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Kilpailukykysopimus

Työmarkkina osapuolet saivat kasaan ties monettako kertaa yritetyn yhteis-
kuntasopimuksen. Sopi-muksen, jossa jälleen kerran isänmaamme kilpai-
lukyvystä vastaavat vain suomalaiset palkansaajat. Kansantaloudesta ovat 
rahat lopussa, mutta Suomessa toimivat pörssiyritykset mukaan lukien 

Nor-dea ja Teliasonera, jakavat omistajilleen mahtavat 12 miljardin euron osingot. 
Taitavat olla prosentu-aalisesti Euroopan huippu luokkaa. Näistä ei Suomen valtiol-
le paljon verotuloja heru. Itse pääministeri Sipilä, joka vaatii suomalaisia mukaan 
yhteiskuntasopimukseen, on suojannut omaisuutensa ve-rottajan ulottumattomiin.. 
Tehokkuutta parantavista investoinneista ei ole tietoakaan. Teollisuutem-me pitkälle 
koulutetut johtajat osaavat vain yhden tuottavuutta parantavan prosessin. Ja se on 
työ-miehen (ja naisen) selkänahka.
Sopimuksesta ovat jo irtautuneet AKT, Rakennusliitto, Elintarviketyöläiset ja PAM 
sekä ilmailualan SLSY. Metalli asetti sopimukselle kovat reunaehdot ja joutui ää-
nestämään asiasta halituksensa ko-kouksessa. SAK:n hallitus hyväksyi sopimuksen 
äänestyksen jälkeen tuloksella 14-5 Rakennusliiton äänestäessä tyhjää.
Pääministeri Sipilä vasalleineen osoitti taas loistavaa psykologista tilannetajua ja pe-
lisilmää suoritta-essaan nyrkkitervehdyksen hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa 
he jo etukäteen riemuitsivat yh-teiskuntasopimuksen synnystä. Tuo osui varmasti 
ay-liikkeen sydänhermoon.

Liittofuusio

Voisi sanoa kaikessa hiljaisuudessa, teollisuuden liitot Metalli-, Paperi-, Puu- ja 
Team- liitto ovat kirjoittaneet aiesopimuksen liittojen yhdistymisestä teolli-

suuden jättiliitoksi. Yksimielisyys on vih-doin saavutettu edunvalvonnan vahvista-
misesta myös työntekijä puolella. Työnantajathan ovat tii-vistäneet rivinsä jo ajat 
sitten. Näitä vahvoja kokonaisuuksia kaivattaisi myös edunvalvonnan perus-tasolla, 
eli ammattiosastoissa. Jäsenmäärältään suuressa osastossa olisi mahdollista palka-
tun täysiai-kaisen työntekijän käyttämiseen lisänä edunvalvonnan tehostamisessa. 
Jyvässeudulla on tällä hetkel-lä kahdeksan metallin ammattiosastoa. Kuinka paljon 
niitä lieneekään liittofuusion jälkeen? Mutta taitaa olla tässäkin tapauksessa niin, 
että ennen kurki kuolee kuin suo sulaa.

Liittokokousvaalit

Niin kuin tarkkaavaiset ovat huomanneet, ovat Metallin vaalit käsillä tuota pikaa. 
Nyt on erittäin tärkeää, että joka jamppa käy uur-

nilla, äänestää postitse tai netissä. Varmasti jokaiselle 
löytyy sopiva tapa äänestämiseen. Seuraava liittoko-
kous käsittelee merkittäviä asioita, kuten liittofuusio. 
On sel-vää, että valittavan ehdokkaan täytyy olla 
selvillä myös ”isosta kuvasta”työmarkkinakentässä. 
Aivan lillukanvarsia siellä ei käsitellä. Joka tapauk-
sessa jokainen ääni ratkaisee.
Vaaleissa kysymys ei ole ainoastaan jäsendemokratian 
toteutumisesta. Meitä myöskin seurataan yh-teiskun-
nan ja työnantajajärjestöjen taholta. Jäsenistömme 
äänestysprosentilla on suuri arvo arvioita-essa Liit-
tomme painoarvoa työehtosopimus- ja niin kuin juuri 
nyt käydyissä kilpailukykyneuvotte-luissa. Puheen-
johtaja Riku Aallon sanoin toisaalla tässä lehdessä: 
Näytetään voimaamme!

Puheenjohtaja
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Metallin liittokokousvaalit 2016
AMMATTIOSASTON  YHTEISTYÖN VAALILIITON  

EHDOKKAAT

11. Tarmo Pekonen
             Valmet Rautpohja

8. Tuomo Liukkunen
        Komas

7. Tuomo Leinonen
         Valmet Rautpohja

9. Pentti Mäkinen
        Valmet Rautpohja

10. Jani Närhi
            Moventas

12. Erkki Pelkonen
            Eläkeläinen

13.Janne Rummakkko
          Moventas

5. Eero Kelppe
        Valmet Rautpohja

14. Kimmo Sandelin
            Maintpartner

6. Janne Lampinen
       Valmet Rautpohja

15. Ismo Terho
      Rautpohjan Konepaja
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Porvarihallituksen ruoska niistää pakkolakien 
lisäksi myös työntekijän työttömyysturvasta

Äsäsäs-miesten porvarihallituk-
sen oikeistopuhuri riehuu jo sillä 
voimakkuudella, että väistämättä 
tulee mieleen 30- luku ja Lapuan 
liike. Silloin ei muita mielipiteitä 

sallittu, ja ainoa laki oli Lapuanlaki, siis isäntä 
valta.

Hallitus on päättänyt useiden miljardien sääs-
töistä, jotka kohdistuvat palkansaajiin, lapsi-
perheisiin ja eläkeläisiin. Hallitus leikkaa myös 
koulutuksesta ja tutkimuksesta -siis tulevaisuu-
desta. Ainoat, joita leikkaukset eivät koske ovat 
pääoman omistajat, muut hyväosaiset ja esim. 
metsänomistajat; puun hinta on pyhä Kepulan-
diassa. Lisäksi hallitus on jo päättänyt työnanta-
jien sairausvakuutusmaksun alentamisesta 1.72 
prosenttiyksiköllä, joka vastaa noin 800 miljoo-
nan euron tulonsiirtoa työnantajille vuosittain.

Hallituksen toimia ei voi ymmärtää muuten, 
kuin että se on käynyt EK:n tukemana ideolo-
giseen hyökkäykseen ay-liikettä ja suomalaista 
työmarkkinajärjestelmää kohtaan. Jos tähän 
alistutaan, seuraukset ovat karmeat.

Pelkästään pakkolait toteutuessaan leikkaisi-
vat metallimiehen ansiota keskimäärin n.1800 
eurolla vuodessa työaikamuodosta riippuen. 
Pakkolakipaketissa esitetään lomarahojen 
leikkaamista kolmellakymmenellä prosentilla, 
vuosiloman rajaamista 30 päivään, loppiaisen ja 
helatorstain muuttamista palkattomiksi vapaa-
päiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä ja palka-
tonta ensimmäistä sairauslomapäivää sekä 2-9.
sairauspäivien palkan alentamista 80-prosentti-
seksi.

Työsopimuslakiin on valmisteilla lakiluonnos, 
joka antaisi työnantajalle mahdollisuuden pal-
kata työntekijä kolme kertaa määräaikaiseen 
työsuhteeseen saman vuoden aikana. Myös 
koeaikaa ollaan pidentämässä kuuteen kuu-
kauteen ja takaisinottovelvoitetta lyhennettäi-
siin yhdeksästä jopa neljään kuukauteen.

Niin tässä, kuin monessa muussakin tämän 
hallituksen lainvalmistelussa on erittäin 
suuria ongelmia, johtuneeko yksipuolisesta 
ideologisesta taustasta? Oikeusoppineet tyr-
määvät tämänkin hallituksen esityksen. Työ ja 
sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja 
Lapin yliopistosta ja työoikeuden professori 
Seppo Koskinen Turun yliopistosta näkevät 
lakiluonnoksessa erittäin suuria ongelmia 
(KSML13.2.2016).

Paikallisen sopimisen lisääminen, mutta tie-
tenkin ilman TES- perälautaa on myös halli-
tuksen keinovalikoimassa mukana.

Leikkaamalla ei synnytetä uusia työpaikkoja ja 
talouskasvua. Metallityöläisenkin on pystyttävä 
elämään palkallaan. Porvarihallituksen toimilla 
ostovoima romuttuu, talous sakkaa ja suomesta 
tulee alhaisen osaamisen ja tuottavuuden silppu-
työhön perustuva banaanitasavalta. Työntekijää 
ei puolusta todellisuudessa kuin ay-liike, sdp ja 
vasemmistoliitto. Persujen kaksinaamaisuuden 
on havainnut jo jokainen lukutaitoinen.

Hallitus on jo päättänyt työt-
tömyysturvaheikennyksistä

Päätökset astuvat voimaan 1.1.2017. 
Muodollisesti ne eivät ole osa 
pakkolakipakettia, mutta kuuluvat olennaisena 
osana käytäviin yhteiskuntasopimusnevttelui-
hin. Heikennyksiä ovat:

1. Keston lyhennys 100 päivällä.
 Keston 100 päivän lyhennys enimmil-
lään vaikuttaisi esim. 3000 euron kuu-
kausipalkalla 4534 euron menetyksen 
ansioturvaan

2. Omavastuun pidennys
Omavastuuaika eli karenssi työttömyy-
den alussa pitenisi 5 päivästä 7päivään, 
eli työttömäksi joutuva menettäisi kah-
den päivän päivärahat.

3. Pitkän työuran korotusosan 
poisto
Nyt 20 vuoden työuran jälkeen mak-
setaan ansiopäiväraha korotettuna 90 

päivän ajalta, jos työntekijä irtisanotaan 
ilman omaa syytään. Jatkossa tästä 
luovuttaisiin. Vaikutus 90 päivän ajalta 
3000 euron kuukausipalkalla 1179 eu-
roa.

4. Aktiivikorotuksen leikkaus
          Nykyisin päiväraha maksetaan korotet-

tna työllistymistä edistävien palvelujen 
aikana. 

         Tätä leikattaisiin niin ,että korvauspro-
sentti olisi ennen ns. taitekohtaa 55% 
(nyt 58%) ja sen ylittävältä osalta pal-
kasta 25% (nyt 35%). 

         Vaikutus 3000 euron palkassa n. 65 eur.

Tänä vuonna arvioidaan pörssiyritysten mak-
savan n. 11 miljardin euron osingot omistajil-
leen. Sen sijaan Äänekoskea lukuun ottamatta 
ei merkittäviä investointeja ole näköpiirissä. 
Juuri teknologiaan investoimalla saataisiin niitä 
yksikkötyökustannuksia alennettua. Olisiko siis 
investointeihinkin määrättävä pakkolakeja?

Olen itse ehdokkaana metallin liittokokousvaa-
leissa. Jos minut valitaan kokousedustajaksi, 
tulen ehdottomasti vastustamaan pakkolakien 
hyväksymistä ja paikallisen sopimisen TES pe-
rälaudan hylkäämistä. 

Kyllä aidolle sopimiselle ja ostovoi-
malle. EI pakkolaeille ja palkan alen-
nuksille.
Tarmo Pekonen
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Näytetään voimaamme

Metalliliittolaisilla ja koko Suo-
mellakin on takanaan vaikeat 
seitsemän vuotta ja vähän ylikin. 
Yhdysvaltain finanssikriisistä 

alkanut maailmanlaajuinen lama näytti jo välillä 
hellittävän, mutta eipä mitä, talouden alakulo 
sen kun vain jatkuu. Meillä se näkyy niin, että 
työttömyys pysyy korkeana vientimme vaikeuk-
sien vuoksi.

Tälläkin alueella on nähty paljon irtisanomisia 
ja lomautuksia, mutta onneksi myös valopilkku-
ja alan töissä.
Meillä on samaan aikaan meneillään teollisuu-
den rakennemuutos (erityisesti elektroniikka- ja 
metsäteollisuudessa), Venäjän kaupan ongelmat 
ja vielä yleinen investointilama. Kansainväli-
siin suhdanteisiin emme täällä voi kovin paljon 
vaikuttaa. Mutta voidaan kotimaassakin tehdä 
paljon.

Peruslähtökohta on, ettei teollisuutemme 
toimintaedellytyksiä saa heikentää kotimaisin 
toimin. Tämä on tietysti ihan minimivaatimus 
valtiovallan suuntaan.
Toinen toive tai oikeastaan kyllä vaatimuskin 
päättäjien suuntaan meillä on sellainen, että 
maan hallitus loisi omilla toimillaan uskoa tule-
vaisuuteen, vahvistaisi hyvän osaamisen perus-
taa, loisi vakautta yhteiskuntaan jne. Suomen 
vahvuus kun kuitenkin pitkässä juoksussa on 
hyvä osaaminen, vakaa ja turvallinen yhteis-
kunta sekä ennustettavuus niin politiikassa kuin 
työmarkkinoillakin.

Valitettavasti olemme joutuneet pettymään 
maan hallitukseen näissä asioissa.
Maan hallitus on omilla toimillaan päinvastoin 

lietsonut epäsopua, se on sekaantunut vahingol-
lisesti työmarkkinaosapuolten asioihin, se on 
asettunut yksipuolisesti työnantajien lumiaurak-
si.

Ammattiyhdistysliike ei asetu poliittiseksi 
oppositioksi. Sitä varten meillä on demokraat-
tinen puoluelaitos. Mutta ammattiyhdistysliike 
puolustaa jäseniään. Se puolustaa myös työt-
tömiä ja muita yhteiskunnan heikompiosaisia, 
vaikka muuta väitetään. Katsotaan vaikka kahta 
viimeisintä sopimustamme. En usko, että me-
kään olisimme näitä ratkaisuja hyväksyneet, jos 
ne eivät olisi pitäneet sisällään muun muassa 
työttömien aseman parannuksia.

Ay-liikkeen, ammattiliittojen, ammattiosastojen 
tai yksittäisten jäsenten rooli ja asema ei oike-
astaan ole muuttunut mihinkään vuosien saa-
tossa. Me pelaamme samaa joukkuepeliä kuin 
sata vuotta sitten ja aiemminkin. Tyylissä ja 

taktiikassa tapahtuu hienosäätöä, mutta perus-
ajatus on sama: jäsenten etu laajasti ajatellen on 
johtotähtemme.

Metalliliitto on siitä 
demokraattinen toimi-
ja, että jokainen jäsen 
pääsee vaikuttamaan 
liiton toimintaan samal-
la painoarvolla. Tämä 
tapahtuu pian käytävissä 
liittovaaleissa. On hyvä 
muistaa, että jokaisen 
ääni ratkaisee.

Mutta on vaaleilla 
toinenkin, hyvin merkit-
tävä kulma. Sillä mitä 
aktiivisemmin Metallin 
kenttä osallistuu näihin 
vaaleihin, sitä parem-
min liiton ääni kuuluu. 

Meitä näet tarkkaillaan. Työnantajat ja muutkin 
toimijat, maan hallitus mukaan lukien, arvioivat 
liiton painoarvoa myös sillä perusteella, kuinka 
kiinnostuneita ja sitoutuneita jäsenemme ovat.

Jäsenet saavat valita runsaasta joukosta hyviä 
joukkuepelaajia oman suosikkinsa. Valitaan 
hyvät kentälliset ajamaan asiaamme taas seu-
raaviksi vuosiksi!

Riku Aalto
Puheenjohtaja, Metalliliitto

AMMATTIOSASTO HANKKI KYMMENEN KANNETTAVAA TIE-
TOKONETTA KOULUTUS KÄYTTTÖÖN

Ammattiosasto hankki toimikunnan 
päätöksen mukaisesti kannettavia tieto-
koneita jäsenistön ja luottamusmiesten 

koulutusta silmälläpitäen. Koneita on kymme-
nen kappaletta ja ne ovat helposti esille saata-
vissa kätevästä säilytyskaapista.

Ammattiosastolla on vuokraus sopimus Työ-
väen sivistysliiton kanssa koneiden ja tilojen 
vuokraamisesta myös TSL:n kurssitus käyttöön. 
Kurssit ovat tosin lähteneet melko nihkeästi 
käyntiin.

Osaston läppärit saivat tulikasteensa Keurusse-
lällä järjestetyssä Metallin Jyvässeudun seutu-
ryhmän viestintäkurssilla.

Osaston saamien yhteydenottojen tiimoilta 
ATK koulutukselle näyttää olevan jäsenis-
tössämme selvää tarvetta. Kursseja voidaan 
järjestää esim. viikonloppuisin siten, että am-
mattiosasto tilaa opettajan Murikasta ja kerätään 
halukkaista kymmenen hengen ryhmiä esim. 
erilaisten ohjelmien käytön opetteluun. 
Kaikki kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
esim.. puheenjohtajaan.

Tarmo Pekonen sähköposti tarmo.pekonen(at)
pp1.inet.fi. P. 045 633 4392
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Tutkiessani vanhoja tekstejäni edellisiltä metallin vaalien ajalta, 
huomasin, että samat asiat ovat agendalla. Työnantajan vaati-
mukset ovat samat. Palkkoja on alennettava, investoinnit ovat 
jäissä, yleissitovuus on purettava, paikallista sopimista on lisät-

tävä (tarkoittaa nyt palkan alennusta). 

Onhan sinne työnantajan listaan tullut vähän uuttakin. Työajan pidennys, 
arkipyhien palkattomuus, sairausloman karenssi, työttömyyspäivärahan 
leikkaus, koeajan jatkaminen, sekä pätkätöiden lisääminen. Oh hoh, on 
siinä aikamoinen sekasotku. Kaikki ovat työntekijälle heikennyksiä. 
Noilla ehdotuksilla metallityöläinen menettää noin 900€ -1500€ vuodes-
sa, riippuen ansiotasosta. Ei taida olla yhtään työhyvinvointiin tarttuvaa 
esitystä. Niitä on sitten laitettava työntekijäpuolen esityksiin. 

Miten tämä on mahdollista, kun työnantajille on annettu aivan tolkutto-
masti helpotuksia usean vuoden ajan. Yhteisöveron alennus piti pelastaa 
Suomen viennin, vaan se menikin osingon jakoon. Tälle keväälle pova-
taan liki 12 miljardin euron jakoa osinkoina, mutta ei voida investoida, 
kun työntekijä on niin kallis. Aggressiivinen veropolitiikka lue ”veron-
kierto” on hyväksytty maan tavaksi pikkuhiljaa, eikä siihen tosissaan olla 
edes puuttumassa.  

Porvarihallitus on nyt aivan EK.n juoksutettavissa. ”Kilpailukyky 
loikka” saa koomisia piirteitä. Samaa mantraa kun uskotellaan tarpeeksi 
kauan, niin se alkaa näyttää totuudelta. Mutta kun se ei ole sitä. 

Yhteiskuntasopimusta koetetaan vielä kerran saada aikaiseksi. Sitä ei 
vaan missään nimessä saa sälyttää vain työntekijöiden harteille. Sanelu 
kuuluu sadan vuoden takaiseen historiaan. Metallin vaalit lähestyvät, kan-
nattaa käydä äänestämässä, koska joukkovoima työväestön puolelta takaa 

edes jotenkin neuvottelu mahdollisuuden sanelupolitiikan sijaan. 

Lopuksi vastaan otsikon kysymykseen: Maailma on muuttunut työnteki-
jän näkökulmasta erittäin paljon huonompaan suuntaan. Oikeistopolitiik-
ka heikentää työläisen asemaa jyrkästi. Maailman varallisuuden omistaa 
entistä pienempi osa ihmisistä, lopuille jää rippeet. Väitetään että, muuta-
man rikastuminen tuo hyvinvointia myös köyhemmälle väelle. Se ei vaan 
pidä paikkaansa, koska ahneus vie voiton tuosta ajatuksesta.  

Olavi E. Kokkonen
Kirjoittaja on ammattiosaston pitkäaikainen sihteeri.

Onko maailma muuttunut?

Hei ! Olen jo kauan seurannut nuorten 
pääsemistä työelämään koulutuksen 
jälkeen. Yksi syy töihin pääsemiseen 

on puuttuva työkokemus. Harvalla nuorella on 
kokemusta työelämästä, johon vaikuttaa byro-
kratia, säädökset, tutkinnot, koulutus, kouluto-
distus ja työkokemus.
SAK-puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo, että 
tulevaisuudessa hallitus haluaa tehdä nuorten 
työsuhteista määräaikaisia sopimuksia.
Tällä hetkellä alle 25- vuotiaita naisia on 50% 

määräaikaisilla sopimuksilla ja miehiä 40%. 
Hallituksen pakkolait näkyy myös koeajassa, 
jonka hallitus haluaa nostaa 4 kk:sta 6 kk:een. 
Myös taantuma ja metallissa alan heikko brän-
di vaikuttaa nuorten työllistymiseen.
Moni nuori pitää metallialaa raskaana ja van-
hanaikaisena. Yhteistyötä yrityksen ja oppilai-
toksen välillä enemmän. Yritysten tuotava
enemmän julki mitä esim. kone ja metallialalla 
tapahtuu nyt ja jatkossa. Tilanne on nyt niin, 

että eläkkeelle jääviä tulee yrityksistä yhä 
enemmän ja uutta työvoimaa tarvitaan. Itse 
olen sitä mieltä, että viimeistään 63-vuotiaana 
eläkkeelle ja nuoria töihin !

Jari Pöysti

Nuorten työllistyminen

Tradekan jäsen
Äänestä ammattiosaston puheenjohtaja edustajistoon.

Tarmo Pekonen
     Koneasentajamestari 
     Valmet Rautpohja

   Tradekan edustajiston vaalit 
   1.3 - 22.3.2016
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Historiallinen ehdotus kilpai-
lukykysopimuksesta on tätä 
kirjoitettaessa järjestöjen 
arvioitavana. Palkansaaja-

keskusjärjestöt olivat tyytyväisiä siihen, 
että neuvottelutulos saatiin aikaan, 
mutta samanaikaisesti tunnustettiin, 
ettei tulos palkansaajille mitään juhlaa 
ole. Kaikista keskusjärjestöistä muistu-
tettiin, että työntekijät ottavat kannet-
tavakseen ison taakan. Oli hyvä, että 
myös pääministeri tunnusti eduskunnan 
kyselytunnilla palkansaajien tekevän 
tässä poikkeuksellisen vastaantulon 
maan talouden ja työllisyyden puolesta. 
Kiitokset olivat paikallaan.

Kilpailukykysopimuksen taustalla 
on jo pidempään maatamme vaivannut 
kitulias kasvu, investointien puute, 
paheneva työttömyys ja velkaantumi-
nen. Kaikkeen tähän ovat vaikuttaneet 
maailman ja Euroopan talous, Suo-
men muita heikompi viennin tilanne 
ja rakennemuutokset erityisesti teollisuudessa. 
Havahduttava tieto on esimerkiksi se, ettei 
teollisuustuotantomme ole pudonnut näin paljon 
edes toisen maailmansodan aikana. Vuodesta 
2008 on tultu alas jo 19 prosenttia. Maailmalla 
kysellään jo, onko Suomi Euroopan sairas mies. 
Tilanne on vaikea ja siksi nyt saavutettu neuvot-
telutulos on arvokas maamme talouden, työlli-
syyden ja tulevaisuuden kannalta.

 Neuvottelutulos on pakkolakeja ja hallituksen 
kaavailemia leikkauksia parempi vaihtoehto. 
Helppo se ei silti ole. Työntekijät ja erityisesti 
julkisella sektorilla työskentelevät ottavat kan-

taakseen ison vastuun. Ostovoiman heikennys ja 
työajan pidentäminen iskevät usein jo valmiiksi 
lujilla oleviin ihmisiin. Varsinkin kun hallitus 
rokottaa jo toteutetuilla toimilla kuten asiakas-
maksujen ja päivähoitomaksujen korotuksilla 
samoja kansalaisia. Jotta tavalliset palkansaajat 
voivat kokea tilanteen oikeudenmukaiseksi on 
yritysten omistajilta, johtajilta ja maan halli-
tukseltakin edellytettävä nöyryyttä. Nyt ei ole 
ylisuurten palkkioiden, bonusten ja osinkojen 
aika. Nyt pitää löytyä selkärankaa työllistämi-
seen, työntekijöiden kuunteluun ja ihmisten 
oikeudenmukaiseen kohteluun.

 Joitakin kokoomusedustajia kuunnellessa 

on tullut mieleen, ettei tämä mennyt 
kuten piti. Alkuperäinen suunnitelma 
olikin varmasti toinen. Hallitus meni 
epäviisaasti EK:n talutusnuoraan ja 
aikoi Esko Ahon jalanjäljillä laittaa 
palkansaajia polvilleen. Kuviteltiin, 
että kunhan vain riittävästi käske-
tään ja uhkaillaan, niin kylläpä alkaa 
tapahtua. Hymyt hyytyivät, kun kävi 
ilmi, etteivät pakkolait menekään noin 
vain läpi ja kaiken lisäksi tehdään 
historiallinen möhläys, jos sössitään 
vuosikymmenten sopimisen kulttuuri. 
Toivottavasti tästä Etelärannassa ja 
hallituspuolueiden toimistoilla opittiin 
jotain. Ihmisten kyykyttämisen aikaan 
ei voida palata, vaikka kuinka mieli 
tekisi.

 Neuvottelutulos osoittaa, että työ-
markkinajärjestöiltä löytyy kykyä 
ja halua neuvotella ja sopia. Vaikka 
tuloksessa on paljon erilaisia kipukoh-
tia, se antaa kuitenkin mahdollisuu-

den vakauteen vaikeassa tilanteessa. Jos vain 
hallitus olisi jo vuosi sitten ymmärtänyt antaa 
uhkailun sijasta järjestöille oikean neuvottelu-
mahdollisuuden, olisimme päässeet asioissa jo 
aikaisemmin eteenpäin. Ehkä nyt on ilmassa 
pientä uskoa, ettei kaikkea luottamusta ole 
vielä hukattu. Ylimielisyyteen, tuuletuksiin eikä 
nyrkkitervehdyksiin silti ole kenelläkään varaa.

  Susanna Huovinen
  kansanedustaja (sd.), Jyväskylä

Sopiminen vei voiton sanelusta ja uhkailusta
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Rusinat pullasta –
ajattelu vie hakoteille

Suomalaista työmarkkinakeskustelua 
tuntuu vaivaavan rankka tarkoitusha-
kuisuus. Omien käsitysten ja väitteiden 
taakse haetaan mieluusti ”tosiasioita” 

hyvin valikoivalla otteella. Tällöin mustankin 
saa helposti näyttämään valkoiselta.
Tästä löytyy hyviä esimerkkejä erityisesti 
viimeisen vuoden ajalta, miksei pitemmältäkin. 
Varsinkin poliittisesta oikeistosta viitataan usein 
ja mielellään Ruotsin ja Saksan malleihin. Näis-
sä maissa on kuulemma kaikki tehty oikein ja 
hyvin. Niin että ei muuta kuin ottamaan mallia!

On totta, että sekä Ruotsissa että Saksassa on 
tehty isoja muutoksia ja uudistuksia työmark-
kinoilla. Asiantuntijoiden arviot näiden uudis-
tusten merkityksestä ja siunauksellisuudesta 
kuitenkin vaihtelevat kovasti niin kyseisissä 
maissa kuin täällä Suomessakin.
Metalliliitto teetti jo pari vuotta sitten yhdessä 

Ammattiliitto Pron 
kanssa selvityksen 
Saksassa tehdyistä 
uudistuksista. Ennen 
kaikkea selvitimme, 
mitä kyseiset uudis-
tukset ovat vaikutta-
neet työntekijöiden 
elämään.

Otetaan nyt esimer-
kiksi vaikka Saksassa 
toteutettu Minijob. 

Se antoi kyllä työtä monille ihmisille – mini-
hintaan. Siitä maksettiin niin huonoa palkkaa, 
että se ei riittänyt elämiseen, vaikka olisi tehnyt 
kahtakin eri työtä. Virhe on sittemmin tun-
nustettu, mikä johti yleiseen minimipalkkaan. 
Tätäkö Suomessakin halutaan?
Saksan ja Ruotsin uudistuksissa on paljon hy-
vää, vaikka Ruotsin ja Suomen talouskehityk-
sen erilaisuutta ei voikaan uudistuksilla kovin 
pitkälle selittää (esimerkiksi Jaakko Kiander, 
Talous ja Yhteiskunta-lehti 8.1.2016).

Kyllä suomalaisillekin työntekijöille kelpaisivat 
”valitut” palat uudistuksista ja käytännöistä. 
Etenkin ne, jotka työnantajat ja heitä myötäile-
vät kommentoijat aina unohtavat kertoa.
Saksan sopimuskulttuuriin kuuluu, että asioista 
sovitaan yritysneuvostoissa. Jo viiden työnteki-
jän työpaikoilla on oltava tällainen neuvosto. Ja 

yritysneuvostossa nimenomaan sovitaan mah-
dollisista joustoista. Vähemmän kuulee suoma-
laisjohtajien puhuvan siitä, että näiden joustojen 
toinen puoli on usein täydellinen irtisanomis-
suoja kaikille työntekijöille tietyksi ajaksi.

Jostain syystä malli ei tunnu täällä kelpaavan. 
Ehkä ei siksikään, että jos työntekijöistä ei löy-
dy edustajaa yritysneuvostoon, sellainen tulee 
Saksassa alan ammattiliitosta.
Ruotsissa on työntekijöiden myötämääräämisoi-
keus. Sekin on täällä kauhistus.
Suomessa löytyy varmasti uudistamisen tarvet-
ta työmarkkinoilla. Tilanne ei kuitenkaan ole 
läheskään niin synkkä kuin tarkoituksellisesti 
annetaan ymmärtää. Metallialalla on mahdolli-
suus sopia asioista hyvin joustavasti ja niin on 
myös tehty monissa yrityksissä.

Yhteistyötä ei kehitetä perusteettomilla väit-
teillä ja puolitotuuksilla. Voimme ottaa oppia 
muualta, mutta emme voi siirtää tänne mitään 
mallia sellaisenaan. Pystymme vaikuttamaan 
täällä melko vähän maailman suhdanteisiin, jot-
ka määräävät vientimme määrän. Mutta voim-
me yhdessä rakentaa suomalaista mallia, joka 
kyllä pystyy vastaamaan kovan kansainvälisen 
kilpailun haaasteisiin – niin kuin se on pystynyt 
aiemminkin.

Jyrki Virtanen
Metalliliiton edunvalvontapäällikkö

Jyvässeudun seuturyhmä harjoitteli 
viestintätaitoja Keurusselällä

Viime itsenäisyyspäivän aikoihin Metallin 
Jyvässeudun seuturyhmän järjestämälle 
viestintäkurssille osallistui toistakym-

mentä seuturyhmän jäsentä, pääosin Metalli 
seiskaneljästä.

Metallin Jyvässeudun seuturyhmään kuuluu 
kahdeksan metallin ammattiosastoa Jyväsky-
län ympäristöstä. Seuturyhmän jäsenmäärä on 
Vaasa-Keski-Suomen toiminta-alueen toiseksi 
suurin, n.4000 jäsentä. Puheenjohtajana toimii 
Tarmo Pekonen, sihteerinä Mervi Hokkanen 
Tikkakosken ao. 34:stä ja talouden hoitajana 
Tuomo Liukkunen seiskaneljästä.

Kurssin opettajana toimi Metallityöväen Mu-
rikka-opiston viestintäaineiden opettaja Marjo 
Nurmi. Paikkana jälleen ovensa avannut Hotelli 
Keurusselkä tarjosi hyvät puitteet kurssin järjes-
tämiselle.

Kurssilla käsiteltiin lehti- ja yleisönosasto 
kirjoittamista sekä puheen kirjoittamista ja 
varsinaista puheen pitämistä Keurusselkä-salin 
puhujapöntöstä. Tutussa porukassa puheet luon-

nistuivat melko mukavasti ja viimeinenkin 
puhuja saatiin pönttöön pienen tuumaustau-
on jälkeen.

Ryhmän jäsenet olivat järjestelyihin erit-
täin tyytyväisiä. Opetuksen Marjo hoiti tun-
nettuun ammattimaiseen tyyliinsä ja jokai-
selle jäi kurssista jotain uutta sulateltavaa, 
kun bussi sunnuntaina suuntasi takaisin 
kohti Jyväskylää.

Marjo Nurmi aloittelemassa viestintä koulutus-
ta. Ammattiosaston kalusto kymmenen kannet-
tavaa koe käytössä Keuruulla.

Pekka ”sutki” Suuronen saa lähiopetusta vies-
tinnästä.
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Metalli duunarin mietteitä

Tämän 
nykyisen 
hallituk-

sen taival ollut 
erikoinen. Minä 
en muista täl-
läistä hallitusta, 
jossa ministerit 
ovat joutuneet 
niin usein selitte-

lemään lausuntojaan.
Ei ihme, että hallituspuolueiden kannatus mieli-
pidemittauksissa on laskussa.
Viime aikoina ollut julkisuudessa esillä suomen 
päättäjien into myydä kansallisomaisuutta ulko-
maille. Näin tavallisen kansalaisen näkökulmas-
ta tämä tuntuu aivan tolkuttomalta toiminnalta.
Kysymyksessä taitaakin olla ideologiset päätök-
set? Ilmeisesti kyseessä on halu näyttää sijoitta-
jille, että suomi on vapaa markkinatalousmaa.
Vai kenties ohjeet tulevat luottoluokitus instans-

seilta Moody`s ja kumppanit. Ehkä EU sanelee, 
miten pitää menetellä, että ollaan mallioppilaita.
Markkinataloushan toimii lainarahalla.
Ote kirjasta mistä raha oikeasti tulee? Kirjoitta-
nut Ville Iivarinen.
”Raha on elektronisia merkintöjä pankkien 
tietojärjestelmissä, kyseessä on kirjanpitojärjes-
telmä, joka perustuu luottamukseen ja uskoon. 
Raha on pankkien asiakkaiden uskoa siihen, 
että pankki maksaa talletukset ja pankin uskoa 
siihen, että asiakas maksaa velkansa. Raha pyö-
rittää maailmaa tämän uskomuksen varassa.”

Yhdessä TV ohjelmassa niin sanottu bisnesen-
keli väitti, että suurin osa ihmisistä kannattaa 
tätä nykyistä taloussysteemiä. Minä kyllä uskal-
lan epäillä tätä.

Päättäjien tekemät verolait mahdollistavat 
nykyään niin sanotun verosuunnittelun. Eli 
kun jollakin on varallisuutta tarpeeksi, niin hän 

voi laillisesti ”kiertää veroja” verosuunnittelun 
avulla.
7/2-16 YLE TEKSTI TV : ”Hallitus puuttuu 
verokikkailuun”.
Pääministeri Juha Sipilä vaatii, että veropohjaa 
tiivistetään rajoittamalla korkojen vähentämistä 
yritysverotuksessa.
Saas nähdä jääkö tämäkin vaan sanahelinäksi, 
vai eteneekö asia eduskunnassa. Ilolla terveh-
din, jos vaatimus todeksi muuttuu.

Vielä lopuksi lainaus 1800 luvun talousteoreeti-
kolta Frederic Bastiatilta.
”Kun jokin ryhmä yhteiskunnassa ottaa elämän-
tavakseen rosvoamisen. Se luo ennen pitkää 
oikeusjärjestelmän, joka oikeuttaa rosvoamisen 
ja moraalikoodiston joka ihannoi sitä”.

Jarmo Nissi

Nyt on viimeistään syytä herätä vaikut-
tamaan, kun metallin vaalit lähestyvät. 
Uuden hallituksen kaavailemat pakko-

lait uhkaavat metalliduunareiden saavutettuja 
etuja pahemman kerran. Työttömyysturvan 
heikennys on jo toteutettu, mitä muuta on vielä 
tulossa. Nyt tarvitaan vastavoimia. Metalliliitto 
ei hyväksy pakkolakipakotteita, jota hallitus 
ajaa EK;n juoksupoikana.
 Metallin liittokokousvaalit ovat ke-
vään aikana, alkaen ennakkoäänestyksellä 
maaliskuussa. Siinä valitaan edustajat tule-
vaksi 4-vuotiskaudeksi eteenpäin. Itse lähdin 
mukaan vaikuttamaan, koska minulle ei enää 
kelpaa nollaratkaisut. Aika on ajanut ohi ajan, 

jossa metalliduunari on aina ollut sijaiskärsijän 
roolissa. Muut alat ovat saaneet kuntasektoreita 
myöten paremmat korotukset, vientiteollisuu-
den jäädessä nuolemaan näppejään. Kannatan 
aktiivisempaa ja ennakoivampaa asennetta tule-
viin päätöksiin. Olemmeko tyytyneet pelkästään 
tulipalojen sammuttamiseen EK:ta vastaan, 
kuin että saavutettaisiin jotakin joka kasvattaisi 
luottamustamme liittoamme kohtaan. Rohkeam-
pi ote jatkossa, muuten ostovoimamme katoaa. 
Suurissa yrityksissä optiot ovat edelleenkin 
ruhtinaalliset. Niistä ei ilmaiseksi tarjota siivua 
duunareille. 
 Varmista ja vaikuta äänestämällä, sillä 
Keski-Suomen ääni pitää kuulua edelleenkin 

metalliliitossa. EK seuraa myös äänestyskäyt-
täytymistämme. Aktiivisuuden ollessa suurta, 
he punnitsevat meidän vastavoima kykyä uudel-
leen. Sanelupolitiikalle ja pelkälle paikalliselle 
sopimiselle ilman perälautaa ei ole sijaa toimin-
nassamme.

Tuomo Leinonen

ENNAKOITKO EDUNVALVONTASI ?

Mikä kuva?
Ammattiosastomme jäsen Jouko Laitinen 
Komasilta tunnisti kuvan. 
Kuvassa oleva ase on ns. norsupyssy eli  
20mm PST- kivääri, jota Tourulan tehdas 
valmisti sota-aikana. Jouko muistelee, että 
kuva on Tourulan tehtaan 50-vuotis juhlista.

Kuvassa vasemmalla Tourulan pääluottamusmies 1949-1951 
Yrjö Nyyssönen. Keskellä takana Timo Laitinen Tourulan 
pääluottamus vuosina 1973-1980. Etualalla Valmetin pääjoh-
taja Olavi J Mattila. Kuva ilmeisesti vuodelta 1976.

Jouko Laitinen

Mikä kuva?
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Pääministeri Sipilä esitteli ”yhteiskuntasopimustaan”, jonka mu-
kaan työaikaa olisi pitänyt pidentää 100 tunnilla. Samalla palk-
kataso olisi laskenut. Työajan pidennys ei tuo yhtään työpaikkaa 

lisää, päinvastoin se tuo työttömyyttä lisää.
Työmotivaatio laskee kun työmäärä kasvaa ja vapaa-aika vähenee. Hal-
lituksen olisi toteutettava investointi myönteistä politiikka ja tätä kautta 
tuotanto lähtisi nousuun. Nyt on tehty firmoille lainan saanti mahdolli-
suudet niin vaikeaksi, ettei he pysty investoimaan ja tätä kautta luo-
maan työpaikkoja. 
Vientiteollisuuden osuus viennistä on yli 60 %. Vientiteollisuudessa 
palkkakulut muodostavat 8 % kuluista tästä Sipilän 5% pudotus tekee 
0,7%. Eli tällä ei kilpailukykyä nosteta. Jollei yritykset toteuta tuotan-
nonkehitykseen liittyvää toimintatapaa kilpailukyky ei nouse. Ulkopuo-
lelta tulevat neuvot ja määräykset eivät tässä auta.
Kyseessä on suora tulonsiirto omistajille, joka toteutetaan vielä tavalla 
joka lisää ainakin ensimmäisten vuosien aikana työttömyyttä, on käy-
tännössä täysin vastuutonta toimintaa kansantalouden näkökulmasta. 
Jos teollisuutemme palkkoja verrataan keskeisiin kilpailijamaihimme 
kuten Ruotsi ja Saksa mitä EK on käyttänyt, on Suomen teollisuuden 
palkkataso jo nyt niitä matalampi ennen kuluvan vuoden työehtosopi-
musratkaisuja kaikissa näissä maissa. Myös työaika kyseisissä maissa 
on lyhyempi.
Tuomo Liukkunen
Pääluottamusmies Komas Oy:ltä

Kilpailukykyä työaikaa pidentämällä?

Komasilla vieraili Raimo Rajanen, Juhani Harju, Kari Kuusijoki, 
Markku Tuikkanen ja Reijo Laitinen

Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto 74  

Riku Ahonen 
Koneenasentaja 

Jyskä 

36 
Antti-Heikki 
Halmesmäki 

Asentaja 
Jyväskylä 

37 
Olavi E. Kokkonen 

Eläkeläinen 
Jyväskylä 

39 

Erkki Mikkilä 
Eläkeläinen 
Jyväskylä 

44 
Jorma Muhonen 

Eläkeläinen 
Jyväskylä 

45 
Jarmo Nissi 
Koneistaja 
Jyväskylä 

47 

Jari Tervasmäki 
Telakunnostaja 

Jyväskylä 

51 
Janne 

Veikkolainen 
Käsikaavaaja 

Jyväskylä 

53 
Tauno Yksjärvi 

Eläkeläinen 
Puuppola 

54 

Vaikuttajat on vaihtoehto 
 
Haluatko ajatella itse ja sanoa mitä haluat? 
Metallin Vaikuttajissa saat, ja sinun sanasi 
viedään eteenpäin aina liittokokoukseen 
asti. Me ajamme edunvalvontaa jäsenten 
ehdoilla ja jokaisen vapautta vaikuttaa. 
 
Me esitämme vaihtoehtoja, jotka tuottavat 
paremman lopputuloksen. Metallin 
Vaikuttajat on sinun äänesi liitossa. 
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Hallituksen vauhti 
on aiheuttanut 
tavalliselle kan-

salaiselle ongelmia py-
syä päätöksien perässä. 
On syntynyt päätöksien 
ja päätösten perumisien 
hullunmylly. Se taas 
on aiheuttanut luotta-
muksen haihtumisen 
taivaantuuliin.

Toinen vaikeus on siinä että ns. pakkolakien to-
dellisista vaikutuksista ei vielä kansalaisilla ole 
mitään tietoa, paitsi että ei hyvältä näytä. Ei ole 
hyvä asia, että väki ajetaan barrikadeille moisen 
politiikan seurauksena. Hallituksen asenteet ovat 
hyvin ylimieliset opposition esitykseen nähden. 

Tällainen asennoituminen ei ole kenellekään 
hyödyksi. Lisäksi hallitus aiheuttaa toiminnal-
laan turvattomuutta kansalaisten keskuudessa.

Onko vastakkain asettelun aika ohi? Tällainen 
slougan oli vielä jonkin aikaa sitten muodissa. 
Viimeaikaiset tapahtumat kyllä kertovat aivan 
jotain muuta.

Pertti Salo

Kirjoittaja on ammattiosaston veteraanijaoston 
puheenjohtaja

Työntekijä päivänpolitiikan pyörteissä

Valmetin metallityöväen ammat-
tiosasto ry 74:n veteraanijaosto 
kehottaa nuoria äänestämään liitto-

kokousvaaleissa.

Liittokokous linjaa metalliliiton toiminnan 
tuleviksi vuosiksi. On erittäin tärkeää, että 
kaikki metallin jäsenet äänestävät vaaleis-
sa.

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAI-
KUTTAA!
Veteraanijaosto

Veteraanien vetoomus

LAPSENA OPETETTIIN; JOS ANTAA PAHALLE PIKKUSORMEN
SE VIE KOKO KÄDEN

Nyt on aika pitää sormet visusti tallessa. Vaalien tärkeys koros-
tuu erityisesti nyt. Nykyisen hallituksen ja EK:n tavoitteena on 
murentaa AY -liike mm. pakkolakien avulla. Nämä hallituksen 

tavoitteet ovat vasta alkua. Eläkeläisetkin tulevat olemaan hallituksen 
hampaissa tavalla tai toisella.

Metallin vahvuus ja voima on ollut aina meidän jäsenistössämme. Nämä 
vaalit ovat yksi näytön paikka. Eläkeläiset äänestävät aina aktiivisesti, 
nuoret sitävastoin eivät. Herätkää nuoret, “sillä vain joulupukki jakaa lah-
joja”.

Ek:n taktiikka on; Hajoita ja hallitse. Yhdessä olemme vahvoja, “parves-

ta eksynyt lintu on helppo saalis haukalle”.

Eräs puoluetoveri loikkasi perussuomalaisiin. Hän taisi päästä eduskun-
taan taitetulla indeksillä. Neljä vuotta suuta soitettuaan hän luovutti, vai 
pelkäsikö joutuvansa vastuuseen? Nyt kun perussuomalaiset ovat hal-
lituksessa, entinen toveri on ihmeellisesti hiljentynyt. Miksi sitä paljon 
parjattua leikattua indeksiä ei nyt poisteta?

Yksi monien joukosta

Erkki Pelkonen

Röllin teesit
Eläkeläisiä on kiusattu taitetulla indeksillä 20 vuotta. Nyt 

kepitetään työssäkäyviä pakkolaeilla. 

Työaika pitenee. Metallin valtuusto on ratkaisijan asemassa. 
Toivon jäsenäänestystä.

Eläkeläisten jäsenoikeus on liittofuusiossa on säilytettävä. 

Luottamusmiehet jokaiselle työpaikalle.

Talousoppia luottamusmiehille on lisättävä.

Erkki Mikkilä
Liittokokousvaali ehdokas
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AJATUKSIA JA AIVOPIERUJA

Liitto on van-
hanaikainen, 
jäykkä, jar-
ruttaja, ei ole 

jäsenen asialla, 
estää työllisyyttä 
ja tuhoaa suomen 
vientiteollisuuden, 
lisäksi se ajaa vain 
omaa ja omiensa 
etua. Tätä saa lu-
ottamustehtävässä 
kuulla, jos ei 
päivittäin, niin 
viikoittain. Sitä 
saa kuulla myös 

liittoon kuulumattomien suusta. Yleensä niistä 
positiivisista asioista ei kuule mitään.

Onko liittoon kuulumattomalla oikeutta ar-
vostella, jos hän ei maksa liiton tarjoamista 
eduista ja palveluista sekä saa kaiken hyvän 
automaattisesti. Entä maksavalla jäsenellä, 
joka ei liiton ohjeita noudata ja tekee niinkuin 
omalle edulle on parasta, oikeutta arvostella tai 
järkeä kuulua edes liittoon jos siihen ei sen ver-
taa luota, millä tavalla liitto voi tällaista jäsentä 
palvella?

Ennen vanhaan liittoon kuuluminen oli it-
sestään selvyys. Työntekijät tiesivät että vain 
ja ainoastaan järjestäytymällä voitiin työoloja 
ja ehtoja parantaa, siinä sivussa tuli varmasti 
myös niitä etujakin, mitä nykyään niin moni 
ihmettelee. Ne edut eivät ole kuitenkaan tulleet 
ihan ilmaiseksi. Niiden eteen on toiset tehneet 
paljon töitä, niinkuin nykypäivänäkin tekee. 
Jokainen etu, joka on tullut, on korvausta jos-
takin, mitään ei ole tullut tai tule ilmaiseksi. 
Ennen vanhaan tiedettiin myös kenen joukoissa 

seisoo. Jos käsky kävi, toteltiin.

Työläisten ajatukset jakautuvat kahteen leiriin, 
niihin jotka haluavat meille suuret palkankoro-
tukset ja etuja lisää, sekä niihin jotka syyttävät 
työehtosopimusten aiheuttavan työttömyyttä 
ja heikentävän työmarkkinoiden joustavuutta 
huonona aikana. Jokaisen varmasti kannattaisi 
miettiä, mitä ammattiliitot ovat tehneet näinä 
huonoina vuosina. Omalta osaltaan he ovat 
kantaneet kortensa kekoon niin mitäänsano-
mattomien palkankorotusten kautta, kuin sillä, 
ettei mitään etuja ole edes vaadittu. Toki on 
saatu aikaiseksi muutoksia työttömyysturvaan, 
sairauspoissaoloihin, palvelusvuosilisiin ja 
vuokratyötä koskeviin määräyksiin, eli ihan 
toimeton liitto ei ole huonoina aikoinakaan 
ollut. Suuremmat koitokset ovat kuitenkin 
edessäpäin.

Suuremmasta koitoksesta saatiin esimakua 
18.9.2015 järjestetyllä poliittisella mielenil-
mauksella. Onneksi tämä kuitenkin oli vain esi-
makua, sillä ainakin minulle, työpaikkani päälu-
ottamusmiehelle siitä jäi kakan maku suuhun. 
Tulisi olla kaikille selvä asia, ettei tuon kokolu-
okan mielenilmausta järjestetä viikon varoi-
tusajalla. Asiaa ei auttanut sekään, ettei selkeitä 
ohjeita ja vastuunkantoa liiton puolelta tullut 
ollenkaan. Ainoat selkeät ohjeet tulivat ammat-
tiosastosta.  Liitosta tuli vain kevyt kehoitus 
mielenilmaukseen tekstiviestillä. Samaan aikaan 
kuitenkin AKT, paperiliitto ja puuliitto hoitivat 
asian tyylikkäästi sen vaatimalla vakavuudella 
keskeyttämällä työt vuorokaudeksi. Olin niin 
pettynyt, etten lähtenyt edes mielenilmaukseen 
Helsinkiin, vaan jäin kotiin osoittamaan mieltä 
ja miettimään “voiko paskempaa viikkoa olla”. 
Se, että liitto kokee hallituksen ajaman ansiot-
ulojen heikennyksen niin kevyeksi asiaksi, että 

se ei käske vaan kehoittaa vuorokauden mittai-
seen mielenilmaukseen, saa minut toisaalta ym-
märtämään niitäkin liittoon kuuluvia työnteki-
jöitä, jotka eivät mielenilmaukseen halunneet 
osallistua, vaan omien tulojen leikkaamisesta 
piittaamatta tulivat töihin koska eivät halun-
neet päivän palkkaansa menettää. Tietona voin 
kertoa, että teknologiateollisuus ei asiaa ihan 
näin kevyesti ottanut, ainakaan heidän “lak-
ko-ohjeensa” perusteella.

Valitettavasti vastapuoli on onnistunut tiedo-
tuksessaan liiankin hyvin. Tänä päivänä yhä 
useampi työntekijä pohtii liittoon kuulumisen 
järkevyyttä, yhä useampi uusi työntekijä jättää 
liittymättä liittoon ja yhä useampi liittoon kuu-
luva eroaa liitosta. Mielestäni nyt pitäisi miet-
tiä sekä liiton, että työntekijöiden mitä silloin 
tapahtuu, kun työehtosopimusten sitovuudet 
häviävät? kuka silloin määrää vauhdin ja su-
unnan? Liitto se ei ainakaan ole, eikä se ole 
työntekijäkään. Liitolla ei ole varaa menettää 
jäseniään. Sen pitää miettiä miten uudistua, 
kehittyä, olla kiinnostava, näkyvä ja vahva 
vaikuttaja joka osaa ja uskaltaa myös käskeä. 
Työntekijän puolestaan kannattaa vaikka alku-
un miettiä osaisiko itse neuvotella oman alansa 
työehtosopimuksia, voisi pari juttua unohtua. 

Miettimisen aika on nyt!

Jani Närhi

PääluottamusmiesMoventas Gears Oy

Mikäli lähdet: opiskelemaan, ase-
palvelukseen, äitiyslomalle, 
hoitovapaalle, eläkkeelle, taikka 
saat kelan päivärahaa sairauden 

tai työttömyyden vuoksi.

Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, 
työsuojeluvaltuutettuun tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajaan.

Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmie-
helle, työsuojeluvaltuutetulle tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet.
Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityövä-
en liiton ”rästilistalle”, eikä jäsenyytesi pääty 
vapaan aikana.

Toimenpiteellä varmistat jäsenyytesi säilymi-
sen vapaan aikana, olet silloin vapautettu jä-
senmaksuista. Näin jäsenyytesi Metallityöväen 
liittoon sekä ammattiosastoon säilyy.
Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietoja-

si Metallityöväen liiton sähköisessä asioinnissa, 
kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuk-
sillasi http://www.metalliliitto.fi/web/fi/sahkoi-
nen-asiointi.

 Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevan-
katu 4 Jyväskylä keskiviikkoisin klo 14.30 – 
16.00
Soittaa voi myös muina aikoina p. 0400-
448741, sähköposti raninenantero(at)gmail.
com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja

Valmetin metallityöväen ammattiosasto 74:n jäsen 
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Ovet paukkuisivat työpaikoilla ilman sopimustoimintaa

Jos sovittelutoimintaa ei olisi, paukkuisivat 
ovet ja ihmiset riitelisivät omin voimin.
Riitely takuulla näkyisi työpaikkojen tuot-

tavuudessa ja työilmapiirissä, Arto Helenius 
sanoo.
 
Metalliliiton lakiasiain päällikkö Arto Heleni-
us on väsymykseen asti kyllästynyt kuulemaan 
hokemaa, että ammattiliitot estävät yritysten 
vapaan toiminnan ja kilpailun. Jokaisen kannat-
taa miettiä, millainen tilanne olisi, jos liittoja ei 
olisi.

Metalliliitolle tulee vuosittain useita satoja 
avunpyyntöjä työpaikoilta, joissa on syntynyt 
hankausta tai joissa ristiriidoista ei päästä omin 
voimin eteenpäin. Vastaamme vuosittain noin 
40 000 tulkintapuheluun, joissa neuvomme 
jäseniämme, tilitoimistoja ja usein yritystenkin 
edustajia siitä, mitä sopimukset ja lait tarkoitta-
vat kulloisessakin tilanteessa.

Liitto käynnistää vuosittain noin 170 oikeus-
juttua. Niistä reilut 30 ratkeaa tuomiolle. Jopa 

tuomioistuinten käsittelyyn menevistä jutuis-
ta monet saadaan sovittua. Jos tätä valtaisaa 
sovittelutoimintaa ei olisi, paukkuisivat ovet ja 
ihmiset riitelisivät omin voimin. Riitely takuulla 
näkyisi työpaikkojen tuottavuudessa ja työilma-
piirissä.

Helenius muistuttaa, että Metalliliitto koulut-
taa satoja työpaikkojen aktiiveja vuosittain, 
jotta nämä osaisivat yhdessä työnantajan 
kanssa selvittää käytännön tilanteita ja so-
pia asioista työpaikoilla.

– Tämä ei ole etujärjestötyötä vaan työelä-
män tukemista.
Jäseniltä saatu palaute on suurin kiitos.
– Sain tänään onnellisesti päättyneen oi-
keusjutun tiimoilta viestin: Suuri kiitos sul-
le asiamme eteen tehdystä työstä. Kannatti 
kuulua Metalliliittoon. Ei olisi varmaan 
asiat edenneet tällä tavoin jos oltaisiin oltu 
Loimaan kassan jäseninä.

Näinhän se on. Liitto toimii paitsi yksittäisten 

työntekijöiden puolesta niin koko suomalai-
sen työelämän puolesta. Liitto ratkoo riitoja ja 
puolustaa tapaturmissa loukkaantuneita. Liit-
to neuvottelee ja parantaa päivittäin ihmisten 
asioita tulevaisuutta silmälläpitäen.

– Ei tämä ole pelkkää uutisissa patsastelua, 
tämä on työtä.

Arto Helenius lakiasiain päällikkö Metalliliitto

  Metallin Yhteistön vaaliliitto

Ryhmätoiminnan tarkoitus

Metalliliiton sosialidemokraattisen 
ryhmän toiminnan tarkoituksena on 
Metalliliiton toimintaa jatkuvasti 

kehittäen edistää jäsenten hyvinvointia, tasa-ar-
voa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 
Vahva ammattiliitto on meille perusedellytys 
kun viemme jäsenten arjen tarpeista lähteviä 
tavoitteita eteenpäin liiton päätöksenteossa ja 
toiminnassa.

Jäsenten kokemukset – jäsenten liike

Toimintamme kivijalat ovat sosialidemo-
kraattisen liikkeen arvopohjassa, jäsenten 

aktiivisuudessa ja hyvin organisoidussa yhteis-
toiminnassa. Nämä periaatteet eivät ole ulkois-
tettavissa tai muualta ostettavissa.

Arvomme perustuvat jäsenlähtöisyyteen, mut-
teivät yksilökeskeisyyteen. Pidämme yhdessä 
toisistamme huolta yhteisönä, jossa kaveria tai 
naapuria ei jätetä. Tavoitteemme perustuvat jä-
senten arjen tarpeisiin ja kokemuksiin työstä ja 
työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Rat-
kaisumme ottavat huomioon myös laajemman 

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden. Meille 
on tärkeää, että ihmiset pärjäävät elämässään.

Jäsenlähtöisyys merkitsee myös, että haluam-
me kehittää Metalliliittoa jäsenten liikkeenä. 

Liiton toiminta perustuu korkeaan järjestäyty-
miseen, toimintakyiseen organisaatioon ja myös 
jäsenten omaan aktiivisuuteen ja tahtoon viedä 
asioita yhdessä eteenpäin. Meille Metalliliitto 
on jäsenten aktiiviseen toimintaan perustuva 
liike, ei asiakaspalvelu- tai vakuutuslaitos tai 
pelkkä toimisto.

Valtakirja jäseniltä

Jäsendemokratian edellytys on, että päätök-
sentekovalta ja toimintavastuu Metalliliitossa 

ovat jäsenten tahdon mukaisia. Liiton sosia-
lidemokraattisen ryhmän valtakirja päätök-
sentekoon, edunvalvontaan ja liiton toiminnan 
kehittämiseen tulee liiton jäseniltä. Tässä 
tarkoituksessa ryhmämme muodostaa liitto-
kokousvaaleissa ja työttömyyskassan edusta-
jistovaaleissa Metallin yhteistyön vaaliliiton.

Kehitämme edunvalvontaa tunnistamalla ja 
ennakoimalla jäsenten tarpeita ja taloudel-

lisen ja poliittisen ympäristön muutoksia. Näin 
tuotamme liittomme toiminnassa hyvinvointia 
ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edis-
täviä ratkaisuja, tarvittaessa koko ammattiyh-
distysliikkeen ja sosialidemokraattisen työväen-
liikkeen tavoitteisiin vaikuttamalla.

Edunvalvonnassa tarvitaan nimellispalk-
kaliikettä laajempaa yhteiskunnallista 

vaikuttamis ta ja politiikkaa. Ammattiliitto ei 
kuitenkaan ole puolue. Meille jäsenten edunval-
vonta on pysyvä ja eduskunnan voimasuhteista 
riippumaton perustehtävä, jonka toteuttamisessa 
teemme yhteistyötä tavoitteemme hyväksyvien 
tahojen kanssa.

Tavoitteet ja toiminta
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 Metalli 74 nuoret järjestää 
        kevät tapahtuman 
       16.4.2016 

Hollywood Bowlingissa La Klo 15.00-
17.00 jonka jälkeen siirrymme 
Metalli74 saunatiloihin, jossa 
tutustumme ammattiosaston 
toimintaan. Tarjolla ruokaa ja 
virvokkeita.  
Ilmottautumiset 8.4 mennessä: Jari 
Roth 0445141068  
s-postijari.roth@aamurusko.fi 

Nuorisojaoston toimintaan tarvitaan uutta verta
Hei sinä joka olet kiinnostunut yhteiskunnallisista
asioista ja  järjestämään  yhteisiä     
illanviettoja ja tekemistä nuorille. 
Ota rohkeasti  yhteyttä Metalli74:n toimistolle tai nuorisojaoston vetäjälle 
Jari Rothille p 044 4514 1068

Tänä päivänä eläkeläisille osoitetaan paikkaa äänettömänä yhtiömiehenä heihin 
kohdistuvissa yhteiskunnan päätöksissä, ylhäältä tulleilla mahtikäskyillä

Maan talouden tasapainoon saattaminen näyttää olevan tämän päivän päättäjien 
mielestä niiden kustannettava, joista löytyy vähiten vastustusta ja puolustuskykyä. 
Kuten lapsiperheet, työttömät ja eläkeläiset.

Me eläkeläiset voimme tukea työssäkäyvien taistelua työehdoistaan. Äänestämällä 
metallin liittokokousvaaleissa annamme samalla nuoremmille liiton jäsenille mal-
lin äänestämisen tärkeydestä. Tiedämmehän omasta kokemuksesta, että jos jättää 
tämän homman seuraavalle, se tahtoo jäädä kokonaan hoitamatta.

Meitä Valmetin metallityöväen ammattiosaston eläkeläisjäseniä, eli siis ME-
TALLI 74:n VETERAANEJA on tällä hetkellä n.900. On hieno asia kun omalla 
toiminnallamme voimme tukea nykyisiä rautakouria. Samalla tarjoamme heidän 
kanssaan leveämmän selkänojan vaaleissa valituille edustajillemme, heidän raken-
taessaan jatkossa oikeudenmukaisempaa työelämä ja yhteiskuntaa.

On hyvä muistaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ikäihmisenäkin voi vaikuttaa 
jos haluaa.-

PS. Metalli 74:n Veteraanit viettävät 20 vuotisen toiminnan merkeissä synttäreitä 
syyskuussa.

Pertti Salo Veteraanien puheenjohtaja

ELÄKELÄISET MUKANA VALVOMASSA ETUJAAN

Metalliliitto asetti äärimmäisen tiukat reunaehdot 
kilpailukykysopimuksessa mukana olosta.

Metalliliitto suhtautuu kaavailtuun 
kilpailukykysopimukseen erittäin 
kriittisesti.
Liiton mukaan sopimus on yk-

sipuolisesti vain palkansaajien toimeentuloa 
kiristävä. Se vähentää ostovoimaa ja siirtää 
kustannuksia työnantajilta työntekijöille, liitto 
arvostelee.
Metalliliitto asettaakin tiukat reunaehdot osal-
listumiselleen sopimuksen mukaisiin työehto-
sopimusneuvotteluihin. Liitto edellyttää muun 
muassa, että maan hallituksen on toimittava 
täsmälleen kilpailukykysopimuksessa sovitun 
mukaisesti.
– Tämä tarkoittaa pakkolakien poistamista, 
puolentoista miljardin euron leikkauksista 
ja veronkorotuksista luopumista sekä halli-
tusohjelmassa mainittujen veronkevennysten 
toteuttamista. Mikäli näin ei tapahdu, Metal-
liliitto irtautuu neuvotteluista, puheenjohtaja 
Riku Aalto sanoo.

Tämä tarkoittaa pakkolakien poistamista, puo-
lentoista miljardin euron leikkauksista ja veron-
korotuksista luopumista sekä hallitusohjelmassa 

mainittujen veronkevennysten toteuttamista.

Ennen sopimusneuvotteluihin lähtemistä neu-
votteluosapuolilla on oltava yhteinen käsitys 
siitä, mitä sopimuksessa mainitut neuvotteluvel-
vollisuudet oikein tarkoitta-
vat. Sopimuksen työaikarat-
kaisun on niin ikään oltava 
luonteeltaan työllisyyttä 
lisäävä.
Metallin hallitus edellyt-
tää myös, että paikalliseen 
sopimiseen liittyvä lainval-
mistelu pitää tehdä niin, että 
sillä vahvistetaan työehto-
sopimusjärjestelmän yleis-
sitovuutta, sopimisen kult-
tuuria sekä luottamusmiehen 
asemaa.
– Jos neuvottelutulos syntyy, 
työnantajat on velvoitettava 
sitoutumaan kotimaisten in-
vestointien kasvattamiseen.
Metalliliiton hallitus otti kantaa neuvottelu-
tilanteeseen liiton suuren neuvottelukunnan 

tekemän yksimielisen esityksen pohjalta. Halli-
tuksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Teksti Demokraatti 4.3.2016
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Metallityöväen Liiton kansainvälisel-
lä osastolla puhaltavat muutoksen 
tuulet, kun osastolta on jäämässä 
eläkkeelle iso-osa osaston työnte-

kijöistä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mi-
käli uusia työntekijöitä ei palkata, tulee koko 
kv-toiminnan pyörittäminen olemaan hyvin 
hankalaa, kun eläkkeelle jäävien työt jäävät 
käytännössä lähes kokonaan osaston johtajan 
Jari Hakkaraisen kontolle.

On erittäin tärkeää, että liiton kansainvälisen 
toiminnan rahoitus ja toimintamahdollisuus 
varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen, sillä 
kansainvälisyyden merkitystä ei voi missään 
tapauksessa ainakaan aliarvioida nykypäivän 
globaalissa maailmassa.

Nykypäivänä puhutaan paljon muiden maiden 
hintakilpailukyvystä ja matalista palkoista, 
joita pääomat seuraavat kieli pitkällä etsien 
parempia maita ja mantuja yritystoiminnalleen. 
On aivan selvää, että ammattiyhdistystoimin-
nan heikkoudella varsinkin kehitys/kehittyvis-
sä maissa on tässä asiassa kriittinen merkitys. 
Meidän tulee entistä enemmän liittona kes-
kittää voimiamme myöskin kansainväliseen 
edunvalvontaan ensiksikin siksi, että meidän 
tulee mahdollistaa säädylliset työehdot kaikille 
maailmassa.

Jos osoitamme solidaarisuutta, saammekin 
sitä tarpeen tullen. Tästä osoituksena esim. 
Indonesian metallityöväen liitto jota Suomen 
metalliliitto on omalta osaltaan tukenut jo 
pitkään pyrkimyksissään parantaa neuvotte-
luasemaansa maassaan. Kun SSS-hallituksen 
pakkolakiukaasi tuli ilmi, sai suomalainen  
AY-liike välittömästi solidaarisuusryöpyn maa-
ilmalta ja mm. kauko-Aasian metallityöläiset 
olivat valmiita järjestämään mielenosoituksen 
suomalaisten työntekijöiden sopimisvapauden 
puolustamiseksi.

On selvää, että kansainvälinen edunvalvonta 
tukee myös kotimaista edunvalvontaa. Mikäli 
saamme palkat ja työehdot nousemaan muissa 

Internationaali

maissa, paranee myös suomalaisen 
työntekijän hintakilpailukyky.

Kansainvälisen toiminnan turvaami-
nen on yksi tulevaisuuden tärkeim-
mistä tehtävistämme.

Teemu Parantainen 

kirjoittaja on metalli 26:n puheenjoh-
taja
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