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Työmarkkinasekoilu sai jatkoa

Sanomalehti Keskisuomalainen kirjoit-
ti pääkirjoituksessaan: ”maltillinen 
ay-liike voi väistyä temmeltävien 

lakkokenraalien tieltä. Lehti voi olla osit-
tain oikeassa, sillä monestihan sitä saa mitä 
tilaa. Sen sijaan tekstiasu temmeltävistä 
lakkokenraaleista on tyypillistä Mervo-
la-journalismia, kun puhutaan ay-liikkees-
tä. Ay-liikkeen perustehtävä, eli heikom-
man osapuolen oikeuksien puolustaminen, 
tuppaa Mervolalta usein unohtumaan.

Työmarkkinoiden radikalisoituja on nyt 
työnantaja puoli. Ensiksi Elinkeinoelämän 
Keskusliitto lopetti työmarkkinaneuvotte-
lut, jonka seurauksena keskitetty tulopoli-
tiikka murtui. Seuraavaksi Metsäteollisuus 
ry, joka oli jo aikaisemmin eronnut EK:sta 
ilmoitti, ettei se enää neuvottele työehtoso-
pimuksista. Neuvottelut siirtyvät jokaisen 
yrityksen itsensä hoidettaviksi. Viimeksi 
Teknologiateollisuus ilmoitti lopettavansa 
sopimuksista neuvottelun ja perusti Tekno-
logiateollisuuden työnantajat ry:n, johon 
voivat liittyä ne yritykset, jotka eivät halua 
itse hoitaa työehtosopimuksien neuvot-
teluja. Nähtäväksi jää montako yritystä 
tähän järjestöön otetaan ja onko lopullinen 
tarkoitus yleissitovuuden hajoittaminen. 
Mielenkiintoista on, että uuden järjestön 
puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell, 
joka on Valmetin hallituksen varapuheen-
johtaja ja on hallituksessa ilmeisesti Val-
metin ison omistajan eli Suomen valtion 
omistaman Solidiumin mandaatilla. Tässä 
toivoisi valtiolta ja nykyiseltä hallitukselta 
jo jonkinlaista omistajaohjausta!

Teknologiateollisuus ilmoittaa, että isän-
maan asialla ollaan, eikä tarkoituksena ole 
missään nimessä työehtojen heikentäminen 
vaan työpaikkojen ja tuottavuuden lisää-
minen. Niinpä niin. Olisi joskus mukavaa 
kuulla noinkin laajoja vaikutuksia yhteis-
kuntaan tuovan väittämän tarkempia perus-
teluja. Tuo on tasoltaan samanlainen heitto, 
kuin että tarvitaan työelämään rakenteelli-
sia muutoksia.

En ole vielä missään nähnyt sellaista tutki-
mustulosta, joka todistaisi, että paikallinen 
sopiminen sinällään toisi työpaikkoja ja pa-
rantaisi tuottavuutta. Sen sijaan on varmaa, 
että työntekijän neuvotteluasema heikkenee 
roimasti ilman liittojen ja ammattiosastojen 
taustatukea. Lisäksi työmarkkinoiden vaka-
us ja ennakoitavuus sekä työrauha tulevat 
varmasti heikkenemään. Yhtenä mörkö-
nä työnantajaleirissä nähdään yleissitova 
työehtosopimus. Ilmeisesti kuvitellaan, että 
poistamalla yleissitovuus, saadaan palkat 
joustamaan alaspäin. Jos ei yleissitovuutta 

ole, on sit-
ten yleisesti 
käytössä 
minimipalk-
ka tai nor-
maalisitova 
sopimus. 
Kuitenkin 
joku perä-

lauta. Mielestäni sivistysvaltion tunnus-
merkistöön ei kuulu palkkojen ja työ-
kustannusten kurjistaminen, joka näkyisi 
kansantalouden kokonaiskysynnän heikke-
nemisenä ja koskettaisi siis myös kapita-
listin kukkaroa.  Siis todella isänmaallista 
puuhastelua.  
    
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että työn-
antajaleirin lopulliset tavoitteet ovat pii-
lossa ja varsin erilaisia, kuin julkisuuteen 
viestityt. Kylmän isäntävallan viimaisia 
virtauksia on aistittavissa.

Pandemian toinen vuosi

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila 
on lamaannuttanut yhdistyksien ja yritysten 
normaalitoimintaa. Ammattiosastossa se 
on näkynyt kaikkien jäsentilaisuuksien ja 
koulutuksien peruuntumisena. Viimevuo-
den ammattiosaston jo pitkälle järjestellyt 
80-vuotisjuhlat jouduttiin peruuttamaan ja 
kaiken kaikkiaan on pystytty järjestämään 
vain ammattiosaston hallinnon kokoukset 
normaali aikataululla. Tuleva  kevätkoko-
uskin tullaan hoitamaan poikkeusjärjeste-
lyin. Pandemia on sulkenut myös Liiton 
Murikka-opiston ja joitain koulutuksia on 
järjestetty etänä. Työpaikoilla toimihenkilöt 
työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mutta 
metallimiehen on pakko toimia verstaalta 
käsin. Yllättävän vähän on kuitenkin tauti-
tapauksia esiintynyt työyhteisöissä.

Paikallisdemokratiaan koronalla on 
ollut myös isot vaikutukset. Kuntavaalit 
siirrettiin toimitettaviksi 13.6. ja varsinai-
nen vaalityö on puolueilla ja ehdokkailla 
vasta lähtökuopissa. Toivottavasti ihmisten 
yhdistynyt vaali- ja koronaväsymys ei iske 
työväenliikkeen äänestäjiin. Ammattiosas-
tosta on kolme ehdokasta kuntavaaleihin.

TES- palkankorotukset

Mielenkiinnolla odotettiin työnantajan 
kaikkivoipaiseksi mainostaman paikallisen 
sopimisen toteutumista työpaikoilla.

 Niinhän siinä kävi, että esim. Rautpohjas-
sa ei edellytyksiä paikalliselle sopimiselle 
ollut, vaan ohjeistus tuli ilmeisesti Keila-

niemestä. Pääluottamusmies esitti, että edes 1.9% 
kaikille, mutta sekään ei käynyt. Ammattiosas-
tomme työpaikoista Componenta ja Rautpohjan 
konepaja maksoivat kaikille 2%. Mentiin perä-
lautamallilla ja pian huomattiin, että perälautakin 
vuotaa Valmetin sopimustulkinnassa.

Perälautamallin olisi pitänyt olla liittojen oh-
jeistuksen mukaan pelkkää matematiikkaa, mutta 
Valmetin malliin oli tullut mukaan Valmetin palk-
kapolitiikkaa, pärstäkerrointa ja ties mitä. Tässä 
työllisyystilanteessa, jossa tilauskirjat ovat täynnä 
ja henkilöstö vaikeassa koronavirustilanteessa on 
venynyt suuriin ylityömääriin, olisi ollut enem-
män kuin kohtuullista palkita henkilöstöä vähän 
reilummalla korotuksella. Rahasta se ei olisi ollut 
kiinni.

Valmetin muutenkin jäykkä sodanaikainen 
johtamismentaliteetti vei tässäkin voiton. Useasti 
ennenkin olen kiinnittänyt huomiota Valmetin pal-
kitsemispolitiikkaan. Valmetissa ei ole poiketen 
muista isoista yrityksistä minkään laista yrityksen 
tulokseen perustuvaa tulospalkkiota, paitsi muu-
tamalle kymmenelle ”avainhenkilölle”. Eräässä 
henkilöstölle suunnatussa tiedotustilaisuudessa 
henkilöstön edustaja esitti kysymyksen palkit-
semisesta, johon Valmetin päällikön vastaus oli: 
”palkkioksi riittää, että saatte olla töissä”. Ilmei-
sesti kyseisen päällikön mielestä työmiehen pitäisi 
vielä maksaakin siitä, että tekee tulosta yhtiölle.

Edellä oleva kertoo jo paljon kyseisen yrityksen 
arvoista ja suhtautumisesta työntekijöihinsä. Jos 
työnantajaleirin haluama direktiovallan kasvatta-
minen etenee, ollaan suurissa vaikeuksissa muu-
tenkin, kuin palkitsemisen osalta.

Puheenjohtaja
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Me seisomme yhdessä

Suomalaisia työmarkkinoita on lyhyen 
ajan sisään järisyttänyt kaksi suurta 
pommia. Teknologiateollisuuden maa-
liskuussa tekemä ilmoitus valtakunnal-

listen työehtosopimusten tekemisestä lopetta-
misesta ja Metsäteollisuuden viime syksynä 
tekemä vastaava ilmoitus tulevat muovaamaan 
työmarkkinoita laajemminkin kuin vain näillä 
aloilla. 

Kahden työnantajaliiton päätöksiä voi pitää 
osana samaa muutosta, joka alkoi EK:n 

ilmoitettua 2015 sääntömuutoksesta, jolla se 
lopetti keskitettyjen tulopoliittisten ratkaisujen 
tekemisen. EK:n päätöksen piti tarkoittaa toi-
mialakohtaisten sopimusten aikakautta, jonka 
ankkurina piti vuorostaan toimia niin sanotun 
Suomen mallin, jonka rakentajana Teollisuus-
liitto on ollut keskeisessä roolissa. Nyt Suo-
men mallille heitettiin kylmästi hyvästit. 

Paikallisen sopimisen edistämisessä Teolli-
suusliitto on ollut edelläkävijä. Teknolo-

giateollisuuden ja Teollisuusliiton, ja aiemmin 
Metalliliiton, välistä työehtosopimusta on pi-
detty laajalti erinomaisena mallina sille, kuin-
ka paikallista sopimista voidaan yhteistyössä 
toteuttaa työehtosopimusten kautta. Tätä 
sopimuksen toimivuutta myös työnantajapuoli 
on toistuvasti juhlapuheissaan korostanut. 

Ääni kuitenkin muuttui kellossa nopeam-
min kuin kevätaurinko sulatti talven 

lumet. Nyt toimialakohtaisuus ei enää riitä, 
vaan asioista pitääkin voida sopia yrityskoh-
taisesti, jotta sopimukset voidaan ”räätälöidä” 
yrityksille sopiviksi. Tätä räätälöintiä ollaan, 
tietenkin tehty tähänkin asti, mutta ilmeisesti 
työnantajien toiveena on yksipuolinen ”räätä-
löinti” eikä yhdessä sopiminen. On nimittäin 
hyvä muistaa, että yrityskohtaisesti sovittaessa 
toisin sopimisen mahdollisuudet ovat merkittä-
västi kapeammat kuin valtakunnallisten työeh-
tosopimusten kautta sovittaessa. Paremmin voi 
ja saa sopia, mutta lainsäädännöstä poikkea-
minen on mahdollista vain valtakunnallisten 
TESien kautta. 

Työnantajien ratkaisut tuovat paljon epävar-
muutta sen suhteen, miten työmarkkinat 

kehittyvät tästä tulevaisuuteen. Ilmassa on 
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tek-
nologiateollisuuden ratkaisu ei kuitenkaan 
vaikuta millään tavalla siihen, kuka työnteki-
jöiden etujen edestä taistelee ja neuvottelee 
sopimukset. Teollisuusliitto seisoo jatkossakin 
jäsentensä puolustajana ja sopimusten tekijänä. 
Luottamusmiehet voivat luottaa siihen, että 
liitto tukee heitä jatkossakin vähintään yhtä 
vakaasti ja vankasti kuin aiemminkin.

Yksi isoimmista kysymyksistä tulee ole-
maan se, mitä tapahtuu työehtosopimus-

ten yleissitovuudelle. Teknologiateollisuus 
ilmoitti siirtävänsä työehtosopimusten neuvot-
telun uuden, vastaperustetun yhdistyksen, Tek-

nologiateollisuuden työnantajat ry:n vastuulle. 
Uusi yhdistys aloittaa toimintansa kuitenkin 
vasta syksyllä 2021, joten vielä on mahdotonta 
sanoa esimerkiksi sitä, kuinka monta yritystä 
uuden yhdistyksen jäseniksi liittyy. Mikäli 
jäseniä ei ole riittävästi, ei myöskään mahdol-
lisella uudella työehtosopimuksella ole yleissi-
tovuuttakaan. 

Täysin varmaa on se, että työnantajien 
ratkaisujen myötä myös ay-liikkeen on 

aika laittaa isompaa vaihdetta silmään. Tämä 
tarkoittaa muutoksia niin edunvalvonnan, 
järjestöllisen työn kuin vaikuttamisenkin 
osalta. Tavoitteita on tarkasteltava uudelleen, 
asioiden tärkeysjärjestys laitettava kuntoon. 
Edunvalvontaa terävöitetään, järjestökoneen 
iskukyvystä pidetään huolta ja liiton ääni tulee 
varmasti kantautumaan päättäjien korviin kirk-
kaana ja voimakkaana.

Haaste on heitetty, me teollisuusliittolaiset 
vastaamme siihen. Yhdessä. 

Riku Aalto
Puheenjohtaja
Teollisuusliitto
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UUTISET DEMOKRATIAN KUOLEMASTA 
OVAT ENNEN AIKAISIA

Olen työni puolesta saanut tai jou-
tunut vierailemaan eri puolilla 
maapalloa, kohtalaisen usein myös 
maissa, joissa yhteiskunta on voi-

makkaasti polarisoitunut, usein suuren väes-
tönosan äärimmäinen köyhyys ja pienen osan 
äärimmäinen rikkaus, ovat selvästi nähtävissä. 
Meillä suomessa normaaliksi koetut kansalais-
oikeudet ovat näissä maissa hyvin rajoittunei-
ta, tai puuttuvat jopa kokonaan. Ikävä kyllä 
usein voi myös todeta, että demokratia 
koetaan ko. maissa valtaapitävien osalta 
uhkana, vaalit, joita saatetaan edellä mai-
nitun kaltaisissa maissa pitää, eivät täytä 
demokratian perusedellytyksiä juurikaan, 
vaan ovat enemmänkin autoritääristen 
johtajien ja heidän kumppaneidensa vallan 
legitimoinnin välineitä, joissa vaalitulos 
on päätetty ja järjestetty, jo ennen vaalien 
ajankohtaa. 

Tämä on saanut minut pohtimaan demo-
kratian olemusta, se ei ehkä näytä ulospäin 
suurelta seikkailulta, jonka pyörteisiin on 
kiinnostavaa hypätä mukaan. Jos tarkastel-
laan esimerkiksi meillä yhtä sen näkyvää 
muotoa eli kunnallista päätöksentekoa, 
näyttää se ulospäin loputtomalta puurta-
miselta osin pitkäveteistenkin asioiden 
ympärillä, tehdyt päätökset vielä usein 
heijastuvat viiveellä kuntalaisten elämään. 
Aina muutaman vuoden välein kuntalaiset 
osallistuvat edustajiensa valintaan, äänestä-
mällä heitä miellyttävää ehdokasta ja tai puo-
luetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämän 
usein näkymättömän puurtamisen takana on 
järjestelmä, joka takaa meille jokaiselle oi-
keuden vaikuttaa elinyhteisömme suuntaan ja 
sisältöön tavalla, jota aika monessa paikassa 
tällä planeetalla katsellaan jonkinlaisen epäus-
kon vallassa, etenkin, jos vertaamme yhteis-
kuntamme toimivuutta globaalisti. On totta, 
että tässäkin järjestelmässä on omat puutteen-

sa, mutta se ei tee demokratiasta huonoa, vaan 
tarpeen kehittää sitä yhä paremmaksi ja osal-
listavammaksi. Kannattaa muistaa, että demo-
kratia sinällään on hyvin altis järjestelmä, jota 
voidaan helpostikin vahingoittaa, jos siihen on 
halua.

Sosiaalisessa mediassa esillä oleva vihapuhe, 
ääriajattelu, ihmisten ja heidän ajatustensa 

tietoisen loukkaamisen lietsominen, ovat kuin 
kryptoniitti teräsmiehelle, niiden tavoitteena 
on heikentää demokratiaa tietoisesti. Voimme 
luottaa demokraattiseen päätöksentekoon vain 
silloin, kun kykenemme järkevään keskuste-
luun, toisiamme kunnioittaen. Erimieltä ole-
minen on olennainen osa demokratiaa, mutta 
kun sen annetaan vaikuttaa tosiasioihin, katoaa 
perusta yhteiseen päätöksentekoon ja vahvim-
man voima saa valtaa. Tästä viimeaikaisina 
esimerkkeinä muun muassa Myanmarin soti-

lasjuntan vallankaappaus samana päivänä, kun 
vaaleilla valitun parlamentin piti astua valtaan, 
tai USA:n entisen presidentin masinoima vaa-
livilppi kampanja, joka johti maan kongressin 
ainakin osittaiseen valtaukseen. Tosin sen 
kamppailun totuudesta demokratia voitti. 
Mielenkiintoisen tästä USA:ssa tapahtuneesta 
vaalivilppi kampanjasta näin eurooppalaisesta 
näkökulmasta teki sen, että täällä meilläkin 
sitä markkinoitiin joidenkin toimesta totuute-
na, tosin totuus väistyneen presidentin argu-
mentaatioista vaalien varastamisesta katosi, 
kuin laktoosi-intolerantin suolen tuotanto 
Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan autiomaahan.

Demokratia tarvitsee tuekseen vapaan ja 
riippumattoman tiedonvälityksen, se on oike-
astaan demokratian toteutumisen edellytys. 
Meidän kyettävä ja saatava hahmotettua kuva 
ympäröivästä maailmasta faktatiedoilla, tämä 
ei onnistu ilman eettistä ja riippumatonta tie-
donvälitystä. Ikävä kyllä meillä on jopa EU:n 
sisällä ja sen lähialueilla riittävästi esimerk-
kejä siitä, mitä demokratialle voi tapahtua, 
jos edellä mainitut edellytykset avoimeen ja 
riippumattomaan tiedonvälitykseen puuttuvat.

Edellä mainittu toimikoon meille kaikille 
muistutuksena siitä, etteivät demokraattiset 
ja vapaat vaalit ole tänäkään päivän itsestään 
selvyys edes Euroopassa, tämän takia esitän 

toiveen kaikille, että kunnioittaisimme de-
mokratiaa ja sen perinnettä vapaan ja vakaan 
yhteiskunnan tunnuskuvana, käyttämällä ääni-
oikeuttamme tulevissa vaaleissa, ei pelkästään 
nyt edessä olevissa kunnallisvaaleissa, vaan 
vaaleissa ylipäätään, se on meille etuoikeus, 
jota on syytä vaalia kuin arvokasta omaisuutta, 
niin tänään kuin myös tulevaisuudessa.

Jari Hakkarainen
Kirjoittaja on Teollisuusliiton kansainvälisen 
yksikön päällikkö ja ammattiosastomme jäsen

Demokratia tarvitsee tuekseen vapaan ja riippumattoman tiedonvälityksen, se on oikeastaan demokra-
tian toteutumisen edelletys. On totta, että tässäkin järjestelmässä on omat puutteensa, mutta se ei tee 

demokratiasta huonoa, vaan tarpeen kehittää sitä yhä paremmaksi ja osallistavammaksi.

Valmetin metallityöväen ammattiosasto 74:n jäsen 

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalvelukseen, äitiyslomalle, 
hoitovapaalle, eläkkeelle, taikka saat kelan päivärahaa sairau-
den tai työttömyyden vuoksi.

Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun 
tai ammattiosaston jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuute-
tulle tai ammattiosaston jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet.
Vain sillä estät sen, ettet joudu Teollisuusliiton ”rästilistalle”, eikä 
jäsenyytesi pääty vapaan aikana vaan olet silloin vapautettu jäsenmak-
suista.

Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietojasi Teollisuusliiton 
sähköisessä asioinnissa, kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuk-
sillasi.
 
Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevankatu 
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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Valmet pyyhki TES- palkankorotus 
sopimuksella lattiat

Perälautakin vuotaa Rautpohjassa. Pääluottamusmies Tuomo Leinonen on pahoillaan työntekijöiden 
puolesta, jotka ovat vaikeassa koronatilanteessa venyneet kovassa työkuormassa toimitusten saamisek-
si ajallaan asiakkaalle

Työntekijöiden TES – palkkaratkai-
su vuonna 2021 on sopimuksemme 
mukaan ns. perälautamalli. Kaikissa 
Valmetin yksiköissä sovittiin perä-

lautamallista. Meidän oma sopimuksemme 
lopputulos oli:

Asiassa ei päästy paikalliseen sopimuk-
seen ja näin ollen Teollisuusliiton osalta 
Rautpohjassa päädytään liittojen neuvot-
telemaan perälautamalliin ja kaikkien ko. 
henkilöstöryhmään kuuluvien henkilöiden 
palkkoja nostetaan 1,4% ja 0,6% jaetaan 
kohdennetusti ohjeistuksen mukaisesti. Pal-
kankorotukset tulevat voimaan 1.2.2021.

Luottamusmieskokouksessa kävimme läpi 
TES – ratkaisuamme, ja siinä APO / HE-KO 
suhdeluvut ja kuinka ns. suhdeluku  lasku-
toimitus tapahtuu. Luotimme työnantajan 
väliseen sopimukseemme ja että perälauta 
toteutuu, korjaten mahdolliset olemassa olevat 
vääristymät. Saatuani työnantajalta raportin 
olin suoraan sanottuna täysin tyrmistynyt. Mi-
nut valtasi kusetettu olo. Otin yhteyttä edun-
valvontaan ja siellä kerrottiin suoraan että nyt 
ei olla toimittu liiton ohjeen mukaan, eikä sen 
mitä teknologiateollisuuden kanssa oli sovittu.
 
Aiempina vuosinakaan työnantajan kanssa ei 
niinikään päästy paikalliseen ratkaisuun, vaan 
perälauta on kopissut. Työnantaja on täten 
jakanut yrityskohtaisen erän kuten aina on itse 
halunnut. Teknologiateollisuus julistaa suureen 
ääneen mediassa että paikallisesti pitäisi sopia 
aina vaan suuremmista osuuksista. Tosiasiassa 
suurissa yrityksissä se ei kuitenkaan ole toteu-
tunut. Valtaa pitävät pelaavat jatkuvasti kak-
silla korteilla, ja se ei tiedä hyvää uusille TES 
– Neuvotteluille jatkossa. Me tehdään Raut-
pohjassa jatkuvasti hyvää tulosta ja porukka on 
sitoutunut noudattamaan ohjeita, mutta siitä ei 
palkita juuri mitenkään.
 
Vanhan Valmetin aikaan takatuhto ei ollut 
laho. Jos se olisi vuotanut, niin kohta jäsen-
kalenteri olisi pilkottanut haalarin taskusta ja 
porukka olisi pitänyt toimintapäivän. Neu-
vottelukulttuurissa toivotaan renesanssia kun 
liittohan on teknologiateollisuuden mielestä 
kaiken syöpä. Valtakunnanräksyttäjät Huhana 
Vartiainen ja Nalle Wahlroos heräävät unil-
taan sopivasti kun TES – neuvottelut alkavat. 
Sekös on sitä vastuullista politiikkaa kun sitä 
käydään vaan herrojen mantralla jota hoetaan 

vuodesta toiseen. Toivon mukaan meidän rivit 
on valmiina aina kun tarvitaan, ja ei me kui-
tenkaan vaadita koskaan kohtuuttomia koro-
tuksia. Osingot ja optiot ovat yrityksissä aina 
kasvaneet, joten jakovaraakin olisi. Nykyään-

kin työt tehdään vielä maasta käsin! 

Tuomo Leinonen 
Valmet Rautpohja PLM 
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ELÄKEPUTKI POISTUU MUTTA PARANEEKO TYÖLLISYYS

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kariutuivat ja hallitus poistaa eläkeputken asteittain 
vuoteen 2025 mennessä 1965 tai myöhemmin syntyneiltä

Työmarkkinajärjestöjen neuvotte-
lut eläkeputken poistosta ja siihen 
liittyvistä muutosturvan parannuk-
sista kuivuivat kokoon ja asia siirtyi 

hallituksen käsiin.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen 
mielestä putken poistoa kompensoivat muutos-
turva ja irtisanomiskorvaukset olisivat tulleet 
liian kalliiksi työnantajille. SAK:n puheenjoh-
taja Jarkko Eloranta kommentoi, että palkan-
saajapuoli haki vastapainoksi muutosturvan 
parannuksia, eli siis kuinka ihmiset työllis-
tyisivät nopeammin jäätyään työttömiksi. 
Elorannan mielestä se olisi tarkoittanut mm.li-
säpanostuksia koulutukseen, johon kuitenkaan 
työnantajapuolella ei ollut halukkuutta.

Toisaalta kunnilla säilyy lakisääteinen velvol-
lisuus työllistää työmarkkinatuelle tippunut 
palkkatyöhön ja jos työttömyys alkaa uudel-
leen, niin myös ansiosidonnaisen laskenta 
alkaa alusta. Siirrettiinkö tässä jälleen irtisano-
van osapuolen vastuita yhteiskunnalle?
Hallituksen tavoitteena on saada eläkeputken 
poistolla n.10 000 lisätyöllistä vuosikym-

menen loppuun mennessä. Viimevuonna 
työttömyysturvan lisäpäivillä oli 13000 
henkilöä. Määrä on ollut laskeva viimevuo-
sina. Vuonna 2006 putkessa olleiden määrä 
oli n.27 000.
Eläkeputken poistuminen saattaa heikentää 
joidenkin eläkeikää lähestyvien työttömien 
toimeentuloa merkittävästi. Lisäpäivillä 
olevien keskimääräinen ansiosidonnaisen 
päivärahan määrä on nykyisin n.1500 €. 
Yhä useampi tulee putoamaan pelkän työ-
markkinatuen piiriin, joka on bruttona 724 
€ kuukaudessa. Keskeistä on myös se, ettei 
työmarkkinatuki kerrytä eläkettä.

Eläkeputkijärjestelmä perustettiin aikoi-
naan lamasta aiheutuneen suurtyöttömyy-
den hoitoon. Kun 1990-luvun taitteessa luo-
dun ansioturvan lisäpäiväoikeuden mallia 
laajennettiin 
vuonna 1991, yli 50-vuotiaita työttömiä 
oli niin paljon, ettei juuri kukaan uskonut 
heidän uudelleen työllistymiseen. Näin luo-
tiin järjestelmä, jolla ohjattiin vanhimmat 
työntekijät eläkkeelle. Nykyisin ongelmana 

on se, että syntyvyyden laskun seurauksena 
nuoremmat ikäluokat ovat huomattavan pieniä 
verrattuna eläköityviin suuriin ikäluokkiin. 
Tämä aiheuttaa ns. taloudellisen huoltosuhteen 
heikkenemisen, jota pyritään parantamaan 
työurien pidentämisellä, eläkeiän nostamisella 
ja työttömien sekä syrjäytyneiden aktivoimi-
sella työhön. Tämähän ei sinällään lohduta 
ikääntynyttä vientiteollisuuden rautakouraa, 
joka pitkän ja raskaan työuran loppumetreillä 
ennen eläkeikää saa lopputilin ja jonka työl-
listyminen normaali työmarkkinoilla on lähes 
mahdotonta.

Eläkeputken poistolla ei kuitenkaan ole niin 
dramaattisia vaikutuksia työttömien toimeen-
tuloon kuin aluksi näytti. Tämä johtuu ikään-
tyviä työttömiä koskevista erityissäännöksistä, 
jotka jäivät voimaan. Säännöt takaavat työt-
tömäksi jääneelle 57 - 59 vuotiaille mahdolli-
suuden uusia ansiosidonnaisen etuuden ehdon 
säännöllisin väliajoin osallistumalla tukitöihin 
tai työllisyyspalveluihin. Tällöin ansiosidon-
naisen päivärahan taso ei myöskään laske.
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ELÄKEPUTKI POISTUU MUTTA PARANEEKO TYÖLLISYYS

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kariutuivat ja hallitus poistaa eläkeputken asteittain 
vuoteen 2025 mennessä 1965 tai myöhemmin syntyneiltä

Eläkeputken poisto 
pähkinänkuoressa:

            -    Nykyiset eläkeputket säilyvät
Eläkeputken leikkaus ei koske heitä, jotka 
ovat nyt eläkeputkessa eli työttömyyspäivära-
han lisäpäivillä. Se ei koske myöskään heitä, 
jotka siirtyvät eläkeputkeen ennen vuonna 
2023 voimaan tulevaa muutosta.

• Eläkeputki poistuu asteittain vuo-
desta 2023 alkaen, kokonaan 2025

Ikääntyneiden työttömien mahdollisuus eläke-
putkeen eli työttömyyspäivärahan lisäpäiviin 
päättyy asteittain vuoteen 2025 mennessä. 
Ensimmäinen kiristys tulee voimaan vuonna 
2023. Vuonna 1965 syntyneet on ensimmäi-
nen ikäluokka, joka ei saa mahdollisuutta 
eläkeputkeen.

Asteittaisessa siirtymävaiheessa vuonna 2023 
vuonna 1963 syntyneiden eläkeputken ala-
ikäraja nousee vuodella 63 vuoteen. Vuonna 
2024 muutos koskee vuonna 1964 syntynei-
tä, joiden eläkeputken alaikäraja nousee 64 
vuoteen. Vuonna 1962 syntyneet on viimeinen 
ikäluokka, joka voi käyttää nykymuotoista 
eläkeputkea.

• Yli 55-vuotiaille irtisanomiskor-
vaus, ehtona pitkä työsuhde

Yli 55-vuotiaat työttömäksi joutuvat saavat 
uuden muutosturvapaketin. Jos irtisanottava 
työntekijä on ollut saman työnantajan pal-
veluksessa yli viisi vuotta, hän on oikeutettu 
kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskor-
vaukseen, joka ei lykkää työttömyyspäivära-
han alkamisajankohtaa.

Lisäksi työntekijä saa Työllisyysrahaston 
kautta kahden kuukauden palkkaa vastaavan 

koulutustuen. Tuki tulee nykyisen muutos-
turvan yhden kuukauden palkkaa vastaavan 
koulutustuen lisäksi.

• Työllistymisvapaan kestoja piden-
netään

Nykyisen muutosturvan työllistymisvapaita 
pidennetään työntekijöiltä, jotka ovat työs-
kennelleet pitkään samalla työnantajalla. 
Työllistymisvapaa tarkoittaa irtisanomisai-
kana palkallista osallistumismahdollisuutta 
työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, jos 
irtisanominen perustuu taloudellisiin ja tuo-
tannollisiin syihin tai yrityksen saneerausme-
nettelyyn.

Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 
10 tai 20 päivää työntekijän irtisanomisajan 
pituudesta riippuen. Vuodesta 2023 alkaen 
työllistymisvapaiden pituus on 5, 15 tai 25 
päivää.

• Ikääntyneiden palkkatuki para-
nee

Vuodesta 2023 alkaen 55 vuotta täyttäneet 
ovat oikeutettuja nykyistä laajempaan palkka-
tukeen.

Jos työtön on ollut työttömänä kaksi vuotta 
kuluneen kahden vuoden ja neljän kuukauden 
aikana, hänellä on oikeus 70 prosentin palk-
katukeen kymmenen kuukauden ajan. Tuki 
määräytyy 25 viikkotunnin mukaan.

• Verotuksen työtulovähennykseen 
korotus yli 60-vuotiaille

Yli 60-vuotiaat saavat verotuksen työtulovä-
hennykseensä enimmäismäärään korotuksen. 
Vähennyksen raja nousee 200 euroa vuodessa.

 Muutos tulee voimaan vuonna 2023.

Ikääntyneiden työtulovähennyksen enimmäis-
määrän korotus on huojennus myös heille, 
jotka tekevät töitä eläkeläisinä.

• Irtisanotut pääsevät työnhakijoik-
si jo irtisanomisaikana

Vuodesta 2023 alkaen irtisanotun työntekijän 
uudelleen työllistymistä pyritään nopeutta-
maan niin, että työnhakijaksi ilmoittautumi-
nen, osaamis- ja työkykykartoitus sekä työl-
listymissuunnitelma tehdään TE-palveluissa 
jo irtisanomisaikana.

• Parempi mahdollisuus osa-aika-
työhön

Yli 55-vuotiaat ja saman työnantajan pal-
veluksessa kolme vuotta olleet työntekijät 
pääsevät halutessaan nykyistä helpommin 
osa-aikatyöhön.

Osa-aikatyön mahdollisuus ei ole kuitenkaan 
täysin automaattisesti työnantajaa velvoittava 
työntekijän oikeus. Jotkin erityiset syyt voivat 
estää osa-aikatyön mahdollisuuden.

• Työssä jatkamista ja jaksamista 
edistetään

Työssä jaksamista vahvistetaan työturvalli-
suuslakia muuttamalla.
Hallitus korostaa työnantajien velvollisuutta 
huolehtia ikääntymisen sekä työn fyysisen ja 
henkisen kuormittavuuden huomioon ottami-
sesta työpaikoilla.

Kuvat: Vastavalo
Teksti: TP
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Terveisiä naisjaostosta

Korona-aika jatkuu ja toiminnan 
aloittamista on jouduttu valitetta-
vasti siirtämään edelleen hamaan 
tulevaisuuteen. Saataisiinkohan me 

vielä tämän vuoden puolella niin hyviä uutisia, 
että saisimme korkattua Naisjaoston toiminnan 
viimeistään pikkujoulujen merkeissä. Odotan 
jo innolla, että pääsen  tutustumaan muihin 
osasto74 naisiin esimerkiksi keilailun ja sau-
nomisen merkeissä. 

Myös teollisuusliiton kaavailema Naisten se-
minaari löysi uuden ajankohdan syksylle.
Reissu on kuluton osallistujille, eli lähtekää 
ihmeessä seuraksi viikonloppua viettämään. 
Teollisuusliitto huolehti kuljetuksista Murik-
kaan ja myös mahdolliset ansionmenetykset 
korvataan.  
Ilmoitathan myös minulle, jos päätät lähteä 
mukaan. 

Kävin syyskuussa 2020 Murikassa naiset 
toimijoina-kurssilla. Meitä oli seitsemän naista 
jakamassa kokemuksia ja hakemassa uusia 
ideoita toimintaan omilla alueillamme.

Vietimme rentouttavan viikonlopun tietois-
kujen ja runsaan keskustelun kera. Porukka 
ryhmäytyi todella hyvin ja vielä edelleenkin 
pidämme yhteyttä oman whatsapp- ryhmäm-
me kautta. On aina yhtä ihanaa tavata saman 
henkisiä ihmisiä, joille voi kertoa kuulumisia 
ja pyytää tarvittaessa tukea yhteisten asioiden 
äärellä. 

Kurssin vetäjänä toimi teollisuusliiton nais-
toiminnasta vastaava järjestötoimitsija Kirsti 
Anttila. Pyysin häntä lähettämään teille omat 
terveisensä teollisuusliiton puolesta. 

Miia Alho 
Naisjaoston puheenjohtaja
74naisjaosto@gmail.com.

Liiton naistoimintaa

Naisjäsenten osuus liiton jäsenistöstä on 48 
291 (24 %) ja työmarkkinoiden käytettävissä 
olevia naisjäseniä on 24 885 (19 %).
Teollisuusliiton naistoiminnan tavoite on nais-
jäsenten järjestöllinen aktivointi. On tärkeää, 
että toiminnassa on sekä naisia että miehiä. 
Näin saadaan laajempaa kokemusta ja osaa-
mista päätöksentekoon ja toiminnan suunnitte-
luun sekä kehittämiseen. 

Liiton, toiminta-alueiden ja ammattiosastojen 
toimintaan vaikuttaa ja sitä rajoittaa edelleen 
epidemiatilanne. Naistoiminnassa oli suunni-
telmissa viime keväänä järjestää mm. Jyväsky-
lässä naisten alueellinen ajankohtaistilaisuus, 
joka jouduttiin peruuttamaan. 

Valtakunnallinen naisten seminaari siirrettiin 
syksyyn, ajankohta 9.-10.10. Seminaarin tee-
mana on ”Oikeudet ja velvollisuudet”. Ohjel-
massa on näyttelijä, taidemaalari Tuija Pieppo-
sen puheenvuoro jaksamiseen ja hyvinvointiin 
liittyen. Liiton oikeudellisen yksikön päällikkö 
Susanna Holmberg puolestaan avaa lainsää-
dännön ja sopimusten näkökulmasta työnte-
kijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi 
ohjelmassa on rantasauna, karaokea, maukasta 
ruokaa ja naisenergiaa. Tervetuloa mukaan! 
Ilmoittautumiset osoitteeseen:  https://www.
lyyti.in/Naistenseminaari_syksy2021

Naisjaostojen vastaavien virtuaalisesti toteu-
tetut Ajankohtaispulinat aloitettiin helmikuus-
sa. Ajankohtaispulinoissa pääsee vaihtamaan 
kuulumisia ja ideoita, joita voi hyödyntää tu-
levan toiminnan suunnittelussa. Samalla myös 
verkostoidutaan ja mietitään myös erilaisia 
yhteistyön muotoja. 

Tietoa ajankohtaisesta naistoiminnasta on 
teollisuusliiton naisten-TeNat -facebooksi-
vulla. Se on suljettu facebook-ryhmä, jonne 
hyväksytään työmarkkinoiden käytettävissä 
olevat naisjäsenet.

Useat naisjäsenemme ovat ainokaisia tai 
vähemmistönä työpaikalla ja siksi verkostojen 
luominen ja yhdessä tekemisen mahdollisuus 
on vielä tärkeämpää.
 
Aurinkoisin kevätterveisin
Kirsti Anttila, Teollisuusliitto ry
Järjestötoimitsija ja valtakunnallisesta nais-
toiminnasta vastaava
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Hihat ylös vaan!
Tieto 450 ihmisen töiden loppumisesta on järkyttävä, vieläkin. Osa työntekijöistä on vieläkin töissä Kaipolassa, osan 
työt ovat jo päättyneet. Viimeisimmän tiedon mukaan yli sata on saanut uuden työpaikan.

Sain aloittaa kansanedustaja tehtävät 
pari vuotta sitten. Vuosikaan ei ehtinyt 
kulua, kun, korona aika alkoi ja muutti 
meidän kaikkien elämää. Kesä meni 

melko rauhallisesti koronan suhteen ja syksy 
alkoi hieman epävarmoissa ja odottavissa tun-
nelmissa. Sitten jysähti ja kovaa!

Olen asunut lapsuuteni Jämsänjoen varressa, 
Kaipolan tehtaan piipun juurella. Puoli sukua 
on aina ollut tehtaalla töissä, ja se on kuulunut 
elämääni monin eri tavoin. Uutinen tehtaan 
lopettamisesta oli järkytys kaikille. Huhuja 
oli kuulunut paljon siitä, kuinka joku kone 
saatetaan lopettaa, mutta uutinen koko tehtaan 
lopettamisesta lamautti hetkeksi kaikki.

Tieto 450 ihmisen työn loppumisesta on jär-
kyttävä, vieläkin. Osa työntekijöistä on tällä 
hetkellä vielä töissä Kaipolassa, osan työt ovat 
jo päättyneet. Viimeisimmän tiedon mukaan 
yli 100 on saanut uuden työpaikan, lähtenyt 
opiskelemaan tai perustanut yrityksen. Se on 
hieno asia! Olen erittäin onnellinen kaikkien 
heidän puolestaan.

Mutta mitä tapahtuu kaikille niille, jotka eivät 
ole vielä uutta suuntaa elämälleen löytäneet, 
ja mitä tapahtuu koko suurelle tehdasalueelle? 
Työllisyys- ja kehittämistoimet Jämsässä ja 
koko maakunnas-sa on otettu käyttöön hienos-
ti. Tästä kiitos kuuluu niille toimijoille, jotka 
eivät jääneet tumput suorassa odottelemaan. 
Tehdasalueen suhteen päätökset tekee UPM.

”Hihat ylös ja tehdään” tyyppinen tunne 

minulla on tullut tästä koko sulkemispäätöksen 
jälkeisestä toiminnasta niin kaupungissa kuin 
maakunnassakin. Tässä ei ole jääty odotte-
lemaan sitä ”Jotakin”, joka tulee auttamaan, 
vaan on kääritty hihat ylös ja alettu toimia. 
Ensimmäinen äkillisen muutoksen työryhmä 
kokoontui kaikkien keskeisten toimijoiden 
kanssa jo samalla viikolla, kun uutinen oli tul-
lut. Yhteistyö on ollut saumatonta, jokainen on 
tehnyt osansa ja enemmänkin. 

On selvää, että tästä eteenkinpäin niitä tekoja 
tarvitaan. Kukaan ei tuo rahaa mustassa sal-
kussa kenellekään, vaan niiden eurojen eteen 
tarvitaan uuden kehittämistä, rahaa, työtä ja 
vaikuttamista. Tätä työtä tehdään kuitenkin 
niin kauan, että toiminta Kaipolassa ja Jäm-

sässä on vähintään samalla tasolla kuin ennen 
sulkupäätöstä. Tilanne on kutkuttava, luotan 
täysin siihen, että tässä käy vielä hyvin.

Hyviä tekoja voidaan kuitenkin saavuttaa 
vain yhteistyössä ja luottamuksella. Tämän 
kirjoittamis-päivän tiedon mukaan, kuntavaalit 
järjestetään muutaman viikon päästä. Ei ole 
sattumaa, kuinka tämän kaltaiset hankkeet 
etenevät. Ei ole myöskään sattumaa, kuinka 
asioita kunnissa hoidetaan ja millä tavalla 
asioita etenevät. Tarvitaan yhteistyötä, luotta-
musta ja oikeudenmukaisuutta.

Olen todella huolissani vallalla olevasta viha-
puheesta, kahtiajakautumisesta ja maalittami-
sesta. Luottamus poliitikkoihin kaikilla tasoilla 
on hälyttävän matalalla tasolla. Työpaikoilla 
ja vapaa-ajalla ei enää uskalleta puhua po-
litiikasta tai ajankohtaisista asioista. Meistä 
jokainen voi valita kuinka keskustelee asioista, 
kuinka käyttäytyy toisia ihmisiä ja mielipiteitä 
kohtaan ja kuinka suhteutuu median klikki 
uutisiin.

Kannustan Teitä kaikkia mukaan kuntavaa-
leihin. Tarvitsemme maalaisjärkisiä, tavallisia 
ihmisiä päättämään asioistamme ja luomaan 
uutta parempaa keskustelu- ja päätöksenteko-
kulttuuria. Yhdessä voimme saada aikaiseksi 
todella paljon!

Piritta Rantanen
kansanedustaja

Porvari äänestää varmasti
Huhtikuun 18 

päivä 2021 
järjestetään kuntavaalit, 
joissa valitaan 
kunnanvaltuutetut 
seuraavaksi 
neljäksi vuodeksi. 
Äänioikeutettuja on n.4,3 
miljoonaa ja noin 9000 
valtuutettua valitaan yli 
300 kuntaan.

Kuntavaalit ovat lähidemokratian 
merkittävin vaikuttamiskanava palkansaajan 
jokapäiväisen arjen kannalta, sillä 
niissä päätetään kuntalaisten palvelujen 
tulevaisuudesta. Tällä hetkellä kuntien 
lakisääteisinä tehtävinä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden lisäksi, ovat muun muassa 

varhaiskasvatus, peruskoulu, kulttuuri-, 
nuoriso- ja kirjastotoimi, veden ja energian 
tuotanto, jätehuolto- ja ympäristöpalvelut 
sekä maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu. 
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tosin 
todennäköisesti seuraavan valtuustokauden 
aikana hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Esim. maankäytöllä ja kaavoituksella 
päätetään teollisuusalueiden ja näin 
ollen yritysten sijoittumisesta. Järkevällä 
kaavoituksella mahdollistetaan myös hyvät 
puitteet asunto- ja liikennepolitiikalle. 
Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan 
elinvoimaa, jolla mahdollistetaan työllisyyden 
ja palvelujen sekä talouden korkea taso. 
Varhaiskasvatuksessa päätetään mm. 
päivähoidosta ja siitä onko kunnassa 
vuoropäivähoitopaikkoja vuorotyötä tekeville 

perheille.

Demokratia toteutuu parhaiten, mitä 
korkeammaksi äänestysprosentti nousee. 
Monien vaalien yhteydessä tehdyt selvitykset 
osoittavat, että SAK: laiset palkansaajat 
äänestävät jopa 10 prosenttiyksikköä 
heikommin, kuin suomalaiset keskimäärin.

Arvoisa ammattiosastomme palkansaaja. Tätä 
kirjoitettaessa  tuli tieto, että kuntavaalipäivä 
siirtyy ja on 13.6. Vaalipäivää odotellessa on 
syytä muistaa, että porvari äänestää varmasti 
kuntavaaleissa. Äänestä sinäkin ja turvaa 
omat sekä perheesi kunnallisten palvelujen 
saatavuus. Annetaan palkansaajan äänen 
kuulua!

Tarmo Pekonen
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Savuverhon laskeuduttua ei koita 
aurinkoinen huominen

Teknologiateollisuus toteutti pelätyn, 
mutta odotetun liikkeensä torstaina 
25.3.2021. Kuten viime vuosina 
nähdyssä maailmanpolitiikassa, 

myös tässä ”pienet vihreät miehet” astuivat 
esiin. Pieninä vihreinä miehinä toimivat Marjo 
Miettinen (Teknologiateollisuus ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja), Minna Helle (Tekno-
logiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja) ja 
Aaro Cantell (Teknologiateollisuuden Työnan-
tajat ry:n puheenjohtaja, Normet Oy). Pienet 
vihreät miehet laskivat 
savuverhon. Aivan kuten 
sodassakin, pienien vihrei-
den miehien kuten myös 
savuverhon tarkoituksena 
on aiheuttaa tietämättö-
myyttä, sekaannusta ja 
viedä huomio toisaalle to-
dellisesta tarkoitusperästä.

Työnantajapuolta edus-
tava Teknologiateollisuus 
ry lähti mukaan Metsäte-
ollisuus ry:n aloittamalle 
sotaretkelle. Mistä syystä? 
Voittamaan mitä? Syy on 
Teknologiateollisuus ry:n 
osalta niin sanottu ”false 
flag” ja uskallan väittää, 
että tällä ei voita kukaan 
mitään, kaikki häviävät 
lopulta. ”Vääränä lippuna” 
tässä tapauksessa toimii 
paikallinen sopiminen, ja 
siinä väitetyt ongelmat. 
Teknologiateollisuus on 
ollut olemassaolonsa ajan 
vastuullinen ja ammat-
titaitoinen neuvottelu-
kumppani, jonka kanssa 
Teollisuusliitolla (ent. 
Metalliliitto) on pitkät 
perinteet sopimisesta. 
Onko ongelma siinä, että 
työnantajien edunvalvoja 
ei ole jakanut tietoaan ja 
taitoaan jäsenyrityksiinsä 
ja sieltä sama sopimisen 
taito puuttuu. Jos näin on, minun on vedettävä 
takaisin sanani vastuullisesta ja ammattitaitoi-
sesta toimijasta.

Paikallinen sopiminen on ollut pitkään mah-
dollista teknologiateollisuudessa. Työehtoso-
pimus mahdollistaa yli 50 asiasta toisin sopi-
misen, syy siihen miksi ei paikallisesti sovita, 
on oltava jossakin muussa kuin siinä, ettei se 
ole mahdollista. Onko työmarkkinajohtaja 
Minna Helteen puhuessa kirkkain silmin ja 
vakuuttavalla äänellä paikallisesta sopimisesta 
ja siitä ettei pyritä heikentämään työntekijöi-
den asemaa millään tavalla, kyse tosiasiassa 

siitä, että tällä keinoin palkkoja halutaan 
laskea? Jos kyse on palkoista, on muistettava, 
että tälläkään hetkellä teknologiateollisuuden 
minimipalkalla ei tule toimeen, se on vain 
9,30€/tunti. Paikallinen sopiminen on myös 
sanana mielenkiintoinen. Sopiminen vaatii 
aina kaksi osapuolta, aivan kuten rauhasta so-
piminen sodassa, sopimusta ei voi tehdä vain 
toinen osapuoli. Onko Teknologiateollisuus 
ry:n taka-ajatuksena siis paikallisen sopimisen 
sijasta paikallisen sanelemisen lisääminen 

työpaikoilla. Saneleeko Teknologiateollisuus 
ry tai Teknologiateollisuuden työnantajat ry 
myös työrauhan, mihin vaaditaan kaksi osa-
puolta?

Paikallinen sopiminen on parhaimmillaan 
molemminpuolista joustamista, ja kuulemani 
mukaan myös työehtosopimusneuvottelut ovat 
molemmin puolista joustamista vesilasien 
äärellä. Kun paikallinen sopiminen tehdään 
oikein, se vastaa yrityksen ja työntekijän tar-
peisiin: molemmat saavat, molemmat antavat 
ja molemmat voittavat. Paikallinen sopimi-
nen vaatii osapuolilta tietoa, kärsivällisyyttä, 

rehellisyyttä, avoimuutta ja ammattitaitoa. 
Teollisuusliitto tarjoaa koulutusta, johon 
jäsenet tai luottamusasemassa olevat henkilöt 
voivat osallistua. Onko koulutus ollut liian 
hyvää toisella puolella juoksuhautaa, kun nyt 
vastaneuvottelijoiksi halutaan kokemattomia 
ja tietämättömiä henkilöitä. Toisaalta tämähän 
on tunnettu sotastrategia jo yli 2000 vuoden 
takaa, jossa taidoltaan ja määrältään suurempi 
vastustaja pyritään hajauttamaan pienempiin 
joukkoihin, jolloin saavutetaan tilanteessa yli-

voima. Se, mikä tässä unohtuu 
työnantajan edunvalvojalta on, 
että tällä ratkaisulla pahimmassa 
tapauksessa vähenee paikallisen 
sopimisen mahdollisuudet enti-
sestään, sillä laissa määritellään 
asiat, mistä voi sopia valtakun-
nallisella työehtosopimuksella 
laista poiketen.

Paikallisen sopimisen ja työn-
antajan määräysvallan lisäämi-
sen ja ammattiyhdistysliikkeen 
vastustamisen yksi kovaääni-
simmistä puolesta puhujista on 
ollu Suomen Yrittäjät ry kenraa-
linaan Mikael Pentikäinen. Nyt 
Teknologiateollisuus ry taval-
laan hyppää edunvalvonnassa 
Suomen Yrittäjien varpaille 
alkamalla edustamaan ja autta-
maan myös järjestäytymättömiä 
työnantajia. Suomen Yrittäjät 
eivät ole tätä vastustaneet, vaik-
ka voisi kuvitella, että varpaille 
hyppiminen on ikävää, vai onko 
niin, että Pentikäisen varjo 
piirtyy Teknologiateollisuus 
ry:n heittämään savuverhoon ja 
Teknologiateollisuus ry hyppä-
sikin samaan hyökkäysvaunuun 
Suomen Yrittäjien kanssa.

Jos työehtosopimus jatkossa 
tehdään yksittäisen tehtaan, pie-
nen yrityksen tai jopa yksittäisen 
työntekijän tasolla työsopimuk-
sella, on jokaisen syytä miettiä 

tätä valta-asemaa. Tällä ikivanhalla ja toimi-
valla strategialla vastustaja onnistuu hajotta-
maan tasa-vertaisen tai paremman, määrältään 
suuremman vihollisen, ja käymään taistelut 
pienempiä ja heikompia yksiköitä/yksilöitä 
vastaan. Ainoa keino, jolla tätä vastaan pystyy 
taistelemaan, on järjestäytyminen.

Jani Närhi 
Pääluottamusmies
Moventas Gears
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Omistakoo työnantaja minut?

Elämme teollisuusalalla outoa aikaa. Me-
talli-alan opinnot eivät kiinnosta nuoria 
eikä työnantajat näin saa uusia työnte-

kijöitä. Vanhemmasta porukasta kun jatkuvasti 
lähdetään ansaitulle eläkkeelle.
Teollisuus tarjoaa nykyään todella erilaisia 
työtehtäviä. Voi valita työn aivan lähtötasolta, 
datan kirjoituksesta suunnitteluun ja vaikka 
vain perinteiseen valmistukseen. Tuntuu kuin 
kaikkea ei saada kerrottua mitä on tarjolla.

Kerron oman näkemykseni, joka perustuu 

kolmenkymmen vuoden kokemukseen me-
tallialalta. 

Nuori, juuri valmistunut ammattikoulusta 
asentajakoneistaja linjalta oli haluttu työnte-
kijä v.1982. Tuolloin ei ollut automaatti ko-
neita vaan kaikki työt tehtiin manuaalisesti. 
Nuoria tuli ja meni alalle. Vuosikymmenen 
loppupuolella alkoi vasta tulla cnc-koneita. 
Konemies oli tuolloin arvossaan. Työnantaja 
koulutti työntekijän tehtävään ja tästä alkoi 
omistussuhde.

Kun oli onnistuneesti läpäissyt koulutuk-
sen, olit tietämättäsi siirtynyt työnantajan 
omistukseen.  Kun teit töitäsi nurisematta, 
et kysellyt palkankorostusten perään ja teit 
paljon ylitöitä. Olit hyvä mies. Kun halu-
sit vaihtaa työpaikkaa jostain syystä, niin 
työnantajan omistussuhde tuli taas esiin. 
Uuden työpaikan johtaja alkoi soitella van-
haan työpaikkaan ja kysellä millainen mies 

oli kyseessä. Niin hetkessä muutuit uudelle 
työnantajalle surkeaksi mieheksi. Sinulle 
itselle kerrottiin, kuinka sinuun on satsattu ja 
annettu mahdollisuus. Ollaan siis v.80 ja v.90 
luvun vaihteessa.

Tarkoituksella jätän kymmenet 2000 ja 2010 
väliin. Sillä työnantajat antavat edelleen ”kou-
lutuksia” ja muuttavat työsuhteen omistussuh-
teeksi.

Työnantajat vain ovat unohtaneet sen, että 

työntekijät eivät sitä enää siedä. Vanhemmat, 
jotka ovat joutuneet edellä mainittuihin ”ke-
huihin”. Pitävät he kyllä huolen, ettei omat 
eikä lähinaapureiden lapset lähde alalle. Työn-
antajat huomaavat, että työntekijä on yksilö, 
joka tekee mitä haluaa. Työntekijä vaikka alaa, 
jos uuden työpaikan johtajat ovat niin yksin-
kertaisia, että arvostavat nykyisen työpaikan 
johtajan väärää tarinaa. Vaikka käytössä ny-
kyään on puolen vuoden koeaika, jonka aikana 
työnsä osaava työnantajan pitää tietää tuleeko 
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Meillä on myös mahdollisuus kuulua ammat-
tiliittoon. Itse jouduin kokemaan yllä olevan ja 
työnantaja ei edes halunnut tarjota tuolloin 9kk 
sisään firmassa avautuvaa työpaikkaa. Liit-
to kuitenkin piti puoliani. Tässä tapauksessa 
työnantaja ei halunnut lähteä oikeuteen vaan 
maksoi puolen vuoden palkan irtisanomisajan 
palkan lisäksi, yhteensä vuoden.

Arvatkaa miten käy, kun uusi työnantaja soit-
taa hävinneelle toimitusjohtajalle, kuulemma 
voimahahmo alalla nykyään? Tuntuu omis-
tavan minut edelleen, vaikka on kymmenen 
vuotta tapahtumasta.  

Jukka Kauppinen
Componenta Manufacturing
varapääluottamusmies

Ammattiosaston veteraanijaosto 
on aktiivinen toimija

-Elä jää yksin, kannustaa veteraanijaoston puheenjohtaja Pekka Suuronen. Jos olet eläkeputkessa, 
eläkkeellä tai juuri tulossa eläkeikään veteraanijaosto tarjoaa sinulle aktiivista toimintaa vanhojen 

rautakourien seurassa.

Veteraanijaoston kokoukset ovat 
joka kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona klo 12.00 ammatti-
osaston kokoustiloissa Järjestöjen 

talolla Kalevankatu 4.

Ennen varsinaista kokousta on kahvittelutilai-
suus, jossa vaihdetaan kuulumisia ja keskus-
tellaan vapaamuotoisesti mielenpäällä olevista 
asioista. Normaalisti kokouksiin osallistuu 
parisenkymmentä henkilöä, jotka ovat tehneet 
työuransa ammattiosastoomme kuuluvissa 
työpaikoissa. Niin kuin voi kuvitella, keskus-
telu on vilkasta ja mielipiteitä sinkoilee, onhan 
kyseessä pitkän työuran tehneitä metallimie-
hiä, jotka ovat paljon kokeneita ja monenlaista 

nähneitä eri tehtaissa vuosien varrella.
Koronapandemia on jäädyttänyt lähes kaiken 
kokoustoiminnan yhteiskunnassa. Normaali-
tilanteessa veteraanijaosto järjestää matkoja 
ja tehdasvierailuja jäsenten esityksistä ja 
halukkuudesta riippuen. Jaosto on kutsunut 
kokouksiinsa alustajia ja asiantuntijoita eri yh-
teiskunnan aloilta, mm. terveydenhoitoalalta, 
tietotekniikasta, teollisuusliitosta ja politiikan 
saralta. Kaikki jäsenten ehdotukset käydään 
läpi.

Yhteystiedot ym. löytyvät ammattiosaston net-
tisivuilta osoitteesta www.Metalli74.fi Terve-
tuloa toimintaan mukaan!

Veteraaneja 20v juhlissa
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Riita-asiat päätyvät yhä useammin sovitteluun
Suurin osa ammattiliittojen ja työnantaji-
en välisistä riidoista koskee irtisanomista 
tai työsuhteen purkua. Lähes yhtä usein 
kyseessä ovat palkanmaksun epäselvyydet 
ja palkkasaatavat. Riita-asioita selvitetään 
tarpeen mukaan ylintä oikeusastetta myö-
ten, mutta yhä useammin riidasta sovitaan.

Ammattiliittojen juristien käsittelyyn tulevien 
riita-asioiden määrä on pysynyt samalla tasolla 
tai vähentynyt viime vuosina. Syynä määrän 
vähenemiseen on juristien mukaan työnanta-
jan kiinnostus sopia riita, ennen kuin se ehtii 
tuomioon asti. Erimielisyyksien määrään voi 
myös vaikuttaa, että järjestäytyneitä palkan-
saajia on yhä vähemmän. 
Riita-asioita kuitenkin riittää.
Vuonna 2019 oikeusasteisiin päätyi noin sata 
Tehyn jäsenten riitatapausta. Samana vuonna 
Teollisuusliiton oikeudellinen yksikkö sai ar-
vioitavakseen yhteensä noin 200 erimielisyys-
muistiota ja oikeusvakuutushakemusta. Niistä 
noin neljäsosa eteni oikeusasteisiin. Ammatti-
liitto Pron runsaasta sadasta riita-asiasta noin 
kolmasosa sovitaan. Ylemmät toimihenkilöt 
YTN saa vuosittain jäseniltä noin 1 000 yhtey-
denottoa, joista murto-osa etenee oikeuteen.

Irtisanomiset ja palkkasaatavat

Riitojen yleisimmät aiheet ovat työsuhteen 
päättäminen ja palkanmaksuun liittyvät eri-
mielisyydet. 
Jäsen voi ottaa herkästikin yhteyttä liittonsa 
oikeudelliseen yksikköön heti kokemansa vää-
ryyden tapahduttua.
— Aikaa myöten kiukku kuitenkin laantuu. 
Usein jäsenestä ei enää kuulu mitään, vaikka 
hänen asiansa olisi selvästi riitautettavissa, 
Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällik-
kö Susanna Holmberg toteaa.
Häirintätapauksiakin on kaikissa liitoissa, mut-
ta niitä on vaikeaa viedä oikeuteen. Häirinnälle 
löytyy harvoin todistaja.
— ICT-sektorilta tulee eniten erimielisyys-
tapauksia työehtosopimuksen tulkinnasta, 
lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm toimihen-
kilöiden Ammattiliitto Prosta toteaa.
Hänen mukaansa ICT-sektorin palkkausjärjes-
telmään liittyvät tehtävien vaativuuden pistey-
tyserimielisyydet herättävät jäsenissä säännöl-
lisesti toistuvia kysymyksiä. 

Riitoja ja rikoksia

Työsuhteen päättäminen on riita-asioiden 
yleisin syy sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattijärjestö Tehyssäkin. Tehyn oikeus-
palvelutiimin päällikkö Kari Tiaisen mukaan 
suurimmat ongelmat ovat kunnissa sote-alalla, 
jossa ketjutetaan nuorten naisten määräaikaisia 
työsuhteita. 
— Työsuhde yllättäen päättyy, kun perhevapaa 
alkaa, Tiainen kertoo. 
Riita-asioiden lisäksi Tehyn käsittelyyn saapui 
viime vuonna kymmeniä rikostapauksia, joissa 

liiton jäsen oli kantajana eli asianosaise-
na. Tiainen kertoo yllättyneensä liittoon 
tulleista rikosepäilyjen määrästä.
— Yleisimmin rikokset ovat kaikkea pääl-
lekarkauksesta tapon yritykseen. Eräässä 
tapauksessa potilas oli päässyt veitsen 
kanssa työntekijän taakse. Siinä oli jäse-
nen hengenlähtö lähellä, Tiainen kertoo.

Työnantajille lisää osaamista

Insinööriliitolle tulee runsaasti yhteyden-
ottoja erityisesti pelialalta. 
—Työnantajat tuntuvat ajattelevan, että ala 
on täysin villiä kenttää, vaikka Tietotekniikan 
palvelualan tes sitoo heitäkin, Ylemmät toimi-
henkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö ja In-
sinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa 
toteaa. Insinööriliitto on YTN:n jäsenliitto.
Ongelmia tuottaa pienten yritysten järjestäyty-
mättömyys. Lisäksi Oksan mukaan pk-yritys-
ten pitäisi satsata henkilöstöosaamiseen todella 
paljon, jotta ne olisivat työelämän säännöistä 
hyvin perillä. Työnantajat kysyvät useasti YT-
N:n juristeilta neuvoa erilaisiin tilanteisiin ja 
miten työehtosopimusta pitäisi tulkita. 
— Me neuvomme yrityksiä järjestäytymään 
työnantajaliittoon. Se olisi meidänkin kannalta 
helpompaa, jos työnantajat saisivat omalta lii-
toltaan asiantuntevaa neuvontaa, Oksa sanoo.
Hän arvioi, että riita-asiat voisivat vähentyä 
lähes kolmanneksella, jos yrityksien työlain-
säädännön ja työehtosopimusten tuntemus 
olisi parempaa.
— Riitoja syntyy väärinymmärryksistä, mutta 
myös tahallisuudesta. Jos on jokin porsaanrei-
kä, niin kyllä sitä joku työnantaja käyttää.
Holmberg toteaa, että työnantajilla on yleensä 
oikeusturvavakuutus, jonka turvin he uskal-
tavat riidellä. Vakuutus kattaa tarvittaessa 
oikeudenkäyntikulut. 

Oikeuskäsittely vie aikaa

Jäsenelle voi tulla yllätyksenä, että käräjäoi-
keudessa käsiteltävät riidat saattavat pisim-
millään kestää vuosia. Ennen käräjäoikeuden 
ensimmäistä eli valmistavaa istuntoa jäsenen 
on pitänyt odottaa käsittelyä noin vuosi. 
Tuomiota odotellessa voi vierähtää muutama 
kuukausi lisää.
— Lähes poikkeuksetta joudutaan lähtemään 
vielä hovioikeuteen, Holmberg toteaa. 
Teollisuusliitto hoitaa mahdollisimman paljon 
oikeusjutuista itse, mutta käyttää myös ulko-
puolisten asianajajien palveluita.
Oksan edustama Insinööriliitto hoitaa kaikki 
riitansa itse.
— Pahimmillaan riitojen käsittely kestää 5–7 
vuotta, Oksa toteaa.
Vuonna 2019 Tehy päätyi ajamaan itse omat 
juttunsa, luopui jäsenelle osoitetusta 13 000 
euron oikeusturvavakuutusedusta ja palkkasi 
lisää lakimiehiä. 
— Aikaisemmin jäsen joutui viemään asiaa 
eteenpäin valitsemansa asianajajan kanssa. 
Juttu ikään kuin hävisi meiltä, Tiainen kertoo.
Jäsenen saama 13 000 euron vakuutus ei 

Tiaisen mukaan enää riittäisi, mikäli jäsen 
tuomittaisiin maksamaan oikeudenkäyntikulut. 
Lisäksi riita-asiat pysyvät nyt liiton asiantun-
tijoiden käsissä ja Tehy vastaa kaikista oikeus-
kuluista.
Pro hoitaa mahdollisimman monta oikeus-
juttua itse ja vain poikkeustapauksissa antaa 
jutun ulkopuolisen asianajajan hoidettavaksi.
— Tällä tavalla tietotaito säilyy meidän erit-
täin osaavilla työoikeusjuristeillamme, sillä 
jokaisen oikeusjutun jälkeen tietopääoma 
on kasvanut. Oikeustapauksia ulkoistamalla 
menettäisimme arvokasta tietoa ja mahdolli-
suuden kehittää oikeudenkäyntilakimiestemme 
osaamista, Stenholm toteaa. 
— Riita-asioissa liiton jäsenyys kannattaa. 
Muuten oikeudenkäynti olisi iso taloudellinen 
riski, Holmberg sanoo.

Insinööriliitto on korkeasti koulutettujen kes-
kusjärjestö Akavan jäsen. Pro ja Tehy kuuluvat 
keskusjärjestö STTK:hon ja Teollisuusliitto 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK:hon.

Käräjäoikeus ratkaisee riidat, joissa toisena 
osapuolena on järjestäytymätön työnantaja 
tai riita koskee jotakin muuta kuin työehto-
sopimuksen tulkintaa. 

Työtuomioistuimen käsittelyaika on huo-
mattavasti lyhyempi kuin käräjäoikeuden. 
Työtuomioistuin ottaa ratkaistavakseen työ-
ehtosopimukseen ja palkanmaksuun sekä 
lakkoihin ja työrauharikkeisiin liittyvät 
riidat. 

Työpaikan luottamusmies laatii riidasta 
erimielisyysmuistion, joka toimitetaan 
liittoon. Jos työpaikalla ei ole omaa luotta-
musmiestä, jäsen voi saada apua liittonsa 
aluetoimistosta.

Teksti UP/Tiina Tenkanen
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Kuntavaalit siirtyvät
Koronapandemian johdosta kuntavaalit siirtyvät pidettäväksi 13.6.2021. Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. 
päivään tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteerei-
den kokouksessa. Kaikki muut puolueet, paitsi perussuomalaiset, kannattivat vaalien siirtämistämistä rajusti leviä-
vän koronavirustaudin takia. Sittemmin mm. pertustuslakivaliokunnassa myös persut ovat olleet siirron kannalla, 
vaikka puhuvat äänestäjille muuta. Eduskunta päättää vaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta.

Ammattiosaston hallituksen ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2021 ovat seuraavat:

Laukaa Laukaa Muurame
Kimmo Sandelin

Koneasentaja / pääluottamusmies 
Caverion 
Ammattiosaston hallituksen vara-
jäsen
Teollisuusliiton valtuuston jäsen
Asun Laukaassa (Kuhankoskella) 
vaimon ja 2 koiran kanssa.
Harrastuksiani ovat moottoripyö-
räily, harrasteajoneuvot, metsän-
hoito. 

Tasa-arvoinen asumisen ja kulke-
misen mahdollistaminen yhden-
vertaisesti koko Laukaan kunnan 
alueella on hyvä saada toteutettua 
kunnassa.  

Tarmo Pekonen
Koneasentajamestari Valmet 
Rautpohja

Ammattiosaston puheenjohtaja

Laukaan Demarien puheenjohtaja

Laukaan SDP:n valtuustoryhmän 
puheenjohtaja

Kaksi kautta valtuutettuna sekä 
kunnanhallituksen jäsenenä

Jyväskylänseudun jätelautakunnan 
varapuheenjohtaja

Tuomo Leinonen

Koneistajamestari / Pääluottamus-
mies Valmet Rautpohja

Ammattiosaston taloudenhoitaja 

Ammattiosaston hallituksen jäsen

Käräjäoikeuden lautamies
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Mietteitä ja mielikuvia Ay- toiminnasta

Vuosi 1998, alkukesä. Aloitin työsken-
telyn levyseppä-hitsaajana silloisella 
Kvaerner Masa-Yardsin Turun telakal-

la.

Saman viikon lopussa olin jo Metalliliiton ao. 
47:n jäsen, johon kuuluivat vasemmistoliitto-
laiset. Vuotta myöhemmin minulle selvisi, että 
tarjolla olisi ollut toinenkin vaihtoehto, ao. 1., 
joka oli demareitten osasto. 
Erottavana tekijänä osastoissa oli poliittinen 
suuntautuneisuus ja koska silloinen pääluotta-
musmies kuului osastoon 47, liittyivät uudet 
jäsenet automaattisesti samaan osastoon, 
jolleivat itse osanneet kysyä vaihtoehdosta.

Nuorena ei politiikka kiinnostanut, mutta ihan 
vain periaatteen vuoksi vaihdoin osastoa heti 
vaihtoehdosta kuultuani. Ihan vain siksi, etten 
ollut saanut päättää asiasta itse.

Itse vaihtaminen ei kuitenkaan näkynyt elä-
mässäni millään tavoin, yhdessä oltiin lakos-
sa, tai lakkoilematta, osastosta huolimatta. 
Saunailloissa en ollut käynyt aiemminkaan, 
saatikka ottanut osaa tapahtumiin.

Tultuani 2000 luvun alussa Top:n kautta 
silloiselle Metso Paperille töihin, ammatti-
osastoksi vaihtui ao. 74.  Edelleen suhtautu-
miseni ammattiosastoon jatkui samana, se oli 
jokin johon kuului kuulua, jos ongelmia oli, 
asiat vain hoituivat.  Jossain joku organisoi, 
järjesteli ja hoiti asioita.  Itse en edelleenkään 
ottanut osaa saunailtoihin tai tapahtumiin. 
Rautakoura lehdenkin silmäilin läpi hyvin 
pikaisesti. Menipä jokunen vuosi ennen kuin 
minulle edes selvisi kuka lehteä julkaisee, tai 
miksi minulle sellainen tulee.

Jotakuinkin näin asiat menivät seuraavat 
kaksikymmentä vuotta, kunnes aloin käydä 
uteliaaksi.Palkkalaskelmassa näkyi joka kuu-
kausi pieni miinusmerkkinen osuus viitteellä 
ammattiyhdistysmaksu. Mediassa ja työpaikal-
lakin saattoi toisinaan erottaa kirjaimet YTK.
Mikään uusi juttu se ei ollut, olihan ”Loimaan 
kassasta” ollut puhetta jo telakallakin.

Usein mainittu seikka YTK:n kohdalla onkin 
kustannukset, joka on erittäin harhaanjohtavaa.
Kustannukset kun muodostuvat täysin eri sei-
koista, ja sisältävät täysin eri palvelut.

Aloin kuitenkin yhä useammin aprikoida am-
mattiyhdistystoiminnan todellista merkitystä.
Millaista se on, jos olet, tai edes yrität olla ak-
tiivinen jäsen osastossasi?Ja mihin maksamani 
jäsenmaksu menee?

Oltuani noin vuoden verran, ihan liian har-
voin osallistuvana jäsenenä ammattiosaston 
hallituksessa, olen tehnyt muutamia havainto-
ja. Tietysti ensimmäinen johtopäätökseni oli 
vähällä lähteä täysin väärään suuntaan. Nimit-
täin kulut, ammattiosaston säännölliset kulut 
voivat olla yllättävän suuret, jos ei ymmärrä 
suhteuttaa asioita oikein. Mutta kun vertaa 
niitä vastaavankokoisen yrityksen hallintoku-
luihin? Selviääkin että ammattiyhdistystoimin-
taa tehdäänkin pääosin talkootyönä. Numerot 
pitää osata laittaa oikeisiin sarakkeisiin, ja 
sarakkeiden sisältöä osata lukea oikein.

Mediassa onkin viime aikoina usein mainittu 
Ammattiyhdistysten varallisuus, mielestäni 
vähän liian alleviivaten.Ikäänkuin pyrkien 
osoittamaan kohtia joista voisi vähän karsia, 
tai supistaa. Rivien välistä voinee lukea heite-
tyn kysymyksen: Tarvitsemmeko enää suurta 
ja vahvaa liittoa, kun asiat tuntuvat kuitenkin 
hoituvan ihan hyvin?

Jos kaksi vuotta sitten olisit esittänyt saman 
kysymyksen koskien terveysasemien ja sai-
raaloiden suunnittelua, varmuusvarastoja sekä 
hoitohenkilöstön määrää, olisitko suunnitellut 
terveysasemat ja uuden sairaalan mahdollisim-
man yhtenäisiksi ” monikäyttötiloiksi ”, jolloin 
niistä ei voi nopeasti eristää osaa erilleen tar-
vittaessa? Ja niin edelleen. Loppuja kysymyk-
siä tuskin tarvitsee esittää. Vastaus edellisiin 
kysymyksiin, kuten myös ammattiyhdistystoi-
minnan tarpeellisuuten, on varmuus.
 
Tämä usein menneen vuoden aikana kuul-
tu ”huoltovarmuus”. Sen lisäksi, että se on 

jo hyvin tuttu sana, se merkitsee resursseja, 
materiaa ja osaamista jota on pidettävä yllä. 
Silloinkin kun sitä ei vielä tarvitse käyttää.

Jos jotain mennyt korona vuosi on opettanut, 
niin sen ettei apua kannata odottaa ulkopuo-
lisilta, tai että tälläisen kuvitelman varaan 
ulkopuolisesta avusta kannattaisi liian raskaas-
ti nojata.

Ei ammattiyhdistystoiminnassakaan. Vaikka 
yritykseni paneutua aktiivisemmin ammatti-
yhdistystoimintaan ei  ole vielä herättänytkään 
sisälläni suurta paloa yhteisten asioiden ajami-
sesta, tai politiikasta, ymmärrän mitä se vaatii 
niiltä jotka ovat sitä jo pidempään tehneet.

Enkä ole tainnut koskaan ketään tästä työstä 
kiittää.

Kiitos!
Tuomas Soikkeli
Rautpohjan konepaja

Onko paikalliselle sopimiselle enää edellytyksiä Teknologiateollisuuden 
irtioton myötä

Teknologia-
teollisuuden 
vetäytyminen 

valtakunnallisten 
työehtosopimusten 
neuvotteluista tar-
koittaa pahimmillaan 
sitä, että syksyllä 
alkaa tes-neuvottelut 

1600 yrityksen kans-
sa. Teollisuusliittolaisten sopimukset neuvot-
telee edelleenkin Teollisuusliitto, joten järjes-
täytyminen on nyt entistä tärkeämpää. Ilman 

Liiton ja ammattiosaston taustatukea yksittäi-
nen työntekijä on todella yksin. Työpaikoilla 
on myös huomioitava, että kun valtakunnalli-
nen sopimus syksyllä lakkaa, eivät myöskään 
paikalliset sopimukset ole voimassa.

 Kuinkahan pitkälle lopulta on mietitty 
pienten ja keskisuurten yritysten osaaminen 
työehtosopimusten solmimisessa, kun toisena 
sopijaosapuolena on Teollisuusliitto. Yritys-
kohtaisissa työehtosopimuksissa on myös 
toisinsopimisen mahdollisuudet merkittävästi 
heikommat, kuin valtakunnallisissa sopimuk-

sissa. 
Ennen sotavuotta 1940 ja Tammikuun kih-
lausta, työnantajat eivät missään nimessä 
halunneet solmia valtakunnallisia sopimuksia. 
Haluttiin pitää kynsin hampain kiinni yritys-
kohtaisista sopimuksista, ettei täydellinen 
isäntävalta vain murtuisi. Tästäkö tässä on 
jälleen kysymys?

Kari Taivassalo
pääluottamusmies
Componenta manufacturing
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Suomessa pahimmat seuraukset 
teollisuuspaikkakunnille

Teksti: UP/Hannu Taavitsainen, Bryssel

EU-barometri varoittaa: nuoret ja naiset kärsivät eniten koronakriisistä

Koronapandemian aiheuttaman sosiaali-
set ja taloudelliset seuraukset ovat va-
kavia kaikkialla, mutta alueiden välillä 

on isot erot. Ensimmäinen kaikki EU-maat 
kattava alue- ja kuntabarometri julkistettiin 
Brysselissä viime vuoden puolella.
Euroopan alueiden komitean (AK) laatima ba-
rometri osoittaa, että alkuvaiheessa Suomi sel-
viytyi kriisistä kaikkien vähimmillä vaurioilla, 
yhtä vähällä on päässyt vain rikas Luxemburg. 
Suomessa eniten ovat olleet 
esillä Lapin matkailun on-
gelmat, mutta barometriin 
sisältyvä herkkyysanalyysi 
muuttaa kuvaa dramaatti-
sesti: suurin uhka kohdis-
tuu Länsi-Suomeen.
Barometrin talousanalyysin 
tuottamiseen osallistu-
nut Audrey Parizel AK:n 
sihteeristöstä kertoo, että 
alueiden herkkyyttä kriisi-
vaikutuksiin arvioitiin 11 
indikaattorin avulla. Län-
si-Suomi on muuta maata 
haavoittuvampi ennen kaik-
kea siitä syystä, että teolli-
suuteen nojautuva alue on 
riippuvainen ulkomaankau-
pasta, niin tuonnista kuin 
etenkin viennistä.

Uusi menetetty 
sukupolvi?

Toinen iso yllätys koskee 
nuoria. Tähän saakka on 
oletettu, että Covid-19 
-kriisi koettelisi ikäihmisiä 
ankarimmin ja nuorten olisivat suojassa vaka-
vilta sairastumisilta. Barometriaineisto osoit-
taa, että nuoriso kärsii kriisistä sosiaalisesti ja 
taloudellisesti pahimmin.
- Koronakriisi uhkaa luoda menetetyn Co-
vid-19 -sukupolven Eurooppaan, kun työ-
paikkoja katoaa, totesi AK:n puheenjohtaja 
Apostolos Tzitsikostas kunta- ja barometria 
julkistaessaan. Kreikan hallitsevaa Uusi De-
mokratia -puoluetta edustava Tzitsikostas toi-
mii aluejohtajana Keski-Makedoniassa, jonne 
koronakriisi iski rajuna.

Naisiin kohdistuu useita riskejä

Naiset joutuvat kantamaan Covid-19-riskit 
kovimpina monissa tapauksissa. Barometrin 
laatimiseen osallistunut Heli Niemelä-Farrer 
kertoo työn paljastaneen, että perheväkivalta 
on lisääntynyt koronarajoitusten aikana useis-
sa maissa.
- Naiset työskentelevät kauppojen kassoilla 

ja monilla kriittisillä aloilla, joilla on paljon 
asiakaskontakteja eikä heillä ole mahdollisuut-
ta etätyöhön. Naiset ovat lisäksi enemmistönä 
terveydenhuollon työntekijöistä, joilla on 
itsellään iso riski sairastua.
Heli Niemelä-Farrer muistuttaa, että naisten 
tartuntariskejä lisää se, että he joutuvat usein 
käyttämään enemmän julkista liikennettä. 
Lisäksi naisille jää yleensä suurempi vastuu 
lasten ja läheisten hoidosta, etenkin kun kou-
luja ja päiväkoteja suljetaan eikä sukulaisapua 
ei enää voi rajoitusten vuoksi käyttää. Taakka 
koronakriisin riskeistä jakautuu sukupuolten 
välillä epätasaisesti.

Huomio digitaitoihin ja etätyö-
hön

Covid-19 -kriisin taloudelliset seuraukset 
kohdistuvat EU-barometrin mukaan pahimmin 
Kreikan Makedonian ja Kreetan saaren ohella 
Italiassa lähes kaikille alueille, Espanjassa 

neljälle alueelle (Anda-
lusia, Kastilia ja León, 
Valencia, Madrid), 
Kroatian rannikolle, 
Ranskassa Pariisin ja 
Lyonin alueille sekä 
Bulgarian itäosiin.
Sen sijaan esimerkiksi 
Ruotsi säästyy suuril-
ta ongelmilta lukuun 
ottamatta Länsi-Ruot-
sia, joka on viennistä 
yhtä riippuvainen kuin 
Länsi-Suomi.
Alueet eivät kuitenkaan 
ole pelkkiä ajopuita 
Covid-19 -kriisissä, 
vaan ne voivat ko-
hentaa tilannettaan, 
esimerkiksi luomalla 
edellytyksiä etätyölle. 
Tässä suhteessa Suo-
men useimmilla alueilla 
on vahvuuksia, joiden 
varaan voi rakentaa 
tulevaisuutta.
EU-barometrin tietojen 
mukaan Suomi on ollut 
kriisin ensi vaiheessa 
edelläkävijä etätyön 
edellytysten luomisessa 
Luxemburgin ja Alan-
komaiden ohella.

Barometriin sisältyy 
myös suosituksia, joilla alueita kannustetaan 
muun muassa torjumaan digitaalisten taitojen 
kuilua, joka sulkee osan kansalaisista pois 
palveluista ja etätyöstä. Alueiden tulee tehdä 
kaikkensa, jotta estetään kadotetun Covid-19 
-sukupolven syntyminen ja nuorten paheneva 
työttömyys sekä syrjäytyminen.

Kuva: Riitta Weijola


