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KÄYNNISSÄ ON TYÖNANTAJAPUO-
LEN IDEOLOGINEN TAISTELU TYÖ-
MARKKINOILLA

Hallitusvallan vaihtuminen 
oikeistolta vasemmiston 
suuntaan on aiheuttanut va-
kavanlaisen hylkimisreaktion 

porvarien ja työnantajajärjestö EK:n 
suhteessa sopimustoimintaan työmark-
kinoilla. Väliaikaiseksi, pakkolakien 
uhalla juntattu, kilpailukysopimuksen 
vuosityöaikaa 24 tunnilla pidentävä 
osio on noussut lähes ylitsepääsemät-
tömäksi mantraksi miltei jokaisessa 
neuvottelupöydässä. EK:n Häkämies on 
puheissaan jatkuvasti toistellut, että on 
menossa liittokierros ja asiat sovitaan 
jokaisessa liitossa erikseen. Kuitenkin 
työnantajien tavoitteet sopimusten hei-
kentämiseksi toistuvat identtisinä joka 
neuvottelupöydässä. Taustalla näyttää 
siis olevan vahva EK:n koordinointi.

Työnantajapuoli on ollut melko hil-
jaa kiky-sopimuksen pysyvimmästä 
muutoksesta, jossa työnantajan osuutta 
työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyys-
vakuutusmaksuista vähennettiin ja 
palkansaajan maksuosuutta suurennet-
tiin. Tätä palkansaajan tulon pienen-
nystä kompensoitiin valtion toimesta 
keventämällä 2017-2019 tuloverotusta. 
Kompensaatio on siis päättynyt. Tämä 
Kiky-operaatio on STTK:n laskelmien 
mukaan noin kahden miljardin euron 
tulonsiirto vuositasolla palkansaajilta 
työnantajille.

Tässä kohti voisi Sanna Marinin sanoin 
kysyä, että eikö teitä hävetä? Ja eihän 
porvarileiriä todellakaan hävetä. Jos 
tarkastellaan tulonsiirtoja yhteiskun-
nassa 2010-luvulla, voidaan todeta, että  
yritysten ja pääoman omistajien saamat 
maksuhelpotukset ovat lähes 22 miljar-
dia euroa. Ne koostuvat yhteisöveron 
alentamisesta, työnantajien kela-maksun 
poistosta ja kiky-sopimuksesta. Yri-
tysten reaaliset voitot ovat kasvaneet 
samalla ajanjaksolla 30%, kun taas pal-
kansaajien reaaliansiot evät ole käytän-
nössä kasvaneet lainkaan. Investointien 
kasvu ei ole toteutunut luvatusti ja niistä 
kuuluisista dynaamisista vaikutuksista 
talouteen ei ole hajuakaan.

 On selvää, että tuollaisten summien 
poistuminen valtion verokertymistä vai-
kuttaa myös julkisen sektorin rahoituk-
seen yhteiskunnassamme. Joitain aikoja 
sitten sanomalehti Keskisuomalainen 
uutisoi Keskustan varapuheenjohtaja 

Petri Honkosen kommentit metsäteolli-
suuden lakoista: ”Jokainen vientialojen 
palkankorotuseuro syö Suomen kilpai-
lukykyä ja sitä kautta mahdollisuuksia 
hoitajien ja opettajien palkankorouk-
siin”. Mahtavaa ja kaksinaamaista 
logiikkaa edustaja Honkoselta, joka itse 
istui pakkolakiuhalla riehuneessa porva-
rihallituksessa heikentämässä kunta- ja 
valtiontalouden maksukykyä.

Kun seuraa työnantajaleirin ja pääoma-
piirien viestintää, niin päällimmäisenä 
esteenä kilpailukyvylle, mm. Nalle 
Wahlroosin lausunnoissa, ovat ay-liike 
ja ahneet työläiset. Kuitenkin monien eri 
alojen asiantuntijoiden samansuuntainen 
johtopäätös on, ettei kilpailukykyyn 
niinkään vaikuta usein päällimmäiseksi 
asiaksi nostetut työvoimakustannuk-
set, vaan keskeisimpänä kilpailukyvyn 
kannalta pidetään yritysjohdon liike-
toimintaosaamista ja vientituotelajikoi-
man laajuutta. Kilpailukykyä heikentää 
etenkin se, etteivät yritykset kykene 
uudistumaan, luomaan uusia tuotteita ja 
markkinoimaan niitä. Esim. metalliteol-
lisuutemme on pääosin alihankintateol-
lisuutta, joten vain harvoilla yrityksillä 
on oma vientituote. Itsenäisten PK-yri-
tysten osuus Suomen tavaraviennistä on 
7% ja palveluviennistä noin 2%

 Palautetaan siis hukatut miljardit 
valtiontalouteen ja jatketaan hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kehittämistä, eikä sen 
raunioittamista.

Kiitokset ammattiosaston aktii-
viselle jäsenistölle

Neuvottelut Teknosektorin työehto-
sopimuksesta johtivat lopulta työnsei-
saukseen, jolla vauhditettiin takkuilevia 
neuvotteluja. Vaikka Teollisuusliitto 
viisaasti sijoitti Kiky-sopimuksen pal-
kattomat lisätunnit TES:n ulkopuolelle 
lisäpöytäkirjaan, korostaakseen sopi-
muksen määräaikaisuutta, Teknologiate-
ollisuus vaati niitä itsepäisesti uutenkin 
sopimukseen.

 Ajauduttiin työtaisteluun. Niin kuin 
puheenjohtaja Aalto on todennut, sopi-
mustoiminta on paitsi neuvottelu- myös 
voimalaji. Vain yhtenäinen ja laajasti 
järjestäytynyt Liitto saa tuloksia aikaan.
 Oman ammattiosastomme luottamus-
miesten ja jäsenten toiminta ansaitsee 

suuret kiitokset paikallisen työtaistelun to-
teuttamisesta. Lakkovahteja oli tarjolla suurin 
määrin ja toiminta toteutettin järjestäytyneesti. 
Ammattiosasto järjesti lakkovahdeille keskus-
telu- ja saunatilaisuuden helmikuussa, jossa 
Teollisuusliitosta oli keskustelun alustajana 
aluetoimitsija Ilkka Terimaa. 

TÄSSÄ LEHDESSÄ
Sivulla 3            Riku Aalto
Sivulla 4            Ammattiosaston 80 vuotis juhla
Sivulla 5            Jari Hakkarainen
Sivulla 6 - 7       Ammattiosaston historiaa
Sivulla 8            Naisjaoston toimintaa
Sivulla 9            Rautpohjan konepaja
Sivulla 10          PLM Tuomo Leinonen
                           Nuorisojaosto
Sivulla 11          Veteraanit Valtralla
Sivulla 12          Tuottavuutta lyhyemmällä työ       
     ajalla
Sivulla 13          Jari Hakkarainen
Sivulla 14          Työehtosopimus neuvottelut
Sivulla 15          Ristikko
Sivulla 16          Lievestuoreen Toivola

Puheenjohtaja 
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Sopimusjärjestelmä vaaran vuosissa

Tämä työehtosopimuskierros on 
monessa suhteessa erilainen kuin 
aikaisemmat. Kierrokseen liittyy mo-
niakin kummallisuuksia, mutta enpä 

muista aikaisemmastakaan, että kaksi kierrosta 
olisi mennyt täsmälleen samalla tavalla. Aina 
näihin omat erikoisuutensa jostain ilmestyvät.
On selvää, että monet asiat, ja varsinkin ongel-
miksi koetut, periytyvät aiemmista tapahtumis-
ta. Sopimusjärjestelmämme on muokkautunut 
vuosikymmenten saatossa. Toinen asia sitten 
on muiden tahojen, kuten nyt vaikka poliittisen 
vallan aiheuttama paine ja vaikeuskin asioiden 
sopimiseen.

Kenellekään ay-liikkeessä toimivalle tai suo-
malaisia työmarkkinoita seuraavalle ei tullut 
yllätyksenä Juha Sipilän (kesk.) porvarihalli-
tuksen jättämä painoslasti tuleville sopimus-
pöydille. Sipilä pyrki runnomalla ja painosta-
malla ajamaan asiat Etelärannan ja erityisesti 
Suomen Yrittäjien haluamaan jamaan. On 
hyvä muistaa, että kiky-paketin sijaan tarjol-
la oli myös paljon rajumpia painostustoimia, 
pakkolakeja jne.

Voi sanoa, että ay-liike tietyllä tavalla pelasti 
valtakunnan suostuessaan tiettyihin heiken-
nyksiin. Mutta paha maku siitä tietenkin 
jäi, kun valtiovallan tyyli oli niin tyylitön ja 
repivä.

Joten mikään yllätys ei ollut, että vallanpitä-
jissä tapahtui muutos. Mutta edellisen hallituk-
sen kiky-velkaa on siis maksettu neuvottelu-
pöydissä.

Tätä kirjoitettaessa tiedetään, että teknologia-
sektori ja monet Teollisuusliiton muut sopi-
musalat on vapautettu talkootunneista. Lisäksi 
useilla aloilla on tehty saman suuntaisia mutta 
ei ihan yhtä pitkälle meneviä ratkaisuja.
Aika tuskainen vääntöhän se teknonkin osalta 
oli. Päänavaajan rooli on aina vaikea. Tällä 
kertaa vaikeuskerrointa lisäsi erityisesti se, että 
työnantajajärjestömme Teknologiateollisuus 
otti eräänlaisen kiky-esitaistelijan roolin. Sen 
ajatuksena oli ratkaista asioita koko työmark-
kinakentän puolesta, vaikka kyseessä onkin 
puhdas liittokierros.

Tukea tuli EK:sta, joka tosin sääntömuutos-
tensa kautta jo aiemmin lopetti neuvottelutoi-
minnan ja irtisanoi keskusjärjestösopimuksia. 
Todellisuudessa EK on silti pyrkinyt määräile-
mään muita tiukasti oman mallinsa taakse.
EK:n ja myös monen työnantajaliiton lopul-
linen tavoite on lopettaa neuvottelutoiminta 
siinä muodossa, jossa me sen nyt tunnemme. 
Lähellä lopullisen tavoitteen toteutumista 
ollaan sitten, kun neuvottelut käydään joka pa-
jassa erikseen, ja jokaisen työntekijän kanssa 
erikseen.

Ehkä tiukimmin tätä tavoitetta on ajanut Met-
säteollisuus, jonka kanssa meilläkin on kunnia 
neuvotella – tai ainakin yrittää neuvotella. Siis 
sama Metsäteollisuus, joka muutama vuosi sit-
ten erosi EK:sta, mutta on nyt järjestön paras 
tukija.

Neuvottelukierros on vielä kesken, mutta jo 
nyt voi heittää kysymyksen, millaisissa tun-
nelmissa neuvotteluja käydään jatkossa, kun 

nytkin on ollut näin vaikeaa. Tupoihin tuskin 
palataan, mutta voisiko työnantajapuolelta 
löytyä jatkossa muutakin annettavaa kuin nyt 
nähtyä repimistä, kiukuttelua ja suoranaista 
epärehellisyyttä?

Ehkä minun on syytä jättää vastauksen kah-
den vuoden päähän. Merkit ovat valitettavasti 
kovin huolestuttavan näköisiä.

RIKU AALTO
Kirjoittaja on Teollisuusliiton puheenjohtaja

Valmetin metallityöväen ammattiosasto r.y. n:o 074

Hallituksen jäsenet  2020 - 2021

Puheenjohtaja                              Sihteeri                                                  Taloudenhoitaja                           Jäsenasiat
Tarmo Pekonen                                Kari Taivassalo                                        Tuomo Leinonen                               Antero Raninen
tarmo.pekonen(at)pp1.inet.fi          kari.taivassalo(at)componenta.com       tuomo.leinonen(at)valmet.com        raninenantero(at)gmail.com
P. 045 633 4392                                 P. 050 577 8075                                        P. 050 443 2599                                  P. 0400 448 741

Tarmo Pekonen            Valmet Rautpohja
Antero Raninen
Jari Pöysti                     Valmet Rautpohja
Jari Roth                       Valmet Rautpohja

Kari Taivassalo              Componenta
Tuomo Leinonen           Valmet Rautpohja
Pertti Immonen             Valmet Rautpohja
Hannu Hakanen                                                

Jarmo Nissi               Ratpohjan konepaja
Tuomas Soikkeli       Rautpohjan konepaja

Varsinaiset jäsenet

Reijo Salonen
Miia Alho                          Componenta
Veli-Matti Raatikainen    Valmet Rautpohja
Jani Matinaho                  Valmet Rautpohja

Jani Salonen                Moventas
Kimmo Sandelin         Caverion
Pekka Suuronen
Jani Närhi                    Moventas

Vesa Kemppi               Rautpohjan konepaja
Heikki Oksanen          Valmet Rautpohja

Varajäsenet
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TULE JUHLIMAAN AMMATTIOSASTON 80-VUOTIS TAIVALTA  A-SALIIN 13.6.2020 KLO 16.00.

KAHVITARJOILU ALKAA KLO 15.00 A-SALIN LÄMPIÖSSÄ. 

RUOKAILU ALKAA JUHLAOHJELMAN PÄÄTYTTYÄ, JONKA JÄLKEEN ILTAOHJELMA.

   PAIKALLA mm. 

TEOLLISUUSLIITON 
PUHEEJOHTAJA RIKU AALTO

                                        JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYKSEN SOITTOKUNTA KAJASTUS

    KANSANEDUSTA
    JUHO KAUTTO

          JUONTAJA MIKKO MAASOLA

                    ILTAOHJELMASTA VASTAA  CHRISTA HUIKKO BAND

                BAARISTA OSTETTAVISSA VIRVOKKEITA KOKO ILLAN

JUHLIIN SITOVAT ILMOITTAUTUMISET AMMATTIOSASTON KOTISIVUJEN 
KAUTTA (www.metalli74.fi) PAIKALLE MAHTUU 200 ENSINNÄ ILMOITTAUTU-
NUTTA. AVEC
ILMOITAUTUMISET 1.6 MENNESSÄ.
    
      TERVETULOA

   TARMO PEKONEN                 KARI TAIVASSALO
   PUHEENJOHTAJA                 SIHTEERI
  
Pukukoodi Smart Casual



                      RautakouRa 74   5

MINIMIPALKKA EUROOPAN UNIONISSA

Vasta valitun EU- komission pu-
heenjohtaja Ursula von den Leyen 
antoi ensi töikseen lausunnon, 
että hänen johtamansa komissio 

tulee esittämään jonkinlaista minimipalkkaa 
EU- tasolla toimikautensa ensimmäisen 100 
vuorokauden aikana. Komissio ei kuitenkaan 
antanut konkreettista sisältöä mahdolliselle 
esitykselle. Komissio on pyrkinyt enemmän-
kin vakuuttelemaan eri osapuolia siitä, onko 
sillä ylipäätään mandaattia koskea palkkojen 
muodostukseen. EU:n perussopimuksen artikla 
153 näyttäisi rajaavan palkanmäärityksen ko-
mission toimivallan ulkopuolelle, toisaalta so-
siaalisia oikeuksia määrittelevät artiklat näyt-
täisivät antavan jonkinlaiseen minimitason 
määrittelyyn mahdollisuuden. Eurooppalaisen 
ay-liikkeen sisällä ainakin eteläisen ja itäisen 
Euroopan liitot tukevat voimakkaasti komis-
sion avausta. Ne toivovat sen pitävän sisäl-
lään mahdollisuuden alhaisen palkkatasonsa 
nostamiseen. Mikäli näin tapahtuisi, voisi se 
ehkäistä EU:n sisäistä sosiaalista dumppausta 
palkkojen kautta. Tosin keskusteluissa oleva 
taso (60 % kansallisesta mediaanipalkasta) ei 
juurikaan muuttaisi köyhyysrajan alla työs-
kentelevien asemaa esimerkiksi Romaniassa 
tai Bulgariassa, eikä näin ollen toisi oleellista 
ja tarpeellista muutosta nykytilanteeseen.

Pohjoismaista ainakin Ruotsi ja Tanska vas-
tustavat voimakkaasti sekä työntekijöiden, että 
työantajien toimesta EU- tason palkanmuo-
dostuksen määrittelyä. Työmarkkinaosapuolet 
varmaan syystäkin kokevat, että komission 
aloite uhkaa kansallisten työmarkkinaosapuol-
ten autonomiaa käydä neuvotteluja ja sopia 
palkanmuodostuksesta, kannattaa muistaa, että 

esim. ruotsissa ei ole TESsien yleissitovuutta.
 
Suomalainen ay-liike on kannoissaan ase-
moitunut kahden edellä mainitun näkemyksen 
välimaastoon. Minimipalkka-ajatusta ei ole 
kategorisesti tyrmätty, mikäli tavoitteena on 
saada se maihin, joissa ei ole toimivaa työ-
markkinaosapuolten neuvottelun ja sopimi-
senkulttuuria. Minimipalkka kansantalouteen 
suhteutettuna voisi edistää ansiotason nosta-
mista ko. maissa. 

Teollisuusliitto lähtee siitä, että mahdollinen 

komission tavoittelema minimipalkkaesitys 
ei saa millään uhata toimivien kansallisten 
työmarkkinajärjestelmien, kuten esimerkiksi 

pohjoismaissa edellytyksiä neuvotella kansal-
lisesti palkanmuodostuksestaan. Toisin sanoen, 
jos komissio päätyy minimipalkkanormiston 
esittämiseen, täytyy sen samalla luoda tur-
vajärjestelmä kansallisesti jo toimivien neu-
vottelujärjestelmien ja sopimusautonomian 
varmistamiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, 
komission minimipalkkatavoitteesta tulee 
luopua. 
Minimipalkan suuruuden tai pienuuden (riip-
puu näkökulmasta) määrittelyssä on lähdetty 
siitä, että se tapahtuisi kansallisesti, mutta 
kuitenkin siten, että sen tasoon vaikuttaisivat 

kaikkialla samankaltaiset kriteerit. Komis-
sion oma arvio minimipalkkaan liittyvi-
en tekijöiden kansallisista vaikutuksista 
kuten, elinkustannukset, verot, työanta-
jamaksut, työntekijän sosiaalivakuutus-
maksut, kokoaikaisten työntekijöiden 
keskimääräiset tai mediaanipalkat, on sen 
verran monimutkainen harjoitelma, että 
uskoisin useammallakin komission työn-
tekijällä olevan päänsärkyä tuon yhtälön 
ratkaisemisessa siten, että siitä saataisiin 
uskottavasti yhteismitallinen. Tavoitteena 
kuitenkin tulee olla yhteismitallinen ja ta-
sa-arvoinen EU- minimipalkan määrittely, 
vaikka sen euromääräinen suuruus vaihte-
lisikin maittain.

Komission ensimmäinen työmarkkinaosa-
puolten kuuleminen tapahtui 14.1.2020. 
Se nosti esiin komission tarvetta pyrkiä 
osoittamaan, että sillä on mandaatti tehdä 
esitys minimipalkasta. Sen sijaan, esiin 

ei juurikaan noussut näkemystä siitä, miten 
komissio aikoo edistää minimipalkan toteutu-
mista; direktiivillä, suosituksella tai jotenkin 

muuten ohjaamalla?

Komissio on ilmaissut, että sen esitys ei 
tule pitämään sisällään sellaista, joka uh-
kaisi vahvan neuvottelukulttuurin omaavien 
maiden, kuten pohjoismaiden sopimusau-
tonomiaa. Samoin komission puheenvuorot 
ovat tähän saakka painottaneet kansallisten 
työehtosopimusneuvottelujen tärkeyttä pal-
kanmäärityksen perusteena, sekä työehtoso-
pimustoiminnan edistämistä EU:ssa kansal-
lisesti. Jää nähtäväksi onko edellä mainittu 
enemmänkin sananhelinää, kuin tekoja.

Tätä kirjoittaessa on käytännössä mahdo-
tonta ennustaa, mihin suuntaan prosessi 
tulee johtamaan, mutta ainakin pohjois-
maissa valmistelua seurataan korva ja silmä 
tarkkana!

Jari Hakkarainen
kansainvälisen toiminnan päällikkö
Teollisuusliitto

Minimipalkat euroopassa
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Aseteollisuuden yhden työnantajan osastosta raskaan 
vientiteollisuuden kokooma-ammattiosastoksi

Vuonna 1940 Talvisodan 
raivotessa Suomessa, 
Jyväskylään oli muo-
dostunut laaja valtion 

aseteollisuuden keskittymä. Sen 
muodostivat Valtion Kivääriteh-
das, Valtion Tykkitehdas ja vi-
rallisesti 1941 perustettu Valtion 
Sytytintehdas, joka toimi osittain 
jo Jyskävuoren luolastossa. Li-
säksi naapurissa Laukaassa toimi 
Valtion Ruutitehdas.

Jyväskylän seudulla oli jo ole-
massa ainakin kolme ammatti-
osastoa:
Jyväskylän Väinölän Metal-
lin ammattiosasto perustettu 
1.11.1906
Jyväskylän Metallin ammatti-
osasto perustettu 12.12.1915
Koskensaaren Metallin ammatti-
osasto perustettu 11.11.1910

Aseteollisuuden suurilla työpai-
koilla ei siis ollut omaa ammat-
tiosastoa ja muutenkin ammatil-
linen järjestäytyminen oli varsin 
heikkoa. Aseteollisuudessa oli 
sodan aikana muitakin erikois-
piirteitä. Esim. Kivääritehtaalle ei 
otettu töihin, jos ei kulunut suoje-
luskuntaan ja TUL:n kuuluminen 
oli kielletty.

Järjestäytymisen alkuajoista ja 
tarpeesta kertoo Ammattiosaston 
perustajajäsen ja ensimmäinen va-
rapuheenjohtaja Teuvo Veltheim:

”Oli vuosi 1940 ja talvisota käyn-
nissä, olimme siirretyt pommi-
tusvaaran takia Seppälänkankaan 
sotilasvarikolle. Valtion Kivää-
ritehtaan kaksi osastoa: koneis-
tusosasto ja kokoonpano-osasto. 
Teimme 12-tuntisia työpäiviä ja 
lisäksi vuorotyötä. Lisäksi sinne 
tuli avuksemme tanskalaisia me-
tallimiehiä, kun miehistä oli puute. 
Nämä reippaat metallityöläiset 
olivat tietenkin mielenkiintom-
me kohteina, ja he kertoivat, että 
heille maksettiin palkka perheil-
le ja komennusraha (päiväraha) 
itselleen ja tämä päiväraha oli 
suurempi kuin meidän kivääriteh-
taalaisten palkat, vaikka teimme 
12-tuntisia päiviä. Ihmettelyymme 
he ilmoittivat, että he ovat jär-
jestäytyneitä työläisiä ja heidän 
liittonsa oli sopinut palkat, jotka 
olivat sopimuksen mukaisia. Itse 
olin toiminut jyrsijän ammatissa 
VKT:lla 8 vuotta ja olin olevinani 

jonkinlainen ammattimies alallani, 
mutta vertaillessani näiden tans-
kanpoikien tuloja omiini päätin, 
että meidänkin on mitä kiireimmin 
järjestäydyttävä, jos meinataan 
pysyä kehityksen mukana.”

Järjestäytyminen ei kuitenkaan 
onnistunut käden käänteessä. 
Teuvo Veltheim ja osaston työn-
johtaja Antti Tuomainen ottivat 
yhteyttä kansanedustaja ja VKT:n 
johtokunnan jäseneen Onni Pel-
toseen. Peltosen kanta oli miesten 
pettymykseksi kielteinen, jota 
hän perusteli sillä, että asetehtaat 
olivat puolustuslaitoksen alaisia, 
eikä siellä voi olla omaa ammatti-
järjestöä.

1940 työnantajien STK tunnusti 
SAK:n tasavertaiseksi neuvottelu-
kumppaniksi ja solmittiin ns.
Tammikuun kihlaus. Tammikuun 
kihlauksesta alkoi suomalainen 
kolmikantainen sopimusmalli, jos-
sa osapuolena olivat valtiovalta ja 
työmarkkinajärjestöt.Tästä johtu-
neessa innostuneessa ilmapiirissä, 
talvisodan päätyttyä, aseteollisuu-
den miehet veivät järjestäytymis-
asiaa sitkeästi eteenpäin.

 Kun kuultiin, että valtiovarain-
ministeri Mauno Pekkala olisi 
tulossa Jyväskylään, koottiin 6 
henkilöä käsittävä lähetystö, pu-
heenjohtajana Väinö Kauranen, 
tiedustelemaan ministerin kantaa 
ammattiosaston perustamiseen. 
Ministeri, tietenkin kiireellisenä, 
otti kuitenkin lähetystön vastaan 
työväentalon aulassa. Velthei-
min kertoman mukaan ministeri 
vaikutti melko tylyltä kuultuaan 
asian, mutta antoi kuitenkin ym-
märtää, että kyllä Suomessa saa 
perustaa ammattiosaston mihin 
tehtaaseen tahansa.

Tämän jälkeen V. Kauranen ja W. 
Puukko pyysivät Metallityöväen 
liiton sihteeriä Emil Skogia tule-
maan ammattiosaston perustavaan 
kokoukseen, mutta hänen tilallaan 
saapui Liitosta järjestäjä toveri 
Veikko Puskala.

 2.6.1940 pidetyssä ammattiosas-
ton perustavassa kokouksessa 
Työväentalon juhlasalissa oli pai-
kalla satapäinen osanottajajoukko. 
Osaston nimeksi tuli Jyväskylän 
Asetyöväen ammattiosasto ry 74. 
Järjestysnumeronsa osasto peri 

Helsingin Laiva ja Koneenraken-
nustyöväen ao 74:ä, joka lakkau-
tettiin Asevarikko 1:n siirryttyä 
Katajanokalta Helsingistä Raut-
pohjaan.
 Osastoon liittyi välittömästi 
jäseniä Kivääritehtaalta, Tykki-
tehtaalta, Mikron konepajalta, Ase 
ja Työkalutehtaalta sekä Valtion 
Sytytintehtaalta. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Anton 
Välilä ja sihteeriksi Waldemar 
Puukko, joka toimi myöhemmin 
Tourulan pääluottamusmiehenä 
40 -luvulla ja 50 -luvulla sosi-
aalipäällikkönä. Ensimmäisenä 
toimintavuotena osasto jäsenmää-
rä oli 370.

Poliittiset jakolinjat olivat voi-
makkaita ammattiosaston alku-
aikoina. Jyväskylässä ilmestyvä 
Kokoomuksen Sisä-Suomi lehti ei 
julkaissut osaston perustavan ko-
kouksen ilmoitusta, vaan vastasi, 
että ”me emme rupea sosialistien 
asialla juoksemaan.” Ilmoitusta ei 
julkaissut myöskään Keskisuoma-
lainen. Vasta sosialidemokraatti-
sesssa Työn Voimassa tärppäsi ja 
ilmoitus julkaistiin.

Sodan jälkeen oli aseteollisuu-
dessa tykit ja kiväärit taottava 
auroiksi. Alkoi valtion aseteolli-
suuden raju sopeuttaminen rauhan 
ajan tuotantoon. Valtion aseteol-
lisuudesta muodostettiin Valtion 
Metallitehtaat ja osastomme nimi 
muuttui Valtion metallityöväen 
ammattiosasto ry 74:ksi. 1950 
luvulla oli taas nimen muutos 
edessä, kun Valtion Metalliteol-
lisuudesta tuli Valmet oy. Am-
mattiosaston nimi muuttui nykyi-
seksi eli Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto ry 74 ja jäsenmäärä 
oli 1500.

Sodan jälkeen myös osastomme 
luottamusmiesten tehtäviin tuli 
uusia piirteitä. Luottamusmiehet 
avustivat kansanhuollon tehtä-
vissä ja hommasivat ja jakoivat 
mm. polkupyörien ketjuja, paito-
ja leninkikankaita, vesisankoja, 
perunoita ja halkoja sekä muuta 
taloudessa tarvittavaa. Ehkä tämä 
oli ennusmerkki myös osastomme 
yhteiskunnalliselle ja poliittiselle 
toiminnalle, joka on ollut varsin 
vahvaa niin kunnallis- kuin val-
takunnan politiikassa. Osastos-
tamme oli parhaana vaalikautena 

kaksi kansanedustajaa: Valmetin 
Walesa Erkki J. Partanen ja Reijo 
Laitinen. Myös Metallityöväen 
Liiton puheenjohtaja Erkki Vuo-
renmaa ja Kansainvälisen osaston 
päällikkö Jari Hakkarainen olivat 
ammattiosastostamme lähtöisin.

Rautpohjassa alettiin valmis-
taa vähitellen raskaan konepajan 
tuotteita, kuten pituusleikkurei-
ta, hammasvaihteita, nostureita, 
laivadieseleitä, patoluukkuja ja 
raskaita valuja ym., kunnes se 
keskittyi pelkästään paperikonei-
siin. Tourulan, eli Kivääritehtaan 
pääartikkeliksi alkoi muodostua 
traktorit, kunnes 1970 luvulla 
traktorituotanto siirrettiin Suolah-
teen. Tällä oli vaikutusta myös 
ammattiosastomme toimintaan, 
sillä Suolahteen perustettiin 1972 
oma ammattiosasto nimellä Suo-
lahden traktorityöntekijäin ammat-
tiosasto ry 141.

1971 Metallityöväen Liitto ja sen 
mukana ammattiosasto ajautui 
pitkään n. seitsemän viikkoa kes-
täneeseen työtaisteluun. Lakossa 
oli kysymys taistelusta yhtäältä 
Metallin sopimustavoitteiden 
puolesta ja toisaalta vallasta Me-
tallityöväen Liitossa ja sitä kautta 
koko SAK:ssa. Se oli suuntatais-
telu reformistisen työväenliikkeen 
uudistuslinjan ja kommunistisen 
luokkataistelulinjan välillä.
Ammattiosaston lakkotoimikunta 
järjesti lakon aikana jäsenilleen 
valistus, tiedotus- ja huvitilaisuuk-
sia. Ammattiosasto järjesti myös 
ruoka- ja raha-avustusta jäsenil-
leen. Seitsemän viikkoa kestänyt 

Tykkitehtaan sodanaikaista tuo-
tantoa: Kuvassa Boforsin 40It-
K/38B -tykki.



                                                RAUTAKOURA 74   7

lakko päättyi virallisesti perjan-
taiaamuna 26. maaliskuuta 1971 
klo 06.00.

Rautakourat saivat lakollaan 
n.16% palkankorotukset, joka 
oli roimasti yli UKK-sopimuk-
sen pohjalta neuvotellun yleisen 
linjan. Lisäksi saatiin sairasloman 
karenssiaikaa lyhennettyä yhdellä 
päivällä ja lomaltapaluuraha, joka 
vähitellen levisi koko palkansaa-
jakenttään. Vuoden 1971 Metallin 
liitokokousvaalit voitti Sosialide-
mokraattien vaaliliitto.

 Sopimus, kuten myöskin koko 
UKK- sopimus, oli voimakkaas-
ti inflatoorinen, koska se ylitti 
moninkertaisesti tuottavuuden 
kasvun. Korotusten hedelmistä 
ei näin ollen kauaa nautittu, sen 
sijaan lomaltapaluurahasta edel-
leenkin.

Ammattiosaston kannalta synkkä 
päivä koitti maaliskuussa 1999 
jolloin asetuotanto loppui Tou-
rulassa ja kaikki jäljellä olevat 
työntekijät irtisanottiin. Samana 
vuonna Valmet ja Rauma yhdis-
tyivät Metso oyj:ksi. Olisiko taas 
nimenmuutos edessä ammattiosas-
tolla?
Monelta taholta tuli kyselyjä 
nimestämme, eihän Valmetia enää 
ollut olemassakaan. Ammattiosas-
ton hallitus antoi kuitenkin pölyn 
laskeutua nimi asiassa, jo siitäkin 
syystä, että Valmetin pirstaloidut-
tua osittain sen raunioille perus-
tettujen Komasin, Moventasin, 
Santasalon, Rautpohjan Konepa-
jan ja Black Bruinin työntekijät 
säilyivät osastomme jäseninä. 
Valmetia pidettiin siis yhdistävä-
nä historiallisena juurena, jonka 
nimestä ei tahdottu luopua. Ja kun 
ei hötkyillä, niin hyvä tulee.   

1.10.2013 ylimääräi-
nen yhtiökokous päätti 
Metso Oyj:n jakautumi-
sesta kahdeksi erilliseksi 
pörssiyhtiöksi vuoden 
2014 alusta lähtien. 
Jakautumisen jälkeen 
Metson massa, paperi ja 
voimantuotanto -liike-

toimintasegmentit 
muodostivat uu-
den yhtiön Valmet 
Oyj:n, kun loppu 
roska jäi Metsoon. 
Siis nyt vaihtoi 
nimensä yhtiö eikä 

osasto.
Valmetin jakautumisen ja pirsta-
loitumisen johdosta monet työnte-
kijät hakeutuivat uusiin yrityksiin, 
mutta halusivat silti pysyä vanhan 
osastonsa jäsenenä. Tästä johtuen 
entisestä yhden työnantajan työ-
paikkaosastosta on muotoutunut 
n.60 työnantajan kokoomaosasto. 
Ammattiosastomme ensimmäisen 
toimintavuoden 370 hengen jä-
senmäärästä kehitys johti vuoden 
1975 huippulukemiin 3588 jäsentä 
ja nykyiseen lievästi noususuun-
taiseen n.2100 jäsenen osastoon, 
jonka jäseniä pyrimme palvele-
maan mahdollisimman hyvin. 

Ammattiosastomme pitkällä ai-
ka-janalla olen 17. puheenjohtaja 
ja nykyinen osaston sihteeri Kari 
Taivassalo on 23. sihteeri.

Vietämme tänä kesänä ammat-
tiosastomme 80- vuotisjuhlaa, 
johon toivomme jäsenistömme 
osallistuvan suurella aktiivisuu-
della.

Tarmo Pekonen

 Rautpohjan toimiessa sekakonepajana val-
mistettiin mm. laiva dieseleitä. Kuvassa diesel-
moottori 9K90GF, joka oli suurin Rautpohjassa 
valmistettu teholtaan 30700 hevosvoimaa.

Tourulan tehtaan päätuotteeksi muotoutui 1950 luvulla trak-
tori. Kuvassa Valmet 20 eli piikkilangan kiristäjä, jota vuonna 
-55 valmistettiin 2082 kappaletta.

Valmet kevyt konekivääri. Valmistaja Tourula. Otettiin käyttöön 
vuonna 1962. Aseita valmistettiin  6500 kappaletta. Tulinopeus 950 
laukausta minuutissa. Vyö 100 patruunaa.

Valmet 1052 esiteltiin vuonna 1975. Moottorina Valmet 611CS 
6600 cm3. Teho 136 hv.

Tourulan rynnäkkökivääristä tekemä variaatio LMG m.78
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NAISJAOSTO HERÄÄ JÄLLEEN HENKIIN

Metalli 74:n naisjaostoa ollaan vih-
doinkin pitkän tauon jälkeen käyn-
nistelemässä uudestaan eloon. 

Ammattiosastolla on jaostoja mm. nuorisolle 
ja veteraaneille. Nyt myös naisille saadaan 
oma kanavansa tuoda esille työväestön elämää 
naisten näkökulmasta.

Naisjaosto on meille loistava väylä päästä ja-
kamaan kokemuksia ja tuntoja muiden samalla 
alalla työskentelevien naisten kanssa. Saamme 
yhdessä suunnitella, millaiseksi haluamme 
naisjaoston rakentaa. Meillä on myös laajat 
mahdollisuudet rakentaa monipuolista toimin-
taa jäsenistön innokkuuden mukaan.

Rentoutumishetket vastapainona arjelle ovat 
varmasti kaikille tervetulleita ja myös uudet 
tuttavuudet ja kokemukset ovat hyvä syy 
lähteä mukaan porukkaan. Naisjaoston toimin-
taan ja tapahtumiin osallistuminen ei velvoita 

ketään muuhun järjestön toimintaan, joten 
toivottavasti mahdollisimman moni lähtee 
mukaan porukkaan.

Meidän iloksemme teollisuusliitto järjestää 
naisten ajankohtaistapaamisen lauantaina 
28.3.2020 Jyväskylässä.

Ohjelmassa on lounaan yhteydessä naisnä-
kökulmasta keskustelua sekä kokemusten ja 
ajatusten vaihtoa työelämästä ja ammattioston 
toiminnasta alueellamme.

Lisäksi pääsemme osallistumaan hyvinvointi-, 
kädentaito- sekä antiikki & taiteen ja keräily-
alan messuille Paviljonkiin.
Tämän jälkeen voimme siirtyä ammattiosaston 
tiloihin Järjestöjentalolle klo 17.00 eteenpäin 
saunomaan ja tutustumaan toisiimme parem-
min. Tarjolla luonnollisesti pientä purtavaa ja 
virvokkeita. Päivän kaikki ohjelma on osallis-

tujille maksutonta.

Ilmoittautumiset naisten ajankohtaistapaa-
miseen ottaa vastaan Kirsti Anttila ja minulle 
voi ilmoittautua osallistumisesta Naisjaoston 
iltamiin järjestöjentalolle 13.3. mennessä.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee 
mukaan.

Miia Alho Naisjaoston 
vetäjä P. 040 774 3073
74naisjaosto(at)gmail.
com

14.1.2020 Järjestötoiminnan toiminta-alue/Kirsti Anttila

Kutsu

Tervetuloa teollisuusliiton naisten ajankohtaistapaamiseen 
lauantaina 28.3.2020 Jyväskylään
Tapaamisen tavoitteena on naisnäkökulmasta keskustella ja vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia
toiminnan tilanteesta ammattiosastoissa, työpaikoilla ja alueella.
Tutustutaan ja annetaan naisenergialle valta!

Kokoonnutaan keskustelun ja lounaan merkeissä ravintola 
Frans & Sandra Bistrossa klo 11.00, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.
Lounaan jälkeen on kaikilla hyvinvoinnista, kauneudesta, terveydestä ja liikunnasta kiinnostuneilla 
mahdollisuus osallistua hyvinvointimessuille Paviljongissa. 
Hyvinvointimessujen lisäksi voit tutustua kädentaitomessujen sekä antiikin& taiteen ja keräilyalan messutapahtumaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.3. osoitteeseen: kirsti.anttila@teollisuusliitto.fi tai 040 587 4450

Ystävällisin terveisin

Kirsti Anttila
naistoiminnasta vastaava järjestötoimitsija
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Reilu vartti konepajaa

Tämän kirjoitelman piti alun perin ker-
toa työpaikallani käynnissä olevasta 
sukupolven vaihdoksesta. Kirjoitelmaa 

varten tiedustelin hieman nuoremman polven 
tuntoja, useimmiten mielipide työpaikasta oli 
”ihan hyvä”. Se pisti minut ajattelemaan. Mitä 
on tapahtunut joskus myrskyiseltäkin tuntu-
neen alun jälkeen?  Onko työpaikkani ihan 
huomaamattani muuttunutkin ” ihan hyväksi.

Kuinka tähän on siis tultu? Rautpohjan kone-
paja syntyi yrityskaupan johdosta alkutalvesta 
2004. Metso paper, jonka osa olimme. Oli 
päätynyt ratkaisuun luopua omasta levytyönä 
valmistettavasta tuotannosta, ja siirtymisestä 
alihankintana ostettaviin komponentteihin. 
Levyhallin tuotanto päätettiin ulkoistaa ja sen 
ilmoitettiin olevan myynnissä.Työntekijöille 
ilmoitus tuli yllätyksenä. Siltikin, vaikka siitä 
oli kyllä jo pitkään varoiteltu, ei sitä kuiten-
kaan kukaan ihan tosissaan ollut ottanut. 

Epäusko valtasi henkilöstön, epäiltiin jopa 
jonkun syöneen väärää lajia sieniäkin.
Järjestettiin jokunen yhteinen- jopa muutama 
henkilökohtainenkin -lakko. Mielenilmaisujen 
vaikutus jäi kuitenkin vähäiseksi. Ei kai silloin 
kukaan oikein uskonutkaan, että niillä voitai-
siin enää julkistettua päätöstä pyörtää, vaikka 
kovasti näin toivottiinkin.

Olihan Metso leikannut henkilöstöä jo aiem-
minkin, esimerkiksi Karhulassa, jonka levytyö 
oli osin ulkoistettu jo aiemmin. Lopulta sen 
toiminta ulkoistettiinkin hieman levyhallia 
myöhemmin Meseralle.  

Aikaa vierähti töiden jatkuessa entiseen 
malliin. Jonkin ajan päästä ilmoitettiin ostajan 
löytyneen ja levyhallin jatkavan toimintaansa 
toisena Häkkisen konepajan Oy:n tytäryhtiönä, 
henkilöstön siirtyessä vanhoina työntekijöinä 
uuden perustettavan yhtiön palvelukseen.
Syntynyt yhtiö sai hieman myöhemmin nimen 
Rautpohjan Konepaja oy.

Synnytys harvoin on täysin kivuton saatikka 
helppo, vaikka joskus niin sanotaankin.

Ei ollut tämäkään. Vaikka samassa köydessä 
olimmekin kiinni, tunnuimme vetävän täysin 
eri tahtiin. Väliin tuntui kuin oltaisiin kaikki 
savet housuissa, sukkia myöten. Toimitusjohta-
jat vaihtuivat säännöllisiltä tuntuvin väliajoin, 
heidän mukanaan toimintatavat ja käytännöt. 
Oli vaikea sijoittaa itseään yrityksen tulevai-
suuteen kun varmuus tulevasta puuttui. 

Muutama itkupotkuraivarikin nähtiin ja hei-
teltiinpä leluja nurkkaan puolin ja toisin.
Yhdessä kuitenkin leikittiin silloinkin vaikka 
ei olisikaan haluttu.

Tuotevalikoima laajentui paperikoneen 
komponenttien valmistuksesta myös meri- 
ja voimalaitosteollisuuden puolelle. Tehtiin 
uutta, vaikka vähän vastusteltiinkin, yritettiin 
ja lopulta ne opittiin. Konepajaan investoitiin 
vaikka taantuma alkoikin jo olla näköpiirissä.

Paperikonekomponenttien valmistus hiipui, 
töitä ja työntekijöitä siirreltiin osastolta toisel-
le. Kuitenkin lopulta vain pieni osa henkilös-
töstä oli työllistettynä. Lomautukset alkoivat, 
joidenkin kohdalla kestäen yhtenäisenä liki 
vuoden. Irtisanomisia, eläkeputkia.. Ympäri 
maan, Yhdysvalloissa puhjennut asuntokupla 
oli puhjennut. Oltiin taantumassa.

Hiljalleen tilauksia meriteollisuudelta kuiten-
kin alkoi saapua, henkilöstöä kutsuttiin töihin 
ja tilanne vakiintui. Noususuhdannetta on sen 
jälkeen jatkunut vuosi toisensa perään, eikä 
lomautuksiin ole ollut tarvetta. Joulubonus 
tuntuu jo itsestään selvyydeltä, kuten myös 
pari kertaa vuodessa järjestettävät yhteiset 
virkistäytymistilaisuudet. 

Toimitusjohtajaksi saatiin henkilö, joka myös 
jäi. Henkilöstö oppi tuntemaan hänet, ja vuo-
sien kuluessa vaikuttaa myös siltä, että myös 
johto on oppinut tuntemaan henkilöstön, ja 
jopa luottamaan siihen. Vuosien saatossa hen-
kilöstössä on tapahtunut luonnollista vaihtelua, 
uusia tullut, vanhoja lähtenyt. Kuitenkin hen-
kilöstöstä noin puolet on edelleen sitä samaa 
kuin kuusitoista vuotta sitten. Nuoria työnteki-

jöitä on tullut ammattikouluista harjoitteluun, 
ja usea sitä kautta myös jäänyt.

Valmistettavat työkappaleet ovat vaihdelleet 
pienistä suuriin ja vielä suurempiin. Työtaidot, 
tavat ja menetelmät ovat kehittyneet vuosien 
saatossa. Välineistöä on ajanmukaistettu ja 
kapasiteettia laajennettu yhä suurempien ja 
vaativampien tuotteiden valmistamista varten.

Jälleen voi havaita, henkilöstön olevan ylpeää 
osaamisestaan, vaikkei sitä itse kukaan ääneen 
sanokaan. Hän tuskin kuitenkaan väittää vas-
taan, jos joku muu näin tekee. Enää ei kysyt-
täessä tarvitse selventää, ”se Valmetin entinen 
Levyhalli”. Rautpohjan konepaja tunnetaan 
alalla jo ilmankin. Eikä se totta puhuen enää 
miltään entiseltä levyhallilta tunnukaan.
Siitä on tullut ihan uusi.

Jälkeenpäin ajatellen Levyhallin ulkoistus 
tapahtui juuri oikeaan aikaan.
Taantuma, joka sai Valmetin tekemään leik-
kauksia 2008-2009, olisi viimeistään silloin 
pistänyt myös Levyhallin leikkurin alle, ja 
kovaa se olisikin heilahtanut. Olisiko ostajaa 
silloin edes ollut?
Kiinnostus ammattiyhdistystä kohtaan on vii-
me vuosina kasvanut ja järjestäytymisaste on 
hyvä. Ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa 
luottamusmiehen valintaan tarvittiin vaalit.

Henkilöstöllä on jälleen luottamus yrityksen 
tulevaisuuteen ja omalle paikalleen siinä.
Yrityksen taloustilanne on hyvä, investoinnit 
jatkuvat ja asiat rullaavat omalla painollaan.
Asioista sopiminen onnistuu, ja joustoa löytyy 
molemmilta puolilta. Kenties ihan joka päivä 
eivät nallekarkit mene täysin tasan, mutta tup-
paavat tasaantumaan ajan kanssa. Myönnettävä 
se on, tästähän on vuosien mittaan tullut ihan 
hyvä työpaikka. Ehkä jopa hieman parempi 
kuin se joka se alkujaan oli? Jos ei vielä nyt, 
niin ehkä tulevaisuudessa, kuka tietää?
 
Tuomas Soikkeli

Konepajan 74:n jäsenet
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TESSI KOLISUT-
TAA PERÄLAU-

TAA

Teollisuusliittomme on saanut sovittua 
työehtosopimukset teknologoateollisuu-
teen vuosille 2020-2021.

Rautpohjassa neuvottelimme paikallisesta 
palkkaratkaisusta laihoin tuloksin. Mittarit 
osoittivat että; talous-, tilauskanta-, työllisyys-
tilanne ovat erittäin hyviä. Kustannuskilpai-
lukyky markkinoilla on parantunut ja ebita eli 
liikevoitto oli taas kerran kasvanut. Valmet oli 
päässyt tavoitteeseensa mikä on ollut tavoittee-
na. 
Me paikallisesti yritimme saada jotakin lisä-
porkkanaa tes - korotus 1,3% päälle. Ei ole 
mitään paikallista jakovaraa kuulemma ole-
massakaan. Jos näin hyvässä talous / tilauskan-
ta tilanteessa ei ole paikallista jakovaraa, niin 
ei sitten koskaan. Tulevaisuudessa perälaudan 
on kestettävä ja mentävä jatkossa pelkästään 
tukevan yleiskorotuksen varassa. Teknolo-
giateollisuus huutaa koko ajan paikallisen 

sopimisen lisäämistä, korotusten suhteen. 1,3 
% yleiskorotus on työnantajalle se maximi. 
Siitäkin vähästä työnantaja olisi halunnut jakaa 
kohdentaen osan siitä joillekin. Aiemmin kah-
tena vuonna kohdennettava erä oli yhteensä 
1,1 %.
Meidän on jatkossakin tukeuduttava entistä 
enemmän liittomme leveisiin hartioihin, kun 
perälauta kolisee aina. Toivo muutoksesta on 
hiipunut, sillä lähes kaikki yritykset kertovat 
samanlaisia tarinoita paikallisisesta sopimi-
sesta. Työnantajakuluja on kikysopimuksessa 
siirretty työntekijöille, ja yhteisöveroja alen-
nettu kaksi kertaa 2010-luvulla. 

Yritysten voitot ovat nousseet jyrkkään kas-
vuun, heille suunnattujen yritysten saamien 
verohyötyjen suhteessa. Työntekijöiden kä-
teenjäävä osuus on siis kaventunut, jos tulot ja 
ennakonpidätys on pysynyt samana. 

Kaukainen muisto on niistä ajoista, jolloin 
saimme jonkinlaisen siivun Valmetin tulokses-
ta henkilöstölle. Henkilöstörahastoon sai ker-
rytettyä pesämunaa, ja se oli reilua ja motivoi-
vaa aikaa. Nyt asiaa yritetään viedä Valmetin 
Suomen yhteistyöryhmässä eteenpäin, henki-
löstöryhmien tekemällä yhteisellä esityksellä.
Aika näyttää miten siihen suhtaudutaan. Olem-
meko toisen luokan kansalaisia, kun joillakin 
on täysin omaa luokkansa olevia palkitsemis-
järjestelmiä.
 Aurinkoista kevättä kaikille jäsenille! 

Tuomo Leinonen 
PLM Rautpohja

Ammattiosaston Nuorisojaoston kuulumi-
set

Ammattiosaston nuorten perin-
teiset pikkujoulut järjestettiin 
29.11. 2019 ammattiosaston 

tiloissa. Ammattiosaston puheenjohtaja 
Tarmo Pekonen kertoi aluksi ammatti-
osaston historiaa synnystä- nykyhetkeen. 
mm jäsenmäärien kehityksestä sekä am-
mattiliiton vaikutuksesta työelämään.
Paljon keskustelua herätti työehtoso-
pimukseton tila, sekä ilmoitettu lakko 
neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Kaikille oli selvää, että neuvottelijoille 
tullaan antamaan täysi tuki ja luotta-
mus parhaan neuvottelutuloksen aikaan 

saamiseksi. Nyt olisi saatava palkkoihin 
nousua sekä päästävä Kiky-sopimuksesta 
eroon.
Ilta jatkui rennoissa merkeissä saunoen 
ja syöden myöhään iltaan…
Ensi kesäksi olisi suunnitelmissa mi-
nigolf turnaus/ saunalautta ajelu jyväs-
järvellä.. Kannattaa  seurata ammatti-
osaston sivuja www.metalli74.fi tai olla 
yhteydessä allekirjoittaneeseen. 
Hyvää kevään jatkoa

Terveisin Jani Matinaho
040-5183467

Puheenjohtaja esittelee 
ammattiosaston toimin-
taa
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Veteraanit Valtralla
Metalli 74 veteraanien toiminta on kaikille teollisuusliiton ammat-

tiosaton 74 jäsenille eläkeputkelaisille ja eläkeläisille tarkoitettu 
mahdollisuus tulla keskustelemaan, kuuntelemaan ja
viettämään sosiaalista elämää. 

Myös heidän mielipiteitä, erillaisia eläkeläisten  ehdotuksia viedään 
eteenpäin. Mahdollista saada tietokone ja ynnä muuta koulutusta, mitä 
eläkeläiset haluaa.

Erillaisia asiantuntijoita vierailee kokouksissa. Esimerkiksi ikäihmisen 
liikunta ja ruokavalio ohjeita annetaan.
Veteraanien kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä keskivikkona klo 
12.00. ammattiosasto Metalli 74 tarjoaa kokoukseen pullakahvit.
Valtralla kävimme vierailulla, katsomassa miten traktorit valmistuu. 
Hurja muutos kolmessakymmenessä vuodessa.

Pekka Suuronen 
Veteraanijaoston puheenjohtaja
 

Valtra traktoreita valmistuu noin 37 vuorokaudessa. Kuvassa oleva   
kone maksaa noin 200000 - 250000 € varustetasosta riippuen.

Tunnelmia kesäristeilyltä 7.7.2019 Keiteleen kanavalla 
kohti Laukaan Kuusaata



12   RAUTAKOURA 74 

Tuottavuutta lyhyemmällä työajalla
Lyhempi työaika ei ole utopiaa, vaan askel kohti moder-
nimpaa työelämää ja parempaa työhyvinvointia

Neljän päivän työviikko tai kuuden 
tunnin työpäivä. Miksi se ei voisi olla 
seuraava askel työelämässä?

Pääministeri Sanna Marin on puhunut ly-
hemmän työajan puolesta jo Sdp:n 120-vuo-
tisjuhlista lähtien, ollessaan vielä liikenne- ja 
viestintäministeri. Syksyn mittaan aihe on 
herättänyt julkista keskustelua kotimaassa. 
Alkuvuodesta Marinin visioon tarttuivat myös 
useat kansainväliset mediat, kuten The Guar-
dian, The Daily Mail ja amerikkalainen talous-
kanava CNBC.

Työajan lyhentäminen ei ole nykyisen halli-
tuksen asialistalla, mutta se on pitkän tähtäi-
men visio, jonka taustalla on ajatus hyvinvoin-
nin ja tuottavuuden kasvusta.

Ajatus on saanut paljon vastustusta. Työajan 
lyhentämistä on kritisoitu muun muassa siitä, 
että sen on uskottu lisäävän yritysten palkka-
kustannuksia. Liike-elämän vaikuttajat ovat 
huolissaan Suomen kilpailukyvyn romahta-
misesta. Täyden tyrmäyksen visiolle on anta-
nut muun muassa Iltalehden toimittaja Juha 
Keskinen. Hän korosti kolumnissaan Marinin 
ajatuksen olevan epärealistinen utopia, joka ei 
ole tästä maailmasta.

Miksi työajan lyhentämistä pidetään utopisti-
sena ja epärealistisena? On kummallista, että 

politiikan kommentaattorit tyrmäävät yksi 
toisensa jälkeen Marinin ajatuksen, vaikka 
kyseessä on pikemminkin haave ja visio, kuin 
poliittinen agenda. Oli Marin sitten kuinka 
nuori ja nainen tahansa, suomalaisen päämi-
nisterin vanhoista lausunnoista tuskin uutisoi-
taisiin kansainvälisissä medioissa, ellei aihe 
olisi ajankohtainen ja merkittävä.

Kuuden tunnin työpäivää on kokeiltu muun 
muassa Ruotsissa, Göteborgilaisessa van-
hainkodissa. Vaikka työpäivää lyhennettiin, 
hoitajien palkkoja ei pienennetty. Hoidon taso 
ja työntekijöiden hyvinvointi paranivat sel-
västi. Sama kokeilu tehtiin Ruotsissa Toyotan 
huoltokeskuksessa vuonna 2004. Tulokset 
olivat niin hyvät, että lyhennetyn työajan malli 
vakiinnutettiin.

Suomessa Julkisen terveydenhuollon puolella 
työntekijöiden palautumista on tutkittu suh-
teessa työaikaan. Keskeisten tulosten mukaan 
työajan lyhentäminen vaikutti merkittävästi 
palautumiseen ja rentoutumiseen.
Lyhemmällä työajalla voidaan siis saavuttaa 
todellisia hyötyjä, joita ei pidä sivuuttaa.
Tyrmäämisen sijaan ajatusta työajan lyhen-
tämisestä on hyvä pysähtyä miettimään. 
Työtuntien väheneminen toisi lisää aikaa 
perheelle, harrastuksille, sivistykselle tai vain 
arjen pyörityksestä ja työn kuormittavuudesta 

palautumiselle. Se olisi virkistävä ja tervetullut 
uudistus nykyiseen suorituskeskeiseen kulttuu-
rimme.

Työaikaa on lyhennetty viimeisen sadan vuo-
den aikana työn tuottavuuden parantuessa. Se 
on näkynyt tulotason ja hyvinvoinnin kohene-
misena. Sama trendi tulee mitä luultavimmin 
jatkumaan myös tulevaisuudessa teknologian 
kehittyessä.

Lyhempi työaika ei siis suinkaan ole utopiaa. 
Se on rohkeaa ja eteenpäin katsovaa ajattelua, 
josta huokuu arvostus suomalaista työtä ja 
tavallisia työssäkäyviä ihmisiä kohtaan.

Anu Pekonen 
Kirjoittaja on journalismin opiskelija Tampe-
reen yliopistossa

Rokkia oikealla asenteella!
Project Rutinski on soittanut rouheeta rokkia 
jo vuodesta 2010. Kokoonpanoon kuuluu:
laulaja: Jari Roth
komppikitaristi: Mikko Vilen
bassisti: Ville Haapanen
rumpalisti: Ville Nieminen
soolokitaristi: Vesku Eerikäinen

Bändi perustettiin The Rudin pohjalta rumpa-
lin vaihtumisen myötä. Alkuperäiseen kokoon-
panoon kuului Jari Roth, Mikko Vilen ja Ville 
Haapanen. 

Rumpali ”Lätsä” tuli v.2010 tuuraamaan 
treeneihin silloisen orkesterimme ”the Rudi”:n 
rumpalia. Musiikki alkoi saada treeneissä hie-
man erilaisempia sävyjä ja jonkinlaista jalos-
tumista oli huomattavissa. ”Lätsä” ei halunnut 
talloa Rudin oman rumpalin varpaille, joten 
päätettiin tehdä sivuprojekti ”Project Rutin-
ski”, joka onkin sitten nykyisen bändimme 
nimi!

Miehistönvaihdoksia on ollut useampia, 
mutta se ei ole menoa haitannut. Rakkaus mu-
siikkiin, sekä harrastaminen yhdessä hyvällä 

porukalla ovat saaneet homman toimimaan. 
Keikkailua olemme harrastaneet melko satun-
naisesti noin kerran-pari vuodessa, mutta stu-
diossa on käyty sitäkin ahkerammin. Bändi on 
julkaissut useampia levyjä digitaalisesti, joista 
osa löytyy myös fyysisenä CD-levynä.

Musiikkityylimme lähti punk(ahtavas-
ta)-rockista ja matkan varrella siirtyi 
hardrockimpaan suuntaan isältäne myös kevy-
empiä rockmusiikin tuulahduksia.

Olemme osallistuneet kahteen musiikkikilpai-
luun:
Company Rockiin 2017 ja Global Battle Of 
Bands:iin, joista jälkimmäinen järjestettiin 
tänä vuonna.

Päivämäärällä 24.4.2020 soitamme 
räjähtävän live-setin Pub Juomassa 
bändimme 10-vuotisen taivalluksen 
kunniaksi! Tervetuloa riehaantu-
maan ja nauttimaan keikkatunnel-
masta!

Musiikkiamme pääsee kuuntele-
maan mm. Spotifyssä ja Youtubessa. 

- Project Rutinski -

Jari Roth 
varapuheenjohtaja
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Paikallinen sopiminen on ankkuroitunut 
työmarkkinajärjestelmään

Työpaikoilla on aina sovittu asioita 
enemmän tai vähemmän, mutta työehto-
sopimuksilla sopimisen mahdollisuuk-

sia avattiin merkittävämmin työ¬paikkatasolle 
1990-luvun laman aikoihin. Vuoden 1996 
työaikalakiin sekä vuoden 2001 työsopimus-
lakiin on myös sisältynyt elementtejä, jotka 
mahdollistivat suoraan työntekijän ja työnanta-
jan välillä sopimisen. Paikallisella sopimisella 
yleisimmin tarkoitetaan työpaikoilla tapahtu-
vaa koko henkilöstöä tai tiettyä henkilöstöryh-
mää koskevaa sopimista.

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut 
merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. 
Globaalit markkinat ovat luoneet aivan uusia 
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, 
mutta myös kilpailu on kiristynyt. Asiakkaat 
vaativat lyhyempiä toimitusaikoja, varastot 
ovat pienet ja tuotantomäärät voivat vaihdella 
merkittävästikin eri aikoina. Kausivaihtelut 
ovat arkea teollisuuden työpaikoilla.

Paikallinen sopiminen antaa toimiessaan 
yrityksille mahdollisuuden vastata toimin-
taympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin 
ja kausivaihteluihin. Samalla se myös tuo 
mukanaan joustavuutta työntekijöille ja näin 
ottaen huomioon yksilölliset tarpeet. Usein se 
on myös keino reagoida hetkellisiin kysynnän 
hiipumisiin tai talouden notkahduksiin siten, 
että lomautukset tai irtisanomiset pystytään 
välttämään.

Tyypillisimpiä sopimisen kohteita ovat työ-
aikaan ja palkkaukseen liittyvät asiat. Työ-
aikojen osalta yleisin tapa reagoida erilaisiin 
kysynnän vaihteluihin on tehdä pidempää 
päivää silloin, kun on töitä ja lyhyempää 
päivää esimerkiksi henkilökohtaisten asioiden 

hoitamiseksi tai pitää vapaata silloin, kun on 
hiljaisempaa.Usein tämän tyyppisiä ratkaisuja 
tehdään sopimalla paikallisesti siitä, että sään-
nöllistä työaikaa voidaan pidentää kahdek-
sasta tunnista ylöspäin. Yli kahdeksan tunnin 
menevät tunnit säästetään ja niitä pidetään 
säästöstä pois hiljaisempina aikoina lyhentä-
mällä työaikaa tai pitämällä vapaita tietyn niin 
sanotun tasoittumisjakson puitteissa. Palkka 
juoksee tässä keskimääräistä työaikaa toteut-
tavassa mallissa työntekijälle tasaisesti, vain 
tunnit vaihtelevat. 

Toisaalta tarpeet voivat olla sen suuntaiset, 
että työt kasaantuvat vain joihinkin päiviin 
viikossa ja toisina päivinä ei ole lainkaan 
työtä. Tätä tarvetta on ratkottu tekemällä 
viikon työtunnit esimerkiksi neljässä päivässä. 
Työpäivän sisällä puolestaan joustoa on saatu 
muun muassa sopimalla liukuvista työajoista.
Vaikka mahdollisuuksia paikalliseen 
sopimiseen on annettu lainsäädäntöta-
solla ja useissa työehtosopimuksissakin, 
on tilanne edelleen hyvin erilainen eri 
yrityksissä. 

Yritykset eivät ole läheskään samalla 
viivalla paikallisen sopimisen mah-
dollisuuksien kanssa. On yrityksiä, 
joilla sopimisen mahdollisuudet ovat 
laajat ja sopijaosapuolet näkevät pai-
kallisen sopimisen hyödyt, jolloin kyse 
sopimuksiin pääsemiseksi on kiinni 
enemmän työpaikkakohtaisesta neuvot-
telukulttuurista. Toisaalta on yrityksiä, 
joissa sopijaosapuolet ovat sopineet vain hyvin 
vähäisistä joustomahdollisuuksista ja suhtautu-
minen paikalliseen sopimiseen on nihkeää. 

Usein nämä liittyvät puhtaasti tiedon tai koke-

musten puutteeseen. Luottamus paikalliseen 
sopimiseen murenee myös, jos osapuolet eivät 
noudata sopimuksessa sovittuja asioita tai 
haluaa vain noudattaa sopimusta valikoidusti 
noukkien vain mansikat päältä.

Yritysten joustotarpeet vaihtelevat merkit-
tävästi ja tarve joustoihin on kasvanut, tätä 
painetta koetaan ehkä enemmän alihankkija 
yrityksissä kuin päätuotetta tekevissä ns. tilaa-
ja yrityksissä. Sopimuksia ei synny kuitenkaan 
ilman kahta sopijaosapuolta. Nykyisellään 
¬paikallinen sopiminen tasapainoilee yrityk-
sen tuottavuuden maksimoimisen ja työnteki-
jöiden tarpeen välillä. Paikallinen sopiminen 
on menossa yhä enemmän kohti markkina-
ehtoista pakkosopimista. Voidaan jopa sanoa, 
että on siirrytty työntekijöiden etujen turvaa-
misesta yritysten voimassaolon turvaamiseen.
 

Kari Taivassalo  
Pääluottamusmies Componenta

Lakkovahtien saunailta ammattiosaston toimistolla

Ammattiosasto järjesti 14.2. keskustelu- ja sau-
nomistilaisuuden TES- neuvotteluja vauh-

dittaneen työnseisauksen lakkovahdeille. Väkeä 
oli paikalla kiitettävästi, noin 30 henkeä. Ammat-
tiosaston lakkovahteja oli kaikkiaan yli 50, joten 
aika moni saapui paikalle.
 Osaston väki osallistui kiitettävän aktiivisesti yh-
teisten asioitten hoitamiseen lakon yhteydessä  ja 
kaikki ymmärsivät sen, että Liitto on yhtä vahva, 
kuin sen jäsenet. Ns. rikkureita ei lakon aikana 
havaittu.
Tilaisuuden avasivat puheenjohtaja Pekonen ja 
Rautpohjan pääluottamusmies Leinonen. Keskus-
telun alustajana oli aluetoimitsija Ilkka Terimaa 
Teollisuusliitosta. Ammattiosaston sihteeri hoiti 
valokuvauksen.
Keskustelussa tuli esiin ja puhututti mekaanisen 
metsäteollisuuden vaikea TES-tilanne ja pitkään 
kestänyt lakko. Porukalla mietittiin mahdollisia 
tukitoimia ja solidaarisuutta puualan osastoille. 
Myös muista ajankohtaisista asioista keskusteltiin 

ja tarjolla olleisiin ruokaan ja juomaan 
oltiin ilmeisen tyytyväisiä. Osa porukas-
ta ravautti vielä päällepäätteeksi kunnon 
löylyt osaston saunassa. 
Tilaisuus oli muuten onnistunut, lukuun 
ottamatta erittäin ikävää tapahtumaa, 
jollaista en muista koskaan sattuneen 
ammattiosaston järjestämissä tilaisuuksis-
sa. Kaksi puhelinta vietiin osaston tilois-
ta, joista toinen löytyi poliisin toimesta 
Vaajakoskella tapahtuneen automurron 
tutkimuksen yhteydessä rikkinäisenä. Ta-
pahtunut mietityttää siinäkin mielessä, että 
tilaisuus oli täysin yksityinen siis omalla 
porukalla ja ovet lukittuina, joten ulkopuo-
listen paikalle pääsy oli lähes mahdotonta.



TYÖEHTOSOPIMUS NEUVOTTELUT

Neljä vuotta sitten, kylvettiin riidan sie-
men työmarkkinoille. SOS hallitus(Si-
pilä, Orpo, Soini) hyökkäsi palkansaa-

jia vastaan,tunnuslauseelli Suomi nousuun.
Palkansaajille esitettiin hallituksen toimesta 
kovia uhkailuja työehtoihin. Niinsanottuihin 
pakkolakeihin SOS hallitus otti selvän puo-
lueelisen kannan.Työnantajia kuunneltiin.

Työntekijäpuolen kannat sivutettiin. Palkan-
saajapuolen edustajat olivat ihmeissään. Tämä 
sai aikaan mielenilmaisuja palkansaajapuo-
lelta (SAK, STTK ja AKAVA). He järjestivät 
yhteismielenosoituksia hallituksen esityksiä 
vastaan. Tämä saikin hallituksen ottamaan 
myös huomioon palkansaajapuolen kannan.
Tästä seurasi työnantaja -ja palkansaajapuoli 
istuivat neuvottelemaan sopimusta. Tosin SOS 
hallitus taustalta koko ajan uhkaili pakkolaeil-
la. Oli hirveä kiire saada sopimus. Palkansaa-
japuoli taipui niin sanottuun KIKY sopimuk-
seen. Metalliliitto oli haluton allekirjoittamaan 
KIKY sopimusta. Taas pääministeri Sipilän 
suulla uhkailtiin koko KIkyn kaatumisella, jos 
metalliliitto ei allekirjoita sopimusta.

Kiitos metalliliiton valtuuston Kikysopimus 
ei mennytkään työehtosopimukseen; tehtiin 

erillissopimus määrä aikainen, joka voitiin 
irtisanoa kolmen vuoden kuluttua.

Tämä palkansaajien pitää muistaa, kun käyttä-
vät äänioikeutta eduskuntavaaleissa. Huonon-
nuksia odotettavissa työehtoihin palkansaajan 
näkökulmasta, kun
porvarihallitus on vallassa.

KIKY onkin saanut kaaoksen parhaillaan käy-
täviin työehtoneuvotteluihin. Työnantajapuoli 
on ottanut tiukan kannan KIKY sopimukseen.
Työnantajapuolen kanta on KIKY on ja pysyy. 
Tämä kannan tiukkuus onkin saanut oikein 
lakko vyöryn Suomeen. KIKYSTÄ on tullut 
valtava taakka työmarkkinoille lakkoilu häiri-
öinä. Eikä tässä kaikki, työnantaja on joillakin 
sopimusaloilla ottanut käyttöön työsulun.
Työnantajat ovat samaan aikaan kauhistel-
leet lakkojen aiheuttamia tappioita. Työsulku 
ei vastaavasti aiheutakkaan tappioita. Ei ole 
oikein loogista.

Voi hyvällä syyllä kysyä onko kiky hyvä sopi-
mus. Ison riidan sai aikaan.
Palkansaajille kiky on ollut sopimus, mistä ha-
lutaan pois kaikin keinoin. KIKY ei ole pelkkä 
24 tuntia lisää palkatonta työaikaa. Sopimuk-

seen sisältyi myös työnantajien sosiaalimaksu-
ja palkansaajapuolen maksettavaksi 1,6 pro-
senttia. Julkisella puolella lomarahaa leikattiin 
30 prosenttia.

Työnantajien puheet et suomessa ei kannata 
yritystoiminta, ehkä pienyrittäjällä asia monel-
la onkin näin.
Mutta suuret pörssiyhtiöt, jotka edustajien 
suulla julkisuudessa valitelleet kannattamatto-
muutta asia onkin toinen. 
Helsinkin pörssin mukaan suuryrityksillä me-
nee hyvin. Helsingin pörssin vuosituotto tällä 
hetkellä 6,1 prosenttia. Maailmalla pörssien 
tuotto jää keskimäärin 5 prosenttiin. Eli yli 
keskiarvossa ollaan. Tilanne ei ole teollisuu-
dessa niin synkkä mitä 
annetaan ymmärtää.

Jarmo Nissi
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Valmetin Metallityöväen 
Ammattiosasto r.y.74

Kevätkokous 
29.04.2020 klo 17.30

Metalli 74 kokoushuoneisto 
  Kalevankatu 4

 40100 Jyväskylä, 3:s kerros

    Käsiteltävät asiat: 
     Sääntömääräiset 5§ kokoukselle 

  määritellyt asiat.

Tervetuloa!
Hallitus
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Valmetin metallityöväen ammattiosasto 74:n jäsen!

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalveluk-
seen, äitiyslomalle, hoitovapaalle, eläk-

keelle, taikka saat kelan päivärahaa sairauden 
tai työttömyyden vuoksi.
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, 
työsuojeluvaltuutettuun tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluottamus-
miehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai ammat-
tiosaston 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 tie-
tojasi Teollisuusliiton sähköisessä asioinnissa, 
kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuk-
sillasi.
Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevan-
katu 4 Jyväskylä keskiviikkoisin klo 14.30 – 
16.00

Soittaa voi myös muina aikoina p. 0400-
448741, sähköposti raninenantero(at)gmail.
com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja
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