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Koittaako nyt porvarihallituksen 
Joutsenlaulu?

tätä kirjoittaessani on  vielä epäsel-
vää, hajoaako porvarihallitus SOTE- 

alueiden määrästä syntyneeseen erimie-
lisyyteen Kokoomuksen ja Keskustan 
välillä. Kepu haluaisi 18 itsehallinnollista 
sote-aluetta ja Kokoomus maksimissaan 
12. 

Perussuomalaiset ovat pääministeri 
Sipilän esityksen jo hyväksyneet ja 

näyttääkin siltä, että Perussuomalaisille 
kelpaa suuripiirtein kaikki, kun vain Soini 
saa jatkaa ministeriaudin takapenkillä. 
Yleisesti ajatellen on selvää, että jos Pe-
russuomalaisten ennen vaaleja antamat 
lupaukset ja päälleliimattu työväenpuo-
lue imago pitäisivät edes jossain määrin 
paikkaansa, olisi tässä hallituskoalitiossa 
kyse melko epäpyhästä allianssista. To-
dellisuudessahan äsäsmiehet ovat saman 
hiekkalaatikon poikia.

On täysin uskomatonta, että hallitus 
kaatuisi pelkästään alueitten ma-

temaattiseen määrään. Taustalla onkin 
valtapolitiikka ja Kepun ikiaikainen 
unelma itsehallinnollisista alueista joita 
se hallitsisi. Pääministeri Sipilän perus-
teluissa hän kertoo, että sotemallin tulee 
olla niin kauaskantoinen, että se kantaa 
yli useampien hallitusten pitkälle tulevai-
suuteen. Näin varmasti on, mutta mihinkä 
Sipilän logiikka häviää kun käsitellään 
työelämään liittyviä pakkolakeja. Jos 
seuraavassa hallituksessa ovat johtavana 
puolueena sosialidemokraatit, niin pakko-
lait kumotaan ja voidaanpa säätää sellai-
siakin lakeja, jotka rasittavat EK:a hiukan 
kovemmin kuin nykyiset lait…

Metallityöväki valmistautuu Liit-
tokokoukseen 

Metallityöväen Liiton joka neljäs 
vuosi järjestettävä liittokokous on 

Tampere-talossa 22.-25.5.2016. Liitto-
kokous on Metalliliiton korkein päättävä 
elin, joka märittää liiton toiminnan suun-
taviivat seuraavaksi neljäksi vuodeksi. 
Kokous valitsee myös liiton päättäjät: 
puheenjohtajan, liittosihteerin, hallituksen 
ja valtuuston.

Valinnat kokouksessa tekevät 422 
edustajaa, jotka ovat ammattiosasto-

jen jäseniä. Olen myös itse ehdokkaana 
Liittokokous edustajaksi ja pidän erittäin 
tärkeänä, että saisimme todella suuren 
äänestysprosentin aikaiseksi vaaleissa.  
Se on tärkeää jo mahdollisimman vahvan 
neuvottelumandaatin saamiseksi Liitolle.

Käytä siis äänioikeuttasi. Nyt ei äänes-
täminen ole mahdollisuuksista kiini. 

Äänestää voit sähköisesti, postiäänestyk-
sellä tai uurnavaaleissa.

Osaston toimintaa

ammattiosastomme  syyskokous pi-
detään keskiviikkona 25.11. Osaston 

toimikuntaa eli hallitusta tullaan pienentä-
mään entisestä 15 jäsenestä kymmenjäse-
niseksi. Uudet aktiivit ovatkin tervetullei-
ta ammattiosaston toimintaan.  Jos sinulla 
on ajatuksia tai halua kehittää osaston 
toimintaa, ota rohkeasti yhteyttä.

alkusyksystä osallistuimme Rautatie-
ntorin suurmielenosoitukseen. Väkeä 

oli mukana parin bussilastin verran. Kii-
tokset jäsenistölle aktiivisuudesta.

Syyskaudella järjestämme teatteri- il-
lan jäsenistölle. Teatterista on ilmoitus 

toisaalla tässä lehdessä. Seuturyhmätasol-
la järjestämme joulukuussa viestintä kou-
lutusta. Tulemme järjestämään erilaisia 
tilaisuuksia Liittokokoukseen liittyen ja 
julkaisemme kädessäsi olevaa Rauta-
koura74 lehteä.

Edellisen liittokokouksen päätöksen mukaan 
ammattiosastorakennetta tulisi tiivistää ja parantaa 

ammattiosastojen toimintamahdollisuuksia. Yhtenä 
tärkeänä asiana on ammattiosastojen jäsenhankinta. Vali-
tettavasti on todettava, että tässä asiassa oma liitto-organi-
saatio ei ole ollut ainakaan Metalli 74:n tukena.

Puheenjohtaja Tarmo Pekonen
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Kenen kantti kestää?

tätä kirjoitettaessa ammatilliset keskusjär-
jestöt ja työnantajajärjestöt käyvät neuvot-

teluja laajasta, Suomen kustannuskilpailukykyä 
parantavasta työmarkkinaratkaisusta. Tahti 
tosin on ollut melko verkkainen. Maan hallitus 
sentään on jaksanut työntää ilmoille viikoittain 
jotain uutta pureskeltavaa. Ja sellaistahan se 
pureskeltava on ollut, ettei se ainakaan meille 
palkansaajille oikein ole maistunut.

Jo Sipilän porvarihallituksen ohjelma enna-
koi kylmää kyytiä palkansaajille. Säästöjä, 

leikkauksia, tasapainottamista. Ja sitten vielä 
lisää näitä säästöjä ja leikkauksia. Miljardien 
eurojen edestä.

Nyt aletaan tietää suunnilleen, mitä nämä 
kaikki toimet oikein tarkoittavat. Tosin vä-

hän on vielä pelko persuksissa, että jotain uutta 
on edelleen tulossa. Joka tapauksessa meillä 
on kaiken soutamisen ja huopaamisen jälkeen 
niskassa melkoinen esitysnippu. Hieman se on 
matkan varrella muuttunut, mutta tosi paljon on 
sisällä tavaraa, työehtoihin puuttumista, joka ei 
meille kyllä käy.

Oma lukunsa sitten ovat nämä hallituksen 
esitykset esimerkiksi työttömyysturvasta, 

jotka toteutetaan riippumatta siitä, pääsemmekö 
me työnantajien kanssa yhteisymmärrykseen.

SAK teki neuvottelupöytään tarjouksen, 
jonka luulisi kiinnostavan rehellisiä työnan-

tajia. Tarkoitan tässä sellaisia työnantajia, joita 
kiinnostaa yrityksen, sen omistajien ja henkilö-

kunnan todellinen etu. SAK tarjosi nollaratkai-
sua, sen jälkeen avoimen sektorin määrittelemää 
palkankorotusvaraa, tuntuvia työnantajamak-
sujen alennuksia ja vielä paikallisen sopimisen 
kehittämistä.

”Ellei hallitukselle kelpaa tällainen linjaus, 
pitää kai uskoa, että hallituksen tavoitteena 

tosiaan on sopimusyhteiskunnan murtaminen. 
Elinkeinoelämän keskusliitto haikailee liitto-
kohtaisia sopimuksia. Miten ne voisivat olla pa-
rempi vaihtoehto kuin keskitetty nollasopimus, 
työrauha ja tuntuva välillisten työvoimakustan-
nusten alennus?”

Lainaus on Raimo Sailakselta Helsingin 
Sanomien kolumnista. Tuohon ei ole paljon 

lisäämistä.

Mutta onhan niitä hölmöyksiä tehty ai-
emminkin. Niihin meidän on edelleen 

varauduttava. Eli jos järjestöjen välisissä neu-
votteluissa ei löydy yhteistä säveltä, meidän on 
tietenkin valmistauduttava ensi syksyn liitto-
kohtaisiin neuvotteluihin. Silloin järjestys on 
se, että Paperiliitto aloittaa ensin neuvottelut ja 
Metalliliitto pääsee neuvottelupöytään toisena.

Silloinhan tilanne on se, että hallitus on 
mahdollisesti saanut omat pakkolaki- ynnä 

muut esityksenä hyväksytetyksi eduskunnassa. 
Ainakaan meidän neuvottelujemme pohjana ei 
silloin todellakaan ole mikään tarjous nollasopi-
muksesta. Se ja kaikki muukin SAK:n tarjoama 
häviää syksyn tuuliin.

toivottavasti työnantajatkin ymmärtävät 
tämän ajoissa.

Olen tämän jo reilut puoli vuotta kestäneen 
neuvottelurupeaman aikana pariinkin ottee-

seen todennut julkisuudessa epäilyni siitä, ettei 
maan hallitus ehkä oikeasti haluakaan sopia 
asioista. Että SAK:n tekemää kovaa ja pitkälle 
menevää tarjousta ei halutakaan hyväksyä.

Jos näin on, se tarkoittaa ideologista hyök-
käystä meitä vastaan. Se tarkoittaa silloin 

esimerkiksi työnantajille oikeutta sopia tessiä 
alemmista palkoista.

Meitä on tällaiseen tanssiin turha pyytää. 
Ja voihan olla, että hallitusrivien nitinä 

pakkolakeja säädettäessä yltyy sietämättömiin 
mittoihin. Tästä on syksyn mittaan saatu jo 
hyvää esimakua.

Riku Aalto, Metalliliiton puheenjohtaja
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Pääministeri Sipilän hallitus on hallitus-
työnsä alkutaipaleella tehnyt aloitteita joista 

hyvinkin voi kysyä kuinka järkeviä ne ovat 
itse kunkin näkökulmasta. Edellistä suurempi 
kysymys nousee kuitenkin esiin, jos arvioidaan 
niiden mahdollista lainmukaisuutta. En muista 
yhdenkään viimevuosien hallituksen tehneen 
avauksia tai aloitteita, joista oikeusoppineet 
olisivat olleet näin yksimielisen kriittisiä (lu-
kuun ottamatta hallituksen kuulemia nimet-
tömiä asiantuntijoita). En myöskään ymmärrä 
hallituksen käyttämää retoriikkaa koskien sen 
työelämäaloitteita, joita se esittelee uudistuksi-
na. Minusta näyttää vahvasti siltä, että kyseessä 
on enemminkin paluu historiaan kuin uudistu-
miseen liittyvä prosessi. 

Ymmärtämistä helpottaisi, jos hallitus pu-
huisi kyseisiä aloitteita tehtaillessaan asiois-

ta niiden oikeilla nimillä, tavoitteiden piilottelu 
milloin loikan, hypyn, pakonsaneleman tai uu-
distumisen taakse vie uskottavuuden itse sisäl-
löltä. Jos halutaan tehdä tulonsiirto palkansaajil-
ta omistajille, miksei siitä uskalleta puhua myös 
sen oikealla nimellä, silloin jokaisen olisi paljon 
helpompi arvioida omaa haluaan ja sitoutumis-
taan kyseisiin esityksiin, vai johtuuko asioiden 
naamiointi ”sloganien” taakse juuri tästä?

Jos tai kun hallituksen esittämät työelämän 
pakkolait siirtyvät eduskunnan käsittelyyn 

on mielenkiintoista nähdä, miten hallitus kyke-
nee perustelemaan lainmuutokset muutoinkin, 
kuin retoriikalla ilman sisältöä, keinolla jota se 
on tähän saakka käyttänyt.
Sipilän hallituksen kaavailemat pakkolait sinäl-
lään ovat näkemykseni mukaan vastoin suomen 
sopimia kansainvälisiä sopimuksia ja EU sää-
dösten velvoitteita. Jos esimerkiksi tarkastellaan 
kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuk-
sia 87 ja 98, jotka koskevat järjestäytymisvapaut-
ta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Yleisen 
tulkinnan mukaan jota myös ILO noudattaa 
tulkitessaan valituksia koskien kyseisten sopi-

musten mahdollisia rikkeitä, lähdetään siitä, että 
työehtosopimusjärjestelmän perusperiaatteena 
on, että työehtosopimuksin voidaan sopia lain-
säädännön mukaisia työehtoja edullisemmista 
ehdoista työntekijöille. ILO:n valvontatoimin-
nassa tähän edullisemmuusperiaatteeseen puut-
tumista on pidetty yleissopimus 98 vastaisena 
toimena. 

Kun Sipilän hallitus tietoisesti pyrkii rikko-
maan suomen ratifioimien yleissopimusten 

sisältöä, se ei aseta vain itseään, vaan koko suo-
men hyvin erikoiseen asemaan kansainvälisellä 
foorumilla, jossa Suomi on halunnut jo vuosi-
kymmenten ajan profiloitua ihmisoikeuksien 
turvaajana ja edistäjänä maailmassa.

Oikeustieteen tohtori ja EU:n työoikeu-
den asiantuntija Jari Hellsten on arvioinut 

Sipilän hallituksen toimia pakkolakien suhteen 
myös EU oikeutta silmällä pitäen. Hänen tul-
kintansa mukaan kyseessä olevien pakkolakien 
säätäminen on voimakkaassa ristiriidassa nykyi-
sen EU oikeuden ja EU oikeustuomioistuimen 

joidenkin ennakkopäätösten kanssa. 

Koko hallituksen työelämäpaketin valmiste-
lusta en voi vetää muuta johtopäätöstä kuin 

sen, että kyseessä on puhtaasti ideologinen ta-
voite pyrkiä murskaamaan palkansaajien kollek-
tiivinen neuvotteluasema ja siirtyä takaisin 1900 
luvun alun johtamistapaan, jossa työnantaja oli 
yhteiskunnassa jumalasta seuraava, sanellen 
yksipuolisesti millä ehdoilla tai ehdoitta hänelle 
työskennellään. 

Kuinkahan tasavertaisessa neuvotteluase-
massa yksittäinen työntekijä työnantajaan 

verrattuna silloin on? Onko tämä perintö jonka 
haluamme lapsillemme jättää? Se näyttää olevan 
nykyisen hallituksen ja Suomen Yrittäjien tule-
vaisuuden visio, jokainen voi miettiä tykönään 
kuinka paljon itse siihen haluaa sitoutua. 

Jari Hakkarainen 
Kansainvälisen toiminnan päällikkö
Metallityöväen liitto

” en voi vetää muuta johtopää-
töstä kuin sen, että kyseessä on 
puhtaasti ideologinen tavoite pyr-
kiä murskaamaan palkansaajien 
kollektiivinen neuvotteluasema ja 
siirtyä takaisin 1900 luvun alun 
johtamistapaan, jossa työnantaja 
oli yhteiskunnassa jumalasta seu-
raava”

SIPILÄN HALLITUS HEIKOILLA JÄILLÄ
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Keski-Suomen Osuuspankille uusi 
toimitusjohtaja

KSOP:n tuore toimitusjoh-
taja Pasi Sorri:

Sähköiset palvelut tuovat hie-
noja mahdollisuuksia

Keski-Suomen Osuuspan-
kin johdossa marraskuussa 

aloittaneen Pasi Sorrin olo 
on energinen ja innostunut. 
Yleinen taloudellinen tilanne 
tuo pankille sekä haasteita että 
mahdollisuuksia. Yli 100-vuo-
tisen perinteikkään pankin 
johdossa Sorri aloitti kiitollisin 
ja nöyrin mielin. Omistaja-asi-
akkaita pankilla on 63 000, 
joukossa paljon palkansaajia ja 
pk-yrittäjiä. 

toiminnan kannalta oleel-
linen varsinaisen liiketoi-

minnan tulos tulee tänä vuon-
na olemaan osapuilleen samalla 
tasolla kuin viime vuonna. 
Kokonaisliikevoitto nousee 
pankin historian suurimmaksi 
johtuen kahdesta isosta myyn-
tivoittoerästä. Tytäryhtiöiden 
osakkeita on myyty onnis-
tuneesti. Tämä tukee pankin 
vakavaraisuutta ja antaa hyvää pohjaa tulevaisuutta ajatellen. 

Kuten monella muullakin, myös pankkialalla meneillään on palvelujen 
digitalisoituminen. Muuttuva työ finanssialalla -tutkimuksen mukaan 

jo noin puolet asiakkaista hoitaa pankki- ja vakuutusasioita mobiililait-
teilla. Yllättäen 65-70-vuotiaista vastaajistakin jopa 28 prosenttia käyttää 
mobiililaitteita. 

Digitalisoituminen haastaa myös Keski-Suomen Osuuspankkia. ”Säh-
köisten palvelujen myötä asioita tullaan tekemään uudella tavalla. Asi-

akas kohdataan entistä useammin älypuhelimen tai tablettilaitteen kautta. 
Perinteisen tietokoneyhteyden käyttökin tulee jo vähenemään lähivuosina 
selvästi.”

”Kaikkia kanavia tullaan kuitenkin tarvitsemaan ja henkilökohtaista 
palvelua on edelleen tarjolla. Uskon, että asiakkaat haluavat jatkossakin 

asioida myös henkilökohtaisesti konttoreissa joidenkin palvelujen osalta. 
Voi syntyä ihan uudenlaisia tehtäviä ja palveluita, kuten tuki ja opastus 
asiakkaille niin sähköisten palvelujen käytössä kuin muutenkin. Teknolo-
gia-avusteinen itsepalvelu siis lisääntyy, mutta sen rinnalla henkilökohtai-
sen, yksilöllisen palvelun merkitys säilyy vahvana”, Sorri painottaa.
Opastusta voivat antaa myös yhteistyökumppanit. Esimerkiksi marras-
kuun alussa vietettiin konttoreissa Osuuspankkiviikkoa, jolloin Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun opiskelijat neuvoivat asiakkaita älypuhelinten ja 
op.fi-verkkoyhteyden käytössä. Vastaavaa ohjausta annetaan jatkossakin, 
jos kiinnostusta asiakkaiden taholta riittää.
”Asiakkaat ovat nykyään valveutuneita, tutkivat asioita paljon ennakkoon 
ja tietävät tarkkaan mitä haluavat kysyä”, Pasi Sorri arvioi.
”Ihmiset haluavat helppoutta, ja esimerkiksi verkkoneuvottelut tule-
vat lisääntymään. Tutkimuksen mukaan niitä halutaan mieluiten käydä 
kotisohvalta työpäivän jälkeen. Asuntorahoituksen ehdot ovat nyt kilpai-
lukykyiset ja laina-asioitakin voi hoitaa kätevästi verkossa neuvotellen. Jo 
80 prosenttia uusia asuntolainoja koskevista yhteydenotoista tulee verkon 
kautta”, valaisee Pasi Sorri.
Ylipäätään asiakkaat toivovat jatkossa palvelua myös iltaisin ja viikon-

loppuisin, minkä sähköinen 
asiointi mahdollistaakin 
tulevaisuudessa paremmin. 

Metalli 74:n puheenjoh-
taja Tarmo Pekonen 

istuu Keski-Suomen Osuus-
pankin hallituksessa. Peko-
nen tiedusteli uudelta toimi-
tusjohtajalta, miten tärkeinä 
asiakkaina hän palkansaajia 
pitää. 
”Meillä on 63 000 omista-
ja-asiakasta. He ovat toimin-
nan perusta. Omistaja-asiak-
kaissa on eri ammattialojen 
edustajia, pääosa palkansaa-
jia.”

Perinteisesti Keski-Suo-
men Osuuspankki on 

perheen ja maakunnan 
aidosti suomalainen pankki. 
”Omistusrakenne erottaa 
meidät kilpailijoista. Voiton 
maksimoinnin sijaan tavoit-
teemme on omien asiakkai-
demme hyödyn maksimoin-
ti. Vuosittain maksamme 7 
miljoonaa euroa bonuksia 

omistaja-asiakkaille. Heille 
maksettava hyöty jää maakuntaan. Mitä enemmän asiakas keskittää palve-
luja, sitä enemmän siitä on hänelle etua.”

OP-bonuksista pääsee nauttimaan nyt entistä helpommin, kun bonus-
ten kertymiseen aiemmin vaadittu 5000 euron asiointiraja poistettiin 

marraskuun alussa. 

Pankin tuloksen on tietysti oltava sellainen, että se turvaa toiminnan. 
Pasi Sorrin mukaan  tärkeää on keskittyä omaan tekemiseen. 

”Suomen taloustilanne on vakava. Realiteetit on tunnustettava, mutta 
ennenkin on noustu yhteistyötä tehden.”

Mikä mies?

Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtajana marraskuun alussa 
aloittanut Pasi Sorri on kotoisin Viitasaarelta. 

Hän valmistui Vaasan kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden mais-
teriksi, ja tuli Op-ryhmään töihin 2000-luvun alussa. 

Keski-Suomen Osuuspankissa Pasi Sorri aloitti 2002. 
Sorrin nelihenkinen perhe asuu Äänekoskella. 

Pasi Sorri harrastaa kuntosalia ja sauvakävelyä. Akut latautuvat 
myös Viitasaaren mökillä puuhastellessa.

 Merkittävä osa vapaa-ajasta kuluu 15- ja 10-vuotiaita lapsia har-
rastuksiin kuljettaessa. 

Teksti ja kuva: Terhi Salpakoski
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Suomi on 
arvokkai-

den periaattei-
den maa, jossa 
rehellisyyttä 
arvostetaan. Sa-
moin olemme 
kautta aikojen 
olleet ahkeria 
tekemään työtä 
ja arvostaneet 
työntekoa. 
Työllä, ah-
keruudella, 
rehellisellä 

yrittäjyydellä ja yhteisillä ponnisteluilla olemme 
rakentaneet tulevaisuuden siltoja, jotka ovat tur-
vanneet Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin. 

Kuitenkin talousrikollisuus ja harmaa talous 
ovat tuoneet yhteiskuntaamme epäkohdan, 

joka poraa reikiä hyvinvointivaltiomme rahoi-
tuspohjaan, työn ja yrittäjyyden arvostukseen 
ja suomalaisten hyvinvointipalveluihin. On 
arvioitu, että harmaa talous aiheuttaa Suomelle 
miljardien menetyksiä veroissa ja maksuis-
sa. Näillä menetetyillä verovaroilla voisimme 
turvata kattavampia ja toimivampia palveluja 
niin hyvinvoinnin, koulutuksen, työllisyyden 
kuin muidenkin ihmisten elämään olennaisesti 
vaikuttavien toimintojen osalta.

tavoitteena tulisi olla, että Suomi on kär-
kimaa harmaan talouden ja talousrikol-

lisuuden torjunnassa. Viime hallituskaudella 
harmaan talouden torjunta oli yksi hallituksen 
kärkihankkeista. Valitettavasti nykyinen halli-
tus ei ole jatkamassa yhtä suuria ponnisteluja 
harmaan talouden torjumiseksi, vaan ote on 

ollut väkinäisen vaisu. Patisteluistamme johtuen 
hallitus on luvannut rakentaa uuden harmaan 
talouden torjuntaohjelman.

Viime hallituskauden harmaan talouden tor-
jumiseksi luodun kärkihankkeen olennaiset 

sisällöt kohdistuivat mittavaan toimintaohjel-
maan ja viranomaisille vuosittain myönnettäviin 
lisäresursseihin. Toimintaohjelma luotiin vuo-
sille 2012–2015 ja se sisälsi yhteensä 22 minis-
teriöille ja viranomaisille vastuutettua hanketta. 
Merkittävä osa näistä toimenpiteistä toteutettiin 
- mukaan lukien myös tilaajavastuulain uudista-
minen, kuitinantovelvollisuus, käteispalkkojen 
kieltäminen, rakennusalalla käyttöön otettu 
henkilökohtainen veronumero ja tilintarkasta-
jien raportointivelvollisuus. Torjuntaohjelman 
toimet ovat purreet parhaiten rakennusalan 
lisäksi etenkin kuljetus- ja romualoilla, ympäris-
törikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperin-
nässä.

Viranomaisille suunnattiin vuosittain 20 
miljoonan euron lisäresurssit, jotka mak-

soivat itsensä monin verroin takaisin. Tämän 20 
miljoonan euron panostuksen tuotto-arvio oli 
200-300 miljoonaa euroa per vuosi. Kyseinen 
rahoitus jakaantui eri ministeriöiden ja hallin-
nonalojen kesken sen mukaan, mitä harmaan 
talouden ja veronkierron torjuntaan liittyviä 
tehtäviä kyseisillä toimijoilla on. Näillä panos-
tuksilla on ennaltaehkäisty harmaata taloutta 
vähentämällä rikoksentekomahdollisuuksia, 
korottamalla kiinnijäämisriskiä ja lisäämällä 
viranomaisten reagointivalmiutta harmaan 
talouden paljastamisessa. Kyseinen lisärahoitus 
käytettiin pääosin henkilölisäyksiin niin, että 
harmaan talouden torjuntaan ja valvontaan on 
ollut käytettävissä 335 henkilöä enemmän kuin 

viime vaalikautta edeltäneenä aikana.

Harmaan talouden torjunta ei ole yhden vaa-
likauden työtä, vaan pitkäjänteistä toimin-

taa. Torjuntaan ohjattavat panostukset tulevat 
maksamaan moninkertaisesti itsensä takaisin. 
Olisikin perusteltua, että nykyinen hallitus 
jatkaisi edeltäjänsä työtä harmaan talouden ja 
veronkierron torjumiseksi. 

SDP on omalta osaltaan tehnyt jo keväällä 20 
kohdan tiekartan harmaan talouden ja veron-
kierron torjumiseksi. Näistä esityksistä olisi 
saatavissa merkittäviä keinoja myös hallituksen 
tekemään torjuntatyöhön. Näillä toimenpiteillä, 
joita voisivat olla esimerkiksi veronumerokäy-
tännön laajentaminen sekä tilaajavastuulain 
vaikuttavuuden parantaminen, toteutettaisiin 
konkreettisesti harmaan talouden ja veronkier-
ron torjuntaa. Veronumeron voisi ottaa käyttöön 
esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla, logis-
tiikka-alalla ja metalliteollisuudessa. Esitykset 
sisältävät myös lisämahdollisuuksia puuttua 
verkkokaupassa ilmeneviin rikoksiin ja väärin-
käytöksiin, suomalaisiin olosuhteisiin soveltu-
van kanneoikeuden ja alipalkkauksen rangais-
tusten koventamisen.

Suomalaista rehellistä työtä ja yrittäjyyttä 
arvostava kulttuuri tulee olla keskeisimpiä 

arvojamme. Tänään tehtävillä toimenpiteillä 
voimme kitkeä lukuisia tulevia ongelmakohtia, 
jotka heikentävät työn ja yrittäjyyden kulttuurin 
arvostamista sekä hyvinvointivaltiomme toimin-
taa.

Lauri Ihalainen,
Kansanedustaja (sd.)

Harmaan talouden torjunnalla vakautta pal-
kansaajalle, yrittäjälle ja yhteiskunnallemme

TYÖNKUVASSA MARKUS KINNU-
NEN KOMAS OY:LTÄ

Markus Kinnunen työskentelee ras-
kaalla työstökeskuksella ja aarporalla. 

Markus kertoo, että tekee tällä hetkellä kes-
keytymätöntä kaksivuorotyötä mikä on tällä 
hetkellä yleisin työaikamuoto firmassamme.

Kysyttäessä yrityksen työtilannet-
ta Markus vastaa, että töitä on tällä 

hetkellä hyvin ja myös jatkossa näyttää 
hyvältä, lomautuksista ei ole tietoa. Komas 
on palkannut vuoden aikan noin kaksikym-
mentä henkilöä lisää. Ammattitaitoisia CNC 
-koneistajia tuntuu olevan vaikea saada 
palkattua.

Markuksen työura Komasilla kestänyt 
noin kolme vuotta ja metallialalla yh-

teensä noin kuusitoista vuotta.
Odotuksistaan ammattiosastolta ja ammat-
tiliitolta Markus kertoo, että ei varsinaisesti 
isompia odotuksia, tietenkin ihan perus-

asioita kuten edunvalvontaa ja parempia 
palkkaratkaisuja. Markus uskoo saavansa 
ongelmatilanteissa apua osastolta ja liitolta. 
Työttömyyskassan rooli työttömyyspäivä-
rahan maksajana on tärkeä, mutta onneksi 
sille ei ole ollut tarvetta viime aikoina. 

Jos jotain korjattavaa työpaikan olo-
suhteisiin miettisi, niin toiveeena olisi 

nykyistä tasapuolisempi kohtelu työntekijöi-
tä kohtaan. 
Markuksen harrastuksia ovat bändissä säh-
kökitaran soitto ja liikuntaan liittyvät jutut.

Haastattelija Tuomo Liukkunen. Kuvat 
Kari Taivassalo
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Haluatko tavata ja jutella
Jason senioritaloista? 

OTA YHTEYTTÄ:
Projektipäällikkö 

Sinikka Tyynelä, 050 439 5122

Matarankatu 4, 1. kerros
40100 Jyväskylä

www.jasoasunnot.com

JASON ILONA-TALOISSA 
ON TARJOLLA IKÄÄNTYVILLE LAATUA, 

OSALLISUUTTA JA NEUVOJA 

ASUMISEEN JA ARKEEN

Jason senioritaloissa asut ja elät laadukkaasti ja kodikkaasti 
turvallisessa, viihtyisässä ympäristössä. Taloissa nautit aktiivisesta 

elämästä yhdessä muiden kanssa, mutta elät myös rauhassa itsenäistä elämää. 
Arkielämää helpottavien palveluiden hankintaan saat tukea ja neuvoja.

Palkansaajaa piiskataan

Maassamme on ollut elinkeinoelämän tahdittama porvarihallitus rei-
lut puolivuotta ja toiminta sen mukaista. Palkansaajien, työttömien 

ja eläkeläisten kimppuun on käyty monella rintamalla. Eikä varmaan vielä 
jää tähän. Esimerkiksi ay jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistami-
nen putkahtaa esille jossakin vaiheessa. Hallituksen toimesta on annettu 
kuva että maan taloudellinen tila johtuu ahnaasta ammattiyhdistysliik-
keestä. Todellisuudessa kuitenkin Nokian epäonnistuminen matkapuhelin 
toiminnassa sekä sähköisten viestimien lisääntymisestä johtuva paperite-
ollisuuden alasajo ovat suurimpia syyllisiä.

Suurimpana työväenpuolueena itseään mainostava oikeistopuolue Pe-
russuomalaiset on pahin takinkääntäjä, eihän tosin muuta voi populis-

teilta odottaakkaan.  Pakkolait, pakolaismäärän kasvu, Kreikantukipaketti, 
kaiken ovat hyväksyneet vaikka ennen vaaleja oli hallitustyöskentelyn 
kynnyskysymyksiä. Mikäli olisivat oppositiossa ja näitä eduskunta nuijisi 
niin kyllä Soinilla sloganeita ja räksytystä riittäisi, nyt ei näy miestä mis-
sään. 

Samoin on Keskustan kanssa, kyllä Pekkarinen pomppisi kun hallitus 
esittäisi rataverkon supistuksia. Nyt vallinnut syvä hiljaisuus, tosin 

kulissien takana kuulemma kiehuu. Keskusta on ajamassa maataloustukiin 
90 Me korotuksia ja samalla leikkaamassa ansionsidotusta päivärahasta 
120 Me.

Kokoomus ollut selkärankaisin puolue. Ennen vaaleja heidän teeseis-
sään oli selkeät palkansaajan etujen heikennykset, muun muassa sai-

rauspäiväraha karenssi, ansionsidotun päivärahan leikkaus ja paikallisen 
sopimisen lisääminen

Hallitus on leikannut 25 Me harmaantalouden poistamisesta. Tämä 
summa oli edellisellä hallituskaudella käytössä ja sillä on saatu 200 Me 

vuotuiset säästöt. On laskettu että harmaatalous vie Suomesta 5 miljardia 
euroa vuodessa.

Kansa halusi vaaleissa muutosta ja sai sitä. Hinta on tosin kova. Aina 
muistettava että porvarit menee raha edellä työväestöstä tai palveluis-

ta välittämättä.

Rautpohjan tuotannon virtaviivaistaminen

Rautpohjan tuotannossa on meneillään useita työnteon edellytyksiä 
parantavia hankkeita. Hyvä niin. Tuotannon virtauttamisprojekti 

Lean5 on startannut Servicessä ja Perälaatikkovalmistuksessa. Lean5 on 
tarkoitus puuttua toimitusketjun hukka-aikaan. Lean mukaan toimitus-
ketjun ajasta vain 5% on arvo aikaa, aikaa jolloin tuote jalostuu.  

Hanke on mittava ja haasteellinen, edellyttää vahvaa sitoutumista työn-
antajalta, toimihenkilöiltä sekä työntekijöiltä. Työntekijöiden roolina 

on lähinnä epäkohtien esille tuominen. Niitä on vaan jaksettava nostaa 
esille. Toivottavasti hanke etenee loppuun saakka ja näkyviä tuloksia saa-
daan aikaiseksi. Vuosien mittaan moni hanke on jäänyt puolitiehen, tämä 
luo vahvoja ennakkoluuloja Leaniakin kohtaan.  

tämän hetken tilanteessa on aivan liian paljon odottelua jotka johtuvat 
osapuutteista, suunnitteluvirheistä tai heikosta johtamisesta. Näitä 

joudutaan korjaamaan työntekijöiden joustamisella, ylitöillä ja työaika-
pankilla. Asiakkaalle tapahtuvia myöhästymisiä ei haluta. Onneksi ylityö-
korvaukset on (vielä)  sellaiset että ne motivoivat joustamaan.

Juha Reijonen

Sitä saa mitä tilaa
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      KOLUMNI
        Tarmo Pekonen

VALEHTELEMALLA VALTAAN

ELI PASKANPUHUMISEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Ennen edellisiä eduskuntavaaleja näytti pal-
kansaajan tulevaisuus ruusuiselta. Olihan 

työväenpuolueita taas ilmaantunut lisää puolue-
kartalle.
Perussuomalaisista oli tullut vankka palkansaa-
jan puolustaja, oli jopa palkattu vaalitoimistoon 
”työmies” Matti Putkonen. Timo Soini ilmoit-
tautui suomalaisen duunarin perusystäväksi ja 
lupasi pysäyttää maahanmuuton ja panna Krei-
kan lainoittamiselle stopin.

Keskustapuolueen vaaliotsikoissa keikis-
teli perusinsinööri Juha Sipilä isoäidin 

kutomassa villapaidassa puudelimainen kaik-
kienkaveri- ilme naamalla. Suomi kuntoon 
yhteistyöllä! Siis kaikenkaikkiaan enkelimäinen 
ilmestys, joka sai Kepun kannatuslukemat nou-
suun. Ilmeisesti vielä uskovainen mies, vaikka 
eräs työväenliikkeen veteraani kommentoi että 
perkeleestä seuraava ja huonompaan suuntaan.
Ennen viime vaaleja Juha Sipilä otti vahvasti 
kantaa sairauspoissaoloihin ”Kokoomus on nos-
tanut Ruotsin mallista esiin sairauspoissaolo-
päivän omavastuun nostamisen. Tähän meidän 
ei pidä Suomessa lähteä. Sairauspoissaoloja 
ehkäistään parhaiten hyvällä johtajuudella ja 
työhyvinvointia parantamalla. Uusia työpaik-
koja ei rakenneta työnantajien ja työntekijöiden 
vastakkainasettelulla eikä työntekijän kustan-
nuksella”.  Tulee mieleen, että ostaisitko tältä 
mieheltä käytetyn auton?

Kokoomushan on perinteisesti ”työväenpuo-
lue”. Myös sivistyspuolueeksi se on ilmoit-

tautunut, unohtaen sellaisen merkityksettömän 
yksityiskohdan, että kun Demarit ja Kepu perus-
tivat tähän maahan peruskoulun Kokoomus sitä 
kynsin ja hampain vastusti. Eihän nyt työläisten 
kakarat mitään oppia tarvitse. Myöhemmin se 
on kyllä ominut peruskoulun loistavat saavutuk-
set omaan piikkiinsä. Ja nythän tuo sivistyspuo-
lue leikkaa opetuksesta, koulutuksesta ja tuote-
kehityksestä roimalla kädellä.
Kokoomus on perustanut myös palkansaajaval-
tuuskunnan. Valtuuskunta kuuleman mukaan 
”etsii tapoja parantaa palkansaajien asemaa ja 
työskentelyolosuhteita, sekä pohtii neuvottelu-
järjestelmään liittyviä seikkoja. Työssä viihty-
minen ja jaksaminen ovat koko yhteiskunnan 
etu!” Näinhän se menee…

Vain harvoin, ehkä ei koskaan, hallituspuo-
lueet ovat suorittaneet näin lyhyessä ajassa 

näin irvokkaan takinkäännön. ”Sitä saa mitä 
tilaa”, tuo persujen vaalimainos, pitää paik-
kansa kauhistuttavalla tavalla. Perusinsinöörin 
kabinetti on ajanut hetkessä Suomen yleislakon 
partaalle tuomalla hallituspöytään pakkolait, 
joilla kaiken muun epäoikeudenmukaisuuden 
lisäksi ollaan puuttumassa työehtojen yleissito-
vuuteen ja ammattiliittojen vapaaseen sopimus-
oikeuteen.

Näihin hallituksen hintakilpailukyky talkoi-
siin näyttää osallistuvan vain palkansaaja. 

Suurpääomaa ja maataloutta sekä metsänomis-
tajia nämä eivät kosketa. Jos palkkojen osuus 
esimerkiksi metalliteollisuudessa on n. kahdek-
san prosenttia niin sekö leikkaus tästä on se suu-
rin viennin pelastava tekijä? Esimerkiksi met-
säteollisuudessa puun hinnan lasku vaikuttaisi 
erittäin voimakkaasti kustannuskilpailukykyyn. 
Mikseihän se ole hallituksen keinovalikoimas-
sa? Vaikea arvata…

Kun miettii 90- luvun laman aikaisia ta-
pahtumia, jossa ammattiyhdistysliike ja 

vasemmistopuolueet joutuivat käyttämään 
äärimmäisiä keinoja torjuakseen Ahon hallituk-
sen ”Saatanalliset säkeet” eli työreformin. Tulee 
väkisinkin mieleen, että jäikö joillain pahasti ja 
ylipääsemättömästi hampaan koloon jotakin.
Ahon hallituksen työreformin kapellimestarina 
toimi muuan Matti Vanhanen. Nämä samat 
miehet, siis Nököhammas ja Nurmijärven 
playboy häärivät Sipilän taustajoukoissa ja sa-
moin vanhoin ajatuksin: palkansaaja ja Ay-liike 
kyykkyyn EK:lta saadun reseptin mukaisesti. 
Ei vaikuta ihan perus Alkiolaiselta ajattelulta. 
Muistaakseni Maalaisliiton perustaja Santeri 
Alkio muistutti, että älkää unohtako köyhän 
asiaa.
Äsäsmiesten hallituksen analyysin mukaan 
olemme jääneet reippaasti jälkeen muun Eu-
roopan, erityisesti Saksan ja Ruotsin, kilpai-
lukyvystä, koska työvoimakustannuksemme 
kokonaisuudessaan ylittävät reippaasti kilpai-
lijamaidemme kustannustason. Analyysi on 
väärä.

Eurostatin vuoden 2014 tilaston mukaan Eu-
roalueella, joka on EU:n taloudellinen kova 

ydin, kokonaistyövoimakulut olivat noin 29 
euroa tehdyltä työtunnilta. Vertailun kalleimmat 
työvoimakustannukset olivat Tanskassa (n.40€) 
sitten Belgia seuraavana Ruotsi, Luxemburg, 
Ranska ja Hollanti. Suomi tulee seitsemänte-
nä lähestulkoon tasoissa Saksan ja Itävallan 
kanssa. Jos vertaillaan pelkästään teollisuuden 
työvoimakuluja, niin työ maksaa Suomessa 
työnantajan sosiaaliturvamaksut huomioiden 
vähemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa. Suomi 
35,9 €/h, Saksa 37,1 ja Ruotsi 41,8.

Suomi on vientiteollisuudestaan riippuva 
maa. On selvää, että vienti ja talous yli-

päätään ovat laahanneet paikallaan. Vienti on 
hidastunut Euroopan huonon taloustilanteen, 
yksittäisten toimialojen rakenneongelmien sekä 
vientiteollisuuden yksipuolisen investointitava-
roihin suuntautuneen rakenteen vuoksi. Myös 
Venäjän vienti on sukeltanut 2mrd verrattuna 
vuoteen 2013. Suomessa ongelmana on myös 
heikko ketju tuoteinnovaatiosta markkiname-
nestykseksi.  Myös Suomen tuottavuuskehitys 
on ollut kilpailijamaitamme heikompaa.

tuottavuus tarkoittaa siis sitä, paljonko 
työtunnissa saadaan aikaiseksi tavaroita tai 

palveluja. Tuottavuus voi kasvaa esim. tehok-
kaampien toimintatapojen, parempien koneiden, 
uusien tuotteiden tai paremman johtamisen 
avulla. Työtuntien lisääminen tai halventaminen 
eivät siis lisää tuottavuutta.

Suomessa on lähivuosina parannettu yri-
tysten toimintaedellytyksiä muun muas-

sa poistamalla työnantajan KELA-maksut ja 
pienentämällä yhteisöveroja. Nämä miljardit, 
joilla toivottiin investointeja yrityksiin, valui-
vat osakkeenomistajien taskuun. Nyt ollaan 
taas pelkästään työmiehen taskulla. Selkänahka 
on työmiehelläkin uusiutumaton luonnonvara. 
Tuottavuuskehitykseen toivottaisiin muitakin 
elementtejä.
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ammattiosaton veteraanijaosto kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 12.00 ammattiosaston kokoustilassa 

Järjestöjentalolla. Joka kokouksen alkuun pyritään järjestämään 
joku vierailija. 

tänä vuonnavierailijoina ovat olleet Jyväskylän kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, Harvian pääluotta-

musmies Arto Liikanen, Oy Lindab Ab:n pääluottamusmies Ahti 
Järvinen, kansanedustajaehdokkaat Ahti Järvinen Vas. ja Arto 
Liikanen SD yhdessä, Keski-Suomen Kuluttajat ry:n puheenjoh-
taja Mika Kelander ja JASO-Varttuneiden asumisoikeusyhdis-
tyksen projektipäälikkö Sinikka Inkeri Tyynelä

Lokakuun 6 päivän kokouksen vierailijana oli Medilaserin 
Optikko Tarja Kekäläinen joka kertoi silmän rakenteesta ja 

miten ihmisen silmä toimii. Näönhuollosta ja näönhullon tärke-
ydestä, varsinkin ikääntyvälle väestölle. Tarja kerto myös mitä 
erilaisia silmäsairauksia on ja miten niitä voidaan hoitaa. Minkä-
laiset silmäsairaudet voidaan leikata ja miten operaatiot tapahtu-
vat. Sekä minkä hintaisia leikkaukset ovat yksityisellä Medilase-
rin silmäasemalla mihin pääsee välittömästi ilman lähetettä.

Veteraanien kokouksessa Medilaserin Optikko Tarja Kekäläinen kertoo silmän 
rakenteesta ja silmän toiminnasta.

Metalli 74:n veteraani-
toimintaa

tiistain 3.11. 2015 klo 12.00 veteraanijaoston vieraana on ammattiosaston 
ATK vastaava Kari Taivasassalo kertomassa tietotekniikasta ja älypuhe-

limen käytöstä. Sekä tiistaina 1.12.2015 klo 12.00 Raimo Peltovuori Sydän-
liitosta kertomassa sydämen asiasta. Vuoden 2016 vierailijoita ei ole vielä 
sovittu. 

Veteraani ovat takavuosina tehneet myös työpaikkavierailuja. Niitä 
pyritään järjestämään edelleen, mutta tänä päivänä työpaikoille on 

erittäin vaikea päästä vierailemaan.

Tervetuloa kokouksiin Veteraanijaosto

Pankeissa ON ENEMMÄN EROJA
KUIN ASUNTOLAINOISSA

Miksi Säästöpankista asuntolainan hakeneet ovat pankkikokemukseensa 
tyytyväisempiä? Eihän lainoissa niin suuria eroja ole? Ehkei, mutta pankeissa 
on. Istahda hetkeksi alas kanssamme. Tutustu Säästöpankkiin niin huomaat kyllä 
syyn. Varaa itsellesi aika: säästöpankki.fi/vaihdapankkia

Kodinrahoituksen asiantuntijamme henkilökohtaisesti 
palveluksessasi konttorillamme Jyväskylässä.

Säästöpankki Optia | JYVÄSKYLÄ | Kauppakatu 23 | puh. 029 041 2670 |  saastopankkioptia | saastopankki.fi/jyvaskyla

Apunasi asuntokaupoissa on 
myös Säästöpankin palveleva 

kiinteistön välitys  kumppani Sp-Koti Jyväskylä  |  Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
www.spkoti.fi/jyvaskyla

Puhelun hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

Rautpohjan konepajan alku oli voimakaan laajentumisen aikaa.
Henkilökuntaa palkattiin lisää ja halliin tehtiin laajennus osa.

Sitten tuli vuosi 2008 finanssikriisi,joka vaikutti voimakaasti suo-
men teollisuuteen.

alussa meidänkin työnantaja uskoi,että lama on väliaikai-
nen,ohimenevä ilmiö.Mm niin luotiin silloisen hallituksenkin 

taholta kuvaa,että kohta lama taittuu ja nousu alkaa.
Usko oli niin kova,että jotkin työnantajat antoivat julkisuuteen 
lupauksia-he eivät lomauta henkilökuntaa,sitoutuivat julkisesti 
työllistämään yrityksiensä henkilökunnan.

Meillä yrityksen omistajat eivät antaneet julkisia lupauksia,mut-
ta olivat tässä hengessä mukana.Sillä aika pitkään katsottiin, 

ennen kuin YT neuvottelut alkoivat.

aluksi mentiin pehmeämmillä keinoilla lomautuksilla ja niin 
sanotulla työttömyys eläkeputkella eteenpäin.

Joidenkin kohdalle sattui turhan pitkiä lomautus jaksoja vuoden,jo-
pa kahden vuoden lomautus jaksoja.
Laman pitkittyessä koviin irtisanomisiin jouduttiin meilläkin.

Näiden toimien vaikutukset tänäpäivänä näkyy henkilökunnan 
rajuna supistumisena n-.60%

Tällähetkellä konepajan henkilömäärä on vähän alle 80 henkilöä.
Nämä henkilökunnan vähentämiset heijastuvat jäljelle jääneisiin.
Työtehtävien monipuolistumisena, pitäis kaikkien osata vähän 
kaikkea.Työtehtävienkirjo on laajentunut,tehdään sitä työtä mitä 

kulloinkin on tarjolla.Tämä 
tuo tietyt paineet henkilökun-
nalle.
Kun työpaikalla on näin kova 
muutos tullut työkulttuu-
riin,niin minun mielestä olisi 
hyvä tehdä jonkin näköinen 
kysely henkilökunnalle.

antaisihan tämä osviittaa 
yrityksen johdollekin, 

mihin suuntaan ollaan me-
nossa.
Kohtaako yrityksenarvot ja 
henkilökunnan odotukset 
toisensa?

Jarmo Nissi

Rautpohjan Konepajalta
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Valmetin metallityöväen am-
mattiosasto 74:n jäsen!

 

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalvelukseen, äitiyslomalle, 
hoitovapaalle, eläkkeelle, taikka saat kelan päivärahaa sai-

rauden tai työttömyyden vuoksi.

Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, työsuojeluval-
tuutettuun tai ammattiosaston jäsenhuoltajaan.

Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmiehelle, työsuoje-
luvaltuutetulle tai ammattiosaston jäsenhuoltajalle, siitä millä 
vapaalla olet.

Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityöväen liiton ”rästilis-
talle”, eikä jäsenyytesi pääty vapaan aikana.

Toimenpiteellä varmistat jäsenyytesi säilymisen vapaan aikana, 
olet silloin vapautettu jäsenmaksuista. Näin jäsenyytesi Metalli-
työväen liittoon sekä ammattiosastoon säilyy.

Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietojasi Metallityö-
väen liiton sähköisessä asioinnissa, kirjautumalla henkilö-

kohtaisilla pankkitunnuksillasi http://www.metalliliitto.fi/web/fi/
sahkoinen-asiointi.
 

Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevankatu 4 Jyväskylä 
keskiviikkoisin klo 14.30 – 16.00

Soittaa voi myös muina aikoina p. 0400-448741, sähköposti rani-
nenantero(at)gmail.com 
 

Antero Raninen
jäsenhuoltaja

Arvoisa jäsen. Käytössäsi on saunatilat Kalevankatu 4 kokousti-
lojen yhteydessä oman kustannushintaan.
Saunatilaan mahtuu noin 20 henkilöä. Saunatiloissa varusteena 
mm. pyyhkeet (20 kpl kuuluvat saunan vuokraan), jääkaappi, 
liesuuni, kahvinkeitin ja televisio. Saunatilojen yhteydessä noin 
50 -henkilön kokoustila.
Kokoustilaa voi varta myös erikseen. 
Jäsenistölle kokoustila ilmainen.Lisätiedot ja saunan varaus 
Antero Raninen 0400 448 741

Ammattiosaston saunatilat
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Ansiosidonnainen on itse 
maksettu perusturva

ansiosidonnaisen työttömyysturvan an-
siosta työntekijät kantavat vastuuta omasta 

sosiaaliturvastaan. Jos järjestelmästä luovuttai-
siin, koko yhteiskunnan perusta järkkyisi.
Työntekijät ja työnantajat sopivat aikanaan 
yhdessä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. 
Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1985. Tätä 
ennen korvaus oli kaikille kassojen jäsenille 
tasasuuruinen ja veroton. Kassaan kuulumatto-
mille korvaus oli pienempi. 

ammattiliittojen yhtenä edunvalvonta-
tehtävänä on kattavan ansio-

turvajärjestelmän säilyttäminen ja 
toimeenpanon hoitaminen laaduk-
kaasti työttömyyskassan kautta. 
Myös työttömyysturvaan liittyvät 
neuvottelut on käyty kolmikan-
taisesti, työmarkkinajärjestöjen ja 
hallituksen kesken. Työttömyystur-
varatkaisut ovat olleet osa palkka-
ratkaisua työmarkkinajärjestöjen 
välillä. 

Viime vuosina työttömyysturvaa 
on parannettu niin, että työtön 

pystyy entistä helpommin etuuk-
siaan menettämättä ottamaan työtä 
vastaan. Lisäksi ansioturvan piiriin 
pääsy on helpottunut. 
Tähän on nyt tulossa muutos, sillä 
hallitus on tekemässä yksipuolisesti 
merkittäviä heikennyksiä työttö-
myysturvaan. Tätä emme voi hy-
väksyä. Hallituksen esitykset ovat:

• Ansiopäivärahan kes-
ton lyhennys 100 päivällä lukuun 
ottamatta 58-vuotiaita ja sitä van-
hempia, joilla ansiopäivärahaoikeus 
olisi edelleen 500 päivää. Jos työhis-
toriaa on yli kolme vuotta, päivärahaa voisi saa-
da korkeintaan 400 päivää. Alle kolmen vuoden 
työhistorialla päivärahan enimmäiskesto olisi 
300 päivää.

• Omavastuuajan pidennys 5 päivästä 7 
päivään.

• Korotetun ansio-osan leikkaus työl-
listymistä edistävien palvelujen ajalta niin, että 
ansio-osan prosentti laskee 58:sta 55:een ja 
taitekohdan jälkeen 35:stä 25:een. Pitkän, vä-
hintään 20 vuoden  työuran jälkeen irtisanotulle 
maksettu korotettu ansio-osa 90 päivältä poiste-
taan kokonaan.

Järjestelmän kannustavuudesta työntekoon 
ja itsensä kehittämiseen puhutaan paljon.

Helposti syntyy mielikuva, etteivätkö nämä oli-
si jo muutenkin työttömiksi joutuville luontaisia 
asioita. Suurin osa työttömistä haluaa tehdä töi-
tä ja työllistyä ennen 500 ansiopäivärahapäivän 
täyttymistä. Noin 60 prosenttia työllistyy alle 
puolessa vuodessa ja 40 prosenttia jo kolmessa 
kuukaudessa.

Monet työttömäksi joutuneet kouluttautuvat 
uuteen ammattiin työttömyysturvalla, kun 

koko entinen ala on kuihtunut rakennemuutok-
sessa alta pois. 

Jos ansiopäivärahan kestoa lyhennetään sadalla 
päivällä sillä perusteella, että työttömät työllis-
tyvät nopeammin, pitää maahan saada kaikille 
aloille huomattava määrä lisää uusia työpaikko-
ja, jotta työllistyminen on mahdollista.

työttömyysturvajärjestelmä on oikeuden-
mukainen osa suomalaisten perusturvaa. 

Inhimillinen toimeentulo on mahdollista hieman 
pidempään myös niille, jotka eivät työllisty 
helposti.
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työt-
tömyyskassajärjestelmän ansiosta työntekijät 
kantavat vastuuta omasta sosiaaliturvastaan. Jos 
järjestelmästä luovuttaisiin, koko yhteiskunnan 
perusta järkkyisi.

Metallin työttömyys on laskussa
Metalliliiton jäsenten työttömyys on 

alentunut tänä vuonna tuntuvasti. Työttömiä on 
nyt 4500 vähemmän kuin tammikuussa. Loka-
kuussa työttömyyskorvausta sai 12412 Metallin 
jäsentä.

teknologiateollisuudessa näyttää selvästi 
tapahtuneen vähintään hienoinen käänne 

parempaan suuntaan. Tästä kertovat niin yri-
tysten saamat uudet tilaukset kuin pk-sektorin 
kohonnut toiveikkuuskin.

Työnantajapuolen propagandasta 
huolimatta Suomessa tapahtuu pal-
jon myönteistä. Esimerkiksi Sandvi-
kin Turun tehtaan alasajo on perut-
tu. Päätös on hyvin linjassa muiden 
myönteisten signaalien kanssa, 
joita metalliteollisuudesta on viime 
aikoina saatu.

tarvitaan tietenkin vielä paljon 
hyviä uutisia. Sandvikin esi-

merkki osoittaa, että Suomi nähdään 
hyvänä paikkana valmistaa maail-
manluokan laitteita kilpailukykyisin 
kustannuksin. Aiemmin olemme 
kuulleet hyviä uutisia esimerkiksi 
telakalta ja Ponsselta. Monen firman 
tuloskunto on nyt hyvä.

Olisi hyvä jos työnantajapuolel-
lakin suostuttaisiin näkemään 

valoa, kun siihen kerran on aihetta.
Synkän ja lannistuneen ilmapii-
rin lietsomisella ei voiteta mitään. 
Eteenpäin katsovalla asenteella ja 
hyvällä yhteistyöllä työntekijöiden 
kanssa saadaan hyviä tuloksia.

Kirjottaja on Metallityöväen Liiton liittosihteeri 
ja työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja 
Matti Mäkelä
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Tiedätkö jotain tämän kuvan tapahtumista?
Ota yhteyttä ammattiosastoon

työväen Sivistysliiton Jyväskylän seudun opintojärjestö ry on käyn-
nistänyt uudelleen toimintansa keväällä 2014 noin 10 vuoden tauon 

jälkeen. Toiminta on alkanut jäsenjärjestöjen kartoittamisella ja tiedotta-
misella sekä alueen koulutustarpeiden selvittämisellä. 
Asioiden etenemistä on vaikeuttanut vuoden 2016 alussa tulevat muutok-
set vapaan sivistystyön lainsäädännössä ja sen vaikutukset TSL:n toi-
mintaan. Informoimme jäsenjärjestöille asiasta heti, kun asioista on saatu 
lopullinen selvyys.
TSL:n Jyväskylän seudun opintojärjestön vuoden 2016 painopiste on 
jäsenyhdistysten haluaman koulutuksen ja toiminnan aktiivinen tarjoami-
nen vuoden 2015 aikana tehdyn koulutuskartoituskyselyn tulosten perus-
teella.

toivomme, että jäsenjärjestön jäsenet esittäisivät toiveita koulutuksis-
ta, kursseista ja matkoista. Vastauksia ja toiveita voi lähettää jatkos-

sakin. Kyselykaavakkeen ja tiedot löydät osoitteesta http://www.tsljkl.fi/
Samasta osoitteesta voi seurata opintojärjestön toimintaa.

Opintojärjestön asioista voi tiedustella puhelimitse p. 044 976 5352.
Löydät  meidät myös Facebook-sivuilta (Työväen Sivistysliiton TSL 

Jyväskylän seudun Opintojärjestö).

työväensivistysliitto TSL julkaisee netissä yhteiskunnallista reaaliajas-
sa päivittyvää verkkojulkaisua ja tarina-arkistoa nimellä Aikamerkki. 

Aikamerkki katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta.

Menemällä TSL:n nettisivuille osoitteeseen http://www.tsl.fi/ löydät etusi-
vulta ” tilaa Aikamerkki uutiskirje”. Julkaisu on maksuton.

Kerätään porukoita ja järjestetään mukavia hetkiä yhdessä!
Tehdään hyvää opetuksellista ja sivistävää toimintaa Jyväskylän seudulla!

Yhteistyöterveisin:
Mika Kelander
TSL:n JKL:n seudun opintojärjestön puheenjohtaja
TSL:n hallituksen jäsen 2014-2017

TSL starttaa jälleen Jyväskylässä. 
Metalli74 myös mukana toiminnassa.
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ELÄMMEKÖ TODELLA VAPAASSA MAASSA?

Porvarihallituksen retoriikkaan kuuluu 
olennaisena osana vapaa markkinatalous ja 

yleinen valinnanvapaus koskien jopa terveyspal-
velujen järjestämistä. Tiedotusta ja talouspoli-
tiikkaa leimaa yksisilmäinen vaihtoehdottomuus 
ja yhden totuuden olemassaolo. Vapauskin 
aletaan määrittää vain rahan ja omaisuuden 
määrällä.

Kun puhutaan työmarkkinoista, niin siihen 
näyttää porvarien mainostama vapaus lop-

puvankin.. Porvarihallitus on suunnittelemiensa 
pakkolakien turvin puuttumassa suomalaisilla 

työmarkkinoilla tähän asti vallinneeseen pe-
rustuslailliseen sopimusvapauteen, joka on yksi 
pohjoismaisen demokratian ja hyvinvointivalti-
on tunnusmerkki.

tällainen hetkellisen poliittisen ylivallan 
käyttö ja linnoittautuminen vain yhteiskun-

nan yhden toimijan, tässä tapauksessa EK:n, 
asianajajaksi, alkaa jo vaikuttaa varsin diktato-
riselta hallintamallilta. Ja sitä paitsi äärettömän 
tyhmältä ja lyhytnäköiseltä.

Hallituksen leikkauslistoille ei nähdä min-
käänlaisia vaihtoehtoja. Myös media on niin 

vahvasti porvarien käsissä, että on hyvin vaikea 
saada uskottavasti valtatotuudesta poikkeavia 
ajatuksia esiin.

SaK teki hallituksen pakkolaeille alla olevan 
vastaesityksen. Kuten monelta taholta on 

todettu: jollei näin poikkeuksellinen ja työnan-
tajille sekä kansantaloudelle edullinen tarjous 
kelpaa, on taustalla silloin ideologiset syyt.

SAK:n ehdotus kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.

Työmarkkinoiden kriisisopimus  Tämä eh-
dotus korvaa hallituksen 8.9.2015 tekemät 
esitykset kustannuskilpailukyvyn parantami-
seksi. 
1 Kilpailukyvyn parantaminen 
Sovitaan äärimaltillisista palkkaratkaisuista 
vuosiksi 2017 – 2018 - Tykan jatko. Vuonna 
2017 tehdään nollaratkaisu. Tekstimuutokset 
mahdollisia. Mikäli ei sovita, tekstit ennallaan. 

- Vuonna 2018 avoin sektori määrittää palkan-
korotustason. Lisäksi toteutetaan tasa-arvoerä. 
Palkankorotuksia määrittäessä avoimen sektorin 
kantokykyä arvioidaan mm. maksettujen osin-
kojen perusteella.

 - Aiemmin eri sopimusaloilla sovitut ansioke-
hitysohjelmat toteutetaan. Työnantajan sairaus-
vakuutusmaksun alentaminen 1,72%-yks.

- Hallituksen esitys. Rahoitustapa sovittava. 
Vaihtoehtoina mm. valtion rahoitusosuuden 
lisääminen (säästöjä hyödyntäen tai veronkoro-
tuksilla) tai palkansaajien maksun korottaminen. 
Toteutetaan 2017. 

-Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun osit-
tainen siirto palkansaajille - Jaetaan kustannuk-
set puoliksi. Asteittain poistetaan maksun por-
rastus työnantajan palkkasumman mukaan jotta 
maksun korotus ei rankaise yrityksiä kasvusta. 
Tarkoittaa palkansaajamaksuun ylimääräistä 
0,83 % korotusta, jolloin molempien maksut 
olisivat vuonna 2016 noin 2 % (sis. sovitun 
korotuksen).

 -Työeläkejärjestelmän EMU-puskurin käyttä-
minen sopimuksen mukaisesti kahtena vuotena 
0,8 % palkoista (josta työnantajan maksuun 
-0,4 %-yks) - Vuosina 2017 – 2018 maksu olisi 
23,6 %.  - Vuonna 2019 maksu olisi 24,4 %. - 
Neuvotteluissa sovitaan takaisinkerryttämisestä 
siten, että vuosina 2020 – 2023 maksu mitoi-
tetaan normaalia maksutasoa korkeammalle 
tasolle, jolla käytetty määrä varoja suhteessa 
palkkasummaan kerätään takaisin EMU-pusku-

riin (24,8 %). 
- Vastaaviin maksumuutoksiin pyritään julkisis-
sa eläkejärjestelmissä. YHTEENSÄ 4,2%   
2 Muut työmarkkina-asiat Toimenpiteet 
Työlainsäädäntö

 - Esitykset pakottavasta lainsäädännöstä vede-
tään pois. - Työlainsäädäntömuutokset valmis-
tellaan aidon kolmikantaperiaatteen mukaisesti.

 - Lainsäädäntömuutosten vaikutukset arvi-
oidaan huolellisesti eikä niitä toteuteta, elleivät 
ne johda esitettyjen tavoitteiden toteutumiseen. 
- Määräaikaisille työsuhteille on edelleen oltava 
perusteet. - Rajoitetaan nollatuntisopimusten 
käyttöä.  

Paikallinen sopiminen 
- Paikallisen sopimisen osalta järjestelmän ke-
hittämisellä ei puututa sopimusten yleissitovuu-
teen ja uudistus toteutetaan työehtosopimusten 
paikallisen sopimisen sääntöjä ja mahdollisuuk-
sia kehittämällä.
- Järjestäytymättömien työnantajien paikallisen 
sopimisen mahdollisuuksia lisätään ja samalla 
varmistetaan, että he ovat samojen velvoitteiden 
piirissä kuin järjestäytyneet työnantajat. 
- Parannetaan henkilöstön ja luottamusmiesten 
vaikutusmahdollisuuksia sekä henkilöstön edus-
tajien osallistumista hallintoon.  

Työttömyysturva 
- Hallituksen päättämiä työttömyysturvaleik-
kauksia pienennetään. Säästöt toteutetaan 
lyhentämällä ja porrastamalla työttömyysturvan 
kestoa ja pidentämällä omavastuuaikaa yhdellä 
päivällä. Osaa aktiiviajasta ei jatkossa laskettai-
si enimmäiskestoon. Jatkossa ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa koskevat uudistukset valmis-
tellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.  
- Työttömyysvakuutusrahaston EMU-puskuria 
kasvatetaan ja valtio osallistuu lomautuspäivien 
rahoitukseen 2017 alkaen. TVR:n hallintoa uu-
distetaan uusien maksuosuuksien mukaisesti.  

Muutosturva ja aikuiskoulutustuki

 - Vaikeassa työllisyystilanteessa nopeutetaan 
työttömien työllistymistä lisäämällä palkkatuen 
määrärahoja ja laajentamalla työttömien oma-
ehtoista koulutusta.   - Aikuiskoulutustukea ei 
leikata. - Luovutaan yritysten koulutusvähen-
nyksestä ja muiden yhteisöjen koulutuskorvauk-
sesta.  

Yritysten vastuu
 - Kriisisopimuksen aikana yrityksiltä edellyte-
tään äärimaltillisuutta ylimmän johdon palkitse-
misessa ja osingoissa.
 - Vuoden 2018 palkkaratkaisua tehtäessä avoi-
men sektorin palkanmaksuvaraa tulkitaan myös 
maksettujen osinkojen perusteella. Äärimaltil-
liselle palkkaratkaisulle ei ole edellytyksiä, jos 
yritykset ovat maksaneet ylisuuria osinkoja. - 
Tuottavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyös-
sä liittojen ja henkilöstön kanssa.
 - Harmaan talouden torjuntaa jatketaan

SAK:n Puheenjohtaja Lauri Lyly
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Hämmentyneenä ja huuli 
ymmyrkäisenä joutuu seu-

raamaan maan hallituksen toimia 
sen alkutaipaleella. Lähes kaikki 
hallituksen toimet ovat pelkkää 
leikkaamista. Työmarkkina käy-
tännöt ovat hallitukselle vieraita 
ja siksi se sekoilee työmarkkina 
asioissa. Useimmat sen esityksistä 
on ristiriidassa jopa perustuslain 
kanssa.

tämä kolmen SSS hallitus 
kyykyttää oikein todenteolla 

eläkeläisiä. Vaalien alla luvattiin 
pitää huolta kaikista heikoimmassa 
asemassa olevista kansalaisista, 
mutta mitä vielä. Ensitöikseen 
Sipilän hallitus ryhtyi leikkaamaan 
eläkeläisiltä. Jäädytti eläkeindeksin 
ja poisti eläkeläisten asumistuen. 
Asumistuki koskettaa kaikista 
heikoimmassa asemassa olevia 
eläkeläisten asemaa muutamasta 
kympistä reiluun sataseen ja se on 
todella merkittävä leikkaus vaik-
kapa takuu eläkkeellä kituutteleva 
eläkeläisen toimeentulossa. Moni 
pienellä eläkkeellä elävä joutuu 
päivittäin miettimään ostaako 

tarvitsemansa lääkkeet, vai tinkii-
kö ruuasta. Asumisesta kovinkaan 
moni ei voi tinkiä näillä pohjoisilla 
leveysasteilla.

Eläkeläisten asemaa on jo 
useampaan kertaan heiken-

netty. Puoliväli indeksillä, jossa 
puolet vaikuttaa palkkaindeksi ja 
työeläkeindeksi. Taitettu indeksi 
tuli vuodesta 1996 ja sen vaikutuk-
set täysipainoisesti voimaan 2005. 
Taitettu indeksi tarkoittaa, että 
hintojen vaikutus on 80 prosenttia 
ja palkkojen osuus 20 prosenttia.

taitettu indeksi vaikutti 2000 
luvulla eläkkeisiin niin, että 

eläkkeiden suhteellinen osuus 
palkkoihin verrattuna on laskenut 
merkittävästi ja eläkkeen ostovoi-
ma samalla laskenut. Nyt viimeksi 
tullut muutos on Sipilän Soinin 
hallituksen eläkeindeksin jäädytys.

asia on sillä tavalla erikoinen, 
ettei eläkeläisten asemaa to-

della oikeasti puolusta tässä maassa 
kukaan. Muutamilla eläkeläisjär-
jestöillä on säännöissään mainittu 

Hallitus kyykyttää 
eläkeläisiä.

edunvalvonta, muttei läheskään 
kaikilla järjestöillä. Keskeisillä elä-
kejärjestöillä on ns. yhteistyöelin 
Eetu. Eetun rooli näyttää olevan 
hyvin pitkälle kiinni siitä mitkä 
puolueet ovat hallitusvastuussa, 
esimerkiksi nyt Eetu on täysin 
halvaantunut elin puolustamaan 
eläkeläisten asemaa.

Monille palkkatyössä olevalle 
eläkeasiat ovat varsin vierai-

ta ja että ne ovat jotain kaukaista 
tulevaisuutta, siksi lienee monen 
mielestä yhdentekevältä miten 
tulevaa eläkettä kartutetaan. Nyt 
kuitenkin ns. elinaikakertoimella 
ollaan vaikuttamassa monen ih-
misen tulevaan eläkkeen määrään. 
Elinaikakeroin ihan todellisuudessa 

vaikuttaa tulevaan eläkeikään. Mi-
käli et jaksa työskennellä lasken-
nalliseen eläkeikääsi asti pienentää 
se tulevaa eläkettäsi. Tämän lisäksi 
on jo nyt eläkkeen ikärajaa päätetty 
nostaa kahdella vuodella. Puhumat-
takaan miten elinaikakerroin sitä 
tulevaisuudessa korottaa. Monella 
tulevista eläkeläisistä ns. täysi elä-
kekertymä tuskin täyttyy edes vielä 
seitsenkymppisenä, jos työhistoria 
sattuu olemaan ns. repaleinen

Jorma Muhonen
eläkeläinen
Kirjoittaja on pitkäaikainen 
Metalli 74 sihteeri

työaika ja sen muuttuminen nykyiseen 
muotoonsa, on ollut oma pitkä lukunsa. EK 

haluaa poistaa pekkaset uuden porvarihallituk-
sen avulla. Aseenaan laki kilpailukyvyn paran-
tamisen näkökannasta yksistään. 
Mistä sinä itse olet valmis luopu-
maan nyt? 

Pekkassopimus on sovittu ai-
kanaan osaksi maltillista palk-

karatkaisua. Työaikaa lyhennettiin 
sovitusti ja tingittiin palkasta. Va-
paa-aika katsottiin palkkaa tärkeäm-
mäksi. Jos nyt annettaisiin periksi, 
niin mitä meiltä lähtee seuraavaksi?

teknologiateollisuudessa työ-
ajan joustaminen on Euroopan 

huippua. On työaikapankit ja paikal-
linen sopiminen eri työaikajärjeste-
lyineen olemassa. Lisäksi lomautuk-
set jos tilauksia ei ole. 

tämäkään ei riitä EK:lle. Työn-
antaja vaati meitä uudistumaan, 

ottamalla huomioon vain heidän 
kehitystarpeet. Kaikilleko nollatun-
tisopimukset? Siinä olisikin hienoa 
suunnitella tulevaisuutta kun ei tie-

dä työaikaansa, kun se on 0-40h / vko. Eikä siten 
säännöllisiä tulojaan.

työajan pidentäminen pekkaset poistamalla, 
on sama kuin 6.7 % palkan alennus. Työ-

ajan lisääminen ei ainakaan edesauta jaksamista 
pidempään työelämässä.

Länsieuroopan maihin verrattuna Suomessa 
jää loma-aika alle Eu:n keskitason. Harvoilla 

aloilla enään lauantaita lasketaan lomapäiviksi, 
kuten meillä metallissa. Pisimmät lomat on tun-
netusti virkamiehillä, puhumattakaan arkadian-
mäen kansanedustajista. Siellä ei minkäänlaiset 
talkoot maistu, vaan helppo on muita velvoittaa 
ryhtymään niihin.

Hallituspuolueet on takkinsa moneen ottee-
seen jo kääntäneet. Epätoivoinen poukkoilu 

Ek:n edessä osoittaa sen. Soininkin on syytä har-
rastaa jatkossakin kerrospukeutumista, niin on 
aina uusi ”takki” valmiina. SAK ja metalliliitto 
on tasan yhtä vahva kuin me jäsenet olemme.

 

Tuomo Leinonen luottamusmies 
Valmet Rautpohja

Pitääkö työajan vielä joustaa?
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Tuomo Liukkunen

Yleisimmin on sovittu 
työajoista, palkkamal-

leista, työaikapankeista ja 
monesta muusta. Työnan-
taja puoli puhuu tosiaan 
paikallisen sopimisen 
lisäämisestä ja samalla itse 
irtisanoo tehtyjä sopimuk-
sia.

Itsekin olen ollut sopija 
osapuolena monenlaisis-

sa sopimuksissa. Aikoinaan 
piti päästä kuukausipalkalle 
ja tätä vastustimme aluksi 
kovasti, sitten se osoittautui 
hyväksi. Työnantaja kuiten-
kin päätti sanoa sopimuk-
sen irti ja neuvottelimme 
itsemme taas tuntipalkkai-
siksi. Että näinkin sopimi-
nen pelaa.

Koko ajan puhutaan, 
että paikallista so-

pimista pitäisi lisätä. En 
ymmärrä syytä tähän pu-
heeseen. Jo nyt voi jo miltei 
kaikesta sopia paikallisesti, 
ainakin teknologiateol-
lisuuden tes:sin alaisissa 
työpaikoissa. Lähtökohtana 
on tietenkin paikallinen 
sopimus on parempi kuin 
voimassa oleva työehto-
sopimus. Sopimisen tulee 
sopimista ei pakottamista. 

Aito hyöty tulee olla mo-
lemmille sopija puolille.

Itse pidän paikallisista so-
pimusta hyvänä tapana, 

jos se tulee tarpeeseen ja 
parantaa työoloja. Kuiten-
kin työehtosopimus pitää 
olla perälautana, jonka ali 
ei saa sopia. 

Palkka ratkaisut tulee 
tehdä liitto tasolla. 

Kaikilla työpaikoilla näistä 
ei kuitenkaan neuvotella 
aidosti. Työnantaja yleensä 
sanoo ettei ole palkanmak-
su kykyä. Lisäksi sopija 
osapuolilla tulee yhtä hyvät 
tiedot, jonka pohjalta 
sopia.

Kirjoittaja on 
Metalli 74 taloudenhoi-
taja
Pääluottamusmies

Jo nyt sovitaan 
paikallisesti
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METALLI 74
www.metalli74.fi

JEKYLL & HYDE 
                   -  MUSIKAALI 
12.12.2015 klo 19.00 
Jyväskylän kaupunginteatterin näytökseen on ammattiosasto varannut 100 paikkaa. 
Paikat jaetaan ilmoittatumisjärjestyksessä  
10€/henk. AVEC 
Ilmoittaudu ja maksa: AO:n tilille 

FI89 5290 0240 1210 10 viestiksi Jekyl & Hyde ja oma nimi. 
Ammattiosasto tarjoaa kahvit väliajalla. 
ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 
25.11.2015 sähköpostilla  ammattiosaston taloudenhoitajalle Tuomo Liukkuselle.  
tuomo.liukkunen@komas.fi 
Väliajalla kahvitarjoilu.

ILMOITTAUDU AMMATTIOSASTON 
JÄRJESTÄMÄÄN TEATTERI ILTAAN

Ei hallituksen 
pakkolaeille

Hallituksen kaavailemat 
pakkolaki suunnitelmat 

keräsivät Helsingin Rautatiento-
rille syyskuussa n.30 000 mielen-
osoittajaa, jotka olivat raivois-
saan porvarihallituksen aikeista 
maksattaa laman kustannukset 
pelkästään palkansaajilla, pieni-
tuloisilla kansalaisilla ja eläkeläi-
sillä. 

Kaikkiaan mieltään osoitti 
jäämällä pois työpaikoiltaan 

arviolta 500 000 palkansaajaa. 
Mielenilmauksen järjestivät SAK, 
STTK ja Akava yhdessä.

Sateinen ja myrskyinen sää ei 
pystynyt karkoittamaan vi-

haista ammattiyhdistys väkeä to-

rilta. Keski-Suomesta tilaisuu-
teen lähdettiin n. kymmenellä 
linja-autolla. Metalli 74:stä oli 
väkeä kaksi bussillista. 

Jos hallitus ei peräänny 
perustuslaillista sopimus-

oikeutta loukkaavista pakko-
laeista, saattaa ammattiyhdis-
tysliikkeellä olla edessä vielä 
järeämpien aseiden käyttö. 
Silloin tarvitaan palkansaajien 
yksituumaista toimintaa. 

ammattiosasto kiittää 
jäsenistöään aktiivisesta ja 

ripeästä toiminnasta.


