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kun Kuhalan Työväenyh-
distyksen talossa Forssassa 
1903, pidettiin Suomen 

Sosialidemokraattisen Puolueen pe-
rustamiskokous. Kokouksessa puolue 
hylkäsi porvarillisen wrightiläisyyden ja 
omaksui sosialistisen puolueohjelman. 
Kuhalan köynnöksin koristellun talon 
takaseinällä oli kaksi banderollia, joihin 
oli maalattu iskulauseet ”Pois sorto, pois 
vääryys, pois väkivalta sekä Oikeut-
ta kaikille” Kokoukseen osallistui 95 
puoluekokous edustajaa. Kokouksessa 
hyäksytystä puolueohjelmasta tuli Suo-
men historian tunnetuin ja merkittävin 
poliittinen ohjelma, joka sisälsi perustan 
käytännössä koko hyvinvointiyhteiskun-
nan tunnusmerkeistä ja joka säilyi muut-
tumattomana aina vuoteen 1952. Siis 
jonkin verran eri tasoinen perustamisko-
kous verrattuna erään populistipuolueen, 
joka myöskin itseään työväenpuolueeksi 
kutsuu, Saarijärvellä 20 vuotta sitten 
saunanlauteilla pitämään neljän hengen 
miitinkiin. 

Mikä on sitten tilanne nyt, toista sataa 
vuotta myöhemmin? Olemme antaneet 
vaaleissa päätösvallan porvareille ja se 
tosiaankin näkyy tässä yhteiskunnas-
sa. Vuosikausia jatkunut palkansaajan 
nolla linja ja toisaalta osakkeenomis-
tajien ruhtinaalliset osingot polarisoi-
vat ihmiset vähitellen yhä selvemmin 
rikkaisiin ja köyhiin. Funktionaalisen 
tulonjaon vaakakuppi on kääntynyt yhä 
voimakkaammin pääoman suuntaan. 
Häämöttääkö porvarihallituksen kou-
lutusleikkauslinjan päässä taas paluu 
luokkayhteiskuntaan, jossa työmiehen 
lapsille annetaan mahdollisuus vain 
kansakoulun käyntiin?

Sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuk-

sella oli alun perin tarkoitus parantaa 
palvelujen saatavuutta tasapuolisesti 
ja kustannustehokkaasti kaikille koko 
suomessa, yhdistämällä perus -ja eri-
koissairaanhoito sekä sosiaalipalvelut 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Isänmaan 
hoito on nykyhallituksen käsissä muut-
tunut yhdenasian eli markkinavoimien 
pelikentäksi. Alkuperäisten tavoitteiden 
tilalle sotessa on tullut Keskustan ikiai-
kainen haave maakuntien itsehallinnosta 
ja Kokoomuksen valinnanvapaus, joka 
tässä mallissa hoidettaisiin pakkoyhtiöit-
tämällä julkisetkin palvelut ja ohjaa-
malla yhteiset verovarat ylikansallisten 
terveysfirmojen pohjattomiin holveihin 
ja veroparatiiseihin.

Elinkeinoelämän keskusliitolle ei EK:n 
toimitusjohtajan ääneen lausumien 
tavoitteiden mukaan riitä enää mikään. 

Suomi 100 vuotta- markkina-
voimien Satumaa?

Se on riehaantunut oikeistovoimien hallitessa maata törke-
ään ahneuteen ja ihmisten toimeentulosta vähät välittävään 
voitontavoitteluun.

Suomen vaalijärjestelmässä toimii vielä demokratia ja 
kansanvalta. Kuntavaalien ennakkoäänestykset lähestyvät 
ja nyt on käytettävä äänioikeutta. On muutoksen aika.

Puheenjohtaja Tarmo Pekonen
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Metalliliiton, TEAMin ja Puuliiton 
hallitukset hyväksyivät helmikuussa 
esityksen uudesta liitosta, joka kantaa 

nimeä Teollisuusliitto. Metallin liittokokouksen 
on määrä hyväksyä fuusio lopullisesti touko-
kuussa. Uusi teollisuuden suurliitto pääsee näin 
ollen aloittamaan toimintansa jo vuoden lopulla.

Moni Metalliliiton jäsen saattaa kysyä, miksi 
näin tehdään. Vastaus löytyy tämän kirjoituksen 
otsikosta.

Maailman myllerrys on näinä aikoina rajua. 
Tämä pätee niin kansainvälisesti kuin kansalli-
sestikin. Tämä kaikki näkyy jäsentemme arjessa 
mm. kiristyneen kilpailun tuomana epävarmuu-
tena, työttömyytenä ja lomautuksina.

Kaikkien kolmen liiton jäsenmäärä on laskenut 
viime vuosina, eikä ole mitään syytä uskoa, että 
kehitys alkaisi kulkea toiseen suuntaan. Eikä 
järjestäytyminen ammattiliittoon ole nykyään 
enää mikään itsestään selvyys. Samaan aikaan 
meitä vastaan hyökätään monella rintamalla.

Metalliliitto on vahva liitto. Ei sen ole mikään 
pakko lyödä hynttyitä yhteen muiden liittojen 
kanssa. Mutta järkevää se on.

Liittofuusiolla varaudumme tulevaan. Samalla 
vastaamme työmarkkinoilla ja yleisemminkin 
yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen. Työ-
markkinakenttähän on nyt monen uuden asian 
edessä. Ajatellaan vaikka keskusjärjestöjen 
muuttuvaa roolia.

Olemme kevään mittaan saaneet nähdä hyvin-
kin röyhkeitä työnantajapuolen hyökkäyksiä. 
Ne on tähdätty suoraan palkansaajia vastaan. 
Tämä ei tietenkään ole sattumaa. Joissain pii-
reissä katsotaan, että aika on nyt kypsä palkan-
saajien rivien horjuttamiselle.

Nyt punnitaan, millaista politiikkaa ja millaista 
työmarkkinasyksyä työnantajat oikein haluavat. 
Lähdetäänkö asioista sopimaan yhdessä, siitä 
tässä on kyse. Ja tietenkin myös laajemmin 
sopijayhteiskunnan tulevaisuudesta.

Ammattiliitto on olemassa sen takia, että se 
puolustaa jäsentensä ja heidän perheittensä etua. 
Tämä on ymmärrettävä laajasti. Eli meidän 
tehtävämme ei ole vaikuttaa vain tes-neuvotte-
lupöydissä vaan yleisemminkin yhteiskunnassa.

Tästä tässä on kyse. Jäsenten etujen tehok-
kaampi ajaminen helpottuu, kun takana on 
enemmän voimaa. Totta kai tässä tarvitaan 
myös uudistumiskykyä ja omien rakenteidenkin 
arvioimista. Mutta yhdistymisen kautta meille 
syntyy todella uutta voimaa edunvalvontaan. 
Meillä on leveämmät hartiat niin sopimusneu-
votteluissa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttami-
sessakin.

Voimien kokoamisen ja toiminnan tehostami-
sen kautta meillä on myös mahdollisuus päästä 
säästöihin ja synergiaetuihin, jotka näkyvät 
myös jäsenten kukkarossa.

Meillä on pian edessä kuntavaalit. Haluan 
tässäkin muistuttaa siitä, ettei ole lainkaan 

yhdentekevää, millaista politiikkaa kunnissa 
harjoitetaan. Niin teollisuuden, teollisuuden 
palkansaajien kuin yhteiskunnan yleinenkin etu 
vaativat, että päättäjiksi valitaan ihmisiä, joilla 
riittää ymmärrystä meitä koskettavissa asioissa.

Käyttäkää äänioikeuttanne!

Riku Aalto
Metalliliiton puheenjohtaja

Yhdessä olemme enemmän

Elinkeinoelämän 1,5 miljoonaa euroa 
vuodessa tienaava ökypomo vaatii 10-
15% palkanalennusta suomalaiselle 
palkansaajalle. 

Näyttää siltä, että draamantaju on pahasti ka-
teissa Mattilalta, joka tienaa n.70 kertaa parem-
min kuin keskiverto palkansaaja. Hän esittää 
lisäksi, että kaikki työehdot tulisi sopia suoraan 
työnantajan ja työntekijän kesken. Ensi syksynä 
alkavat liittokohtaiset TES- neuvottelut, joissa 
varmasti Mattilan lausunnot muistetaan.

Ei tarvitse olla varsinainen Einstein tajutakseen, 
mitä Mattilan esitys konkreettisesti vaikuttaisi 
työpaikoilla. Tehtaan porteilla alkaisi huuto-
kauppa, kun katsottaisiin kuka halvimmalla 
ja nöyremmin tulisi repimään selkänahastaan 
voitot kasvottoman kapitalistin osinkopussiin.

SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman laski, 
että Veli-Matti Mattilan Helsingin Sanomissa 
ehdottama palkka-ale tarkoittaisi 400-900 euron 
lovea monien tavallisten työssäkäyvien perhei-

den ansioihin kuukaudessa. EU on määritellyt 
köyhyyden rajaksi 60 prosenttia mediaanitu-
losta. Se oli Suomessa vuonna 2015 tarkasti 1 
777,80 euroa kuukaudessa. Tälle tuloluokalle 
menetys olisi 200€ luokkaa.- Siinä jäisi Elisan 
viihdepaketit ostamatta, toteaa Lindtman.

Ammattiyhdistysliike ja SDP ovat sata vuotta 
taistelleet työntekijän oikeuksien sekä oikeu-
denmukaisen ja säällisen palkkakehityksen 
puolesta, jossa on pidetty huolta myös yrittäjän 
pärjäämisestä. Ilmeisesti viimeinenkin häveliäi-
syys ja  oikeudenmukaisuuden taju on hävinnyt 
porvarihallituksen peesaamilta EK:n herroilta, 
joiden nyt nostattamalla patruuna-hengellä on 
varmat seuraukset ay-liikkeen tulevissa linjauk-
sissa.

Palkansaajien on nyt kerättävä rivinsä ja käy-
tettävä äänioikeuttaan kuntavaaleissa tai muu-
ten ei hyvä heilu.

Teksti T Pekonen

Veli-Matti Mattila

EK:n Mattilan palkanalennus teesit röyhkeä tuulahdus synkältä 30-luvulta
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Mikä mättää palkitsemisessa Valmetilla?

Työnantajia on palkittu kela-maksun 
poistolla, yhteisöveron alennuksella 
ja nyt viimeksi ns. Kilpailukyky-
sopimuksella ja odotettu hartaina 
”dynaamisten vaikutusten” tuovan 

työpaikkoja ja kasvua. Kasvua on tapahtunut 
vain osinkojen maksuissa ja porvarin rahapus-
sin paksuudessa.
Kikysopimus, joka jo kentällä nähtiin täydeksi 
sudeksi, on nyt asiantuntija professorien taholta 
todettu täysin tehottomaksi kilpailukyvyn sekä 
julkisen sektorin tasapainottamisen kannalta. 
Monet vientisektorin yrityksistä ovat jättäneet 
kilpailukykysopimuksen käyttämättä. 
Olisi voinut kuvitella, että em. yhteiskunnan 
tukien ja toisaalta pitkään jatkuneen palkkojen 
nollalinjan Valmet Rautpohjassa ja sen edeltä-
jässä Metsossa, johdosta työnantaja ei olisi enää 
kehdannut ruveta vaatimaan kikyllä ilmaista 
työntekemistä. Mutta kyllähän se kehtaa.

Nyt olisi vihonviimeinen aika siirtyä puh-
taasta keppilinjasta vähitellen käyttämään 

myös porkkanaa. Palkitsemisen yrityksessä 
tulisi olla kaksisuuntainen prosessi, joka tukee 
organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavutta-
mista sekä hyödyttää niin omistajaa kuin työn-
tekijää.

Valtavasti on puhuttu työn tuottavuuden pa-
rantamisesta, mutta tätä päämäärää katta-

vasti tukevaa tuottavuuspalkkiota, johon tekijät 
voisivat omalla työllään vaikuttaa, ei ole haluttu 
luoda. Jokainen toki tajuaa sen, että jos jaetta-
vaa ei ole, niin sitä ei ole. Toisaalta kun sitä on, 
niin sitä ei silloinkaan jaeta.
Organisaation jäsenten palkitseminen tulee olla 

oikeudenmukaista. Valmetin tapa on jaotella 
henkilöstö avainhenkilöihin ja rupusakkiin. 
Avainhenkilöihin kuuluu noin 12 000:sta 
henkilöstä 80, joille on luotu osakepohjainen 
kannustinjärjestelmä, jossa maksettava palkkio 
on enintään 120% avainhenkilön vuosipalkasta. 
”Rupusakilla” on spot reward palkkiot tai vas-
taavat, joiden maksimitaso on 10 päivän palkka. 
Siis varsin vanhakantainen ja ns. kahdenkerrok-
sen väkeä oleva systeemi. 

Koneenkokooja Markku Auvinen Rautpoh-
jasta tekee tulosta suomalaiseen kansantalo-
uteen

Omistajan ja organisaation kannalta olisi ai-
van sama maksaako se palkkion herroille vai 
narreille, kunhan tulosta syntyy. Ja väitän, että 
sitä syntyisi aivan eri lailla oikean suuntaisen 
palkitsemisen myötä.

Muuten, paikallinen sopiminen palkoista 
Valmetissa tarkoittaa sopimista Helsingin 

pääkonttorin siis toimitusjohtajan kanssa.

Vanhassa Valmetissa henkilöstöä palkittiin 
myös hyvästä tai erinomaisesta liiketulok-

sesta. Tällöin voittopalkkio antoi vahvan viestin 
myös omistajien arvomaailmasta, kun osa tu-
loksesta jaettiin henkilöstölle, joka oli tuloksen 
tehnyt. 
Ei ole vaikeaa kuvitella minkälainen positii-
vinen sysäys tällä olisi ajatellen henkilöstön 
motivaatiota ja yhdessä tekemisen tunnetta.

Itselläni on kaikesta huolimatta vahva usko 
tämän yhtiön menestymiseen, kun vain huo-

lehditaan vuoropuhelusta henkilöstön ja johdon 
kanssa myös palkitsemisasioissa, eikä rakenneta 
niistä ylipääsemättömiä tabuja. Osaaminen tällä 
henkilöstöllä on maailmanluokkaa ja markki-
natkin näyttävät reipasta piristymistä.

Teksti ja kuva T. Pekonen

Jyväskylässä on jälleen noussut esiin kon-
serttisalin rakentaminen. Kustannusarvio on 
n. 50 miljoonaa euroa. Eikä pelkkä raken-

taminen riitä, ylläpito maksaa vuodessa miljoo-
nia. Tarvitseeko Jyväskylä konserttisalia? 

Jyväskylä on ollut korkeatasoinen koulukau-
pungin maineessa Suomen Ateena sanotaan. 
Tämän maineen Jyväskylän päättäjät ovat viime 
vuosien aikana itse tuhonneet. Jyväskylän lu-
kiokoulutukseen käytetään vähiten rahaa oppi-
lasta kohden, yksikköhinta on Suomen pienin 
mutta, hallinto maan kallein. Sama tahti jatkuu, 
rahaa on säästetty sekä ammatillisessa- että 
lukio koulutuksesta. Säästöissä on menty niin 
pitkälle, että säästämme koulut hengiltä. Tämä 
näkyy jo nyt siinä, että jatko-opiskeluvalmiudet 
eivät ole tasavertaisia muiden suurten kaupun-
kien lukiolaisten kanssa koska esim. ylioppilas-
kirjoituksissa valmistavat kurssit on poistettu.

Olikin suuri virhe Jyväskylältä liittää lukiot 
koulutuskuntayhtymään, jossa oppilaat ahde-

taan isoihin ryhmiin ja pakotetaan itsenäiseen 
opiskeluun. Kuinka moni 16 – vuotias on siihen 
valmis?

Koulutuskuntayhtymässä rahat valuvat 
muualle kun opetukseen. Miksi muutoin hal-
lintokulut olisivat maamme suurimmat. On 
johtajia, apulaisjohtajia, rehtoreita apulaisrehto-
reita jne. Tietävätkö kaikki mitä heidän pitäisi 
tehdä? Miten hallinto sitten on tehnyt se, muutti 
yksipuolisesti osan lukioiden opettajien virka-
suhteita tuntiopettajiksi, jälleen ensimmäisenä 
Suomessa. Miksi kerran virkasuhteen saaneet 
opettajat joutuivat tällaisen kohteeksi? Mik-
si hallintoa ei karsittu siellä olisi ollut paljon 
karsittavaa?
Opettajakunta oli vastaan lukioiden liittämisestä 
koulutuskuntayhtymään, mutta paikallispolitii-
kot eivät kuunnelleet koulutuksen ammattilai-
sia. Nyt näemme tuloksen lukioiden opetuksen 
näivettymisenä. 
Ainoa järkevä vaihtoehto on ottaa lukiokoulu-
tus kaupungin omaan hallintaa takaisin ja erota 

koulutuskuntayhtymästä. Virheitä sattuu mutta, 
pitää osata myöntää ja korjata ne.
Jyväskylästä on lähtenyt ja lähtee pätevät ja 
itsensä kehittävät opettajat muualle, jos jotain 
ei tehdä ja nopeasti. Onko kaupungilla varaa 
päästää pitkän uran ja kehittämisen lukiokoulu-
tuksen eteen tehneet opettajat pois kaupungis-
tamme?

Äänestäjät voivat vaikutta tulevissa kuntavaa-
leissa tekemällä valinnan, äänestääkö ehdokasta 
joka kannattaa konserttisalin rakentamista vai 
sellaista ehdokasta, joka kannattaa koulutukseen 
satsaamista. Sinä äänestäjä-
nä teet valinnan voi miettiä 
tätä ja vaikuttaa.

Antero Raninen
kuntavaaliehdokas Sd                                                                                                                                               
                                                               

Satsataanko Jyväskylässä konserttisaliin vai koulutukseen?
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Kuntavaaleissa ratkaistaan, ketkä 
käyttävät puolestamme ääntä oman 
kuntamme valtuustossa. Kuten 
äänestyspäätös aina, myös näissä 

vaaleissa valinta on vakava paikka. Tärkeä ja 
toivottavasti ehdokkaan valintaan vaikuttava 
asia on ehdokkaan edustama puolue. Puolueel-
la on väliä, koska puolueiden yhteiset arvot 
näkyvät myös valtuustoryhmien työssä. Vaikka 
näissä vaaleissa valitaan kuntien valtuutettuja, 
ovat kuntavaalit tällä kertaa poikkeuksellisen 
tärkeä mittari myös maan hallitukselle.
 
Hallituspuolueet ovat nyt kahden vuoden 
ajan hokeneet, kuinka taloutta on pakko laittaa 
kuntoon. Me sosialidemokraatit jaamme kä-
sityksen siitä, että valtiontalouden kestävyys 
ja velkaantumisen taittaminen ovat keskeisiä 
asioita. Mutta hallituspuolueiden valitsemista 
keinoista olemme eri mieltä. Ei ole oikein, että 
jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat 
joutuvat suurten säästöjen kohteeksi. Monen 
pienituloisen ja köyhän ihmisen elämässä nämä 
leikkaukset voivat näkyä vaikeana valintana: 
ruoka vai lääkkeet?
 
Tätä kirjoittaessani käy kuumana keskustelu 
Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtajan 
palkanalennusvaatimuksista. Palkansaajajär-
jestöjen ekonomistit totesivat tuoreeltaan, että 
EK:n lukemat kilpailukykymme tilanteesta 
eivät pidä paikkaansa. Pääministeri Sipiläkin 
ilmoitti, että EK:lla on jäänyt levy päälle. Näin 
todellakin on käynyt.
 
Samalla on kuitenkin pakko kysyä, mistä 

elinkeinoelämä on saanut syttyjä tähän eri 
asioissa jatkuvasti ilmenevään vauhtisokeu-
teen? Ettei vain olisi ollut vaikutusta sillä, että 
viime eduskuntavaalien jälkeen maassa aloitti 
hallitus, joka totesi heti kättelyssä palkansaa-
jille: Jos ette tähän suostu, pakkolakia pukkaa. 
Palkansaajajärjestöt ovat osoittaneet kykynsä 

ja halunsa yhdessä neuvotteluun ja sopimiseen. 
Tästä huolimatta elinkeinoelämän suunnasta on 
saanut kuulla jatkuvaa ay-liikkeen mollausta, 
johon aina kyllä löytyy Eduskunnan tietyistä 
ryhmistä tukijoita. Pääministerin olisi kannatta-
nut jo aikaisemmin puuttua EK:n palkansaajia 
vähättelevään asenteeseen.

Olisiko pääministerin ”Levy on jäänyt pääl-

le”- huomion taustalla muutakin? Mahdolli-
sesti lähestyvät kuntavaalit ja näkymä siitä, 
että suomalaiset eivät laajamittaisesti tuekaan 
hallituksen päätöksiä? Päätöksiä, joilla muun 
muassa vaikeutetaan kuntien mahdollisuuksia 
suoriutua vaativista tehtävistään. Esimerkkejä 
riittää. Mielestäni suurimpia virheitä ovat olleet 
pienten lasten yhdenvertaisuutta heikentävät 
päätökset kuten subjektiivisen päivähoito-oi-
keuden rajaaminen ja koulutusleikkaukset, jotka 
kasvattavat ryhmäkokoja niin varhaiskasvatuk-
sessa kuin perusopetuksessakin. Lisäksi halli-
tus sotkee sote-palvelut ja hankintalailla myös 
esimerkiksi kuntien vastuulle jäävät jätehuollon 
palvelut. Näissä kaikissa suurimpana tavoittee-
na tuntuu kansalaisten sijasta olevan yritysten 
parempi markkina-asema.
 
Uskon, että kuntalaiset haluavat näissä vaa-
leissa antaa hallituspuolueille väliarvion. Tässä 
todistuksessa painaa varmuudella se, että hal-
lituspuolueet ovat ryhtyneet valtaan päästyään 
ihan toisenlaisiin tekoihin kuin mitä eduskunta-
vaalien alla kaupan kulmalla luvattiin. Siellähän 
luvattiin enemmän ja parempaa. Tämä pistää 
äänestäjän oikeutetusti miettimään, kuinka 
tosissaan voi nyt kävelykaduilla ja toreilla an-
nettaviin lupauksiin suhtautua. Niinpä äänestys-
päätös kannattaa tehdä huolella, ja antaa samal-
la hallituspuolueiden työstä vakava väliarvio. 
Muuten riskinä on se, että vauhtisokeus valtaa 
alaa ja yhtiövimma vain kiihtyy.
 
Susanna Huovinen
Kansanedustaja (sd.)
Jyväskylä

Kuntavaalit - väliarvio myös maan hallitukselle

Jos SOTE? Toteutuu

Kunnilta siirtyy maakuntiin n.199000 
henkilöä sosiaali ja terveyden huol-
losta,palo ja pelastustoimesta n.6100 

henkilöä,maatalouslomituksesta ja maaseutu-

hallinnosta 3900 henkilöä, ympäristö tervey-
denhuollosta 1300 henkilöä ja valtiolta n.6000 
henkilöä.Maakunnissa on tällähetkellä n.630 
henkilöä.

Kuntien palkkalistoille jää vielä noin 
200000 työntekijää. Kunnat ja kuntayh-
tymät joutuvat tekemään Maakunnille 
lähes 400 liikkeenluovutusta 1.1.2019 
mennessä. Henkilöstöä tulee luovutta-
maan 267 kuntaa tai kuntayhtymää.

Entäs kuntien omistamat kiinteistöt,terveyskes-
kukset ja muut terveydenhuollon rakennukset 
sekä sosiaalitoimen kiinteistöt ? 

Tuossahan on jo suunnaton määrä syi-
tä miksi kannattaa olla vaikuttamassa 
äänestämällä siihen ketkä ovat setvimäs-
sä kuntien valtuustoissa,lautakunnissa 
ja kuntien hallituksissa näitä muutoksia.                                                    
Tämä ei ole merkityksetön tai helppo tehtävä!!!

Ette kai luule, ettekä hyväksy, että joku tekee 
nämä päätökset ja hoitaa asia, tai ”sotkut” jos-

sain muualla??

Kunnille jää edelleen merkittäviä tehtäviä 
jotka vaikuttava meidän arkeemme.

Kunnat vastaavat edelleen kuntarakenteesta, 
kaavoituksesta, koulutuksesta, varhaiskasva-
tuksesta, liikuntapalveluista,kulkuväylistä, 
joukkoliikenteestä, vapaa-ajanharraste mah-
dollisuuksista ja niin edelleen.

Edellä on lueteltu suuri määrä merkittäviä syitä 
miksi sinun kannattaa vaikuttaa siihen ketkä 
ovat hoitamassa sinua koskettavia asioita omas-
sa kunnassasi.

Ammattiosaston veteraanijaosto kehottaa jä-
senistöä äänestämään. Nyt on äänestämisen 
paikka. Vain äänestäneet voivat mussuttaa jäli-
käteen. 

Asioihin voit vaikuttaa äänestämällä kunnal-
lisvaaleissa 9.4.2017 tai ennakkoon 29.3.-
4.4.2017 ennakkoäänestys paikoissa.

Teksti Veteraanijaosto

Mistä syystä äänestäisin kunnallisvaaleissa ?
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Kilpailukykysopimus ketuttaa lähes kaik-
kia meitä ihmisiä, jotka käymme töissä. 
Pakkolait nujerrettiin, jonka johdosta 

EK:n avustuksella synnytettiin kiky. Työaikaa 
lykättiin lisää 24 tuntia vuodessa. Eikä siinä 
vielä kaikki. Työntekijöiden työeläkemaksu 
nousee vuosina 2017 – 2020 1,2 % ja työttö-
myysvakuutusmaksu v. 2017 – 2018  0,85 %. 
Vastaavasti saman verran työnantajien maksut 
vähenevät.

Kikyn tavoitteena on uusien työpaikkojen 
luominen. Nyt työaikaa pidennettiin vastikkeet-
tomasti, jolloin työstä ei makseta myöskään 
veroja. Samalla julkisen sektorin lomarahoja 
leikattiin 30 %. Toimenpiteiden johdosta kunti-
en talous kyntää pahasti. Myös kuntien palkan-
saajien sosiaalivakuusmaksut nousevat merkit-
tävästi, leikaten kuntiemme taloutta.

Ostovoiman kehitys on ollut meillä jo pitkään 
miinuksella. Seuraavilla liittokierroksilla oli-
sikin tehtävä tuntuva korotus. Meillä on teolli-
suudessa saatu merkittäviä tilauksia, ja suurilla 
yrityksillä menee mukavasti. Moni yritys pärjää 
ilma kiky vouhotustakin.  Noin kuudennes 
metallin työpaikoista jätti työajan pidennyksen 
toteuttamatta. 

Yritysjohtajien velvollisuus on huolehtia 
motivoivista palkkiojärjestelmistä, sekä niiden 
kehittämisestä. Suuret johtajat sitoutetaan aina, 
erilaisilla optio – sekä kannustinjärjestelmillä. 
Jos meillekin annettaisiin palkkioina osakkeita, 
sitouttaisiko se meitäkin? Voitaisiin vaikuttaa 
siten osakkeidemme arvoon itse.

Valmet Tecnologies oy Rautpojassa kiky hier-
tää. Muissa yksiköissä työajanpidennys toteu-
tettiin liukumilla. Sopimuksessa ei kuunneltu 
luottamusmiesten toiveita. Tämän sopimuksen 
johdosta syntyy tulkinta erimielisyyksiä ja 
aiheuttaa vastakkainasettelua. Eriarvoisuuden 
tunne painaa työntekijöiden keskuudessa. Mus-
ta pekka jäi käteen.

Kuntavaalit ovat jo ovella. Äänestäkää nyt 
työväenpuolueita. Kuntavaalit ovat terveys sekä 
samalla hyvinvointivaalit. Olkaa aktiivisia ja pi-
täkää äänestämällä huolta yhteisistä asioistam-
me. Muistakaa keiden puolueiden takia meillä 
on kiky, se on puhtaasti eduskuntavaalien tulos.
   
Pääluottamusmies Tuomo Leinonen 
Valmet Rautpohja

KIROSANA KIKY

Työmarkkina keskustelussa paikallinen 
sopiminen ja etenkin sen lisääminen 
on ollut julkisuudessa työnantajaleirin 
keskeinen viesti jo pidemmän aikaan. 

Mitä he paikallisella sopimisella ovat konkreet-
tisesti tarkoittaneet, on ollut hieman arvailujen 
varassa.

Kuvittelin, että EK:lla ja suomen yrittäjillä on 
ollut hieman erilainen käsitys paikallisen sopi-
misen käsitteestä. Olen tähän päivään asti ollut 
siinä luulossa, että EK tarkoittaa paikallisella 
sopimisella prosessia jossa yhteisesti tarkas-
tellaan asia sisältöä mistä neuvotella työpaik-
kakohtaisesti, kun taas suomenyrittäjät ovat 
ilmaisseet kohtuullisen selkeästi heidän näke-
myksensä, jossa paikallinen sopiminen tarkoit-
taa käytännössä sitä, että työnantaja määrää, ja 
siihen alistuminen tarkoittaa yhteistä sopimista. 
Kun EK:n uusi puheenjohtaja antoi haastatte-
lun Maaseudun Tulevaisuuteen lausuen, ”Mitä 
nopeammin pääsemme paikallisen sopimisen 
tielle, sitä paremmin Suomella ja suomalaisilla 
menee. Jos työnantajan tekemät sopimustar-
joukset eivät miellytä, työntekijä voi vaihtaa 
yritystä”. Tämä avasi minulle mitä he tarkoitta-
vat sopimisella, se antoi selkeän viestin suo-
malaisille työntekijöille tulevaisuuden kuvasta, 
mitä työnantajaleirin nokkamies työntekijöiden 
roolista työelämässä ja yhteiskunnassa ajat-
telee. Paikallisella sopimisella he tarkoittavat 
palkan alennusta työehtosopimuksen minimi-
tason alittamiseksi, koska sopimuksissa ei ole 
määritelty palkkakattoja, tämä on käsittääkseni 

kohtuullisen looginen päätelmä työnantajaleirin 
tavoitteen sisällöstä. Muilta osin, esimerkiksi 
Teknologiateollisuuden työehtosopimus antaa 
hyvin laajat mahdollisuudet sopia eri kysymyk-
sistä paikallisesti. 

Työnantaja leiri on voimakkaasti yhdessä 
nykyisen hallituksen kanssa rummuttanut myös 
sanomaa ns. ”sääntösuomesta” tai normitalkoi-
den purkamisesta. On varmaan totta, että meillä 
on säädöksiä jotka ovat tehty vuosikymmeniä 
sitten ja joiden poistamiselle tai päivittämisel-
le on selkeä peruste, mutta tuntuu välillä siltä, 
että puheenvuorot normien purkutalkoista ovat 
enemmän ideologista kuin tarveharkintaista. 
Kun seuraa asian tiimoilta käytävää keskuste-
lua, niin sääntösuomi käsitteestä on alkanut tul-
la osittain kirosana osassa sosiaalista ja julkista 
mediaa. Työelämässä on sääntelyä joka on muo-
dostettu heikomman osapuolen, eli työntekijöi-
den terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi, 
enkä näe mitään syytä miksi tästä periaatteesta 
olisi luovuttava.

Ammattiyhdistysliikettä syytetään usein 
työnantajien toimesta kehityksen jarruttajaksi, 
yllättävän usein ilman perustelua, mihin konk-
reettiseen asiaan väite perustuu.  Jos ay-liike, 
eli järjestäytyneet työntekijät eivät hyväksy 
palkanalennusta tai työajan pidennystä, niin 
jarrutamme kehitystä? Edellä mainitut niin 
sanotut ”kehityksen esteet”, kuten paikallisen 
sopimisen hyväksyminen saneluna palkkojen 
alentamiseen, tai työsuojelun tai työterveyden 

sääntelyn purkaminen niin sanotun kehityksen 
esteenä, löydämme aivan varmasti edestämme, 
elleivät työntekijät kykene olemaan yhtenäinen 
ja vahva järjestäytynyt liike. 
    
Tämän vuoden Ahjo lehdessä 26.1. julkaistiin 
mielenkiintoinen artikkeli, ruotsissa sovellet-
tavasta niin sanotusta myötämääräämislaista 
(MLB). Se kannattaisi lukaista myös työnanta-
jaleirissä ja sitä tukevassa suomen hallituksessa, 
jos paikallisen sopimisen halutaan kehittyvän 
aidoksi, luottamuksen ilmapiirissä tapahtuvaksi 
sopimiseksi. Molemmissa leireissä viitataan 
aika usein ruotsin työelämä käytäntöihin, ehkä 
tässäkin yhteydessä kannattaisi miettiä, mitä 
siellä on opittu sopimisen hyödyistä, verrattuna 
sanelun haittoihin.

Jari Hakkarainen
Kansainvälisen yksikön päällikkö Metallityövä-
enliitossa

SOPIMISTA VAI SANELUA?
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Ohikulkijoita

Hän seisoo lokakuun hämärty-
vässä illassa, kaupungin valojen 
loistaessa ympärillä. Kiireiset 
kulkijat kiitävät omia polkujaan, 
kuin muurahaiset keossaan. Hän 

kannattelee käsissään suurin sinisin kirjaimin 
koristettua kylttiä, suo vilpittömän hymyn, 
pyytäen vain pientä hetkeä, mutta se on liikaa. 
Kaikki kulkevat hänen ohitseen. Niin minäkin.

On helppo uskotella itselleen olevansa kiirei-
nen. Huomaan usein kulkevani vain kiiruhtaen 
eteenpäin miettien, mitä kaikkea pitäisi vielä 
ehtiä tekemään. Sen sijaan voisin pohtia, onko 
kiireeni todellista. Miksi minä olen yksi ohikul-
kijoista?

 
Maailmassa tuntuu vallitsevan kiireen ihan-
nointi. Täytyy luoda vaikutelma siitä, että on 
kiireinen. Siitä, että elää aktiivista ja tehokasta 
elämää. On aikaansaava ja päämäärätietoinen. 
Mitä täydempiä kalenterin sivut ovat, sitä mer-
kityksellisempää ja rikkaampaa elämä on.
Kiireen varjoon jää helposti moni olennainen 
asia. Kaksi viikkoa sitten minulla alkoi syys-
loma. Istuin bussissa matkalla kotiseudulleni, 
nojasin ikkunaan ja ajattelin, miten ihanaa on 
päästä viettämään aikaa perheen ja ystävien 
kanssa ja kuinka ottaisin viikon mittaisesta 
vapaastani kaiken irti. Lomaviikon jälkeen 
olin kuitenkin niin uupunut, että toisen viikon 
palautumisloma olisi tullut tarpeeseen. Silloin 
pysähdyin miettimään.
 
Milloin viimeksi kävin katsomassa isovanhem-
piani? Olenko muistanut syödä hyvin? Milloin 
viimeksi ihailin puiden taakse putoavaa ilta-au-
rinkoa tai nautin pitkistä yöunista? Kuinka 
kauan on siitä, kun nauroin vatsani kipeäksi? 
Mikä oikeastaan on tärkeää, yksi suoritettu 
kalenterimerkintä lisää vai enemmän aikaa sille, 
mitä juuri nyt tekee mieli tehdä?

Kiire myös tekee meidät sokeaksi omalle turha-
maisuudellemme. Onko oikeutettua hermostua 
siitä, jos nettiselain ei heti aukea tai jos juna on 
muutaman minuutin myöhässä? Jollekin toiselle 

piinaava odottaminen voi olla arkipäivää.

Vaikka päivämme täyttyisivät kiireestä, olisi 
hyvä muistaa välillä pysähtyä. Katsella ympä-
rilleen ja avata silmät asioille, jotka kiireessä 
jäävät huomaamatta. Kadulla päivystävä feissari 
olisi varmasti kiitollinen, jos seisahtaisin het-
keksi kuuntelemaan mitä hänellä on sanottava-
na. Juttutuokion jälkeen luultavasti molemmille 
tulisi hyvä mieli. Junaa odotellessa voin vaikka 
soittaa isoäidille ja kysellä kuulumisia. Pienet 
itsestä lähtevät valinnat voivat saada aikaan 
paljon hyvää.

Hän seisoo syksyn viimassa kylpevällä kadul-
la kannatellen käsissään tuttua sinikirjaimista 
kylttiä. Ihmiset kiitävät omiin suuntiinsa, kuin 
jokaisella olisi kiire jonnekin. Hän hymyilee 
toiveikkaasti pyytäen vain pienen hetkisen 
aikaa. Kaikki kulkevat hänen ohitseen. Minä 
pysähdyn.

Teksti: Anu Pekonen
Kuva: Milka Koskinen
Kirjoittaja opiskelee journalismia Voionmaan 
opistossa

KOLUMNI ANU PEKONEN

Vaalit lähestyvät ja on vaikuttamisen aika. Varsinainen vaalipäi-
vä on sunnuntaina 9.4.2017 ja ennakkoon voit äänestää 29.3.-
4.4.2017.  Nyt on tärkeää, että käytät äänioikeuttasi.

 
Nämä edustajat, jotka nyt valitaan hoitavat kuntien asioita seuraavat 4 
vuotta.

Nyt on aika saada muutos politiikkaan ja lisää työtä tekevän kansan 
ehdokkaita lävitse valtuustoihin. Niin kiire ja välinpitämätön ei saa olla 
ettei äänestä. Siihen kyllä aikaa löytyy. Sanotaan: aivan sama kuka siellä 
istuu, mikään ei muutu. Se ei pidä paikkaansa. Äänestetään työväenhen-
kisiä ehdokkaita.

Meillä ammattiosastossa on hyviä ehdokkaita jotka osaavat hoitaa 
työllisyyspolitiikkaa ja puhuvat tavallisen kansan puolesta. Jyväskylän 
ehdokaslistoilla on mm. Jani Närhi, Antero Raninen, Jari Pöysti, Reijo 
Salonen ja Tikkakosken aos.ta Kari Kuusijoki. Laukaan valtuuston ehdol-
la puheenjohtajamme Tarmo Pekonen. Hän on Laukaalainen valtuutettu 
ja kunnanhallituksen jäsen. Uuraisilta Risto Lähteenmäki joka on myös 
toiminut kunnanhallituksessa ja muissa kunnan luottamustehtävissä.

Heille tärkeitä asioita ovat työpaikkojen säilyminen ja lisääminen.  Työ 
on ihmisen perusoikeus. 

Kaikki vaan innokkaasti äänestämään ja vaikuttamaan kuntapolitiikan 
asioihin ja määrittelemään ketkä niitä hoitavat. Huhtikuun 9.päivän iltana 
voimme tyytyväisenä todeta, että äänestäminen kannatti ja saatiin  omat 
ehdokkaamme valtuustoon.

Vaaliuurnilla tavataan!

Tuomo Liukkunen
Metalli 74 Taloudenhoitaja

AMMATTIOSASTON JÄSEN!
KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI
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Melkein sata vuotta sitten, 1918 
syttyi verinen sisällissota, joka 
jätti arvet vuosikymmeniksi. Syitä 
sodan syttymiselle olivat muun 

muassa yläluokan elintason nousu paljon ala-
luokkaa nopeammin, torppareiden ja työväestön 
heikko asema ja kunnallisen päätöksenteon 
ongelmat, syitä oli toki muitakin, mutta nämä 
ovat lähimpänä tätä päivää. Kansa jakautui 
kahtia. Kansan rivit palautuivat vasta talvisodan 
keskellä tammikuussa 1940 ”tammikuun kih-
lauksessa” jossa tunnustettiin työväestö neuvot-
telukumppanina ja työntekijöiden oikeudet.

2017, yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotta 
sisällissodan jälkeen kansa on jakautunut taas. 
Moni maalaa ulkopuolisia uhkia maahanmuu-
tosta Euroopan Unioniin, mutta minä en usko 
niihin. Monia yhtäläisyyksiä sadan vuoden 
takaiseen aikaan löytyy. Takana on melkein 10 
vuotta taantumaa, valtio velkaantunut korviaan 
myöten, irtisanomiset ovat pyyhkäisseet kerta 
toisensa jälkeen työpaikkojen yli ja porvari/
oikeistohallitus on kerta toisensa jälkeen ilmoit-
tanut, milloin tuottavuusloikista tai kilpailu-
kykysopimuksista, milloin leikkauksista jotka 
toteutetaan uhkailuilla tai pakkolaeilla. Rikkaat 
ovat edelleen rikastuneet, työläisten reaaliansiot 
pienentyneet. Tähän kun yhdistetään voimakas 
maahanmuuttoaalto vuonna 2015, joka tässä 
tilanteessa aivan varmasti olisi ollut suuri kuor-
ma mille tahansa taantuman kourissa olevalle 

maalle, on kansa jälleen jakautunut kahtia. Kuin 
kirsikaksi kakun päälle, EK on yksipuolisesti 
purkanut ”tammikuun kihlauksen”, joka siis 
sodassa yhdisti kansan.

Kun ennen oli punaiset ja valkoiset, tämän 
päivän Suomi on jakautunut suvakkeihin ja ra-
sisteihin. Molemmilla on omat ääripäänsä jotka 
ovat jo nyt näyttäneet, että ovat valmiita toimi-
maan. Yhä enenevässä määrin tavallisten ih-
misten mielipiteet ja asenteet koventuvat. Ei ole 
välttämättä pitkä matka sanoista tekoihin. Mihin 
on unohtunut tavallinen järjen käyttö, yhteen 
hiileen puhaltaminen, isän ja äidin opit. Samat 
henkilöt jotka 90-luvulla taantumassa tuomitsi-
vat rasistisen toiminnan, syyllistyvät nyt siihen 
itse. Mutta kuten on tutkimukset osoittaneetkin, 
on yleistä, että näin käy.

Meidän tulee auttaa hätää kärsiviä ja apua 
tarvitsevia. Väärinkäytöksiä ja rikkomuksia 
varten meillä on toimiva lainsäädäntö, jossa 
jokaista kohdellaan tasavertaisesti, se on yksi 
sivistysvaltion edellytys. Meitä koskevat monet 
kansainväliset lait, asetukset ja sopimukset eri 
järjestöjen kautta. Näistä ei voida poiketa ilman 
sopimusten irtisanomista. Sopimusten purkami-
nen taas vaikuttaisi varmasti Suomen suhteisiin 
ulkomaihin negatiivisesti. 

Koen, että SDP työväenpuolueena pyrkii jär-
kevällä tavalla rakentamaan meille parempaa, 

turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suo-
mea ja yhdistämään kansaa. 
Sen sijaan, että kaivaisimme poteroita, meidän 
tulisi täyttää niitä.

Jani Närhi
pääluottamusmies, kunnallisvaaliehdokas 2017. 
SDP

Sata vuotta. Mitä olemme oppineet?

Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto 74:n jäsen

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalvelukseen, äitiyslomalle, hoitova-
paalle, eläkkeelle, taikka saat kelan päivärahaa sairauden tai työttö-
myyden vuoksi.
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun tai 
ammattiosaston jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle 
tai ammattiosaston jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet.
Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityöväen liiton ”rästilistalle”, eikä 
jäsenyytesi pääty vapaan aikana vaan olet silloin vapautettu jäsenmaksuista.
Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietojasi Metallityöväen liiton säh-
köisessä asioinnissa, kirjautumalla henkilökohtaisilla 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 raninenantero(at)gmail.com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja
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Kohti oikeudenmukaisempaa 
maailmantaloutta?

Timo Eklund Metallityöväen Liiton vastaava 
tutkija

Kohti oikeudenmukaisempaa maailman-
taloutta?
Viime aikoina on seurattu ihmetyksen 

vallassa maailmanpolitiikan käänteitä ja yllättä-
viä vaalituloksia. Eniten palstatilaa ja asiantun-
tijoiden ällistystä ovat saaneet osakseen Bri-
tannian EU-äänestys ja Donald Trumpin voitto 
USA:n presidentinvaaleissa. Protestimielialasta 
kertovat myös Kreikassa ja Espanjassa nähty 
laitavasemmiston menestys ja äärioikeiston 
suosio muun muassa Ranskassa. 

Itse näen tärkeimpänä taustatekijänä näille 
muutoksille sen, että tällä vuosituhannella suuri 
osa kansasta tuntee jääneensä osattomaksi 
talouskasvun hedelmistä. Kehittyneemmissä 
maissa keski- ja työväenluokan palkkakehitys 

on ollut heikkoa. Lisäksi verotus on 
kiristynyt, mutta verojen vastineeksi 
on saatu usein heikkeneviä julkisia 
palveluja. Työpaikat siirtyvät hal-
vemman kustannustason maihin, 
mikä aiheuttaa työttömyyttä. Myös 
työpaikkansa säilyttäneiden kohdalla 
työelämä muuttuu epävarmemmaksi ja 
muutenkin raaemmaksi. 

Samanaikaisesti yritysten koetaan 
tekevän suurvoittoja siirtämällä 
työpaikkoja ja osaamista halvem-
man kustannustason maihin. Vaikka 

näkemys yritysten vahvasti kohonneesta kan-
nattavuudesta ei aina pidäkään paikkaansa, on 
yhteiskunnallinen ja taloudellinen voimataso-
paino kääntynyt selvästi yritysten ja pääoman 
eduksi. Omistajien lisäksi palkkahaitarin yläpää 
on hyötynyt kehityksestä.  

Suomessakin tämä kehitys on näkynyt. Vaik-
ka teollisuutemme on tutkimustenkin mukaan 
pärjännyt globalisaatiossa hyvin ja toimiva so-
pimusyhteiskunta on suojannut työntekijöiden 
etuja, ovat maailmanlaajuisten pelisääntöjen 
muutokset heijastuneet meillekin. Tästä esi-
merkkinä ay-liikettä kohtaan esitetyt vaatimuk-
set jatkuvasta palkkamaltista ja saavutettujen 
etujen karsimisesta. 

Poliittiset yllätykset on monella suulla leimattu 
perustuneen kansan harhauttamiseen ja populis-
miin. Toisaalta ainakin itselleni on selvää, että 
tällä vuosituhannella talouskasvun hedelmät ei-

vät ole jakaantuneet tasan tai edes millään lailla 
oikeudenmukaisesti. Nykyisenkaltaiset maail-
mantalouden ja vapaakaupan pelisäännöt ovat 
johtaneet tilanteeseen, jossa eri maat kilpailevat 
työpaikoista ja investoinneista alentamalla palk-
katasoaan, yritysverotusta ja jakamalla muita 
lahjoja yrityksille. Yritykset ovatkin innokkaasti 
hyödyntäneet halvempien palkkojen ja verotuk-
sen mahdollisuuksia voiton tavoittelussaan. Ai-
nakin länsimaissa työtä tekevä kansa on saanut 
tinkiä omasta hyvinvoinnistaan kilpailukyvyn 
nimissä ja samalla maiden välinen verokilpailu 
on rapauttanut hyvinvointivaltion rahoituspoh-
jaa.

Viimeaikaiset poliittiset mullistukset voi nähdä 
vaatimuksina oikeudenmukaisemman maail-
manlaajuisen talousjärjestyksen puolesta. Vaa-
timuksiin on vastattu myös esittämällä huonoja 
vaihtoehtoja, kuten korkeampia tullimuureja 
maiden ympärille ja muita maailmankaupan 
esteitä. Kuitenkin vaikuttaa vahvasti siltä, että 
myös valtaapitävät ja yhteiskunnallinen eliitti 
ovat avaamassa silmänsä globalisaation varjo-
puolille. Tämä herättää toiveen, että oikeuden-
mukaisempi maailma on mahdollinen ja että 
jatkossa maailmantalous keskittyy nykyistä 
enemmän turvaamaan palkansaajien tarpeita 
yritysten tarpeiden sijaan.     

Timo Eklund

Komasin tehtaalla Jyväskylässä työnan-
taja irtisanoi paikallisen sopimuksen 
työajan tasaamislisistä.

Aikaisemmin Komasilla oli noudatettu käy-
täntöä, jossa työajan tasaamislisät maksettiin 
vapaan pitämisen yhteydessä. Uudessa työn-
antajan yksipuolisesti käyttöönottamassa käy-
tännössä työajantasausvapaat alettiin maksaa 
jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Uuden maksutavan tarkoituksena on luonnolli-

sesti vähentää työntekijöiden halukkuutta pitää 
työehtosopimuksen mukaisia työajan tasaamis-
vapaita.

Ammattiosaston asettama pääluottamusmies 
Tuomo Liukkunen pyrki neuvottelemalla ratkai-
semaan tilanteen, mutta työnantaja ilmoitti, ettei 
asiassa ole mitään neuvoteltavaa. Tämän jäl-
keen työntekijöillä olivat vaihtoehdot vähissä; 
joko alistua työnantajan yksipuoliseen direktio-
vallan käyttöön tai vastustaa törkeää paikallisen 

sopimuksen rikkomusta mielenilmauksella, joka 
toteutettiin 4 tunnin mittaisella työnseisauksella 
koskien jokaista työvuoroa.

Komasin päälliköille ei riittänyt paikallisen 
sopimuksen purku, vaan he haastoivat Am-
mattiosaston työtuomioistuimeen työrauhavel-
voitteen valvomisvelvollisuuden rikkomisesta. 
Kommenttina voin pitkällä metallialan tun-
temuksella todeta neljän tunnin lakosta, että 
tällaisille päälliköille olisi ennen ostettu hame-
kangas ja annettu kepillä persiille. Vähintä, mitä 
Komasin johto voi tehdä, on maksaa tulevat 
lakkosakot takaisin Ammattiosastolle.

Tämä on malliesimerkki siitä, mitä suomen 
yrittäjien ruikutus paikallisen sopimisen lisää-
misestä tarkoittaa.

teksti T.Pekonen
kuva K.Taivassalo

Työtuomioistuimelta haaste ammattiosastolle Komasin ulosmarssista
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Ammattiosaston ehdokkaat kuntavaaleissa
Jyväskylä

   Laukaa

   Muurame

Hjelt Niko
työtön

Mäkinen Pentti
Kolutus koordinaattoori

Närhi Jani
pääluottamusmies

Suuronen Pekka
työtön

Pekonen Tarmo
puheenjohtaja

koneasentajamestari
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Ammattiosaston ehdokkaat kuntavaaleissa
Jyväskylä

   Laukaa

   Muurame

Pöysti Jari
koneistaja

Raninen Antero
eläkeläinen

Rummakko Janne
hioja

Salonen Reijo
koneenkokoaja

Leinonen Tuomo
pääluottamusmies
koneistajamestari
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Tutkija: ”Pakkoyrittäjyys on aja-
tuksenakin kaistapäinen”

UP/Mika Peltonen

Itsensä työllistäjä on ihminen, joka ei ole 
palkkatyössä toisen palveluksessa, vaan 
työllistää itsensä. Tällaisia työsuhteen ul-
kopuolella työllistyviä yhteiskunta kohte-

lee yrittäjinä.

– Jos työssä käyvät eivät ole palkansaajia, ei 
jää muuta vaihtoehtoa kuin olla yrittäjä, koska 
Suomessa on vain kaksi kategoriaa: palkansaa-
jat ja yrittäjät. Itse kutsuisin heitä työsuhteen 
ulkopuolella työllistyviksi, Helsingin yliopiston 
tutkijatohtori Anu Suoranta sanoo.
 Suomessa on tällä hetkellä noin 182 000 itsen-
sä työllistäjää.

 – Iso pointti on, että tämäntyyppinen työllisty-
minen on kasvussa. Se ei ole megalomaanista, 
mutta kasvussa se on.
 Suorannan mielestä on ristiriitaista, että yhteis-
kunta voi määrittää ihmisen yrittäjäksi, vaikka 
tämä ei ryhdy yrittäjäksi.

Yksintoimija ei jaa yritysvoittoa

Ihmisistä tulee Suorannan mukaan itsensä työl-
listäjiä kaikilla mahdollisilla tavoilla.
 – Osa tulee työsuhteista. Osa valitsee itse yri-
tystoiminnan. Osalla ei ole muuta vaihtoehtoa, 
koska työtä ei ole tarjolla muuten kuin työsuh-
teen ulkopuolella.
 Suorannan mukaan kukaan ei ole valmiiksi 
itsensä työllistäjä. Kyse ei ole geneettisestä 
ominaisuudesta, vaan työn teettämisen tavasta.
 – Saattaa olla, että ihminen on välillä itsen-
sä työllistäjä ja välillä tekee jotakin muuta. 
Molemmat työmuodot voivat mahtua samaan 
päivään.
 Pakosta itsensä työllistäviä on kutsuttu myös 
pakkoyrittäjiksi. Suoranta ei suostu edes käyt-
tämään tuota sanaa. Hänen mielestään tällainen 
ajattelukin on ihan kaistapäistä.
 – Kukaan ei halua tunnustautua pakkoyrittäjäk-
si. Olen itse ollut aina sitä mieltä, että se on toi-
mimaton ilmaisu. Yritystoimintakin on tuhoon 
tuomittu, jos koet itsesi pakkoyrittäjäksi.
 Itsensä työllistävien tilanne ei yleensä ole sel-
lainen, että he voisivat olla oikeita yrittäjiä.
 – He ovat yksin toimijoita, jotka eivät hae 
yritysvoittoa eivätkä voi sitä edes käytännössä 
saada. Eivätkä he ole työllistämässä lisää väkeä.

Ansiotaso on todella heikko

Itsensä työllistäjät toimivat kaikilla aloilla.

 – Tämä läpäisee koko työmarkkinakentän. 
Mikä tahansa työ voidaan teettää palkkatyönä 
tai työsuhteen ulkopuolella. Mitään suuria estei-
tä tälle ei näytä olevan, Suoranta sanoo.
 Eniten itsensä työllistäjiä on rakennusalalla ja 
toiseksi eniten palvelualoilla. Itsensä työllistäji-
en asioita ei ole ajanut tuloksellisesti kukaan. 
 – Palkansaajaliikkeenkin pitäisi oivaltaa ajaa 
itsensä työllistäjien asioita, koska se on myös 
peruspalkansaajan etu. Jos työ teetätetään 
työsuhteen ulkopuolella, motivaatio palkanmak-
suun vähenee.
 Itsensä työllistäjillä ei ole minimipalkkaa.
 – Ansiotaso on todella heikko. Heille mak-
setaan vain se, mikä työstä kulloinkin sattuu 
satunnaisesti määrittymään.
 Itsensä työllistäjillä ei ole myöskään varmuutta 
työttömyysturvasta.
 – Jos itsensä työllistäjä on joskus palkkatyö-
suhteessa täyttänyt työttömyysturvaehdon, 
mutta päätyy sen jälkeen tekemään satunnaisia 
keikkoja itsensä työllistäjänä, hänellä ei ole 
varmuutta oikeudenmukaisesta kohtelusta. 

Yhdessä ei voi neuvotella

Itsensä työllistäjien puolesta ei neuvottele kol-
lektiivisesti kukaan, koska se on kiellettyä.
 – Jos toimeksiannolla työskentelevät itsensä 
työllistäjät ryhtyvät neuvottelemaan yhdessä, he 

rikkovat kilpailulainsäädäntöä, Suoranta toteaa.
 Tarvittaisiinko itsensä työllistäjille oma ammat-
tiliitto?
 – Kyse on vallankäytöstä ja paikasta sopim-
uspöydässä. Suomessa työmarkkinajärjestöt 
neuvottelevat työnteon ehdoista, ja niin pitää 
ollakin. Sopimisen pitäisi hoitua sitä kautta. 
Näyttää vähän siltä, että tämä ajatus ei ole oi-
kein mennyt maaliin.

Kuvituskuva, henkilöt eivät liity tekstiin.

Kuvituskuva, henkilöt eivät liity tekstiin.

Itsensä työllistäjiä on kaikilla aloilla



                                              RautaKOuRa 74  13

Valmetin Metallityöväen Ammattiosasto ry.74
Kalevankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puh 045-633 4392, www.metalli74.fi

Kevätkokous 5.4.2017 klo 17.30
Metalli74 kokoushuoneisto Kalevankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ 3:s kerros

Käsiteltävät asiat: Sääntömääräiset 6§ kokoukselle määritellyt asiat.

TERVETULOA!
Valmetin Metallityöväen Ammattiosasto ry.074 hallitus

Ammattiosaston kansainvälisten asioiden jaoston suunnittelu kokous ja vierailu Komasilla. Kuvassa vasemmalta Risto Lähteenmäki, Tarmo Pe-
konen, Jari Hakkarainen kansainvälisten asioiden päällikkö ja metalli74:n jäsen, Heikki Holappa metalliliitosta, Tuomo Liukkunen, Markku 
Tuikkanen sekä Ilkka Puurtinen. 

Kuva Kari Taivassalo

Ammattiosaston KV-toimintaa helmikuussa Jyväskylän Komasilla
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Kuolemaan johtanut tapaturma Rautpohjan konepajalla

Tutkimuksissa, jotka suoritettiin onnetto-
muuden jälkeen havaittiin, että työnte-
kijällä oli jäänyt ohjausvirta päälle radio 

ohjaimeen. Nosturi oli siis toimintavalmis.
Työntekijän suorittaessa hitsaustyötä nosturi 
liikkui huomaamatta häntä kohti nostoliinojen 
ollessa kiinni työkappaleessa. Tämä johtui siitä, 
että nosturinohjaimen vyö painoi kaukosääti-
men ajoasennon kytkintä.

Työkappale painoi noin 2500 kiloa. Nosturin 
liikkeestä johtuen kappale otti heijausliikkeen ja 
työntekijä jäi työkappaleen ruhjomaksi. Mitään 
ei ollut tehtävissä ja työntekijä menehtyi sai-
raalassa saamiinsa vammoihin. Työntekijä oli 
erittäin kokenut, työssä noin 30 vuotta. 
Tapaturman jälkeen työnantaja määräsi nosturi-
koulutuksen kaikille työntekijöille.

Näin vakavan työtapaturman jälkeen sitä tietysti 
kysyy itseltään: miksi? Miten tämä on mahdol-
lista?

Olisko tapaturmalta voitu välttyä, jos nosturia 
olisi ajanut vakituinen raanakuski, eikä henkilö 
olisi työskennellyt yksin? Mene ja tiedä.

Työntekijät, jotka vuosia ovat nosturilla töitä 
tehneet, ovat rutinoituneet työhönsä. Kun työ 
rupeaa tuhansien toistojen jälkeen sujumaan 
kuin itsestään, silloin valppaus saattaa herpaan-
tua ja tulee kohtalokas virhe, joka mahdollistaa 
onnettomuuden.
Tässä tapauksessa virhe oli lopullinen ja jäljelle 
jää vain pohjaton suru.

Jarmo Nissi
ammattiosaston työsuojelujaoston vetäjä

Työpaikoilla kuulee usein sanottavan, 
ettei politiikka kiinnosta. Ei haluta ottaa 
asioihin kantaa, ei osallistuta, koska se 

on politiikkaa. Ammattiliitto ja politiikka pitäisi 
myös ehdottomasti erottaa toisistaan, sillä ne 
eivät tietystikkään kuulu yhteen. Pääasia on, 
että politiikka on paha ja se sekoittaa kaikki 
hyvätkin asiat ja sitä me halutaan välttää.

Kuitenkin lähes joka aamu se herätyskello soi, 
vaikka väsyttäisi vielä. Ulkona on pimeää ja 
auton ikkunat jäässä. Kuka käskee lähtemään 
näin aikaisin töihin. Työpolitiikka, yksi yhteis-
kuntapolitiikan muoto, vaihtaa muotoaan tänä 
päivänä nopeampaa kuin koskaan ennen. Se 
on saanut voimaa maailmanlaajuisesta talous-
kriisistä jo vuosien ajan ja vaikuttaa meidän 
työn tekemiseen kaikella mahdollisella tavalla. 
Tätä työpolitiikkaa tekevät hallitus, puolueet, 
työmarkkinajärjestöt, työnantajat ja luottamus-
miehet sekä yksittäiset työntekijätkin työpai-
kalla. Työpolitiikan aikaansaannosta voi olla, 
että joudut lauantaiaamuna kohmeisin sormin 
raappaamaan auton lasit ja suuntaamaan keulan 
kohti työpaikkaa suorittamaan kilpailukykyso-
pimuksen mukaista työajanpidennystä. Tämän 
politiikan luulisi kiinnostavan. Minua ainakin 
kiinnostaa.

Töihin ajaessa bensavalo syttyy palamaan. 
Onneksi matkan varrella on aakkosbaari, jossa 
on myös myymälä. Sieltä saa kätevästi eväät 
samalla töihin. Tulee siinä tankatessa mietit-

tyä, että on siinä bensassakin vaan paljon sitä 
veroa, ainakin 70%, eikö vähempikin riittäisi. 
Jos bensa olisi halpaa kuin ameriikassa, voisi 
itsekkin ajella isomoottorisella autolla. Miksi se 
on meillä niin kallista? Eväitä hakiessa kum-
mastelee helposti, miten ne pari roiskeläppää 
ja kahvipaketti voi maksaa kymmenen euroa, 
eikö vähempikin riittäisi? Yritykset ja julkinen 
valta tekevät elinkeinopolitiikkaa. Elinkeinopo-
litiikka ja työpolitiikka vaikuttavat kahvipaketin 
hintaan ja bensan hintaan vaikuttaa eduskunnan 
säätämä laki, joka on sisäpolitiikkaa parhaim-
millaan. Tämän politiikan luulisi kiinnostavan. 
Minua ainakin kiinnostaa.

Kyllä silmät aukeavat viimeistään työmaalla, 
kun työt aloittaa ja ottaa ison kupin kuumaa ja 
vahvaa kahvia. Sitä miettii, että on nämä ylityöt 
vaan hieno asia, kun niistä tienaa niin hyvin, 
lauantain kahdeksan ensimmäistä +50% ja lo-
put +100%, sunnuntaina se nami vasta alkaakin, 
+300% koko päivä. Harvemmin tässä hurmok-
sessa kenenkään tulee ajateltua työmarkkina-
politiikkaa ja työpolitiikkaa. Tämän politiikan 
luulisi kiinnostavan. Minua ainakin kiinnostaa.

Ruokatunnilla selaillaan samalla päivän lehteä 
tai uutisia kännykällä. Sieltä saadaan lukea 
uutisia turvattomuuden kasvamisesta, etuuksien 
leikkauksista, maahanmuutosta, ilmatilalouk-
kauksista, siitä, kun eräässä maassa on pienet 
vihreät miehet ottaneet alueen aseellisesti 
haltuun. Näihin tapahtumiin kansanedustajat 

ja ministerit ottavat jutuissa kantaa. Samalla 
tavalla kaikilla myös kahvipöydässä tuntuu 
olevan mielipide. Kyse on sosiaalipolitiikasta 
sekä valtion sisäpolitiikasta ja ulkopolitiikasta, 
erittäin tärkeistä asioista, joihin me jokainen 
otamme kantaa sen enempää miettimättä, onko 
se politiikkaa vai ei. Tämän politiikan luulisi 
kiinnostavan. Minua ainakin kiinnostaa.

Illalla työpäivän jälkeen vaimon ja lapsen 
kanssa suunnitellaan lomareissua hiihtolomak-
si. Mietitään, että mihin perheen kanssa voisi 
lähteä arjesta irtaantumaan, nollaamaan pää 
työasioista ja rentoutumaan. Sen enempää miet-
timättä, että koulutuspolitiikka mahdollistaa 
hiihtoloman ja talviloma tulee työpolitiikasta ja 
työmarkkinapolitiikasta. Tämän politiikan luuli-
si kiinnostavan. Minua ainakin kiinnostaa.

Ei tarvitse edes nähdä ympärilleen tietääkseen, 
että politiikkaa on kaikkialla. Tänä keväänä 
järjestetään kuntavaalit. Toivon, että jokaista 
kiinnostaa sen verran toisten, oma ja yhtei-
nen etu, että käy osallistumassa politiikkaan 
ja äänestämässä sopivinta ehdokasta. Tämän 
politiikan luulisi kiinnostavan. Minua ainakin 
kiinnostaa!

Jani Närhi
pääluottamusmies
Moventas Gears Oy

POLITIIKKA EI KIINNOSTA?
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Kun luin pääluottamusmies Jouni Mielosen 
Kiitokori Oy Kausala kirjoituksen Ahjossa 
3/2017, niin ajattelin myös ottaa kantaa 

tiettyihin asioihin.
On selvää, että pääluottamusmiehellä ja luottamus-
miehellä on velvollisuus noudattaa työehtosopimus-
ta oikein. Asiat riitelee, eivät ihmiset. Mutta eihän 
se aina mene niin, jonka olen kyllä huomannut 
edellisen pääluottamusvaalien jälkeen.
On totta, että luottamustehtävissä olevat henkilöt 
ovat välillä hankalassa välikädessä. On totta, että 
asiat eivät mene aina niin oikein ja työnantajan 
kanssa ei oikein mikään onnistu välillä, mutta sem-
moista se joskus on.
Murikan koulutukset on todella hyvä apu luot-
tamustehtävissä oleville. Lopuksi haluan sanoa 
muutaman sanan kilpailukykysopimuksesta. Kiky 
on todella sekava asia. Minusta olisi paras ratkai-
su tehdä kiky-tunnit saldoista ja muutenkin sopia 
kaikkien henkilöstöryhmien kanssa sama linja tun-
tien tekemiseen eli tasa-arvonen 
kiky-tuntien teko työpaikoilla.

Jari Pöysti
Varaluottamusmies

Pääluottamusmies 
ja luottamusmies

SOS -hallitus merihädässä
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Kunnallisvaaleissa valitaan 8 999 kunnanval-
tuutettua 297 kuntaan.
Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien 
valtuustoihin. Vuoden 2016 alussa on kuntien 
lukumäärä Manner-Suomessa 297 ja Ahve-
nanmaan maakunnassa 16.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n 
puheenjohtaja Olli Luukkainen ärähti, 
että nämä eivät ole sote-vaalit eivätkä 

Nato-vaalit, tuleviin kuntavaaleihin liittyvässä 
tilaisuudessa.

Hän ei ole ainoa, joka on seurannut harmis-
tuneena kampanjakoneitaan käynnistelevien 
puolueiden edesottamuksia. Kuntapäättäjät ja 
sellaisiksi pyrkivät eivät näytä täysin sisäistä-
neet edessä olevaa mullistusta.

Huhtikuun kunnallisvaalit järjestetään itsenäi-
sen Suomen historian suurimman hallintouudis-
tuksen kynnyksellä. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisvastuun siirtyminen maakuntiin 
muuttaa ratkaisevasti kuntien roolia ja tehtäviä.

Seuraavan valtuustokauden puolivälissä, vuo-
den 2019 alussa toimintansa käynnistävät uudet 
itsehallinnollisen maakunnat. Sote-uudistus vie 
puolet kuntien tehtävistä ja käyttötaloudesta.
 Uudistusten jälkeen kunta ei ole enää entisen-
sä. Huhtikuussa nelivuotiskaudeksi valittavien 
paikallispäättäjien täytyy olla jyvällä kuntien 
uudesta tilanteesta ja tehtävien muuttuneesta 
painotuksesta.
 Se merkitsee, että aikaisemmin laaditut kun-
tastrategiat joutavat roskakoriin. Uutta kuntaa 
varten pitää laatia uudet suunnitelmat.

Kunta vastaa kuntalaisista

Kuntien tehtävät ja vastuut eivät suinkaan pää-
ty sote-uudistukseen. Vuonna 1865 annettuun 
keisarilliseen kunnallisasetuksen pohjautuva 
kunnallinen itsehallinto säilyy tässäkin uudis-
tuksessa koskemattomana.
 Kuntia koskevaa keskustelua ovat ainakin 
kymmenen viime vuotta hallinneet sosiaali- ja 

terveydenhuollon ongel-
mat. Nyt se muuttuu.
 Kunnat ovat jatkosakin 
vastuussa kuntalaisten 
hyvinvoinnista. Uudis-
tuksen jälkeen yli puolet 
kunnan tehtävistä on kou-
lutusta, varhaiskasvatusta 
ja sivistystä. Valtuustot 
päättävät, onko kunnassa 
lukiota ja missä sijaitsee 
päiväkoti ja mikä on päi-
väkodin ryhmäkoko.
 Kuntien päätöksistä 
riippuu millaista kaavoi-
tusta ja asuntopolitiikkaa 
kunnissa harjoitetaan. 

Työllisyyteen vaikuttavat ratkaisevasti kuntien 
päätökset mm. elinkeinopolitiikasta ja kehitys-
hankkeista.

Paikallispäättäjistä on kiinni, millaisessa 
kunnossa ovat tie- ja katuverkko ja millaista on 
julkinen liikenne.
 Ympäristönsuojelu, vesihuolto ja jätehuolto 
päätetään kunnanvaltuustossa. Kirjastopalvelut, 
nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut ovat kunnan 
sisäisiä asioita. 
 Sote-uudistuksen jälkeenkin yleisvastuu kun-
talaisten terveydestä ja hyvinvoinnista säilyy 
kunnissa.

Kuntatalous murroksessa

Kuntien talous joutuu sote-uudistuksen jälkeen 
uusien haasteiden eteen. Maakuntiin siirtyy so-
te-kustannuksia vastaava osuus kuntien nykyis-
tä tuloista.
 Siirto kohtelee kuntia hyvin eri tavoin. Kul-
lakin kunnalla on omat verotulonsa ja omat 
sote-menoista, eivätkä ne välttämättä kulje käsi 
kädessä. Joltakin lähtee enemmän tuloja kuin 
sillä on ollut sote-menoja ja päinvastoin.
 Sote-uudistus voi koitua kunnille myös helpo-
tukseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot 
ovat olleet väestön ikääntymisen vuoksi kuntien 
nopeimmin kasvavia ja vaikeimmin ennakoita-
via menoja.
 Kuntien tärkein tulonlähde ja niiden itsehal-
linnon perusta on kunnallisverojen tuotto. Se 
vaihtelee 17 prosentin ja 22,5 prosentin välillä. 
Keskimääräinen kuntaveroaste on 19,91.
 Uudistuksen yhteydessä maakuntien hyväksi 
leikataan 12,5 prosenttiyksikköä jokaisen kun-
nan tuloverosta. Leikkauksen jälkeen tyypilli-
sen kunnan veroasteeksi jää 7,5.
 Myös sote-palveluihin perustuvat kuntien 
valtionosuudet siirretään maakuntiin. Maakun-
nille siirtyy valtionosuuksia 6 miljardia euroa ja 
kunnille jää 3 miljardia euroa muiden palvelu-
jen tuotantoon.
 Uudistuksen jälkeen keskimäärin 12 prosent-
tia kuntien tuloista koostuu valtionosuuksista. 
Vielä nyt se on 20 prosenttia.

Kuntatalouden suuria heilahduksia loiventa-

maan on rakennettu muutoksentasausjärjestel-
mä. Se ei kuitenkaan pysty ottamaan huomioon 
esimerkiksi kasvukuntien tulevia investointipai-
neita.
 Kaupungistumiseen liittyvän muuttoliikkeen 
aiheuttamaan kasvavaan palvelutarpeeseen pitää 
rakentaa päiväkoteja, kouluja ja järjestää muita 
palveluja. Talouskasvua ja kunnan elinvoimaa 
turvaavat investoinnit pitäisi lisäksi toteuttaa 
velkaantumatta liikaa, vaikka verotulot kutistu-
vat.
 Väestöään luovuttavien kuntien ongelma on 
päinvastainen. Palveluja pitää pystyä sopeutta-
maan hallitusti supistuvaan tarpeeseen.

///FAKTALAAKTIKKO///
Kuntavaalit 2017

- Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa va-
litaan 8 999 kunnanvaltuutettua 297 
Manner-Suomen kuntaan. Ahvenanmaan 
maakunnassa kuntia on 16.
- Kunnallisvaalipäivä on 9. huhtikuuta klo 
9:00  - 20:00. 
- Ennakkoäänestys järjestetään kotimaas-
sa 29.3. - 4.4. ja ulkomailla 29.3. -  1.4. 
Osassa äänestyspaikkoja äänestysjakso on 
lyhyempi.
- Ennakkoäänestyspaikkoja on 893.
- Ennakkoon voi äänestää missä tahansa 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa koti-
maassa tai ulkomailla.
- Tiedot ennakkoäänestyspaikkojen sijain-
nista ja aukioloajoista löytyvät osoitteesta 
www.vaalit.fi. (UP

UP/Kari Leppänen
Kuva: UP/Tiina Tenkanen

Uusi kunta  - uudet tehtävät
Pysyvätkö päättäjät tehtävien tasalla?


