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Sopimus syntyi Teknologia-
teollisuuteen

Uuden työnan-
tajajärjestön 
Teknolo-
giateolli-

suuden työnantajat ry:n 
järjestämä draama tuli 
päätökseen valtakunnan-
sovittelijan toimistossa. 
Tämänhetkisessä vien-
titeollisuuden työtilan-
teessa, jossa tilauskirjat 
ovat ääriään myöten 
täynnä, työnantajat 
ajoivat naurettavilla 
korotustarjouksillaan 
teknologiateollisuuden 
lakon partaalle. Olisi 
voinut kuvitella, inflaa-
tion ja kilpailijamaissa 
tehdyt työehtosopimuk-
set huomioiden, että 
neuvottelujen lähtötaso 
olisi ollut realistinen. Il-
meisesti uusi työnantaja 
järjestö pelkäsi totaalista 
kasvojen menetystä.

Teollisuusliiton hallitus 
hyväksyi äänin 20-8 
teknologia teollisuuden 
työehto sopimuksen: 
Palkat nousevat kaksi 
prosenttia, sopimuksen 
kesto on 1+1 vuotta ja 
se on irtisanottavissa 
30.11.2022 mennessä, 
mikäli osapuolet eivät 
sitä ennen pääse sopi-
mukseen vuoden 2023 
palkkaratkaisusta. Kysy-
myksessä on siis todella 
maltillinen sopimusrat-
kaisu, joten krokotiilin 
kyyneleet kustannuskil-
pailukyvystä voidaan 
Teknologiateollisuudes-
sa unohtaa. 

Palkankorotuksissa 
yleiskorotusta on 1,5 
prosenttia ja paikalli-
sesti sovittavaa erää 0,5 
prosenttia. Korotusten 

odotusarvo oli inflaatio 
huomioiden kentällä hie-
man korkeampi. Tosin 
sopimuksen kesto on 
käytännössä vain vuosi, 
ilman uutta palkoista so-
pimista. Monien toiveis-
sa oli täysi yleiskorotus, 
ottaen huomioon viime 
sopimuskierroksen. Sil-
loinhan ainakin Valme-
tissa työnantaja suoritti 
paikallisen erän jakami-
sen täysin sopimusten 
vastaisesti ja on joutunut 
sen myöntämään jälki-
käteen. Ilmeisesti tässä 
uudessa neuvottelutilan-
teessa, jossa työnantajan 
kaikkivoipainen teema 
maailman ongelmiin on 
paikallinen sopiminen, 
ei täyttä yleiskorotusta 
ollut saavutettavissa.

Osastomme jäsenistössä 
oli selvää tyytymät-
tömyyttä tiedotuksen 
suhteen, neuvottelujen 
edetessä. Liiton neuvot-
telujen tavoitehaarukka 
liikkui tasolla ”osto-
voimaa selvästi tukeva 
sopimus”, joka oli myös 
edellisen liittokokouk-
sen linjaus. Joulukuus-
sa Suomen inflaatio 
oli 3,2% luokkaa. On 
tietenkin myös selvää, 
että täsmällisiä tietoja 
julkisuuteen kesken 
neuvottelujen on melko 
mahdotonta antaa, jos 
jonkinlaisia tuloksia 
halutaan saada aikaan.

 Tätä kirjoitettaessa 
toimihenkilöliitto Pro 
ei päässyt sopimukseen 
valtakunnansovittelijan 
ohjauksessa ja aloittaa 
mahdollisesti lakon 14.1. 
Ylemmät toimihenkilöt 
sen sijaan lipesivät ruo-
dusta tapojensa mukaan 
ja tekivät sopimuksen 
1.8% tasolla jo ennen 
Teollisuusliittoa. Sak-
salaisessa työmarkkina-
järjestelmässä esim.IG 
Metallissa kaikki työn-
tekijät kuuluvat samaan 

liittoon. Suomessa se 
on mahdotonta ylem-
pien toimihenkilöiden 
asemoidessa itsensä ns. 
omistavaan luokkaan. 
Tulokset ovat sen mu-
kaiset.

Onko työmarkki-
noiden kuohunnan 
taustalla työnanta-
japuolen päättäväi-
nen pyrkimys ta-
kaisin 1930- luvun 
isäntävaltaan?

Julkisuuden framilla 
on ollut tapaus Kei-
tele-Group. Työnan-
tajaliittoon järjestäy-
tymätön mekaanisen 
metsäteollisuuden yritys 
on jatkuvasti kieltäy-
tynyt neuvottelemasta 
yrityskohtaista työeh-
tosopimusta Teollisuus-
liiton kanssa. Nyt kun 
Metsäteollisuudessa 
yleissitovaa tessiä ei 
ole, yrityskohtainen 
sopimus olisi jäljelle 
jäänyt vaihtoehto. Tämä 
ei käy Keiteleelle, vaan 
se haluaa sanella työ-
ehdot. Teollisuusliitto 
laittoi yrityksen saar-
toon ja pyysi AKT:tä 
apua saarron toteutta-
miseen. Tästä seurasi, 
että AKT:n jäsenet eivät 
käsitelleet Keitele-Grou-
pin rahtia satamissa.  
Työnantajapuoli intoutui 
kovaan huutoon ja ta-
pansa mukaan karkeim-
mat ja mauttomimmat 
syytökset tulivat herran 
enkeli Suomen Yrittäji-
en Mikael Pentikäisen 
taholta, jossa verrattiin 
ay-liikettä mafiaan ja 
jopa Lapuan liikkeeseen. 
Odottaisi Pentikäiseltä 
hieman parempaa histo-
rian tuntemusta. Toisaal-
ta ei ole ihme, että Penti-
käiselle annettiin kenkää 
Helsingin Sanomien 
päätoimittajan pestistä. 
Viimeisimmän tiedon 
mukaan Keitele-Group 
aloittaa tes-neuvottelut 

Teollisuusliiton kanssa 
valtakunnansovittelijan 
toimistossa.

Pidemmän aikaa on ollut 
nähtävissä työnantajapuo-
len selkeä suunnitelma, 
jossa ensin kieltäydyttiin 
keskitetyistä sopimuksista 
ja siirryttiin liittokohtai-
siin sopimuksiin. Seu-
raavaksi mentiin yritys-
kohtaiseen sopimiseen 
ja viimeisin peliliike on 
siirtyminen, jos mahdol-
lista kuten Keitel-Grou-
pissa ja UPM:ssä, kohti 
yksilökohtaista sopimista. 
Voi kysyä, että kuinka 
paljon yksilökohtaisessa 
sopimisessa on mukana 
sitä todellista sopimista.

Tulevaisuudessa siintää 
1930- luvun IKL:läinen 
yhteiskunta, jossa työvä-
enliikkeellä, demokrati-
alla ja sopimisella ei ole 
pennin arvoa. Ay-liikkeen 
on todellakin koottava 
voimansa, jotta Elinkei-
noelämän Keskusliiton 
koordinoima yleissitovien 
työehtosopimusten ro-
muttaminen ja työehtojen 
heikentäminen voidaan 
suitsia.

Lakkoilu on jälleen 
median polttopis-
teessä

Tes-neuvottelujen tiimel-
lyksessä on taas työnanta-
jajärjestöjä lähellä oleva 
media aloittanut toistuvan 
liturgiansa Suomen työ-
markkinoiden lakkoherk-
kyydestä ja mallimaana 
pidetään Ruotsia. Tämä 
on varsinkin Suomen 
Yrittäjien, jotka muuten-
kin ovat ottamassa rusinat 
pullasta, mieli teema.

Usein väitetään, että 
Ruotsin vähäiset työtais-
telut johtuvat siitä, että 
Ruotsissa ei ole Suomen 
tapaan sopimusten yleissi-
tovuutta. Todellisuudessa 
kun tarkastellaan sopi-
musten kattavuutta, työn-
tekijöiden palkkakehitystä 
ja sopimusten tarjoamaa 
työntekijöiden suojaa, 
nähdään että väite ei pidä 
paikkaansa. Ruotsin sopi-
mukset ovat yhtä kattavia, 
kuin Suomessa.

Selkeä ero sen sijaan on 
Ruotsin neuvottelukult-
tuurissa. Suomalaisten 
työnantajien isäntävaltaan 
pohjautuvassa työmark-
kinakulttuurissa tehdään 
yksipuolisia päätöksiä, 
joihin työntekijäosapuoli 
joutuu reagoimaan. Tämä 
reaktioiden ja vastareak-
tioiden ketju ei vähennä 
työpaikkojen ristiriitoja 
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Sopimuksia syntyy ja eteenpäin päästään ul-
kopuolisten huutelusta huolimatta

Julkisuuden ja yrittäjä-
järjestöjen jokavuotinen 
rituaali on povata kuole-
manlaukausta suomalai-

selle sopimusjärjestelmälle. Tä-
hän rituaaliin kuuluu monia eri 
vaiheita. Se alkaa haukkumalla 
työehtosopimukset mennei-
syyden työkaluksi. Se jatkuu 
muistutuksella siitä, että kyllä 
yritykset pitävät huolta työn-
tekijöistään. Rituaali päättyy 
haikeaan huokaukseen, jossa 
verrataan suomalaista ay-liiket-
tä muiden maiden ay-liikkee-
seen. Miksi asioista ei voitaisi 
sopia kuin Saksassa, Ruotsissa 
tai missä tahansa muualla, 
kysyvät yrittäjäjärjestöt. Kuu-
lostaako tutulta?
 
Samat tahot joutuvat jälleen 
kerran pettymään, koska uu-
tiset sopimusjärjestelmämme 
kuolemasta ovat voimakkaan 
ennenaikaisia. Teknologiate-
ollisuuden taannoinen päätös 
työmarkkinatoiminnasta luopu-
misesta ei johtanutkaan yleissi-
tovuuden ja työehtosopimusten 
romuttumiseen. Päinvastoin, 
juuri hyväksytty teknologia-
teollisuuden työehtosopimus 
on vahvasti yleissitova ja sitä 
sovelletaan kaikissa alan yri-
tyksissä, aivan kuten tähänkin 
asti.
 
Teollisuusliiton hallituksen 
vuosi 2022 alkoi kokouksella, 
jossa päätettiin yli 110 000    
teollisuuden työntekijän työeh-
doista. Teknologiateollisuuden 

sopimuksen lisäksi mukana 
oli autoala ja malmikaivokset. 
Palkankorotusten osalta sovitut 
ratkaisut herättävät keskuste-
lua, kuten aina. Työnantajien 
mielestä sopimus on liian kallis 
ja osa työntekijöistä toivoisi 
vastaavasti suurempia korotu-
sia.

Muutama mielenkiintoinen 
yksityiskohta ratkaisuun kui-
tenkin liittyy. Työntekijät saivat 
suuremmat palkankorotukset 
kuin ylemmät toimihenkilöt. 
Kaikille työntekijöille kohdis-
tuvan yleiskorotuksen merkitys 
on myös suuri ja sen lisäksi 
paikallinen erä on rakennettu 
tavalla, joka varmistaa työnte-
kijöiden reilun 
kohtelun perälaudan riskillä 
työnantajalle.
 
Sopimustoiminnalla on sel
keästi vankka tuki sopimusosa-
puolten keskuudessa. Työmark

kinahäiriöt eli työtaistelutoimet 
näyttävät kohdistuvan ennen 
kaikkea metsäteollisuuden 
sektorille, jossa sopimukset 
tehdään jatkossa yritystasolla. 
Teollisuusliiton osalta me-
kaanisen metsäteollisuuden 
neuvottelut ovat edenneet 
urakkaan nähden kohtuullisen 
hyvin. Jo noin 40 prosenttia 
alan työntekijöistä 
on sopimustemme piirissä, 
vaikka uusia sopimuskump-
paneita eli alan yrityksiä on 
yhteensä noin 200.
 
Teollisuusliiton sopimusko-
neisto etenee yrityksestä yri-
tykseen kunnes varmistamme 
kaikille alan työntekijöille 
työehtosopimuksen tasoiset 
työehdot. Tavoitteeseemme ei 
millään lailla vaikuta erään 
yrittäjäjärjestön toimitusjoh-
tajan puheet, joissa hän vertaa 
toimintaamme Lapuan liikkee-
seen, mafiaan ja rikollisjärjes-

töihin. Kovat puheet kertovat 
vain siitä harmistuksesta, että 
jälleen kerran jokavuotisen 
rituaalin ennustuksiin on voi-
nut luottaa yhtä paljon kuin 
aikakausilehtien takasivujen 
horoskooppeihin. Ainoa erotus 
horoskooppien ja yrittäjäjärjes-
tön rituaalien välillä on horos-
koopin laatijan tieto siitä, että 
kirjoituksillaan hän viihdyttää 
ihmisiä, eikä kukaan niihin 
aidosti usko.
 
Ammattiyhdistystoimijoina 
olemme kaikki kehittäneet it-
sellemme paksun nahkan. Pak-
sua nahkaa tarvitaan, koska vä-
lillä erimielisyyksiä ei ratkota 
pelkillä puheilla. Yrittäjäjärjes-
tön toimitusjohtajan vertaukset 
eivät siksi menneet ihon alle, 
paitsi ehkä yhdeltä osin. Lapu-
an liikkeen väkivallan kohteena 
oli erityisesti ammattiyhdistys-
liikkeen aktiivit. Lapuan liike 
pyrki väkivallallaan estämään 
työntekijöitä järjestäytymästä 
ja saavuttamasta parannuk-
sia arjen elämäänsä. Asioista 
voimme olla eri mieltä, mutta 
emme historiasta. Joten jäitä 
hattuun, Suomen Yrittäjät.
 
Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja 
 

vaan lisää ja kärjistää niitä ja 
mahdollisesti johtaa lopulta lak-
koon.

Ruotsissa on myös käytössä 
selkeästi neuvottelukulttuuria 
tukevaa lainsäädäntöä. Ruotsissa 
on vallitsevana työntekijöiden 
myötämääräämisoikeus, joka 
takaa henkilöstölle edustuksen 
yritysten hallinnossa. Kun työn-
tekijät saavat oikeaa ja todellista 
tietoa yrityksen tilasta ja pääsevät 
osaltaan osallistumaan päätöksen 
tekoon, se lisää luottamusta ja 
vähentää vastakkainasettelua.

Suomalaisessa työelämässä 
työnantajan direktiovalta on peri-
teisesti vahva. Se perustuu hierar-
kiseen ja varsin vanhakantaiseen 
käsitykseen työelämästä. Se ei 
tue neuvottelun ja kehittämisen 
kulttuuria, eikä ainakaan paranna 
työmarkkinasuhteita. Tämän sa-
man huomasi entinen Rautpohjan 
talouspäällikkö, joka jossain haas-
tattelussa mainitsi, että Valmetin 
johtamismalli on peräisin Talvi-
sodasta. Vastaavasti Ruotsissa on 
käytössä työntekijöiden tulkintae-
tuoikeus riitatilanteissa, kunnes 
asia on ratkaistu tuomioistuimes-

sa. Tämä vähentäisi paikallisia 
spontaaneja mielenilmauksia.

On siis monia keinoja vähentää 
ajautumista työtaisteluun, joka 
ei muuten Suomessa ole Ruotsi 
pois lukien, muita pohjoismaita 
yleisempää. Tarvitaan siis aitoa 
paikallista sopimista, jossa toise-
na sopijaosapuolena on koulutettu 
luottamusmies, eikä sopimiseksi 
naamioitua isäntävaltaa.

Aluevaalit lähestyvät

Keski-Suomen hyvinvointi-

alueelle valitaan historiallisesti 
ensimmäinen aluevaltuusto 
23.1.2022. Erittäin toivottavaa 
olisi ammattiyhdistysliikkeen 
ja perusduunarin kannalta, että 
valtuuston päätöksiä olisi teke-
mässä myös palkansaajan edusta-
jia. Porvarithan sinne äänestävät 
omansa takuuvarmasti. Käykääpä 
siis äänestämässä. Se on kuiten-
kin lähes varmin tapa vaikuttaa 
asioihin.

Puheenjohtaja
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Mitkä ihmeen aluevaalit?
Mitä hittoa? Taasko vaalit. Juurihan oli kunnallisvaalit ja hyvä, että jaksoi niihin vääntäytyä 
äänestämään. 
Mistä taas oikein on kysymys?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestämisen uudistuk-
sella parannetaan ihmisten peruspal-
veluiden tasoa ja saatavuutta. Nämä 

palvelut siirretään kunnilta hyvinvointialuei-
den vastuulle 1.1.2023.

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta. 
Niiden ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla 
valittava aluevaltuusto, joka päättää oman 
alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä.
Hyvinvointialueen palveluja ovat muun muas-
sa:
• lääkäri ja terveydenhoitajan palvelut
• suun terveydenhuolto
• lastensuojelu
• ikäihmisten asumispalvelut
• kotihoito
• mielenterveys- ja päihdepalvelut
• vammaispalvelut
• pelastustoimi
• sairaala- ja neuvolapalvelut

Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-
18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 
23.1.2022. Voit äänestää ketä tahansa ehdo-
kasta omalla hyvinvointialueellasi ja vaalien 
tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Vaikka vaaliväsymys saattaa vaivata pientä 
äänestäjää, on syytä muistaa, että vaaleissa 
kysytään juuri sinun mielipidettäsi ja nä-
kemystäsi yhteiskuntamme kehittämiseen. 
Ei tarvitse mennä kovin kauaksi esim. idän 
suuntaan, kun on olemassa vain yksi totuus, 
jonka joku muu on määritellyt ja johon ei voi 
näennäisdemokratiasta johtuen vaikuttaa.

Ensimmäiset aluevaltuustot tulevat valamaan 
perustan sille tavalle, miten sosiaali-, terveys- 
ja pelastus palvelut toteutetaan maakunnissa. 
Toimivat peruspalvelut on taattava jokaiselle. 
Palkansaajaliikkeen (sisältää myös eläkeläi-
semme) kannalta on varmistettava, että näitä 
palveluja saa oikeuden mukaisella tavalla, 
varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta 
läheltä, nopeasti ja tehokkaasti. Terveyden 

huolto ei saa olla vain bisnestä, mutta järjes-
töillä ja yrityksillä on oma roolinsa laaduk-
kaiden palveluiden tuottamisessa. Alueilla on 
huolehdittava myös terveydenhuollon työnte-
kijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamises-
ta. Yksikanavainen rahoitusmalli on otettava 
käyttöön ja suunnattava Kela- korvaukset 
hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Nämä vaalit ovat erittäin tärkeät palkansaa-
jaliikkeen kannalta. Vanhasta kokemuksesta 
tiedämme, että porvaripuolueiden kannattajat 
äänestävät melko todennäköisesti. Nyt sekä 
nykyiset että entiset Rautakourat liikkeelle ja 
äänestämään omia ehdokkaitamme!

Teksti Tarmo Pekonen
Kuva Lehtikuva

Ammattiosaston pitkäaikainen toimija ja hallituksen jäsen 
Pertti Salo täytti 80v

Ammattiosaton pitkäaikainen jäsen 
Pertti Salo täytti 80v 28.10.2021. 

Pertti Salo toimi mm. ammattiosaston 
opintosihteerinä ja hallituksen jäsenenä 
sekä Veteraanijaoston puheenjohtajana. 

Ammattosaston puheenjohtaja ja sih-
teeri kävivät onnittelemassa päivänsan-

karia ja viettivät mukavan kahvihetken 
Liisan Ja Pertin seurassa.
Ammattiosasto kiittää ja onnittelee.

Tarmo Pekonen
Puheenjohtaja
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Aluevaltuusto päättää arjen 
hyvinvoinnista

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistus on merkittävä askel suo-
malaisen hyvinvointivaltion kehi-
tyksessä ja samalla kenties suurin 

yksittäinen uudistus, mitä Suomessa on 
tehty sataan vuoteen. Tammikuun 23. 
päivä on historiallinen, kun Suomessa 
valitaan ensi kertaa ylimmät päättävät eli-
met – aluevaltuustot – uusille hyvinvointi-
alueille.

Kuntalaiset pääsevät äänestämään siitä, 
ketkä jatkossa päättävät tärkeimmistä arjen 
palveluista; sosiaali- ja terveydenhuollosta 
sekä pelastustoimesta. Uudet valtuutetut 
linjaavat, missä palvelut sijaitsevat, mi-
ten käytetään etä- tai digipalveluja, miten 
ohjataan resursseja neuvolatoimintaan, 
sosiaalipalveluihin, kouluterveydenhuol-
toon, vanhusten hoivaan, mielenterveys-
palveluihin ja moneen muuhun. Valtuustot 
päättävät, miten palveluja tuotetaan itse 
ja ostopalveluina tai kuinka rakennetaan 
toimiva yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa. 

Meidän kaikkien on voitava luottaa sii-
hen, että saamme apua ja hoitoa silloin 
kun sitä tarvitsemme. Uudistus luo yh-
denvertaiset, vahvat ja toimivat palvelut 
kaikkialle Suomeen. Näiden tavoitteiden 
toteutuminen vaatii vahvoja alueita, joiden 
päätöksenteko toimii tehokkaasti, palvelut 
ovat käyttäjälähtöisiä, rahoitus turvattu ja 
demokratia toimivaa.

SDP haluaa, että palvelut ovat ihmistä 
lähellä. Tulevaisuudessa kaikki tarvitse-

mamme palvelut ja ohjaus 
löytyvät yhdestä paikasta 
– hyvinvointikeskuksista. 
Samalla palvelut sovitetaan 
paremmin yhteen, jotta on-
gelmiin löytyy apu ajoissa. 
Oikea-aikainen hoitoon pääsy 
turvataan seitsemän päivän 
hoitotakuulla, joka kattaa niin 
perusterveydenhuollon, mie-
lenterveyspalvelut kuin suun-
terveydenhuollon. 

Hyvinvoiva henkilöstö on 
hyvinvointialueiden tärkein 
voimavara ja hoitajapula on-
kin yksi aluevaalien tärkeim-
piä kysymyksiä. Henkilöstö 
oli kuormittunut resurssipulan 
takia jo ennen pandemiaa. 
Moni harkitsee nyt alan vaih-
toa kokiessaan uupumuksen ohella arvos-
tuksen puutetta. Uudet hyvinvointialueet 
isoina työnantajina ovatkin ongelmien 
ratkaisussa suuressa roolissa – ja vastuus-
sa. Toteutettavaan henkilöstöpolitiikkaan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

SDP haluaa, että tulevaisuudessa so-
te-henkilöstö jaksaa ja voi hyvin työssään. 
Resurssien on oltava riittävät, johtamista 
alueilla on parannettava ja turha hierarkia 
purettava. Työntekijöillä on oltava mah-
dollisuus ylläpitää osaamistaan lisä- ja 
täydennyskoulutuksen avulla. Henkilöstön 
on voitava aidosti vaikuttaa uudistuksen 
käytännön toteutukseen, omaan työhönsä 
ja työyhteisöönsä. Työnantajan vastuulla 

on tarjota henkilöstölle myös laadukas 
työterveyshuolto. 
Palkkaharmonisointiin varataan riittävät 
resurssit valtion toimesta, mutta työn-
antajan on oltava valmis tarkastelemaan 
palkkausta myös pidemmällä aikavälillä. 
Sen on oltava tasolla, jolla alan arvostus ja 
houkuttelevuus säilyy eikä perusteettomia 
palkkaeroja tule sallia. 

Aluevaalit ovat meidän kaikkien vaalit. 
On hyvä muistaa, että vain annetulla ää-
nellä voi vaikuttaa suoraan oman ja lähim-
mäistensä arjen toimivuuteen. 

Riitta Mäkinen
Kansanedustaja SDP

Valmetin metallityöväen annattiosasto ry. 74

Ammattiosaston hallituksen vuoden 2022 ensimmäinen ko-
kous 19.1.2022
Ammattiosaston huoneisto 
Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä 
alkaen klo 16.30
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Kaukalopallon SM kultaa Suolahdesta

Kaukalopallon suomenmestaruuskisat 
sarja 65-vuotiaat järjestettiin 6-7.11 
2021 Suolahden uudessa jäähallissa. 

Paikalla oli veteraanijoukkueita Helsingistä, 
Lahdesta, Mikkelistä,Varkaudesta ja Jyväs-
kylästä. Jyväskyläläisen Köhniö-Unitedin 
riveissä pelasi Metalli 74 jäsenistä Pekka 
Suuronen ja Kari Maukonen. Yleisöä koro-
na oli jonkin verran verottanut, mutta tunnel-
maan päästiin silti. Ammattiosastomme toimi 
osaltaan sponsorina Pekalla.

Pekka kertoo, että yksi häviö runkosarjassa 
opetti nöyrään ja hyvään joukkuepelaamisen, 
jonka tuloksena oli turnauksen voitto ja kul-
tamitalli. Aikaisemmasta kultamitallista on 
aikaa 21-vuotta ja muutama hopea ja pronssi-
kin löytyy mitalikaapista.

Pekka Suuronen aloitti liikuntaharrastuksen-
sa Valmetin ammattikoulun aikaan 1974 ja 

harrastus on jatkunut yhtäjaksoisesti 47 vuotta 
näihin päiviin saakka, huipentuen veteraanien 
suomenmestaruuteen.

” Kyllä kuntoilu kannatta” Pekka toteaa lo-
puksi.

Ammattiosaston nuoret risteilivät saunalautalla

Ammattiosaston oma nuorten ke-
sätapahtuma saatiin järjestettyä 
elokuussa saunalautta risteilyn 

merkeissä Jyväsjärvellä korona pandemian 
hellitettyä hetkellisesti.
Osanotto oli hyvä vaikkakin jouduimme 
hetkellisesti seilaamaankin vesisateessa, 
se ei osannottajia lannistanut. 
Saimmekin kuulla saunalautta yrittäjän 
yksityiskohtaisen selvennyksen saunalau-
tan rakennustyövaiheista sekä tekniikasta.

Teollisuuden nuoret Keski-Suomen 
alueelta järjestivät nuorten tapahtuman 
marraskuussa Armoria Training Centeriin.
Tilaisuus alkoi ruokailulla Vaajakosken 
Naissaaren Koskenhengessä missä alue-
toimitsija Jani Väisänen kertoi alkusanat 
jonka jälkeen jokainen esitteli vuorollaan 
itsensä. Oli ilo huomata että meidänkin 
ammattiosastosta osallistuminen oli hyvä.

Sen jälkeen siirryimme Kanavuoren 
tunneliin missä oli leikkimielinen 4-gun 
kilpailu. Osannottajat tykkäsivät paljon 
hieman erilaisesta aktiviteetistä jossa 
silmän ja käden yhteistyö kertoi lopputu-
loksen.

Terveisin Jani Matinaho
Nuorisojaoston puheenjohtaja
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Suomen työnantajat romuttavat työelämän 
vuoropuhelun ja yhteisen sopimisen mallin

Metsä tai Teknologiateol-
lisuuden viimeaikaisesta 
toiminnasta on vaikea löy-
tää logiikkaa. Kun Saksa 
Ruotsi Tanska Hollanti tai 
Itävältä ovat vahvistamas-
sa työelämän vuoropuhe-
lua, niin Suomessa toimi-
taan päinvastoin.

Kirjoittelen tätä 
juttua hieman sen 
jälkeen, kun osal-
listuin Filippiinien 

metalliliiton valtuuston webi-
naariin, jossa pidin katsauksen 
Suomen työmarkkinatilanteesta 
joulukuun alussa. Yritin myös 
vastailla heidän kysymyksiin-
sä, kuten, miksi Suomalaiset 
työnantajat pyrkivät romutta-
maan hyvin vuosikymmeniä 
toimineen työelämän vuoro-
puhelun ja yhteisen sopimisen 
mallin, siirtyäkseen sopimises-
ta yksipuolisen sanelun tielle, 
toimintaan, josta Filippiineillä 
on erittäin huonot kokemukset 
vuosikymmenten ajalta. 

Jos Suomen työmarkkinatilan-
netta tarkastelee kansainväli-
sen ikkunan kautta (mitä aika 
usein teen työni puolesta), on 
vaikea löytää logiikkaa Met-
sä tai Teknologiateollisuuden 
viimeaikaisesta toiminnasta. 
Kun keskeiset länsi-Euroopan 
verrokkimaat suomen teolli-
suudelle kuten, (Saksa, Ruotsi, 
Tanska, Hollanti tai Itävalta) 
ovat enemminkin vahvistamas-
sa työelämän vuoropuhelua 
ja sopimista, niin suomalaiset 
työnantajat teollisuudessa ovat 
suuressa viisaudessaan päättä-
neet polkea vastavirtaan tässä 
kehityksessä. Jopa OECD ja 
Maailmanpankki (joita ei voi 
pitää edes vahvalla mielikuvi-
tuksella työntekijöiden etuja 
ajavina järjestöinä) ovat toden-
neet, että maissa, joissa am-
mattiliittojen järjestäytymisaste 
on korkea, on talouskasvu ollut 
parempaa ja yhteiskunta on 
osallistavampi ja tasa-arvoi

sempi, ei minusta kovin huono 
tavoite mille tahansa yhteis-
kunnalle.

Ovatko edellä mainittujen sek-
toreiden työnantajat todenneet, 
että aika on otollinen sopimus-
yhteiskunnan tuhoamiseen, 
sekä pyrkiä tavoittelemaan 
työmarkkinoilla viime vuosi-
sadan työelämäsuhteita, jossa 
yksipuolisesti sanelemalla 
pelisäännöt työnantajien toi-
mesta, palataan niin sanottuun 
”patruuna” aikaan? Muuhun 
johtopäätökseen on vaikea tul-
la, kun kuuntelee esimerkiksi 
metsäyhtiö UPM:n korkeim-
man johdon puheenvuoroja. 

Kun yritysjohtajien palkka ja 
palkkiot ovat satoja kertoja 
suuremmat kuin työntekijöi-
den, saattaa käydä niin, että he 
alkavat hahmottamaan maa-
ilmaa täysin omassa kuplas-
saan, joka poikkeaa oleellisesti 
heitä ympäröivän yhteiskunnan 
todellisuudesta. On äärimmäi-
sen vaarallista, jos kyseisen 
kuplan ”todellisuutta” pyritään 
istuttamaan ympäröivän yh-
teiskunnan toimintaan väkisin, 
mitä vähemmän ihmiset voi-
vat osallistua oman elämänsä 
hallintaan, sitä vahvemman 
kasvualustan erilaiset äärilii

kehdinnät saavat. Edellä mai-
nitusta on meitä ympäröivässä 
maailmassa lukuisia esimerk-
kejä, niin tänään, kuin myös 
ihmiskunnan historiassa.

Itse olen sitä mieltä, että näin 
pienellä vientivetoisella maalla 
ei ole yksinkertaisesti varaa 
siihen, että rikomme yhteisen 
sopimisen mallin, kun työnan-
tajat ovat peräänkuuluttaneet 
kilpailukyvystä huolehtimises-
ta, se tapahtuu vain ja ainoas-
taan yhteisellä tekemisellä, ei 
riitoja tai raja-aitoja rakenta-
malla.

Toivon ja uskon, että saamme 
työehtosopimukset neuvoteltua 
teollisuusliiton sopimusaloille, 
mutta olen erittäin huolestu-
nut UPM:n tavasta kohdella 
henkilöstöään, jos toimihen-
kilöiltä yhtiön yksipuolisella 
päätöksellä halutaan viedä 
oikeus neuvotella kollektii-
visesti työehdoistaan ja jos 
tietoisesti ajetaan työntekijät 
asemaan, jossa neuvottelulle 
ei haluta antaa mahdollisuutta, 
voi hyvällä syyllä kysyä, onko 
kyseessä ideologinen vai prag-
maattinen tulokulma, yrityksen 
työmarkkinatoiminnassa ja sen 
johtamisessa? Tämän maan on-
neksi edellä mainittu ”komen-

totalous” ei ole ainakaan vielä 
levinnyt muihin isoihin teolli-
suussektorin konserneihin.

Vielä pari sanaa aluevaaleista, 
minulla on vahva luottamus 
siihen, että ammattiosastomme 
jäsenet ymmärtävät, kuinka 
merkittävistä vaaleista on 
kysymys. Nyt valittavat alue-
valtuustot tulevat päättämään 
miten terveys ja sosiaalipal-
velut toteutetaan paikallisesti 
tulevaisuudessa. On äärim-
mäisen tärkeää, että päätöksiä 
tekemään valitaan edustajat, 
jotka tunnistavat tarpeet, joita 
alueen ihmisillä on. Jos oma 
kokemus terveyspalveluista 
perustuu pelkästään yksityisten 
palveluntuottajilta ostettuihin 
palveluihin, se ei välttämättä 
kerro vielä terveyskeskuksien 
todellisuudesta, tai sosiaalipal-
velujen saatavuudesta. Meidän 
on huolehdittava siitä, että 
palveluista päättävät tarkaste-
levat palveluiden tuottamista 
etenkin niiden näkökulmasta, 
jotka palveluita eniten tarvit-
sevat. Yhteiskunnassamme on 
huomattava määrä ihmisiä, 
jotka nojautuvat täysin julkis-
ten terveys ja sosiaalipalvelu-
jen varaan, meidän jokaisen 
on huolehdittava siitä, että nuo 
palvelut ovat kaikkien saata-
villa myös tulevaisuudessa, 
mahdollisimman nopeasti ja 
mahdollisimman lähellä palve-
lun tarvitsijaa. Kuunnelkaa eh-
dokkaita ja puolueita ja etenkin 
heidän sanomaansa, kuka tai 
ketkä edellä mainittuun tavoit-
teeseen pyrkivät.

Jari Hakkarainen, 
Kansainvälisen toiminnan 
päällikkö
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Ammattiosaston jäsenten kulttuuri ilta kaupunginteatterissa

Puheenjohtaja toivotti jäsenistön tervetulleeksi

Ammattiosasto 
järjesti 29.10 
teatteri illan 

jäsenistölleen kaupungin-
teatterissa. Näyttämöllä 
oli 9 syytä elää niminen 
näytelmä. Esitys liikkui 
välillä melko syvissä ve-
sissä ja herätti keskustelua 
väliajalla lämpiön kahvi 
tilaisuudessa.

Paikalle saapui viitisenkymmentä osastomme 
jäsentä, joka oli huomattavasti normaalia osal-
listumista vähäisempää. Osasyynä oli varmas-
ti koronapandemia, mutta epäonnistuimme 
myös jossain määrin työpaikkatiedottamises-
samme. Ammattiosaston ensisijainen tehtävä 
on huolehtia paikallisesta edunvalvonnasta, 
mutta on tärkeää myös koota jäsenistöä yh-
teisiin vapaa-ajan tilaisuuksiin sekä järjestää 
koulutus toimintaa.

Oli selkeästi havaittavissa, että ihmiset kai-
pasivat yhteisiä tapaamisia ja keskusteluja 
koronasta johtuvien rajoitustoimien jälkeen. 
Puheenjohtajan näkökulmasta keskustelut 
jäsenistön kanssa antoivat uutta merkitystä ja 
mietittävää osaston toiminnan suhteen. Ko-
rona tilanne näyttää kuitenkin huononevan 
edelleen ja rokottautumisen ehdoton tärkeys 
korostuu entisestään. On erittäin valitettavaa, 
jos joudumme uudelleen rankkoihin rajoitus-
toimiin.

Teksti Tarmo Pekonen
Kuvat Kari Taivassalo

Eduskunnan  varapuhemies Antti Rinne vieraili Componentalla

Antti Rinne vieraili 29.11. Laukaassa 
ja Jyväskylässä. Jyväskylässä Rinne 
tutustui mm. Componenta Manufac-

turing oy:n (entinen Komas). Componentan 
tuotannon henkilöstö on pääosin ammatti-
osastomme jäseniä ja konepajan juuret liitty-
vät pitkälti historialliseen Valmet Tourulaan. 
Konepajan väkimäärä on tällä hetkellä n. 70 
henkeä. Componentan tuotanto on nykyisel-
lään raskaan konepajateollisuuden alihankinta 
koneistusta ja puolustusväline tuotantoa.

 Isäntinä toimi pääluottamusmies ja ammatti-
osaston sihteeri Kari Taivassalo sekä toimi-
tusjohtaja Pasi Mäkinen. Mukana vierailulla 
oli myös oma kansanedustajamme Riitta 
Mäkinen.

Varapuhemies ja kansanedustaja Mäkinen 
olivat vaikuttuneita konepajan osaamisesta. 
Rinne otti vierailulla esille myös oppivelvol-

lisuuden uudistuksen, 
jossa kaikille oppi-
velvollisille taataan 
maksuton toisen 
asteen opiskelu. Rin-
teen mukaan ammat-
titutkinnon suoritta-
neiden työllistyminen 
on moninkertaista 
verrattuna pelkän 
peruskoulun suoritta-
neisiin.



                                               RautaKOuRa 74   9

Ammattiosasto koulutti luottamushenkilöitään 
historiallisessa  Lievestuoreen Toivolassa

Yksi ammattiosaston 
toiminnan tärkeistä 
painopistealueista on 
koulutus, jota päästiin 

toteuttamaan pitkän koronatauon 
jälkeen 18.9 Yritystalous kurssin 
muodossa työväentalo Toivolas-
sa Lievestuoreella. Kouluttajana 
toimi erikoistutkija Timo Eklund 
Teollisuusliitosta. Osallistujia 
oli osastomme eri työpaikoilta ja 
Vaajakosken metallin ammatti-
osastosta. Timo veti yritystalou-
den perusteista mielenkiintoisen 
koulutuksen, jossa käsiteltiin 
asioita ja ilmiöitä pitkälti yhteis-
ten keskustelujen pohjalta. Jälleen 
todettiin, että yksi koulutuspäivä 
on varsin lyhyt suuressa asia 
kokonaisuudessa. Maittava ruo-
kailu oli järjestetty talon omassa 
ravintolatilassa ja siitä vastasivat 
Jonna Ortjun Namupaja ja työ-
väentalon ”emäntä”, kunnallis-
neuvos Helena Pihlajasaari.

Koulutuspaikka Toivolan 
työväentalo on historiallinen, yli 
100 vuotta vanha rakennus, joka 
henkii työväenliikkeen historiaa 
ja perinteitä. Talo on rakennettu 
vuonna 1915, jolloin Lievestuo-
reen työväenyhdistys osti Han-
kasalmen Piilumäestä hirsisen 
”vanhainhuoneen” hirret 775 
markalla. 

Joitain vuosia aikaisemmin 1912, 
alkoivat tapahtumat, jotka vaikut-
tivat oleellisesti myös työväentalo 
Toivolan syntyyn. Venäjän keisari 
antoi määräyksen, suursodan uha-
tessa, että junarata Jyväskylästä 
Pieksämäelle on rakennettava heti 

ja mahdollisimman suoraan. Ra-
dan rakentajat saapuivat Liepeen 
kylälle perheineen ja muuttivat 
oleellisesti hiljaisen maalaiskylän 
elämää. Radan rakentamiseen 
kuului myös aikanaan valtavan 
Pönttövuoren tunnelin raken-
tamisurakka, joka alkoi ensin 
käsinlouhinnalla. Myöhemmin 

työmaalle saatiin paineilmaporia 
ja tunnelia alkoi valmistua 60 
metriä kuukaudessa. Pönttövuori 
oli valmistuessaan 1917 suomen 
pisin tunneli, pituudeltaan 1223 
metriä ja mahdollisti joidenkin 
tietojen mukaan savolaisten pää-
syn eteläsuomeen.

1906 perustettu Lievestuoreen 
työväenyhdistys ja Radanrakenta-
jien ammattiosasto n:o 13 piti-
vät joulukuun 17. päivänä 1913 
yhteiskokouksen, jossa päätettiin 
rakentaa työväentalo. Hirret ostet-
tiin em. Piilumäestä ja sokkelin 
tekoon löytyi huippu kivimiehiä 
radanrakentajista. Nimeksi tuli 
Toivola, joka kuvasti hyvin kylän 
sen aikaisten työläisten ja torppa-
rien tulevaisuuden uskoa. Toivola 
vihittiin käyttöön 29.8.1915.

Sisällissodan aikaan 1918 Toivo-
la toimi punaisten vankilana maa-
liskuun alusta kesäkuun loppuun. 

Omaan taloonsa vangittiin varsin-
kin työväenyhdistyksen johtopai-
koilla olleita. Talo oli valkoisten 
sotilasesikunnan käytössä vuoden 
loppupuolelle saakka. Kuitenkin 
heti tammikuun 5. päivänä 1919 
kirjatussa Lievestuoreen työvä-
enyhdistyksen pöytäkirjan 12§ 
lukee:” Taloa ei vuokrata, ennen 

kuin selviää, onko talo Suojelus-
kunnan vai Lievestuoreen Työvä-
enyhdistyksen”. Ja työväenyhdis-
tyksen se tietenkin taas oli.

1920 jälkeiset vuodet olivat 
Toivolassa vilkasta aikaa yhdis-
tyksen suuntaerimielisyyksistä 
huolimatta. Taloa laajennettiin 
ja korjailtiin. Talossa järjestettä-
vien iltamien moraalia pyrittiin 

pitämään korkealla. Alkoholin 
käytöstä annettiin varoituksia ja 
porttikieltoja niin jäsenille kuin 
iltamavieraillekin. 25.4.1920 
pidetyn yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjassa 9§ kuuluu: Kes-
kusteltiin yleisten naisten pää-
systä iltamatilaisuuksiin. Päätös: 
”Heitän pitää pysyä poissa meitän 
huvitilaisuuksista”.

Rautatien tulon lisäksi myös 
toinen Toivolaankin vaikuttanut 
kehityssysäys tuli kylälle. 1926 
Haarlan selluloosatehdas mullis-
ti maalaiskylän elämän, tuoden 
työtä ja toimeentuloa paikkakun-
nalle. Työväenyhdistykselle ja 
Toivolalle tehtaan tulo toi myös 
ongelmia.

 Haarlan tehdas jakoi kyläläiset 
kahtia. Oli tehdaslaiset ja työ-
väenyhdistyksen- siis Toivolan 

väki. Tehtaalta ei töitä saanut, 
jos Toivolassa nähtiin käyvän. 
Samanlainen ilmiöhän nähtiin 
Tourulassa valtion kivääriteh-
taalla, johon ei alkuaikoina otettu 
töihin kuin suojeluskuntalaisia. 
Myös koko muu kylä sai tehtaalta 
sähköt, mutta Toivolassa paloivat 
öljylamput.

Sota-aikana Toivolan työvä-
entalo palveli niin koulua kuin 
armeijaakin. Toivolassa toimi 
ompelimo, joka valmisti mantte-
leita sotaväelle. Sota myös yhdisti 
ihmisiä aatemaailmasta riippu-
matta ja viimein Toivolassakin 
paloi sähkövalot. Viimeinen laa-
jennus talolle tehtiin vuonna 1949 
ja 1970-luvun loppupuolelle talon 
sisätilat nykyaikaistettiin. Nykyi-
sin Toivola on Laukaan Demarit 
ry:n hallinnoima.

Talon menneisyys on kuin katsa-
us työväenliikkeen historiaan. Se 
linkittää ay-liikkeen, myös oman 
ammattiosastomme, nykyiset ta-

voitteet poliittisesti ja ammatilli-
sesti järjestäytyneen työväenliik-
keen historialliseen pyrkimykseen 
kohti parempaa yhteiskuntaa. Siis 

oivallinen koulutuspaikka ammat-
tiosastolle.

Teksti T.Pekonen
Kuvat K.Taivassalo
Lähteet Helena Pihlajasaaren 
arkisto
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KIVIKKOISEN POLUN KAUTTA TES- 
SOPIMUKSEEN

Olemme yhdessä nähneet kuinka 
ammattiyhdistysliikkeet halu-
taan hävittää Suomesta. Toivot-
tavasti nyt viimein kaikki herää 

todellisuuten, että ei täällä pärjää jatkos-
sakaan kuin vahvasti järjestäytymällä. Nyt 
saatiin vaivalla vajaan vuoden mittainen 
jatkosopimus. 

Teknologiateollisuus kaatoi keväällä 
kuormallisen kiviä sopimuspolun tukki

miseksi. Meille uutisoitiin että teknoteol-
lisuus ry ei neuvottele jatkossa enää kans-
samme uusia sopimuksia. On ollut vaikea 
ymmärää että yrityskohtaisiin sopimuksiin 
olisi edes kunnolla ehditty valmistautua. 
Työnantajien kanssa on toki tehty joitakin 
paikallisia sopimuksia tessin jatkeena. Sitä 
on harrastettu jo kymmeniä vuosia, ja ne 
ovat hyödyttäneet molempia osapuolia. 
Jonkin verran on nykyiselläänkin jouduttu 
korjaamaan tessiin liittyviä virheitä, työn-

antajan ja työntekijöiden tulkinta erimieli-
syyksistä johtuen.

Meillä teollisuuden eri sektoreilla Suo-
messa on sisällä ennätysmäärä tilauksia. 
Työnantajat ovat lietsoneet koronan vaiku-
tuksien olevan sitä luokkaa, että minkään-
laisiin korotuksiin ei olisi varaa. Firmojen 
tehty tulos on kyllä osoittanut olevan aivan 
jotain muuta. Palkanmaksu varaa ei juuri 
koskaan ole, vaikka nyt elämme otollisia 
aikoja. Sijoittajat ovat kylläkin katsoneet, 
että kyllä meidän maahamme kannattaa 
satsata. Eikä vähiten osaamisestamme joh-
tuen, sitoutunut ja tunnollinen porukka on 
huomattu globaalissa maailmassa.

Kun kiviä satelee niin ammattiyhdistys-
liike toimii jatkossakin polun raivaajana. 
Se neuvottelee jatkossakin tulevat sopi-
muksemme. Ilman järjestäytynyttä jäse-
nistöämme ja edunvalvontakin ontuisi. 
Suuret kiitokset jokaiselle rautpohjalaisel-
le jäsenellemme. Te olette näyttäneet että 
meidän oma rintama pitää. Yhtenäisyys 
on meille tärkeää, ja on ollut kunnia asia 
luotsata tuollaisia joukkoja. Kunpa työna-
tajakin myöntäisi, että alallamme on ollut 
jo pitkään osaavasta työvoimasta pulaa. 
Tuloksesta kuuluisi maksaa houkittemana 
kaikille edes jonkin tason tulospalkkiota, 
täytyyhän herrojakin sitouttaa. Olen kuul-
lut johtajaltamme keilasatamassa lauseen; 
kiitos kuuluu kaikille! Nyt olisi aika lunas-
taa sekin lupaus.
   
Tuomo Leinonen 
Valmet Rautpohja PLM

Kouluttaudu Teollisuusliiton Murikka-opistossa

Sinulla on oikeus lähteä koulutuksiin 
Työelämä- ja yhdistystaitokurssit ovat 
opintovapaalain piirissä ja siten kaikille 

avoimia. Liitto maksaa kursseille valituille 
opiskelijoille mahdollisesta ansionmenetyk-
sestä verotonta kurssipäivärahaa ja kurssis-
tipendin, jotka ovat yhteensä 82,56 euroa / 
päivä.

Työttömät voivat osallistua työelämä- ja 
yhdistystaitokursseille. Oikeus työttömyyse-
tuuteen tulee kuitenkin tarkistaa ennen kurs-
sia TE-toimistosta ja samalla kertoa, että on 
kutsuttavissa työhön kurssin aikana. Tietoa 
työttömyysetuudesta löydät myös Avoimen 

työttömyyskassan, eli A-kassan verkkosivuilta 
osoitteesta www.a-kassa.fi . Työnantaja tukee 
taloudellisesti työpaikkojen luottamustehtä-
vissä toimivien koulutusta. Kyseisten kurssien 
osalta työnantaja maksaa opiskelijalle ansion-
menetyskorvauksen. 

Tarkista omalle alallesi sovitut kurssit osoit-
teesta www.teollisuusliitto.fi /koulutussopi-
mukset. Kursseille haetaan sähköisesti Tel-
mo-järjestelmän kautta. Telmoon kirjaudutaan 
omilla jäsentiedoilla. Telmo löytyy osoitteesta 
teollisuusliitto.etapahtuma.fi . 

Kurssille osallistumisesta sovitaan työnan-

tajan kanssa. Telmon kautta haettaessa myös 
työnantajan edustaja hyväksyy kurssihake-
muksen sähköisesti. Valituille opiskelijoille 
lähetetään kutsu sähköpostilla. Matkakulut 
korvataan edullisimman matkustustavan 
mukaan. Matkustusohjeet löytyvät liiton 
verkkosivuilta. Kun matkustat julkisilla 
kulkuneuvoilla, voit tilata matkaliput liiton 
matkapalveluista. Selvitä etukäteen, miten ja 
mihin aikaan matkustat.
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Veteraanit Metsä Groupin Pro Nemuksella 
vierailulla

Kävimme 17.11.2021 
Metsä Groupin Pro 
Nemus -vierailukes-

kuksessa Äänekosken tehda-
salueella.

Keskus tarjoaa läpileikkauk-
sen Metsä konsernista ja sen 
toiminnasta, tuotteista sekä 
innovaatioista.  Vierailu kiin-
nosti suuresti veteraaneja.

Metalli74:n veteraanit 
pitävät kokouksia joka 
kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona klo 13.00 am-
mattiosaston tiloissa. 

Kokouksessa pidetään ensin 
virallinen osuus, jonka jäl-
keen jutellaan ajankohtaisista 
asioista ja muista maaliman 
tapahtumista. Kokouksen 
anti on todettu hyväksi, sisäl-
täen mielenkiintoisia keskus-
teluja, joissa välillä ollaan 
erimielisiä mutta hyvässä 
hengessä.
Kaikkien mielipiteet huomi-
oidaan ja päätetään hymyssä 
suin päätetään kokoukset.
 
Porukan halutessa kut-
summe vieraita alustamaan 
erilaisista asioista. Toivotan 

kaikki metalli74:n eläkeläiset 
mukaan toimintaan.

Pekka Suuronen 
Veteraanijaosto puheenjoh-
taja

Teollisuusliiton jäsenmak-
su laskee vuonna 2022

Teollisuusliiton valtuusto päätti 
25. marraskuuta ensi vuoden 

jäsenmaksun. Se on täsmälleen 
yksi prosentti jäsenten ennakon-
pidätyksen alaisesta palkkatulos-
ta. Teollisuusliiton jäsenmaksu 
alentuu nyt neljättä vuotta peräk-
käin. Pudotus on tällä kerralla 
selvästi aikaisempaa suurempi, 
0,33 prosenttiyksikköä.

Liiton jäsenmaksu sisältää Avoi-
men työttömyyskassan A-kassan 
jäsenmaksun, joka vuonna 2022 
on 8 euroa kuukaudessa. Teolli-
suuden työttömyyskassan, Ra-
kennuskassan ja työttömyyskassa 
Finkan sulautumisena perustettu 
A-kassa aloittaa toimintansa ensi 
vuoden alussa. Jäsenten ei tarvitse 
tehdä muutoksessa mitään, vaan 
jäsenyys siirtyy automaattisesti ja 
katkoksetta uuteen A-kassaan.

Jäsenmaksun alentuessa sekä 
liitto että työttömyyskassa aikovat 
parantaa palvelujaan. Yhtenäinen 
ja aikaisempaa laajempi toimin-
nallinen pohja tarjoaa siihen 
hyvät edellytykset. Liiton puolel-
la tavoitteena on entistä parempi 
edunvalvonta ja järjestötoiminta 
sekä yhteistyö jäsenten ja luotta-
mushenkilöiden kanssa. A-kas-
sassa tavoitteena on olla entistä 
paremmin jäsenten tavoitettavissa 
ja hoitaa etuusasioiden käsittele-
minen erinomaisen sutjakasti.

Liiton talousarvio 2022

Liiton varsinaisen toiminnan 
kulujäämän arvioidaan vuo-

den 2022 talousarviossa olevan 
56,8 miljoonaa euroa. Sen arvi-
oidaan kasvavan 12,5 miljoonaa 
euroa vuoden 2021 talousarvioon 
verrattuna. Kasvu on seuraus sii-
tä, että liitto vakuuttaa jäsenensä 
työttömyyden varalta Avoimessa 
työttömyyskassassa A-kassassa.

Kun varsinaisen toiminnan tuo-
toista vähennetään jäsenmaksu-
tuotot, jää sijoitustoiminnan tuo-
toilla katettavaksi 22 miljoonaa 
euroa. Sijoitustoiminnan tulok-
seksi arvioidaan noin 44 miljoo-
naa euroa. Näin ollen tilikauden 
tuloksen arvioidaan olevan 22 
miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Ammattiosastojen jäsen-
maksupalautus ennallaan

Teollisuusliiton ammattiosasto-
jen osuus jäsenmaksutulosta 

on 0,18 prosenttia. Osuus on 
sama kuin tänäkin vuonna.

Ammattiosastojen jäsenmaksu-
palautusta ei makseta, jos
ammattiosasto ei ole hyväksynyt 
vuoden 2017 ylimääräisen liit-
tokokouksen ja liiton kevätval-
tuuston vuonna 2021 hyväksymiä 
ammattiosaston mallisääntöjä 
ja rekisteröinyt niitä Patentti- ja 
rekisterihallitukseen. Toiseksi 
palautusta ei makseta, jos ammat-
tiosasto ei ilman hyväksyttävää 
syytä ole toimittanut sääntöjen 
mukaista toimihenkilöilmoitus-
ta liittoon 28.2.2022 mennessä. 
Kolmanneksi ammattiosaston 

hallituksen pitää olla sääntöjen 
mukaan valittu, jotta jäsenmaksu-
palaute voidaan maksaa.

Rautpohjan Konepajalla 
on tavattu rikkureita

Ammattiosaston saamien 
tietojen mukaan Rautpoh-

jan konepajalla Liiton asettaman 
ylityökiellon aikana työskenteli 
kuusi henkilöä ylitöissä. Hen-
kilöiden nimet ovat tiedossa ja 
asiaa käsitellään 19.1 olevassa 
ammattiosaston hallituksen ko-
kouksessa.

Yhteisten asioiden ja etujen 
ajamisen kannalta kyseinen 
rikkuritoiminta on äärimmäisen 
kielteinen ja ehdottomasti tuomit-
tava asia. Ilmeisesti tapahtumaan 
liittyy voimakasta painostamista 
työnantajan taholta, mutta jokai-
sen työntekijän on ymmärrettävä 
tällaisissa tilanteissa kääntyä 
välittömästi työpaikan luottamus-
miehen puoleen, joka edustaa 
ammattiosastoa ja Teollisuusliit-
toa työpaikalla.

Rikkuritoimintaan on ottanut 
kantaa mm. SAK:n lakimies 
Anu-Tuija Lehto: Rikkurien 
palkitseminen on rangaistavaa 
sekä moraalisesti että lain edessä. 
Asiasta on oltu yhteydessä Teolli-
suusliiton Järjestöpäällikkö Vesa 
Aallosvirtaan ja ammattiosaston 
hallitus tulee tekemään päätökset 
jatkotoimista.

Liiton toiminnan painopis-
teet

Teollisuusliiton pitkän tähtäi-
men tavoitteet eli strategia 

hyväksyttiin liittokokouksessa 
vuonna 2017. Kuluvan vuo-
den aikana strategian tavoitteet 
jäsenneltiin uudestaan, jotta ne 
niveltyvät paremmin yhteen liiton 
toiminnan kanssa.

Liiton toiminnalliset tavoitteet 
on uudessa jäsentelyssä jaettu 
neljään välineeseen, jotka ovat 
työmarkkinatoiminta, yhteiskun-
tavaikuttaminen, järjestöllinen 
vahvuus sekä mahdollistajat, 
jotka tukevat edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamista. Mah-
dollistajia ovat korkea järjestäy-
tymisaste, laadukas jäsenpalvelu, 
aktiiviset ja koulutetut luottamus-
henkilöt, aktiivinen viestintä, vah-
va ja kestävä taloudellinen tilanne 
sekä ammattitaitoinen henkilöstö

Tältä pohjalta valtuusto päätti, 
että Teollisuusliiton toiminnan 
painopisteet vuonna 2022 ovat 
jäsenten aktivoiminen, työehtoso-
pimusten aseman vahvistaminen, 
työelämän oikeuksien parantami-
nen ja ammattiosastojen uudista-
minen.
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Hyvinvointi kuuluu myös 
palkansaajalle

Sosiaali ja ter-
veys palvelut 
nopeasti varal-
lisuudesta ja 
asuinpaikasta 
riippumatta

Tarmo Pekonen

   •Ammattiosaston puheenjohtaja
   •Kolmannen kauden kunnanvaltuutettu
   •Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

   Äänestetään Tare aluevaltuustoon!
   Taren tukiryhmä
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Keitel- Groupia alkoi kiinnostaa TES- 
neuvottelut Teollisuusliiton kanssa

Metsäyhtiö Keitele Group ja 
Teollisuusliitto aloittavat 
yrityskohtaiset työehtosopi-
musneuvottelut sovittelijan 

Jukka Ahtelan johdolla, kertoo valta-
kunnansovittelijan toimisto. Neuvottelut 
koskevat sekä työntekijöitä että toimihen-
kilöitä.

Osana tes-neuvotteluiden aloittamista 
osapuolet ovat sopineet, että Teollisuusliit-
to, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 
AKT ja Rakennusliitto purkavat Keitelettä 
koskevat saartotoimet sovittelun ajaksi. 
Uusia saartotoimia ei julisteta sovittelun 
aikana.

Keitele sitoutuu noudattamaan sovittelun 
aikana työehdoissaan vähintään vuoden-
vaihteessa päättyneen mekaanisen metsä-
teollisuuden työehtosopimuksen tasoisia 
määräyksiä. Näihin kuuluvat myös am-
mattiyhdistystoimintaa koskevat määräyk-
set.

Keitele Groupin osalta edellä mainittu ei 
kuitenkaan tarkoita kannanottoa tai si-
toutumista työehtosopimuksen yleiseen 
jälkivaikutukseen, josta osapuolilla on 
voimassa olevan oikeustilan suhteen eriä-
vät tulkinnat, 
sanotaan valta-
kunnansovitte-
lijan toimiston 
tiedotteessa.

Lisäksi Hel-
singin käräjäoi-
keudessa käsit-
telyssä olevaa 
turvaamistoimi-
prosessia lykä-
tään sovittelun 
ajan.
Teollisuus-
liiton antama 
lakkovaroitus 
koko Keitele 
Groupiin on 
yhä voimassa. 
Lakko alkaa 
ensi viikon 
torstaina, 
elleivät osapuo-
let pääse sitä 
ennen sopuun 
yrityskohtaises-

ta työehtosopimuksesta.
Ahtela kertoo Twitterissä , että Keiteleen 
ja Teollisuusliiton välisen työriidan sovit-
telu jatkuu sunnuntaina.

AKT asetti Keiteleen saartoon 
joulukuussa

Teollisuusliitto on aiemmin sanonut, että 
Keitele olisi ryhtynyt yksipuolisesti sane-
lemaan työntekijöidensä työehtoja ja kiel-
täytynyt neuvottelemasta niiden sisällöstä 
Teollisuusliiton kanssa. Keitele puolestaan 
sanoi, etteivät työehdot ja työntekijöiden 
oikeudet ole heikkenemässä.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto 
on kuvaillut tilannetta Keitele Groupissa 
poikkeuksellisen tulehtuneeksi. Keiteleen 
mukaan yrityksessä ei ole havaittu merk-
kejä tilanteen tulehtumisesta.
AKT asetti joulukuussa Keiteleen saartoon 
tukeakseen Teollisuusliiton vaatimusta 
tes-neuvotteluista. Saarron aikana AKT:n 
jäsenet eivät käsitelleet Keiteleen tuotteita 
Suomen satamissa.

Perjantaina AKT tiedotti, että se keskeyt-
tää toistaiseksi Keitelettä koskevat saarto-
toimet satamissa.

Keitelettä koskeva kiista johti joulukuun 
lopulla siihen, että AKT pysäytti tavarali-
ikenteen Suomen satamissa vuorokauden 
ajaksi. AKT perusteli mielenilmausta sillä, 
että saartoa oli kahdesti yritetty murtaa 
Valkon satamassa Loviisassa joulunalus-
päivinä.

Keiteleen mukaan tukitoimien tarkoi-
tuksena oli pakottaa konserniin kuuluva 
Keitele Forest tekemään työehtosopimus 
Teollisuusliiton kanssa, joka edustaa vain 
osaa yhtiön työntekijöistä.
Keiteleellä ei ole mitään lakisääteistä 
velvollisuutta neuvotella Teollisuusliiton 
kanssa, kun yleissitovat työehtosopimuk-
set ovat loppu, sanoi Keitele Groupin hal-
lituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio 
STT:lle joulukuun lopulla.

Mekaanisen metsäteollisuuden aiemman 
työehtosopimuksen toinen osapuoli, työn-
antajajärjestö Metsäteollisuus, on ilmoit-
tanut, ettei se tee enää valtakunnallisia 
työehtosopimuksia.

Teksti; STT
Kuva; Lehtikuva
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Naisjaosto keilaamassa

Vietimme 23.10.2021 osasto 74. nais-
jaoston ensimmäisen yhteisen illan 
keilaamisen ja saunomisen merkeissä.

Päivämäärä saatiin päätettyä Kirsti Anttilan 
järjestämällä naistentapaamisella Teeleidissä 
ja Päijänneristeilyllä elokuussa, kun tutus-
tumiskierroksella kävi ilmi, että paikalla on 
useampikin 74:n nainen. Oli ihanaa huomata, 
miten innokkaasti naiset lähtivät mukaan so-
pimaan yhteistä aikaa ja ideoimaan mukavaa 
ohjelmaa.

Aluksi suunnitelmissa oli varata meille am-
mattikoululta opiskelijat tekemään kasvohoi-
toja ynnä muuta kivaa, mutta pahaksi onneksi 
meidän ajankohta sattui juuri koulujen loma-
viikolle.

Mutta ei hätää, kakkosvaihtoehtona keilaa-
minen ja ihanan paljon omia kauneuden-
hoitotuotteita ammattiosaston saunatiloihin 
osoittautuikin erinomaiseksi tavaksi aloittaa 
naisten toiminta ja tutustuminen toisiimme.

Saimme mukaamme illanviettoon Kirsti 
Anttilan teollisuusliitosta auttamaan meitä tu-
levan toimintamme ideoinnissa ja muutenkin 
avaamaan naisten toiminnan merkitystä osana 
ammattiosastojen toimintaa tasa-arvon, koke-
musten vaihdon ja yhteisöllisyyden kannalta.

Ikävä kyllä korona pääsi rokottamaan myös 

meidän iltaamme, eivätkä kaikki ilmoittautu-
neet päässeet paikalle. Toivottavasti seuraa-
valla tapaamisella ollaan paremmalla tuurilla 
matkassa.

Perustimme naisjaostolle oman whatsapp 
ryhmän helpottamaan yhteydenpitoa ja tie-

dottamista, joten jos olet halukas liittymään 
ryhmään, laita minulle viestiä.

Miia Alho
0407743073
74naisjaosto@gmail.com

Mikäli lähdet: opiskele-
maan, asepalvelukseen, 

äitiyslomalle, hoitovapaalle, 
eläkkeelle, taikka saat kelan 
päivärahaa sairauden tai työttö-
myyden vuoksi.

Ota yhteys työpaikkasi pääluot-
tamusmieheen, työsuojeluval-
tuutettuun tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajaan.

Toimita todistus työpaikkasi 
pääluottamusmiehelle, työsuoje-
luvaltuutetulle tai ammattiosas-

ton jäsenhuoltajalle, siitä millä 
vapaalla olet.
Vain sillä estät sen, ettet joudu 
Teollisuusliiton ”rästilistalle”, 
eikä jäsenyytesi pääty vapaan ai-
kana vaan olet silloin vapautettu 
jäsenmaksuista.

Voit myös itse muuttaa edellä 
mainittuja tietojasi Teollisuus-
liiton sähköisessä asioinnissa, 
kirjautumalla henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksillasi.
 
Päivystys ammattiosaston 
toimisto Kalevankatu 4 Jyväs-
kylä keskiviikkoisin klo 14.30 
– 16.00
Soittaa voi myös muina aikoi-
na p. 0400-448741, sähköposti 
raninenantero(at)gmail.com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja

Valmetin metallityöväen ammattiosas-
to 74:n jäsen

Teollisuusliiton alueorganisaatio 
uudistuu

Liiton alueorganisaatio uudistuu vuoden 2022 alusta lähtien. 
Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja parantaa jäsenpalveluita 

ja luottamushenkilöille annettavaa tukea.

Jatkossa toiminta-alueet ovat maakuntapohjaisia ja niitä on seitse-
män. Jokaisella toiminta-alueella sijaitsee yksi aluekeskus. Alue-
keskukset ovat Helsingissä (Uusimaa), Lahdessa (Etelä-Suomi), 
Tampereella (Länsi- ja Sisä-Suomi), Turussa (Lounais-Suomi), 
Vaasassa (Pohjanmaa), Kuopiossa (Itä-Suomi) ja Oulussa (Poh-
jois-Suomi). Vaasa-Keski-Suomen aluepäällikkö Jukka Seppälä 
siirtyy Itä-Suomen aluepäälliköksi Kuopioon. Länsi- ja Sisä-Suo-
men toiminta-alueen päällikkönä toimii Jan Laine ja aluetoimit-
sijoina toimivat Pasi Ahtianen, Kirsi Hyvönen, Antti Salonen, 
Ilkka Terimaa sekä Jani Väisänen. Toimistosihteerinä Eliisa Hai-
makka ja Ira Lod-Willberg. Järjestämistoimitsijana Jussi-Pekka 
Ahonen.
 
Voit kääntyä aluekeskusten puoleen samoissa asioissa kuin tähän-
kin asti. Uudistuksen myötä liiton palvelut liikkuvat lähemmäksi 
työpaikkoja, ammattiosastoja ja jäseniä. Jo vuoden 2020 maalis-
kuusta lähtien käytössä ollut ajanvarausjärjestelmä takaa joustavan 
ja jäsenlähtöisen asioinnin: tarvittaessa tapaamispaikka ja -aika 
voidaan sopia sinun tarpeidesi mukaan.

Aluekeskusten henkilökunta auttaa tuttuun tapaan myös puhelimit-
se.
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Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto ry 74

Kalevankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
Kokoukset parittoman viikon keskiviikkona klo 16.30

Hallituksen jäsenet 2022 -2023
Puheenjohtaja
Tarmo Pekonen
tarmo.pekonen(at)pp1.inet.fi
Puh. 045-633 4392  

Sihteeri
Kari Taivassalo
kari.taivassalo(at)pp.inet.fi
Puh. 0400-432 876

Taloudenhoitaja 
Tuomo Leinonen
tuomo.leinonen(at)valmet.com
Puh. 050-443 2599

Varsinaiset jäsenet

Tarmo Pekonen
Antero Raninen
Tuomo Leinonen
Kari Taivassalo
Jari Roth

Jani Matinaho
Miia Alho
Heikki Oksanen
Hannu Hakanen
Vesa Kemppi

Varajäsenet

Kimmo Sandelin
Veli-Matti Raatikainen
Jari Partanen
Jani Närhi
Pekka Suuronen

Ilkka Puurtinen
Janne Henttonen
Lauri Mäkinen
Kari Puukka
Juuso Laasonen

Jaostojen vetäjät

TES-jaosto Tuomo Leinonen
Nuorisojaosto Jani Matinaho
Työsuojelujaosto Vesa Kemppi
Opintosihteeri Kari Taivassalo

ATK-vastaava Kari Taivassalo
Veteraanijaosto Pekka Suuronen
K-V jaosto Tarmo Pekonen
Naisjaosto Miia Alho

Jäsenasiat

Päivystys ammattiosaston toimistossa keskiviikkoisin klo 14.30 - 16.00
Antero Raninen Puh. 0400-448 741 / raninenantero(at)gmail.com

www.metalli74.fi


