysprosenttisuus 
periytyy, mikä on syytä huomioida. Hyvänä 
esimerkkinä on edellisen eduskuntavaalien 
äänestystuloksena muodostetun  hallituksen 
kokonpano ja harjoitettu politiikka monine 
leikkauksineen, jotka ovat kohdistuneet hei-

kommassa asemassa oleviin.

Äänestämisellä on merkitystä, jos halutaan 
muutosta. Äänioikeus on kansalaisoikeutem-
me jopa velvollisuutemme.  Nykyinen kehitys 
on käännettävä ja huolehdittava KOULU-
TUKSESTA, TYÖSTÄ, HOIVASTA ja TUR-
VALLISUUDESTA  - ÄÄNESTÄMÄLLÄ. 

Kyösti Takkinen

Äänestämättä jättämisestä pitää olla huolissaan !
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Kansanedustaja ehdokkaita Laukaassa

Ammattiosaston jäsen Kyösti Takkinen vaali-
työtä tekemässä.

Jouko Laitinen metalli74:stä yrittää taivutella 
äänestäjiä Jukan jousille.

Viehättävä kansanedustaja Riitta Mäkinen Jyväs-
kylästä ja Puheenjohtaja Tarmo Pekonen.

Sami Tuominen Saarijärveltä selvittää poliitiikan 
saloja slouganilla Valitse Tuominen parempi huo-
minen.
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Nyt meidän kaikkien työläisten on aika 
herätä, ja katsoa mihin suuntaan ny-
kyinen hallitus on meitä kurmuuttanut. 

Fakta on että työntekijälle on siirretty entistä 
enemmän työnantajan eläkemaksuja ja muita 
velvoitteita. Vuoteen 2020 mennessä  työnan-
tajan eläkemaksuja siirretään vaiheittain työn-
tekijälle 1.2%. Ansiosidonnaista päivärahan 
pituutta on leikattu, ja ammatillista suojaa on 
heikennetty. Porvarit haluaisi lakkauttaa koko-
naan myös meidän ansiosidonnaisen päivära-
hajärjestelmän. 

 Vaaligalluppeja päivitetään melkein päivit-
täin ja uutisoidaan niiden muutoksista. Nyt 
monikin puolue vaan kosiskelee äänestäjiä, 
mikä pitäisi havaita ajoissa. Valtakunnan suu-
rimmat räksyttäjät kuten Juhana Vartiainen ja 
kaikki tietävä Björn ”nalle” Wahlrooskin lois-
tavat poissaolollaan otsikoista. Jos työläiset 

pitäisivät samaa huutoa asioistaan, niin meidät 
tuomittaisiin suorastaan kansankiihottajina. 
Tosin meidän on vaikea saada palstatilaakaan 
ja julkisuutta asioihimme kun media on mark-
kinavoimien käsissä. 

  Haluatko sinä, että meidän seuraava 
hallituksemme jatkaa samaa rataa? Tee ää-
nestyslupaus ja äänestä. Gallupit ei äänestä 
ja niihin ei voi tuudittautua. Voit huolehtia 
velvollisuudestasi jo ennakkoon, ettei unohdu 
ja jää viime metreille. Huolettaako sinua se 
että meillä ei olisikaan jatkossa enää työehto-
jen yleisitovuutta? Sopimuksella vaikutetaan, 
lomiin, lomarahaan, irtisanomissuojaan, pek-
kasiin, palvelusvuosipalkkioon jne.....lista on 
pitkä.  

  Saavutetut edut on pidettävä jatkos-
sakin, kaikki nuo edut ovat rahanarvoisia ja 
menetettyjä etuja on vaikea saada takaisin. 

Olethan sinäkin yksilönä tukemassa ettei ns. 
sopimusyhteiskunta murenisi. Liittomme tar-
vitsee viisaita työväenliikkeen edustajia halli-
tukseemme, valinta on sinun! 

    
Valmet Rautpohja pääluottamusmies 

Tuomo Leinonen 

       KUKA PÄÄTTÄÄ PUOLESTASI ?? 

 
  

  

Valmetin Metallityöväen 
Ammattiosasto r.y. n:o 74 
Kalevankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puh. 045-633 4392 
www.metalli74.fi  
  
  
  

Kevätkokous  

17.04.2019 klo 17.30  

  
  

Metalli 74 kokoushuoneisto 
Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä  

3:s kerros  
  
  

 Käsiteltävät aiheet:  

Sääntömääräiset 5§ kokoukselle määritellyt asiat.  
  
  
  
  

Tervetuloa!  
  
  

Valmetin Metallityöväen Ammattiosasto r.y. n:o 074 hallitus  
  

 

Rautaa maailmalle! Rautpoh-
jan miehet Salonen ja Rantanen 
työn touhussa.
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Jarno Kemiläinen Teolli-
suusliitosta arkadianmäelle
Nyt tarvitaan myös palkansaajan edustajaa 
eduskuntaan. 

Kuvassa Jarnon teollisuusliittolaiset tukijat pääluottamusmies 
Tuomo Leinonen Valmet Technologies, plm Kari Taivassalo 
Komas, keskellä ehdokas pääluottamusmies Jarno Kemiläinen 
UPM- Kymmenen Wood Oy, Ao:n puheenjohtaja Tarmo Pekonen 
Valmet Technologies, plm Jani Närhi Moventas Gears.


