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Teollisuusliiton 
ensimmäinen 
työehtosopimus 
ei jäsenistössä 

hurraa huutoja herättänyt
Uuden, 226 000 jäsenisen 
teollisuuden mahtilii-
ton perustamisen myötä 
kasvoivat myös jäsenistön 
odotukset edunvalvonnan 
suhteen. Varsinkin, kun 
takana oli erittäin monta 
laihaa vuotta lähes nolla 
korotuksineen ja sisältä-
en mm. rajua kritiikkiä 
herättäneen KIKY- sopi-
muksen.

 Kovin erikoiselta näytti 
myös tapa, jolla sopi-
mus hyväksyttiin. Ensin 
Teollisuusliiton suuri 
neuvottelukunta esitti 
yksimielisesti sopimuk-
sen hyväksymistä, sitten 
liittohallitus hyväksyi 
sopimuksen yksimielisesti 
mutta kun liittovaltuus-
tossa asiaa käsiteltiin, niin 
jouduttiinkin tiukkaan 
äänestykseen: tulos 29 
puolesta 22 vastaan ja 2 
tyhjää.

 Näyttää nyt siltä, että 
joku porukka on pahas-
ti vieraantunut kentän 
arkipäivästä, tai sitten on 
käytetty rajua junttaamis-
ta, jota en ainakaan itse 
ihmisenä ja sosialidemo-
kraattina voi nykypäivänä 
hyväksyä.

Kovasti kysymyksiä on 
herättänyt myös liiton 
johtajien hienosti ajoitettu 
n. 60% palkankorotus, 
kun samaan aikaan vien-
titeollisuuden rautakoura 
joutui tyytymään mak-
simissaan muutamaan 
kymppiin. 

Liiton hallitus osoitti 
oivallista pelisilmää tässä-
kin asiassa. Erikoisen hu-
vittavaa on myös se, että 
samat henkilöt, jotka ovat 
kritisoineet yritysjohta-
jien poskettomia etujen 
ja palkkojen korotuksia, 
ottavat korotukset nyt 
avosylin vastaan.

Nämä episodit ovat 
aiheuttaneet ammattiosas-
tolle ja osaston luottamus-
miehille valtavan pro-
testien ja vastalauseiden 
tulvan Liiton toimintaa 
kohtaan. Osa on äänes-
tänyt jaloillaan ja uusien 
jäsenten hankinnan saldo 
on kääntynyt negatiivi-
seksi.

Tässä tilanteessa olisi 
kuitenkin muistettava, 
että ammattiosasto ei ole 
näitä kritisoituja päätöksiä 
tehnyt, vaan on pyrkinyt 
hoitamaan edunvalvontaa, 
voimavarojensa rajoissa, 
luottamusmiestensä toi-
mesta työpaikoilla. 

Välillä ratkaisuja on jou-
duttu hakemaan 

Työtuomioistuimesta asti. 
Edunvalvonnan onnis-
tumisen kannalta työ-
paikoilla on ehdottoman 
tärkeää jäsenistön yhte-
näisyys, sitoutuneisuus 
ja täysimääräinen järjes-
täytyminen työpaikan 
ammattiosastoon, tässä 
tapauksessa Valmetin 
metallityöväen ammatti-
osastoon.

Ammattiosastosta ja 
samalla Liitosta eroami-
nen on mielestäni erittäin 
huono keino, ajatellen 
yksittäisen jäsenen omaa 
asemaa ja edunvalvonnan 
mahdollisuuksia työpai-
koilla. Silloin eronnut 
jäsen on todella yksin. 
Kannattaa luoda katseet 
historiaan, vaikka työ-
miehen asemaan viime 
vuosisadan alussa, jolloin 
työpaikoilla kuului pel-
kästään isännän ääni. 

Yhteistyö ja Liittoon sekä 
ammattiosastoon sisältä-
päin vaikuttaminen ovat 
todellisia keinoja vaikut-
taa liikkeen suuntaan.

Näyttää siltä, että kun me 
sosialidemokraatit saam-
me vaalivoiton, koskien 
niin ay-liikettä kuin puo-
luetta, otamme heti val-

OLLAKKO VAI EIKÖ OLLA?

tionhoitaja roolin niskaamme 
ja jätämme oman jäsenistöm-
me  sivurooliin. Näin ei toimi 
porvari. Se on nähty tämän 
hallituksen toimissa, joissa 
on hoidettu talouselämän 
ja rahaeliitin etua ja asioita 
esimerkillisesti.

Ay- liikkeen pitkää historiaa 
silmäillessä huomaa, että liik-
keellä on yhdessä poliittisesti 
järjestäytyneen työväenliik-
keen kanssa ensiarvoisen 
tärkeä rooli hyvinvointival-
tion muodostumisessa. Siinä 
työssä on otettava uusi loikka 
ja on oltava siinä etujoukos-
sa, joka avaa ladut ja määrit-
tää suunnan yhteiskuntamme 
tulevaisuudesta.

 Yhteiskunnallinen edun-
valvonta on osa ay-liikkeen 
työnsarkaa. Siitä osoitukse-
na SAK järjesti poliittisen 
mielenilmauksen työttömien 
puolesta niin sanottua Aktii-
vimallia vastaan ja saman-
aikaisesti Teollisuusliitto 
poliittisen lakon.
 
Solidaarisuus on aina kuu-
lunut ay-liikkeen perinteisiin. 
Jäsenistöltämme on kuitenkin 
alkanut tulla enenevässä mää-
rin kyselyjä siitä, että kuka 
on solidaarinen ikänsä töitä 

painaneelle, perheensä elättä-
neelle, veronsa ja eläkkeensä 
maksaneelle ja yhteiskunnan 
sosiaaliturvan kustantaneelle 
työmarkkinoilla olevalle tai 
eläköityneelle rautakouralle?

Tarmo Pekonen
puheenjohtaja
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Eduskunnan 
pitää käsitellä 
sote- ja maakun-
tapaketti huo-
lellisesti

Suomessa on meneillään poikkeukselli-
nen tilanne. Puolueet etsivät ehdokkaita 
maakuntavaaleihin, joiden toteutumi-
sesta ja ajankohdasta ei ole varmaa 

tietoa. Toki hallitus on tuonut asiaa koskevat 
esityksensä eduskuntaan, mutta yhtään lakia 
ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Hallitus-
puolueet hoputtavat eduskuntakäsittelyä, sillä 
lait olisi saatava valmiiksi kesäkuussa, jotta 
vaalit voitaisiin pitää suunnitellusti. Hallitus 
ja maakunnat ovat lisäksi tehneet kaiken aikaa 
lakeihin liittyvää valmistelua ja toimeenpanoa, 
vaikka asia on keskeneräinen. Jos itse olisin 
viime kaudella ministerinä käynnistänyt lakien 
toimeenpanon ennen hyväksymistä, meteli olisi 
ollut melkoinen.

Asiaan liittyy myös Euroopan neuvoston 
susitus, jossa edellytetään, että vaaleihin 

liittyvän lainsäädännön on oltava valmis vä-
hintään vuosi ennen vaalipäivää. Nyt näyttää 
siltä, että mikäli lait eduskunnassa hyväksytään, 
vaalit ovat vain muutaman kuukauden päässä. 
Tämä ei anna hyvää kuvaa Suomen suhtautumi-
sesta kansainvälisiin suosituksiin. Myös puolu-
eet ja kansalaiset ovat hankalassa asemassa, kun 
valmistautumisaikaa jää liian vähän.

Miksi sitten on niin kiire? Kysymys on tie-
tenkin politiikasta. Hallitus teki virheen, 

kun se päätti olla jatkamatta soten parlamen-
taarista valmistelua. Sote- ja maakuntauudis-
tuksessa on kyse Suomen itsenäisyyden ajan 
suurimmasta yksittäisestä muutoksesta, joka 
ulottuu väistämättä useiden vaalikausien yli. 
Olisi ollut hyvä varmistaa, että kaikilla poliitti-
silla ryhmillä olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa 
tähän mittavaan ja historialliseen uudistukseen. 
Nyt näin ei ole.

Hallituksen poliittinen lehmänkauppa maa-
kunnista ja laajasta valinnanvapaudesta 

on johtamassa pahimmillaan sekasotkuun, jota 
kukaan ei hallitse. Sote-uudistukselle alun perin 
yhdessä asetetut tavoitteet, kuten saumattomat 

palveluketjut ja hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen, ovat jääneet sivuraiteelle. Hosu-
misen taustalla on ymmärrys siitä, että millään 
muulla hallituspohjalla lakeja ei saada vietyä 
läpi. Voi olla, että nytkin ratkaisu syntyy edus-
kunnassa muutaman äänen enemmistöllä. Kuin-
ka hyvänä tällaista tilannetta on syytä pitää?

Eduskuntakäsittelyn aikana on noussut esiin 
monia huolia. Itse asiassa välillä tuntuu, 

että tieto todella lisää tuskaa, sillä niin paljon 
epävarmuuksia asiaan vielä sisältyy. Kuten jo 
edellä totesin, järjestelmän ohjattavuus ei ole 
nähdäkseni kenenkään hallussa. Valtiohan antaa 
maakunnalle tietyn summan, jolla sen pitää sel-
vitä kaikista tehtävistään. Tämä kehys kaulas-
saan maakunta joutuu toimintaansa suunnittele-
maan ja toteuttamaan. Valta ja vastuu eivät ole 
samoissa käsissä. Kun tähän yhdistetään laaja 
ja hallitsematon valinnanvapaus, on vaarana se, 
että osaaminen pirstaloituu, kokonaisuus ei ole 
kenenkään hallussa ja kustannukset kasvavat 
hallitsemattomasti. Jos näin käy, maakunnan 
mahdollisuudet toimia ovat rajalliset. Joko val-
tio antaa lisää rahaa tai sitten asiakasmaksuja on 
pakko nostaa ja/tai palveluja supistaa.

Monet hallituspuolueiden edustajat väistä-
vät näitä vaikeita kysymyksiä sanomalla, 

että kansalaisten valitsemat päättäjäthän siellä 
maakuntavaltuustoissa osaavat asiat oikeuden-
mukaisesti päättää. Tästähän ei todellisuudessa 
ole kyse, vaan todennäköisesti päättäjät joutuvat 
aika usein valintatilanteeseen, jossa valittavana 
on vain kaksi huonoa vaihtoehtoa.

Kummallinen juttu on myös se, että soten 
päätöksenteko - siis soten monista tärkeistä 

asioista päättäminen - viedään todennäköisesti 
maakunnan alaiseen soten liikelaitokseen, jonka 
hallitukseen poliitikot eivät edes saa osallistua. 
Näissä hallituksissa tehdäänkin sote-palvelui-
den kannalta kaikkein keskeisimmät päätökset, 
maakuntavaltuuston ja sen mahdollisten lauta-
kuntien päättäessä vain suurista linjoista. Keitä 

näihin hallituksiin ja liikelaitosten johtoon 
tulee, onkin todella iso kysymys. Lisäksi edus-
kunnassa on vino pino kysymyksiä liittyen hen-
kilöstön asemaan, tukipalveluihin, kiinteistöihin 
ja moniin muihin huolta herättäviin kohtiin.

Vielä on siis epävarmaa, miten lakien 
eduskunnassa käy. En lähde lopputulos-

ta arvuuttelemaan. Kiirehtiminen näin isossa 
asiassa ei ole millään perusteltavissa. Varmaa 
on vain, että soten siirto laajemmille harteille 
olisi voitu tehdä toisinkin. Myös niin, että soten 
alkuperäiset tavoitteet olisi voitu huomioida 
paremmin. Näin toimien homma olisi oikeasti 
pysynyt kansan valitsemien päättäjien käsissä, 
eikä valunut vahingossa markkinamalliksi. On 
hyvä huomata, että missään Euroopassa ei ole 
tehty sellaista sotea, jota Suomessa nyt suunni-
tellaan. Vaarana on, että tässä ”uudistuksessa” 
ei korjata sitä mikä on rikki, mutta rikotaan se 
osa järjestelmää, joka toimii.

 

Susanna Huovinen

Kansanedustaja (sd.)
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Brexit (Britannian ero EU:sta) ja 
populististen liikkeiden kasvu on 
mielenkiintoisella tavalla vahvista-
nut pyrkimyksiä tiivistää Euroopan 

Unionia. Tästä yhtenä esimerkkinä Ranskan 
ja Saksan uusien hallituksien kannanotot, mitä 
tulee EU:n vahvistamisesta useilla eri politiikan 
osa-alueilla. 

Itse olen sitä mieltä, että Suomi pienenä vien-
nistä riippuvana valtiona on voimaton yksin 
vaikuttamaan kysymyksiin, jotka vaikuttavat 
pärjäämiseemme nykyisessä maailmassa, jo tä-
mänkin johdosta tarvitsemme ainakin vahvem-
paa, mutta mielellään myös yksimielisempää 
EU:ta. 

Tästä tarpeesta yhtenä esimerkkinä on USA:n 
vallassa olevan presidentin yrittämä sanelupo-
litiikka maailman kauppapolitiikassa. EU voi 
toimia sille vastavoimana, tähän ei suomen 
kokoisella valtiolla yksinään ole riittävää vaiku-
tusvaltaa poliittisesti tai markkina-alueena.

EU:n on kuitenkin osoitettava toiminnassaan, 
että se ei toteuta politiikkaansa pelkästään suur-
ten yritysten näkökulmasta, vaan ottaa aidosti 
huomioon jäsenmaidensa kansalaiset. Komis-
sion aloite sosiaalisten oikeuksien pilarista ja 
sen tavoitteista, parantaa kansalaisten ja työn-
tekijöiden sosiaalisia oikeuksia, on tuotettava 
myös konkreettisia tuloksia.

 Aloite sosiaalisten oikeuksien pilarista on saatu 
istuvan komission toimesta, samoin aloite EU:n 
työmarkkina viranomaisesta on tärkeä, etenkin 
valvottaessa lähetettyjen työntekijöiden palkka 
ja työehtojen toteutumista, jotta kyetään estä-
mään epäterveen ja työntekijöiden oikeuksia 
polkevan kilpailun syntymistä. Edellä mainitun 
kaltaista työtä on jatkettava, vuoden 2019 EU 
vaalien jälkeen nimitettävän komission ja vali-
tun parlamentin toimesta. Tästä johtuen ei ole 
palkansaajien näkökulmasta merkityksetöntä, 
keitä valitaan EU parlamentin jäseniksi. Palkan-

saajien näkökulmien turvaaminen parlamentin 
kokoonpanossa, on äärimmäisen tärkeää kehi-
tettäessä työelämän normistoa EU:ssa.

Samoin tulevan komission kokoonpano on 
tärkeää, vaikka jäsenvaltiot esittävät yksittäisiä 
ehdokkaitaan komission jäseniksi (komissaa

reiksi), hyväksyy parlamentti komission ko-
koonpanon kokonaispakettina. EU parlamentin 
vaalituloksella on vaikutusta siihen, millainen 
komissiosta loppupelissä tulee. Jokaisen kan-
nattaa perehtyä tarkkaan eri EU vaaliehdok-
kaiden vaaliohjelmaan, ja millaista työtä kukin 
ehdokas ja ehdokkaan asettama puolue esittävät 
toteuttavansa, jos hän tulee valituksi parlamen-
tin jäseneksi. 
Luonnollisesti myös tulevilla edustakuntavaa-
lien tuloksella on merkittävä vaikutus siihen, 

millaisen esityksen Suomi tulee komissiolle 
tekemään omasta edustajastaan sen kokoonpa-
nossa. Eli tulevilla eduskunta ja EU parlamentti 
vaaleilla on erittäin suuri vaikutus siihen, miten 
myös suomen kansalaisten asema tulevaisuu-
dessa kehittyy EU:n sisällä. 

Kannattaa miettiä, kun tekee päätöstä siitä, 
onko äänioikeudella merkitystä ja miten sitä 
käyttää niin tulevissa eduskuntavaaleissa, kuin 
myös EU parlamenttivaaleissa.

”Itse olen sitä mieltä, että 
Suomi pienenä viennistä 
riippuvana valtiona on voi-
maton yksin vaikuttamaan 
kysymyksiin, jotka vaikut-
tavat pärjäämiseemme ny-
kyisessä maailmassa”

Jari Hakkarainen 
Kansainvälisenyksikön 
päällikkö

ONKO POPULISMI VAHVISTANUT EUROOPAN 
UNIONIA JA SEN KANSALAISTEN 

HYVINVOINTIA?

ASKEL UUTEEN 
AIKAAN

Scandic Laajavuori 
Laajavuorentie 30 | Jyväskylä | scandichotels.fi 

Tuttu ja tunnettu kylpylähotelli Laajavuori uudistuu ja avautuu  
Scandic-hotellina 1.5.2018. Juhli kanssamme hotellin uudistumista. 

Tule rentoutumaan ja viihtymään.
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PAIKALLISEN SOPIMISEN 
PIMEÄ PUOLI

Ammattiosastomme kevätkokouk-
sessa keskusteltiin julkisuudessakin 
paljon esillä olleesta taikasanasta, 
siis paikallisesta sopimisesta yrityk-

sissä.
 Paikallisen sopimisen kaikkivoipaisuuteen 
luottavat eniten suomen Yrittäjät, joiden mie-
lestä työmarkkinat ovat jäykät, työehtosopimus-
ten yleissitovuus olisi poistettava ja henkilöön 
kohdistuva irtisanomissuoja työntekijöiltä 
poistettava. Kollektiivinen irtisanominen onkin 
jo valmiiksi europan löysintä.

 Siis palaamisesta täydelliseen isäntävaltaan. 
Tällä tavoin sitten luotaisiin uusia työpaikkoja. 
Ajatukseen on saatu mukaan ainakin osa Sipilän 
hallituksesta, varsinkin Siniset, joilla on enem-
män ministereitä kuin kannattajia.
 
Järjestönä emme vastusta paikallista sopimista 
silloin, kun se on lähtökohdiltaan tasapuolista ja 
perustuu aitoon dialogiin ja toisen kunnioittami-
seen. Sopimus on tietenkin aina kompromissi. 
Valitettavan usein paikallinen sopiminen on 
kuitenkin paikallista sanelua ja uhkailua, jos-
sa työntekijä on se heikompi osapuoli. Silloin 
tarvitaan sitä ”jäykkää” ay-liikettä työntekijän 
turvana.

 Paikallisen sopimisen esimerkkinä eräs am-
mattiosastomme suuri konepajateollisuuden 
työpaikka.

Kyseisellä työpaikalla vaihtui pitkäaikainen 
pääluottamusmies. Tilalle tullut uusi mies ei 
ilmeisesti ollut työnantajan mieleinen, varsin-
kin kun alkoi ripeästi ajaa paikallaan pitkään 
junnanneita asioita, liittyen kilpailukyky sopi-
muksen soveltamiseen, jossa työnantaja rikkoi 
selkeästi sovittuja asioita ja kouluttamiseen 
liittyviä epäkohtia sekä työpaikan parkkipaikko-
jen muuttamista maksullisiksi.

Asiat eivät edenneet. Työnantajapuoli käyttäy-
tyi ylimielisesti, eikä suostunut neuvottelemaan, 
sekä valehteli tiedottamisessaan. Ajauduttiin 
tilanteeseen, jossa kyseisen työpaikan työhuo-
nekunta viimeisenä keinonaan anoi lakkolupaa 
ammattiosastolta, joka tässä tapauksessa myös 
myönnettiin. Työpaikalla järjestettiin vuorokau-
den mittainen mielenilmaus.

Tästä seurauksena työnantajan hakemuksesta 
kiireellinen käsittely työtuomioistuimessa. Suo-
men turhin tuomioistuin käsitteli asian, ottamat-
ta huomioon mitään lakkoon johtaneita juuri-
syitä. Päätös perustui ainoastaan siihen, että oli 
rikottu työnantajan työnjohto oikeutta, joka on 

tässä maassa pyhempi kuin taivasten valtakunta. 
Seurauksena sakot, ei vain lakosta, vaan myös 
lakolla uhkaamisesta. Ei siis kannata arvuutella, 
kumpi on heikompi osapuoli työelämässä, jossa 
toisen tukena näyttää olevan myös oikeuslaitos.

Työnantajapuoli ja Suomen Yrittäjät mainos-
tavat ns.Saksan työmarkkinamallia, unohtaen 
että se sisältää yritysneuvostot ja työntekijöiden 
myötämääräämisoikeuden yrityksissä Siellä 
paikallista sanelua on mahdotonta toteuttaa, 
koska järjestelmä pakottaa nimenomaan sopi-
maan asioista. Kyllä tämä malli varmasti kel-
paisi meillekin.

Valmetin metallityöväen ammattiosasto ry 
74  kevätkokouksen kannanotto 18.4.2018 
Jyväskylä

METALLI 74.VETERAANIT

Ammattiosaston veteraanitoiminnan 22. 
toimintavuosi on lähtenyt hyvin käyn-
tiin. Vuodenvaihdetta vauhditti Presi-

dentin vaalit.
Tammikuussa aiheena oli lähestyvät presi-
dentinvaalit. Alustajina oli Demareiden Jukka 
Hämäläinen ja Vasemmistoliiton Jukka Kinos.
Sen jälkeen oli terveysteemat esillä. 

Veteraanit vierailulla Rautpohjassa.

Helmikuussa vieraili Raimo Peltovuori Sydän-
liiton KS-piiristä.Hän kertoi sydänliiton ja
 sen paikallisosastojen toiminnasta sekä sydän-
sairauksien hoidosta ja ehkäisystä.
 
Maliskuun kokouksen alustajana oli Tiina Sal-
minen Hengitysliiton KS-yhdistyksestä.
Aihe oli tuttua kuultavaa monelle raskaanmetal-
lin läpi käyneelle ja kokoneelle kuulialle.

Huhtikuun vieras Immu Isosaari Keski-suo-

men  Syöpäyhdistyksestä kertoi eri syöpä   
altistuksista oireista ja hoidoista. 
 Saatiin tärkeää tietoa kaikilta alustajilta. KII-
TOS siitä heille.

Kevätkauden viimeinen kokoontuminen on 
näillä näkymin Ti.8. 5.  (Vapusta johtuen)
Aihetta ei vielä tiedossa.
 
Torstaina 12.4. Kokoontui Rautpohjan tehtaan 
portille 15. Veteraania ”siisteys-ja tupa-
tarkastusta varten” silmälläpitäen tulevia Raut-
pohjan tehtaan 80-Vuotis juhlia.(kuva toisaalla).
Päätelmänä käynnistä veteraaneilla oli. Asiat 
ovat hyvällä mallilla. KIITOS TEKIJÄT.

TOIMINTAMME ODOTTAA SINUN PA-
NOSTASI ELÄKKEELLE SIIRTYNYT/ 
SIIRTYVÄ
ANNA SE MEILLE YHTEISEKSI HYVÄK-
SI. TERVETULOA JOUKKOOMME.

YHTEYSTIEDOT: www metalli74.fi/vete-
raanit

Pertti Salo pj.  
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Suomen kansantalous kohentuisi 
selkeästi, jos yritykset keskittyi-
sivät parantamaan työelämän 
laatua.

– Useiden tutkimusten mukaan tyytyväiset 
työntekijät ovat lähes kaksi kertaa tuottavampia 
kuin tyytymättömät, kertoo työeläkeyhtiö 
Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja 
Pekka Puustinen.
 Tästä syystä hyvää tulosta tekevissä yrityksissä 
on keskimäärin tyytyväiset työntekijät ja 
matalat sairauskulut.
 – Hyvin menestyvissä yrityksissä 
sairauspoissaolot maksavat vuodessa 
keskimäärin 1 000 euroa per työntekijä. 
Huonommin menestyvissä yrityksissä kulut 
ovat 6 000 euroa työntekijää kohti.
 Puustisen mukaan lukemat ovat samankaltaisia 
toimialasta riippumatta.
 Sairauskulut ja työkyvyttömyyseläkkeet 
maksavat yksityiselle sektorille vuosittain 
noin 3,5 miljardia euroa. Yksin Ilmarinen 
maksoi vuonna 2016 työkyvyttömyyseläkkeitä 
400 miljoonaa euroa. Tästä syystä 
Ilmarinenkin haluaa auttaa yrityksiä lisäämään 
työhyvinvointia, Puustinen toteaa.

Motivaation vaikutukset laskettavissa

Kaikkia sairastumisia ja työkyvyttömyyksiä 
ei voida estää.

 Lapin yliopiston henkilöstötuottavuuden 
tutkimusjohtaja Marko Kesti päätti laskea, että 
millaisia säästöjä yritykset voisivat oikeasti 
saavuttaa parantamalla työelämän laatua.
 Suurin osa henkilöstötyytyväisyyskyselyjen 
perusteella tehdyistä arvioista perustuvat 
hänen mukaansa väärään oletukseen tasaisesti 
kasvavasta tuottavuudesta.
 – Motivaatioteorian ja käytännössä 
todistettujen laskelmien mukaan 
huippuinnostunut ihminen on monta kertaa 
tuottavampi kuin pelkästään välttämättömät työt 
suorittava työntekijä.
 Kesti laski motivaatioteorian perusteella, 
että jos suomalaiset yli 10 henkeä työllistävät 
yritykset parantaisivat työelämän laatua 
viidellä prosenttiyksiköllä, yritykset voisivat 
parantaa vuosittaista käyttökatetta kolmella 
miljardilla. Käyttökate tarkoittaa yrityksen 
varsinaisesta toiminnasta saatua tulosta, siis 
ilman sijoitustuottoja, maksettuja veroja tai 
vähennyksiä laitteista ja muista investoinneista.
 Suurin hyöty yrityksille tulisi liikevaihdon 
kasvusta. 1,6 prosentin kasvu tarkoittaisi noin 
1,6 miljardia euroa lisää käyttökatetta. Toiseksi 
suurin hyöty tulisi henkilöstön vähentämisestä. 
Kesti huomauttaa, että henkilökuntaa kannattaa 
vähentää vasta sen jälkeen, kun työelämän 
laatua on parannettu. Irtisanomisia hän ei 
suosittele, vaan henkilöstöä tulisi vähentää 
pääasiassa eläköitymisen kautta.

Prosessien viilaus ei aina tuota

Tutkimustulosten valossa yritykset pyrkivät 
yleensä lisäämään tuottavuutta väärästä 

päästä.
 Yritysten johto keskittyy viilaamaan prosesseja 
ja vähentämään sairauspoissaoloja. Kuitenkin 
suurin vaikutus saataisiin siitä, että työntekijät 
voisivat paremmin ja toisivat yritykselle lisää 
liiketoimintaa.
 – Vaikka kukaan työntekijöistä ei ole vuoteen 
sairaana, hyöty jää rajalliseksi. Sen sijaan 
tuottavuuden parantamisella hyöty voi olla 
kymmenkertainen, sanoo Jyri Kansikas, 
työelämän laadun parantamisen tapahtumia 
järjestävän Work goes happyn toimitusjohtaja.
 – Eikä mahdollisella hyödyllä ole mitään 
kattoa.

Kiky-tunnit suunnitteluun

Ilmarisen Pekka Puustinen huomauttaa, 
että työikäisistä noin viisi prosenttia on 

työkyvyttömänä, 15 prosenttia on vaarassa 
ajautua työkyvyttömäksi ja 80 prosenttia voi 
ihan hyvin. Hyvinvoivien määrän nostaminen 
on tärkeää, mutta helpoiten tuottavuus nousee 
Puustisen mukaan nostamalla hyvienvoivien 
motivaatiota.
 Pienelläkin motivaation parannuksella voidaan 
Puustisen mukaan saada suuria vaikutuksia.
 Yritysten tuottavuuden lisääminen kasvattaa 
myös kansantaloutta. Lapin yliopiston 
Kesti muistuttaa, että jos työelämän laatua 
olisi saatu parannettua viime vuosina viisi 
prosenttiyksikköä, ei Suomessa olisi tarvittu 
kilpailykykyratkaisua.
 Hänen mielestään niin sanotut kiky-tunnit 
pitäisi korvamerkitä niin, että jokainen 
työntekijä miettisi niiden aikana, miten asioita 
voisi parantaa työpaikalla.
 – Niiden ideoiden toteuttaminen maksaisi 
itsensä moninkertaisesti takaisin.

Parempi tuottavuus lähtee 
työntekijöistä

Kaikki haastatellut asiantuntijat ovat sitä 
mieltä, että parempi tuottavuus syntyy 

työntekijöitä kuuntelemalla.
 – Jos yrityksen johtajat ajattelevat, että 
kaikki viisaus asuu ylimmässä johdossa, 
organisaatiolla ei mene kovin hyvin, Ilmarisen 
Pekka Puustinen sanoo.
 Lapin yliopiston Marko Kestin mukaan 
kaikkein tehokkaimmat tuottavuutta parantavat 
toimenpiteet tulevat työntekijöiltä.
 – Näitä keinoja on kymmeniä ja satoja.
 Jotta työntekijät kehittäisivät toimintaa ja 
olisivat aktiivisia, johtajien täytyy reagoida 
ehdotuksiin nopeasti.
 Work goes happyn toimitusjohtaja Jyri 
Kansikas muistuttaa, että toisinaan 
työntekijöiden ehdotuksia ei voida ottaa 
käyttöön.
– Silloin pitää kertoa työntekijöille, miksi jotain 
asiaa ei voida tehdä toisin.
 Konsulttiyhtiö HRM Partnersin 
asiakkuusjohtaja Kati Järvisen mielestä on 
tärkeää siirtää valtaa työntekijöille. Näin 
työntekijät kehittävät parempia ratkaisuja 

omaan työhönsä ja ovat tyytyväisempiä.
 Tämä kaikki myös lisää sitoutumista työhön.
 – Työhyvinvointi kulminoituu työn 
mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Kun 
ihminen kokee, että hänen tekemisillään on 
väliä, hän tekee paljon enemmän kuin häneltä 
pyydetään.

Teksi UP-Uutispalvelu Pekka Leiviskä

Myös Rautpohjaan odotetaan motivointia ja 
palkitsemista. 
Karusellisorvilla Juha Kinnunen

Motivoitunut työntekijä on 
tuottavampi
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Sipilän hallituksella on kiire muuttaa la-
keja ja asetuksia. Hallitus ei itsekkään 
tahdo pysyä muutosvauhdissa mukana.
Tavallisen kansalaisen etuja leikataan 

ja lakeja muutetaan sellaisella vauhdilla, että 
heikompaa hirvittää. Muutokset koskettavat 
jo muutenkin huonommassa asemassa olevien 
kansalaisien etuja.Kaikessa karmeudessaan kan-
salaisille rupeaa paljastumaan, mitä porvaripuo-
lueiden politiikka tarkoittaa.

Sipilän hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliit-
to pyrkivät yhdessä muuttamaan työmarkkina 
järjestelmää työnantajien eduksi ja EK sanoutui 
irti kolmikantasesta sopimusmallista. 
Työntekijäjärjestöt muistuttivat Sipilän hallitus-
ta siitä, että työmarkkinajärjestöt pystyvät so-
pimaan asioista keskenään. Esimerkkinä Työl-
lisyys- ja kasvu sopimus sekä Eläkeuudistus. 
Maan hallituksen ei tarvitse puuttua työmarkki-
noiden sopimisiin. 

Pääministeri valitteli muutosten hitautta ja 
perustuslaillisia esteitä. On kuitenkin syytä 
muistaa, että perustuslaki on tehty kansalaisen 

suojaksi vallankäyttäjien oikkuja vastaan.

Sipilän hallitus sai pakkolaeilla kiristämällä 
aikaan Kiky-sopimuksen, joka kiristää vieläkin 
duunareiden leukaperiä. Julkisessa keskustelus-
sa monet olivat todenneet pakkolait perustuslain 
vastaiseksi, mutta esim. ministeri Terho totesi 
– Me emme välitä, me etenemme hallitusohjel-
man mukaisesti! Laeista ja asetuksista viis. On-
kohan tällainen toimintatapa jo ministerivalan 
vastaista.

Ja vatulointi jatkuu. Alla lista Sipilän hallituk-
sen ensin päättämistä ja sitten perutuista tai 
lykkääntyneistä lakiesityksistä vuonna 2017. 
LÄHDE YLE 11/12-17. 
1/2017 Autoveron poisto ja teiden yhtiöittämi-
nen (keskeytetty) 
1/2017 Rike ja päiväsakkojen jättikorotukset 
(peruttu) 
2/2017 Saaristoliikenteen lauttamaksut (peruttu) 
2/2017 Moottoripyörä ja venevero (peruttu) 
3/2017 Laki eläkesäätiöistä sekä eläke-ja va-
kuutuskassoista (vedetty pois) 
3/2017 Esikoululaisten aamu-ja iltapäiväkerhot 
(peruttu) 
8/2017 Asumistuen neliövuokrakatto (ei toteu-
tunut) 

10/2017 Kiinteistöveron alarajan korotukset 
(peruttu) 
11/2017 Asumistuen osa-asunnon normi (perut-
tu)

Politiikan tutkija Markku Jokisipilä kertoo, että 
kolme vuotta vallassa olleen Sipilän hallituksen 
peruttujen tai lykkääntyneiden lakiesitysten 
määrä, joka hipoo jo 30:ä, on hämmästyttävän 
suuri ottaen huomioon sen, että hallitus on ide-
ologisesti hyvin yhtenäinen

 
Tuntuukin, että slougan Sitä saa mitä tilaa saa-
kin aivan uuden merkityksen. 
Eiköhän ensi eduskuntavaaleissa äänestetä jou-
kolla perinteisiä työväenpuolueita,meno ei ole 
aineskaan näin hurjaa, mitä se on porvareiden 
taholta palkansaajiin ja vähäosaisiin tällä vaali-
kaudella kohdistunut.

 
Jarmo Nissi 

 Valmetin metallityöväen ammattiosasto, halli-
tuksen jäsen

Sipilän hallitus vatuloinnin 
maailmanmestari

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalvelukseen, 
äitiyslomalle, hoitovapaalle, eläkkeelle, taikka 
saat kelan päivärahaa sairauden tai työttömyy-
den vuoksi.
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, 
työsuojeluvaltuutettuun tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmie-
helle, työsuojeluvaltuutetulle tai ammattiosas-
ton jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet.

Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityöväen 
liiton ”rästilistalle”, eikä jäsenyytesi pääty va-
paan aikana vaan olet silloin vapautettu jäsen-
maksuista.
Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tieto-
jasi Metallityöväen liiton sähköisessä asioinnis-
sa, kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitun-
nuksillasi http://www.teollisuusliitto.fi/web/fi/
sahkoinen-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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Sipilän hallituksen ajama sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden uudistus maakuntahal-
lintomalleineen näyttää toteutuvan. 
Toteutuuko sitten sote-uudistuksen alku-

peräinen tarkoitus: nopea hoitoon pääsy, perus- 
ja erikoisterveydenhoidon integraatio, katkea-
mattomat hoitoketjut ja kustannussäästö? Se jää 
nähtäväksi. Tilalle on ainakin tulossa Kepun 
ikiaikainen unelma maakuntahallinnosta.

 Alun perin maakuntavaalit piti järjestää tammi-
kuussa 2018, mutta kuten moni muukin porva-
rihallituksen esitys, se ei mennyt läpi perustus-
lakivaliokunnan käsittelyssä. Näillä näkymin 
nykyisten lakiluonnosten mukaisesti vaalit 
järjestetään 28.10.2018.

Maakunnassa ylintä päätäntävaltaa tulee käyt-
tämään maakuntavaltuusto. Se tarkoittaa maa-
kuntavaalien järjestämistä myös Keski-Suomen 
maakunnassa, josta valittaisiin 69 valtuutettua 
ensimmäiseen maakuntavaltuustoon. Vaaleissa 
käytetään suhteellista vaalitapaa, elikkä puolue 
saa paikkoja valtuustoon samassa suhteessa, 
kuin se saa ääniä vaaleissa. Tämä ns. d`Hon-
dt`in menetelmä on tuttu kunta- ja eduskunta-
vaaleista. Ehdokas pääsee valtuustoon oman ja 
puolueensa äänimäärän perusteella.

Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta, 
siis äänestäjät äänestävät vain oman maakun-
tansa ehdokkaita. Maakuntavaltuutettu ei ole 
oman kuntansa edustaja, vaan toimii luottamus-
tehtävässä koko maakunnan asukkaiden puo-
lesta. Kunta- ja seutukuntakohtaisia kiintiöitä ei 
vaaleissa ole.
Maakuntavaltuusto valitaan normaalisti 

neljäksi vuotta. Vaalit tullaan järjestämään yhtä 
aikaa kunnallisvaalien kanssa. Tästä johtuen en-
simmäisen valtuuston toimikausi on 2,5 vuotta.

Maakuntavaltuusto siis vastaa maakunnan 
taloudesta ja toiminnasta. Tulevaa maakuntaval-
tuustoa ei pidä sekoittaa nykyisiin maakuntaval-
tuustoihin, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa 
maakuntien liitoissa. Uudistuksessa maakuntien 
liitot jäävät historiaan.

Maakunnat, 
joita on 18, tulevat 
vastaamaan muun 
muassa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
järjestämisestä, 
ympäristöterve-
ydenhuollosta, 
pelastustoimesta, 
yritys-työ- ja elin-
keinopalveluista, 
maakuntakaavoi-
tuksesta, vesihuol-
lon suunnittelusta 
ja liikennejärjestel-
mäsuunnittelusta.

 Maakuntaval-
tuusto asettaa 
maakuntahalli-
tuksen ja valitsee 
maakuntajohtajan. 
Maakuntavaltuuston 
tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa maakunnan 
kaikkien asukkaiden yhdenvertainen mahdolli-
suus saada palveluita maakunnan alueella.

Niin kuin maakuntavaltuuston tehtävistä huo-
mataan, nyt ollaan vallan ytimessä. Nämä vaalit 
tulevat olemaan erinomaisen tärkeät palkan-
saajan kannalta ja kiinnostusta vaaleihin on 
löydyttävä myös ay-liikkeen jäseniltä ja ammat-
tiosastoilta. Maakuntavaltuustojen päätökset 
tulevat vaikuttamaan oleellisesti monilla tavoin 
nimenomaan palkansaajan asemaan ja elinoloi-
hin. Meidän on huolehdittava yhteiskunnallises-
ta vaikuttamisesta myös tällä saralla.

ILMEISESTI MAKUNTAVAALIT TOTEUTUVAT

           Teksti Tarmo Pekonen

Pertti Salo kuvasi aktiivimallin vastaista mielenosoitusta Helsingissä.
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Vuosi on kulunut uudessa pääluottamus-
miehen tehtävässäni todella nopeasti. On 

tullut vastaan paljon uutta asiaa, varsin vuo-
laasti eri tahoilta. Puhelin on pirissyt ja kalen-
terikutsuja on tullut tämän tästä. Varsinaista 
joutenolo aikaa ei juurikaan ole ollut, milloin 
olisin voinut kierrellä eri verstailla vaan moik-
kailu mielessä.

 Hallituksen aikaansaama kiky ja sen tuomat 
asiat ovat työllistäneet itseäni ja luottamus-
miehiä valtavasti. Moni pelkääkin jo nyt että 
sellainen käytäntö jäisi teollisuuteen pysyvästi. 
Jatkossa äänestetään fiksusti jotta meillä olisi 
sellainen hallitus joka ei kikyilyä jatka. Vastik-

keeton työ ei synnytä motivaatiota työssämme, 
näin ei myöskään saada lisää verotuloja kun-
tien tai valtion kassaan. Kiky koetaan palkan 
alennuksena ja sitä verrataan jopa harmaaseen 
talouteen. Teollisuus on vahvalla pohjalla ja 
tilauksia meillä riittää. 

Meillä oli viime syksynä Valmet Tecnolo-
gieoy:ssä Rautpohjassa vuorokauden kestävä 
mielenilmaisu. Pääasiallisena syynä tähän 
olivat, kiky-asiat, uudet korkeat parkkimaksut, 
opetuslisä ja siitä palkitseminen sekä neuvot-
teluhaluttomuus. Ammattiosastomme metalli 
74 sai mielenilmaisusta johtuen todella tuntu-
vat sakot. Joitakin vaikutuksia poissaolomme 
kuitenkin ehkä vauhditti. Työnantaja on alkanut 
noteeraamaan meitä ja osoittanut sopimishalu-
kuuttakin meitä kohtaan paremmin. Yhteiseen 
reiluun sopimiskulttuuriin ja sen luottamuksen 
parantamiseen on tähdättävä aktiivisesti.

 Ilman osastojen luottamusmiehiä meillä ei ole 
toimivaa verkostoa. Heidän aktiivisuudestaan 
ja jäsenistön antamaa tukea meiltä putoaa pohja 
pois. Työntekijöiden ideat ja yhdessä kehittä-
minen on meidän kaikkien etu. Avoimuus ja 
läpinäkyvyys tiedottamisessa on jäsenistölle 
tärkeää. Esimerkiksi luottamusmiekokouksen 
muistion jakaminen jäsenistölle, on antanut po-
sitiivista palautetta toiminnasta. Tällä vältetään 
myös huhujen leviämistä verstailla.

 Jatkuvuus vaarantuu jos meillä ei investoida. 
Tämän tästä kuulee että meillä investoinnit tys-
sää rahaan. Uusien työstökoniden hankkiminen 
on meillä pitkissä kantimissa. Moni turhautuu 

kun esitykset eivät mene läpi, vaikka peruste-
luja on hyvin laajalti. Meillä on paljon koneita 
joita on erittäin vaikea korvata alihankinnalla. 
Koneisiin menevä korjaussumma kasvaa vuosi 
vuodelta. Tekohengitystä on harrastettu jo niin 
pitkään että on syntynyt miljoonia koneinves-
tointi velkaa. Nyt pitäisi luoda pitkän tähtäimen 
investointi-suunnitelma vähintään 5 – 10 vuo-
deksi eteenpäin. Kuinka kauan olemme maa-
ilman johtavin valmistaja jos me emme satsaa 
laitteisiimme jatkuvasti? Kehitys ja valmistus 
pitää pysyä omissa käsissä jatkossakin. Hyvät 
henkilöstö / koneinvestointisuunnitelmat ja tuo-
tekehityssuunnittelu luo meille mahdollisuuden 
pärjätä jatkossakin. 

Työtä Valmetilla riittää ja on jatkuvasti tarve 
tehdä ylitöitäkin. Kokoonpanotöissä meillä on 
käytetty paljon alihankkijoita jo pitkän aikaa. 
Nyt noin vuoden verran meillä on ollut töissä 
jonkin verran myös vuokrafirman työntekijöitä. 
Suhteessa valimolle on vuokrafirman kautta 
palkattu työntekijöitä eniten. Valimolla pitäisi 
satsata vakituiseen työvoimaan ajoissa, jotta 
osaamista ei kadoteta. Valamisen kulttuuria 
ei opita kuin valimolla ja sen taidon omaksu-
minen vie aikaa. Valimoammattilaisia ei ole 
saatavilla tulevaisuudessa vain silloin kun on 
ylikuormaa, onko se on pian katoavaa kansan-
perinnettä? 
Hyvää kevään jatkoa kaikille! 

Tuomo Leinonen 
PLM
Valmet tecnologies oy Rautpohja 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ARKI

OSASTON ATK -TILOISSA MAHDOLLISUUS JÄRJESTÄÄ KOULU-
TUSTA 

Jos olet kiinnostunut ATK 
-koulutuksesta, ota yhteys 
ammattiosastoon ATK- vas-
taavaan Kari Taivassaloon.
Jos halukkaita  ilmaantuu, 
niin järjestämme kursseja 
tarpeen mukaan.

Kari Taivassalo
kari.taivassalo(at)pp.inet.fi
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Viimeaikainen trendi Keski-Suomen 
teknologiateollisuuden työpaikoilla 
on ollut ammattiosastosta, tai ku-
ten puhekielessä sanotaan, liitosta 

eroaminen. Tätä faktaa ei voi kiistää kukaan, 
sitä tapahtuu sinun työpaikalla ja yhtä lailla 
minun.  Onneksi eronneiden määrät omassa 
ammattiosastossamme ovat olleet vain joitain 
kymmeniä. Osassa taustalla on ideologiaa, 
osassa periaatteita, osassa väärää tietoa, osassa 
ei yhtään mitään tietoa. Olen jopa kuullut, että 
joku on eronnut, koska työkaverikin erosi. Onni 
onnettomuudessa, työkaveri ei kuitenkaan hy-
pännyt katolta, siinä olisi työnantaja menettänyt 
samalla kertaa kaksi työntekijää. 

Syksyllä työehtosopimusneuvottelujen aikaan 
keskustelin paljon työntekijöiden kanssa, 

ja silloin nousi pari asiaa ylitse muiden, mitkä 
hiertivät työntekijöiden mieliä. Ne pari asiaa 
hiertivät myös minun mieltäni, ja oman kapi-
nani niiden vuoksi kävin. Keskustelin näistä 
asioista Teollisuusliiton eri portailla olevien 
ihmisten kanssa: työntekijöiden, luottamus-
miehien, ammattiosaston hallituksen jäsenien, 
aluetoimiston työntekijöiden, valtuuston jä-
senien, hallituksen jäsenien, sekä osallistuin 
keskusteluun kysymällä ja kuuntelemalla, missä 
Teollisuusliiton ensimmäistä varapuheenjohta-
jaa Turja Lehtosta asiasta ”hiillostettiin”. Näihin 
pariin asiaan liittyviä ajatuksiani haluan tässä 
tuoda esille.

Ne pari asiaa, mitkä ovat hiertäneet mieliä, 
sekä aiheuttaneet ammattiliitosta (osastos-

ta) eroamisia, ovat teknologiateollisuuden työ-
ehtosopimus ja siinä erityisesti ”yleiskorotus”, 
sekä samaan aikaan tes-ratkaisun kanssa esiin 
tullut ammattiliiton puheenjohtajan ja ensim-
mäisen varapuheenjohtajan palkankorotukset. 
Lähtökohta oli se, että työntekijät saivat kahdel-
le vuodelle 3,2%, ja puheenjohtajat…no, todella 
paljon enemmän.

Kun itse palkankorotuksia ajattelee, ei 
puheenjohtajien palkankorotus  voi olla 

ongelma. Ongelma on meille neuvoteltu ko-
rotus ja sen toteutustapa. Jos meidän korotus 
olisi ollut vaikka 5%, ei ketään kiinnostaisi 
paljonko puheenjohtajien palkkoja korotettiin. 
Ongelma ja epäkohta on myös puheenjohtajien 
palkankorotuksien julkistaminen. Tarkemmin 
sen ajankohta ja se, mitä kautta se julkistettiin. 
Samalla voidaan miettiä, miksi tämä julkistet-
tiin juuri tuolla hetkellä ja miksi tes-neuvotte-
lujen sisältöä julkistettiin Helsingin Sanomissa 
ja Ylen uutisissa ennenkuin mitään tiedotetta 
oli annettu liiton puolesta. Kenen etua tällainen 
tiedottaminen palvelee, ei ainakaan Teollisuus-
liiton. Puheenjohtajien palkankorotuksia ei ole 
salailtu. Julkiseksi ne olisivat tulleet marras-
kuun liittokokouksen jälkeen, jossa tehtiin mm. 
puheenjohtajavalinnat.

Tes-neuvottelujen aikana työehtosopi-
musdraft oli vain muutaman ihmisen 

hallussa. Joku näistä vuoti sisältöä julkisuuteen, 
vaikka asiat piti julkistaa vasta kun niissä on 
nimet alla. Miksi? Ilmeisesti sama taho julkisti 
puheenjohtajien palkkojen korotukset viikko 
meidän korotuksien jälkeen. Miksi? Mitä nämä 
aiheuttivat? Joku halusi hajottaa liittoa sisältä ja 
onnistui siinä hyvin, tämä bluffi meidän jäse-
nien pitäisi nähdä.

Henkilökohtaisesti en olisi työehtosopimusta 
ja työntekijöiden palkankorotusta hyväk-

synyt. Hallitus hyväksyi esityksen yksimieli-
sesti mutta valtuusto äänesti siitä. Toimittiinko 
tässä ihan avoimin kortein? Teollisuusliiton 
hallitus ehdotti ja hyväksyi muutama kuukau-
si aikaisemmin puheenjohtajien korotukset, 
puheenjohtajat eivät tähän itse vaikuttaneet. 
Puheenjohtajien palkkojenkorotukset ovat asia 
jota ei tarvitse hyväksyttää valtuustolla. Halli-
tus hyväksyi myös meidän työehtosopimuksen. 
Kun meidän työehtosopimus ja korotukset 
hyväksyttiin valtuustossa, he tekivät päätöksen 
tietämättä mitään puheenjohtajien korotuksista.

Kuten aikaisemmin mainitsin, 
olen keskustellut palkankoro-

tuksista hallituksen ja valtuuston 
jäsenien kanssa. Kysyin, olisiko 
meidän korotukset menneet läpi jos 
valtuustolle olisi kerrottu puheen-
johtajien korotuksista, molemmissa 
oltiin sitä mieltä, että sillä olisi 
ollut vaikutusta. Olen myös asiaa 
kysynyt suoraan liiton varapuheen-
johtajalta. Hän ei uskaltanut veika-
ta olisiko ollut merkitystä, mutta 
myönti että liitto on mokannut nyt 
näissä asioissa pahemman kerran. 
Suurin moka liittyy tiedotukseen. 
Se ei tullut meiltä eikä ollut avoin-
ta.

Kun mietitään vielä vähän 
tarkemmin palkankorotuksia, 

niistähän ei kukaan koskaan kiel-
täydy. Maksetaanko me työntekijät 
puheenjohtajien palkankorotukset? 
Periaatteessa maksetaan jäsen-
maksuilla, mutta käytännössä ei. 
Jäsenmaksut eivät riitä ammatti-
liiton kulujen kattamiseen, ei ole 
riittänyt vuosiin. Tätä varten liitto 
sijoittaa varojaan, eli ns. ”VVO:n miljoonat” 
ja muut menevät meillä myös kuluihin. Jos me 
jäsenet maksamme puheenjohtajan palkan, se 
tekee vuodessa n. 1,16€/maksava jäsen, eli noin 
0.096€/kk. Minun maailmani ei ainakaan kaadu 
siihen. Joku voi kysyä, mitä varten liitolla on 
satojen miljoonien omaisuus? Sama joku kysyi 
myös, miksi Teollisuusliiton julistamana po-
liittisena lakkopäivänä jäsenille ei maksettu 
lakkoavustusta? Tai miksi lakko oli vain päivän 
mittainen? Kuulin itse toiveen viikon mittaises-

ta lakosta. Ihan pääluottamusmiehen matematii-
kallakin voi laskea, paljonko päivän lakko tulisi 
maksamaan tai viikon lakko. Otetaan vuoden 
2011 lakkoavustus vertailupohjaksi. Ymmär-
rykseni mukaan silloin maksettiin 50e/päivä 
avustusta. Meillä on 150 000 maksavaa (työs-
säkäyvää) jäsentä. Jokainen päivä maksaa 150 
000 x 50e = 7 500 000e. Viikon lakko (5pv) 5 x 
7 500 000e = 37 500 000e. Kysyykö joku vielä, 
mihin ammattiliitto tarvitsee varallisuutta? 
Kysyykö joku vielä, miksi ei joka asiasta olla 
viikkoa kotona? Pari sataa miljoonaa ei pitkäksi 
aikaa riitä.

Syinä puheenjohtajien palkkojenkorotuksil-
le on käytetty palkkakuoppaa. 9500 euroa 

kuukaudessa (tiedotusvälineistä saatu tieto) ei 
ole sinulle eikä minulle palkkakuoppa, mut-
ta henkilölle, joka on koulutukseltaan vähän 
enemmän kuin metallimies, se voi olla. Meillä 
on liiton johdossa korkeakoulutettua porukkaa, 
on juristia ja kauppatieteen maisteria, niiden 
palkkahaitari pyörii noissa lukemissa. Osa heis-
tä varmasti tienaisi enemmän muualla. Jos me 
halutaan liittoon töihin ammattilaisia, heille on 
maksettava, niin maksaa vastapuolikin. Häkä-

miehen palkka taitaa olla korotuksenkin jälkeen 
kaksinkertainen Teollisuusliiton puheenjohtajan 
palkkaan verrattuna.

Nyt kun kolme liittoa yhdistyi, oli TEAM:n 
puheenjohtajan palkka 139 000€/v (Ilta-

lehti, tiistai 1.11.2016), Metalliliiton puheen-
johtajan palkka oli noin 117 000€/v. TEAM:ssa 
jäseniä oli n.53 000. Metalliliitossa jäseniä 
n.140 000. Nyt jäsenmäärä on n.220 000, Aalto 
on puheenjohtaja ja Puura toinen varapuheen-

DINOSAURUKSEN AIKA EI TODELLAKAAN 
OLE OHI



                                             RautaKOuRa 74   11

johtaja. Puheenjohtajan ja ensimmäisen vara-
puheenjohtajan palkka oli pienempi kuin toisen 
varapuheenjohtajan. Tässä valossa palkkakuop-
pa ei ole tuulesta temmattua. Korotuksia enem-
män minua mietityttää, että meillä oli aikaisem-
min puheenjohtaja ja liittosihteeri. Silloin oli 
140 000 jäsentä joista maksavia oli 90 000. Nyt 
meillä on puheenjohtaja, ensimmäinen, toinen 
ja kolmas varapuheenjohtaja, meillä on 220 
000 jäsentä joista maksavia on 150 000. Mak-
savien jäsenien suhde verrattuna jäsenmäärään 
pysyi samana (eroa 4%) mutta puheenjohtajien 
määrä lisääntyi runsaasti. Tämä aiheuttaa turhia 
kuluja.

Liitosta eroamista kannattaa oikeasti miettiä 
uudestaan, mikäli syyt ovat nämä edellä 

mainitut. Mikään ei ole aikaisemmasta muuttu-
nut miksikään, ainoastaan liitto on suurempi ja 

vahvempi. Tarve ja edellytykset liiton toimin-
nalle ovat edelleen olemassa ja ne ovat samat 
tai suuremmat kuin aikaisemmin. Vastapuoli on 
hereillä ja toiminut valitettavan hyvin. Se on ai-
heuttanut hämmennystä ja hajottanut porukkaa. 
Tämän kaiken näkee kun lukee uutisia ja seuraa 
sosiaalista mediaa.

Siinä vaiheessa kun vastapuoli saa haluaman-
sa ja järjestäytymisaste (liittoon kuuluvien 

määrä) romahtaa, meiltä poistuu yleissitovuus, 
eli työehtosopimukset eivät enää päde. Tämä 
aiheuttaisi taas miljoona murhetta lisää. Niistä 
voisin kirjoittaa yhtä ”lyhyen” selvityksen kuin 
nyt. Esimerkiksi paljon puheissa olleet kiky tai 
palkankorotukset eivät olisi mitään sen rinnalla, 
jos ilman työehtosopimusta joka vuosi joutui-
simme tekemään n. 283 tuntia enemmän töitä, 
että tienaisimme edes saman määrän kuin nyt. 

Tämä määrä muodostuu pelkästään pekkasista, 
lomarahoista ja arkipyhistä, joista saamme ra-
haa tekemättä mitään. Silloin kun yleissitovuus 

romahtaa, tulee ikävä ”vanhaa ja jäykkää liit-
toa”, sitä ”joka ei saa mitään koskaan aikaan” 

sekä luottamusmiesjärjestelmää. Silloin se on 
valitettavasti myöhäistä. Sen, mikä on rakennet-
tu 120 vuodessa, olemassaolo ja tarve kyseen-
alaistetaan joka vuosi ja joka hetki vastapuolen 
toimesta, jos se puretaan, sitä ei hetkessä raken-
neta uudelleen. Dinosauruksen aika ei ole ohi.

Jani Närhi
Pääluottamusmies
Moventas Gears Oy

Järjestäjä:  SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö ry
Buffet: JyPK  •  Simatarjoilu: JTY  •  Nuoret Kotkat

Klo 10.00
Käynti vakaumuksensa puolesta 

kaatuneiden muisto merkillä 
Vanhalla hautausmaalla

Klo 11.00
Kulkueen järjestäytyminen 

Ilmarisenkadulla Järjestöjen talon luona. 
Pikkusuolaista tarjolla 200 ensim mäi selle 

marssiin osallistujalle.
Klo 11.30

Kulkue lähtee kohti Lounaispuistoa reittiä 
Vapauden katu–Kilpisenkatu–Kauppakatu–

Seminaarinkatu. Soittokunta Kajastus 
tahdittaa marssia.

Klo 12.00
Vappujuhla Lounaispuistossa alkaa 

yhteislaululla Kajastuksen tahdissa. 
Avaussanat lau suu kaupunginvaltuutettu 

Jarno Kemiläinen . Juhlapuheen pitää 
kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Juhlan 

päätteeksi esiintyy Keikka Pändi.

Perinteinen työväenlauluilta A-salilla maanantaina 30.4. klo 18 alkaen.
Mukana Soittokunta Kajastus ja Aallon Laulajat.  Järjestää JTY.  Vapaa pääsy.  A-oikeudet.

Vapaa pääsy!

Tervetuloa!

Lounaispuistossa tiistaina 1.5.2018 klo 12Lounaispuistossa tiistaina 1.5.2018 klo 12
Keikka 
Pändi

Jarno 
KemiläinenHanna 

Sarkkinen

Soittokunta 
Kajastus
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METALLI74
Järjestää

lomanavaus risteilyn
7.7.2018

Siipirataslaiva 
Elias Lönnrotilla

Keuruulla

Ennen ruokailua järjestämme sana on vapaa tilaisuuden, jossa jäsenistö voi kertoa 
minkälaista toimintaa ammattiosastolta halutaan.

Ammattiosasto järjestää kuljetuksen Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista klo 11.45.
Lönnrot lähtee klo 13.00 Hotelli Keurusselältä, jonka jälkeen buffet -ruokailu Hotellissa. 
Kuljetus Jyväskylään lähtee noin klo 16.30.

Omavastuu risteilylle 10€ jäseneltä ja 10€ puolisolta.

Hinta sisältää kuljetuksen, risteilyn, ruokailun ja kaksi drinkki lippua.

Mukaan mahtuu 120 (hlö) ensiksi maksanutta. Ilmoittautumisen hoidat maksamalla 18.6. 
mennessä risteilyn omavastuun ammattiosaston tilille, viestiksi Risteily 2018 etu -ja 
sukunimi sekä puhelinnumero.

Osallistumismaksut Ao:n tilille FI89 5290 0240 1210 10

Osallistumismaksut palautetaan, sekä näille henkilöille ilmoitetaan, mikäli 120 maksanutta 
on jo tullut täyteen. Lisäksi ilmoitamme kotisivuilla kun 120 paikkaa on täyttynyt 
(www.metalli74.fi).

Lisätietoja; Ao:n Pj Tarmo Pekonen P. 045-633 4392

TERVETULOA AO:N HALLITUS
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Teollisuusliiton Jyvässeudun 
seuturyhmä järjesti ammatti-
osastoilleen EWC koulutuksen 
Keurusselällä 3-4.32018.

Koulutukseen osallistui jäseniä metallin 
34, 74, 120 ja Vihtavuoren räjähdysaine-
työntekijöiden ammattiosastoista. Kou-
luttajina toimivat Teollisuusliiton kan-
sainvälisten asioitten osaston päällikkö 
Jari Hakkarainen ja KV- asiantuntija 
Arto Helenius. 

Puheenjohtaja avasi koulutustilaisuuden. 
Taustalla KV -asioiden päällikkö Jari 
Hakkarainen.

Liikkeelle lähdettiin Järjestöjen talon 
pihasta lauantaiaamun kirpeässä pakkas-
säässä, jossa bussistakin hävisi alkuunsa 
vaihteet ja sitten lämmitys. Varpaat jääs-
sä päästiin kuitenkin perille Keurussel-
kään, jonka herkullisella aamupalalla 
suurimmalla osalla porukkaa alkoi veri-
kin jälleen kiertämään.

Kurssilla läpikäytiin Saksan ja Ruotsin 
teollisuuden osallistumis- ja neuvottelu-
järjestelmät, jotka herättivät osallistujissa 
värikkään keskustelun, porukan vertail-
lessa esim. Saksan työntekijöiden yritys-
neuvostoja ja myötämääräämisoikeutta 
suomalaiseen yt-lainsäädäntöön.

Kurssilla tuli selväksi, että työmarkki-
najärjestelmien vertailtavuus eri maiden 
välillä on hyvin vaikeaa. Saksalainen 

Yritysneuvosto järjestelmä, Betriebst-
rat, heijastelee kansallista ideologista 
perinnettä, taloudellista rakennetta ja 
poliittista historiaa, jossa sodan hävinnyt 
ja maan tasalle tuhottu kansakunta yri-
tettiin saada mahdollisimman nopeasti ja 
yhteistuumin jaloilleen. Tämänkaltaista 
järjestelmää ei löydy muualta.

Ruotsin mallia käsiteltäessä opittiin, että 
se ei sisällä saksalaistyyppistä yritysneu-
vostorakennetta, vaan se on enemmän 
verrattavissa suomalaiseen järjestelmään, 
jossa luottamusmiehet ovat työpaikka-
tason edustajia. Ruotsin järjestelmä ei 
ole työntekijän kannalta yhtä vahva kuin 
saksassa, mutta selvästi edistyneempi ja 
työntekijöitten oikeuksia huomioon ot-
tavampi, kuin suomen YT-laki. Sisältää 
myös työntekijöiden myötämääräämisoi-
keuden.

 Jos yrityksellä on näköpiirissä toimin-
taa, joka muuttaa oleellisesti työsuhteen 
sisältöä, on yrityksen neuvoteltava työn-
tekijöiden edustajien kanssa ennen pää-
töksentekoa. Neuvotteluvelvoite ei koske 
pelkästään työsuhteen ehtoja, vaan myös 
ns. ” managerial decions” kysymyksiä. 
Näin luottamusmiehet pysyvät paremmin 
”kartalla” siitä, miten yritystä johdetaan.

Loppuaika kurssista käytettiin EWC eli 
eurooppalaisen yritysneuvoston tarkas-
teluun. Paikalla oli räjähdysainetyönte-
kijöiden ammattiosaston puheenjohtaja 
Janne Lahtinen, joka oli myös yrityksen-
sä EWC edustaja. Hänellä oli paljon hy-
vin eläviä esimerkkejä ewc-toiminnasta.

KV-asiantuntija Arto Helenius

Sunnuntaina puolenpäivän jälkeen oli 
kotiinpaluun aika. Kurssilaisten suul-
linen palaute opettajista ja käsitellyistä 
asioista oli erittäin positiivinen ja seutu-
ryhmältä toivottiin lisää koulutusta.

Teksti; TP

Kuvat; KT

JYVÄSSEUDUN SEUTURYHMÄ JÄRJESTI 
EWC-KURSSIN KEURUSSELÄLLÄ

EWC oppilaat tarkkaavaisina tunnilla. Etualalla oikealla Janne Lahtinen ja Tauno Hämäläinen
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Valmet Rautpohjassa 21.9.2017 olleen lakon 
johdosta Työtuomioistuin määräsi Ammatti-
osastolle maksettavaksi 4000€ hyvityssakot ja 

5000€ oikeudenkäynti kulut. Tuomiolauselma oli kak-
siosainen, jossa tuomittiin lakolla uhkaamisesta ja itse 
lakosta erikseen.

Mielenilmauksen taustalla olivat Valmet Technolo-
gies oy:n heikennykset yhteistoiminta- ja sopimus-
menettelyissä sekä työnantajan vähentynyt lojaliteetti 
työntekijöitä kohtaan. Työnantaja oli lisäksi itse kek-
simillään säännöillä, jotka eivät perustu työehtosopi-
muksiin miltään osin, alkanut vähennellä työsuhteen 
päättyessä tekemättömiä kiky-tunteja loppupalkasta.

Henkilöstöpäällikkö on lisäksi valehdellut tiedottaes-
saan, että parkkipaikkojen saattaminen maksulliseksi 
on kaikkien henkilöstöryhmien hyväksymä. Taustalla 
on lisäksi kiista työntekijöiden opetusvelvollisuudesta 
ja yleisen ylimielinen ja neuvotteluhaluton johtamis-
tapa.

Ammattiosaston hallitus käsitteli Rautpohjan työ-
huonekunnan lakkolupa anomuksen kokouksessaan 
ja totesi työnantajan toiminnan niin röyhkeäksi, että 
myönsi työtaisteluluvan, vaikka työehtosopimus oli 
voimassa.

Tässäkin tapauksessa on helppo nähdä, että työnanta-
jan direktio oikeus ajaa kaiken edelle ja maksajana on 
aina työntekijä. Suomalaisiin työlakeihin toivoisi Sak-
san ja Ruotsin mallin tapaisia parannuksia, joissa edes 
hivenen otettaisiin huomioon myös työntekijäpuolen 
kanta. Näitä toiveita on tosin turha esittää niin kauan 
kun maassa on porvarihallitus.

Teksti; TP

AMMATTIOSASTOLLE 9000€ SAKOT 
TYÖTUOMIOISTUIMESTA

Moikka kaikille tasapuolisesti !
Haluan kirjoittaa tärkeästä asiasta, joka on ammattiliittoon
kuuluminen. Olen itse liittynyt entiseen Metalliliittoon    
vuonna 1981.
Olin silloin Rauma-Repolan Rauman Telakalla töissä. 
Voin kertoa, että ns. vapaamatkustajia ei ollut työpaikalla 
yhtään.
Yksinkertaisesti painostus oli niin suuri liittyä ammattiliit-
toon, että sinulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin liittyä.
Onneksi 80-luvun alkupuoli oli työllisyyden puolesta 
hyvä telakoilla ja lakkoilua ei tarvittu.
Kun tulin Valmetille vuonna 1985, niin ei sielläkään ollut 
ns. vapaamatkustajia. 
Entä nyt? Nyt erotaan liitosta syyn jos toisenkin takia. 

Ymmärrän kyllä, että yksi suuri syy oli Teollisuusliiton johtoportaan palkankorotukset.
Toivon tietysti, että asialle tehtäisiin jotain, mutta no...
Luottamushenkilönä minulle on kerrot myös yhdeksi suureksi syyksi eroamisiin se, 
että paikalliset sopimiset ei mennyt niinkuin Strömsöössä. En itse kannata paikallisia 
sopimisia olenkaan.
Mutta mennääpä nyt siihen pääasiaan elikä miksi on hyvä kuulua ammattiliittoon!
Liiton kautta saat vakuutuksen vapaa-ajalle. Onhan ainakin osittain vastine rahalle, 
jonka maksat liitolle palkasta.
Liiton tuomareiden maksuton käyttö oikeudellisissa ongelmissa on erittäin suuri etu 
liiton jäsenille. 
Minulle Murikan koulutukset vuosien aikana on antanut paljon tietoa olla mukana työ-
elämän muuttuvassa maailmassa.
Olen huomannut, että vaikka meillä kaikilla liiton jäsenillä on mahdollisuus kouluttau-
tua Murikassa, niin hyvin harva käyttää Murikan palveluja vaikka se ei maksa mitään. 
Myös liitosta löytyy todella päteviä kouluttajia.

Jari Pöysti
Hallituksen jäsen

LIITTYKÄÄ AMMATTIOSASTOON
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