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Kunnat jätetty yksin
Tarja Filatov antaa risuja hallituksen poukkoilevalle
talouspolitiikalle ja kuntien hylkäämiselle

Pätkätyötä ja pätkäturvaa
Tulojen tilkkutäkki kaipaa tuekseen sosiaaliturvaa
kannettelemaan paremmin eri elämänvaiheissa.

Syyperusteista ansioturvaa
SAK:n Sinikka Näätsaari korostaa ansioturvan merkitystä köyhyyden torjumisessa.

Hyvä työkaveri
Nyt saa kehua työkaveria. Sarjan aloittavat Marja Liisa Piippo ja Merja Ruotsalainen Helsingistä.

Valta asuntomarkkinoilla
Asuntojen hinnat hipovat taivaita eikä asuntopolitiikka vastaa työvoiman liikkuvuuden tarpeisiin.
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Suojaan!
Tolppatyöntekijän terveysriskit eivät vähentyneet entisen kyllästysaineen käyttökiellon jälkeen.

Kauneudesta
Lumene puristaa kauneutta suomalaisesta luonnosta,
mutta työympäristö näyttää melko arkiselta tehtaalta.

Nolla tapaturmaa tavoitteena
Kiire, ketjutukset, vuokratyö ja piittaamattomuus lisäävät työtapaturmia. Nollaan kannattaa aina pyrkiä.

Kalli vastaa Debatti-palstalla
Ekonomisti Olli Koski kysyy uudella Debatti-palstalla
Timo Kallilta palvelumaksujen porrastamisesta.

Hihasta nykien
Matti Kropsu hakee nuoria mukaan hiljaa hivuttamalla. Liika byrokratia ja vastuu karkottavat nuoria.
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Harkintaa omaisuuden myyntiin
Viime vuosikymmenen laman seurauksena monet kunnat ovat myyneet omia sähkö- ja energialaitoksiaan. Vaikka varsinainen myyntibuumi oli 1990-luvulla, on sama linja jatkunut myös tällä vuosikymmenellä.
Kunnilla on ollut varmasti erilaisia syitä omaisuutensa realisointiin, mutta yleensä syynä on pidetty kunnan talouden kohentamista. Lisäksi kuntalaisille ja päättäjille on uskoteltu, että kun sähkölaitos myydään yksityiselle, kilpailun kautta sähkön hinta alenee.
Molemmat perustelut ovat sittemmin osoittautuneet vähintäänkin ontuviksi. Kuten oli odotettavissa.
Yleisen nyrkkisäännön mukaan yrityksen myyntihinta on noin puolitoista kertaa vuosittainen liikevaihto. Näin ollen omaisuudesta saatu hinta on iäksi hävitetty
pahimmillaan jo muutamassa vuodessa. Verrattuna siihen, että sähkölaitos tuottaisi kunnalle joka vuosi sievoisen summan käytettäväksi esimerkiksi väestön ikääntymisestä aiheutuvan palvelutarpeen tyydyttämiseen.
Nyt voiton käärivät usein monikansallisessa omistuksessa olevat energiajätit, jotka eivät kuntalaisten palvelutarpeita pohdi. He pitävät huolen vain siitä, että oma
voitto maksimoidaan.
Eikä sähkötuotannon siirto yksityisille markkinoille ole – lupauksista huolimatta
– pienentänyt sähkölaskuja, päinvastoin. Tulevinakaan vuosina sähkön hinta ei nousse yleisen hintatason mukaan, vaan todennäköisesti huomattavasti rivakammin.
Nyt kun valtio on jälleen myymässä omia yhtiöitään, varoituksen sanat tuntuvat
taas kaikuvan kuuroille korville.
Jos valtio tekisi viisaasti, se ei laittaisi omaisuuttaan myyntiin, vaan tyytyisi siihen, että ne osinkoa tuottavat yritykset, joissa valtio on mukana, kartuttaisivat valtion kassaa vuosittain eikä vain kertarysäyksellä myyntivuotena.
Pohjimmiltaan kyse ei ole siitä, onko kuntien tehtävä tuottaa sähköä tai onko valtion oltava mukana metalliteollisuudessa. Kyse on siitä, että kuntien ja valtion on
turvattava riittävä rahoitus kansalaisten tarvitsemille palveluille. Kestävämmin se
onnistuu olemalla mukana tuottavissa yhtiöissä, ei myymällä niitä. Q
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T YÖ N K U VA
KUVA TUULIKKI HOLOPAINEN

Kaisa Laitinen
linja-autonkuljettaja, Concordia Bus
Mikä on työssäsi parasta?
– Itsenäinen työ on parasta.
Mikä on työssäsi pahinta?
– Kiireiset aikataulut ja se, että sosiaalitiloja ei vieläkään ole tarpeeksi naisille
Aikataulut tuppaavat olemaan nykyään niin kireät, ettei ehdi edes vessaan.
Mitä mieltä olet linja-autonkuljettajien sopimuksesta?
– Olen tyytyväinen, että sopimus saatiin ilman lakkoa. Palkankorotukset
ovat ihan hyvät ja työhönsidonnaisuusaikakin lyhenee, joskin pienin askelin.
Palkkatyöläinen 1 | 2008
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Miksi esitit yhteistä
työttömyyskassaa?
SAK:N HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA
MATTI HUUTOLA

Nyt on sopiva aika ottaa yhteinen kassa keskusteluun, koska SAK on käynnistämässä tulevaisuuskeskusteluaan ja TEAMliitot ovat selvittämässä yhteistä
työttömyyskassaa.

Mitä etuja olisi
yhdellä suurkassalla?
Ison kassan etuna olisivat parempi palvelu ja mahdollisuudet
tietoteknisiin investointeihin. Suuruuden etu mahdollistaisi kenties myös alhaisemman kassamaksun, mikä olisi hyvä kilpailuetu
työttömyyskassalle.

Uskotko suurkassan
syntyyn?
Uskon ja toivon niin. Jos kaikki eivät tule kerralla mukaan, niin
meillähän on TEAMin myötä jo
melkein toimialakohtaiset työttömyyskassat, sillä julkisella sektorilla, palveluilla ja sitten myös teollisuudella on omansa. Mutta yksi
kassa olisi mielestäni tavoittelemisen arvoinen asia.
6 Palkkatyöläinen 1 | 2008

Kumipyörille sopimus
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT pääsi autoliikenteen osalta neuvottelutulokseen
jo hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä tammikuun lopussa. Sopimukset koskevat noin 52 000 työntekijää öljytuote- ja säiliöautoalalla, kuorma-autoalalla sekä linja-autojen, huoltokorjaamoiden, linja-autoasemien
ja terminaalien henkilökuntaa. Sopimus on
kaksivuotinen ja palkankorotukset ovat sopimuskaudella 12,8 prosenttia. Myös laatupuolella tuli pientä edistystä, sillä lähi- ja paikallisliikenteen työhönsidonnaisuusaikaa lyhennetään ensi vuonna 13 tunnista 12 tuntiin.
AKT neuvottelee myös satamien ahtaajien
työehtosopimuksesta. Tämä sopimus on katkolla helmikuun puolivälissä.
PAMilaisen vartiointialan työehtosopimusneuvottelut ovat edenneet takkuisesti ja ne
katkesivat tammikuun puolivälissä. Työehtosopimuksen piirissä ovat yksityisten vartiointiliikkeiden palveluksessa olevat työntekijät.
Nykyinen työehtosopimus on voimassa helmikuun loppuun.
PAMin tavoitteena neuvotteluissa on

muun muassa korotukset ilta- ja yötyölisiin,
palkallinen äitiys- ja isyysvapaa ja palkkauksen nostaminen vastaamaan ammattitaidon
vaatimuksia.
Puu- ja erityisalojen liitto käynnisti tammikuun alussa neuvottelut metsäkonealan
työehtosopimuksesta. Alalle pyritään saamaan aikaan neuvottelutulos ennen sopimuskauden päättymistä eli tammikuun loppuun mennessä.
Suomen Merimies-Unionin kaikkien pääsopimusalojen tessit päättyvät helmikuun lopussa. Tunnustelevia neuvotteluja on näillä
aloilla käyty syksystä lähtien, mutta ne ovat
edenneet verkkaisesti.
Rakennusliiton työehtosopimukset päättyvät myös helmikuun lopussa. Neuvottelut
uusiksi sopimuksiksi ovat käynnistyneet.
Paperiliitto on ilmoittanut käynnistävänsä neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta helmikuun alussa. Sopimus päättyy toukokuun lopussa, mutta osapuolet pyrkivät neuvottelutulokseen hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Q

Palkkatyöläinen aikakauslehdeksi
SAK täytti viime vuonna sata vuotta ja Palkkatyöläiselle sata tulee täyteen tämän
vuoden aikana. Suomen Ammattijärjestö julkaisi ensimmäisen samannimisen lehtensä vuonna 1908. Palkkatyöläinen-nimellä lehti on
ilmestynyt loppuvuodesta
1929.
Palkkatyöläisen historia
on Suomen historiaa ja lehti on kulkenut työntekijän
rinnalla ja nähnyt työelämän muutoksen, jolla ei
näytä olevan loppua. Tänäänkin eletään työelämän murrosta ja
lehti yrittää parhaansa mukaan tarjota edunvalvonnan eväitä luottamushenkilöstölle.
Lukijoiden ja tekijöiden toiveena on ollut
tehdä lehteä aikakauslehtikoossa, mikä nyt
toteutuu. Pienemmästä koosta huolimatta
tekstin määrä lehdessä säilyy ennallaan, sillä sivumäärä kasvaa. Nyt käsissäsi on ensimmäinen Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun maisterivaiheen opiskelijoiden Milla Aholan ja Eevaliina Rusasen suunnittelema lehti.
Lehden alkupaloina tarjoillaan ajankohtaisia työelämän asioita, sitten teeman erottaa
punaisista sivun reunoista. Teeman jälkeen
paneudutaan työelämän ilmiöihin sekä käy-

dään työpaikoilla. SAK:laisen ay-liikkeen sivuille johdattelee punainen alanurkka
jo etusivulta. Lehden lopussa
ovat ns jälkiruokasivut, joilla
lukija voi jo hieman hellittää
ja testata tietonsa kymmenellä
kysymyksellä. Takakannen viimeinen sana annetaan tämän
vuoden aikana nuorille luottamusmiehille ja ay-aktiiveille,
jotka tarkastelevat ay-liikkeen
toimintaa ja käytäntöjä.
Lehdessä on myös uudistuneita palstoja. Työn kuva vie lukijan lehden alkusivuilla työpaikalle. Voimme tutustua hyviin
työkavereihin, SAK:n asiantuntijoiden kolumnin tilalla on Debatti, jossa asiantuntijat
kysyvät ja saavat vastauksen. Liikkeen tulevaisuuskeskusteluun voivat lukijat osallistua
vastaamalla lehden nettisivuilla kahteen kysymykseen. Ja pätkätyöläinen alkaa kirjoittaa
blogia nettisivuille, josta kootaan kiinnostavimmat palat lehteen.
Tuttuakin löytyy lehdestä. Yhteiskunnallisten vaikuttajien haastatteluja jatketaan,
näin sen tein -palstalla kokeneet luottamusmiehet kertovat hoitamistaan tapauksista,
työsuojelun ongelmista ja niiden ratkaisuista
kirjoitetaan jokaisessa lehdessä samoin kuin
liittojen ja SAK:n asioista. Q
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• 255 pääsee eläkejärjestelyjen piiriin.
• 170 määräaikaista työsopimusta ei uusita.
• 560 ihmistä irtisanotaan.
• 214 työpaikkaa katoaa Kemijärveltä.
• 450 Summasta
• 170 Anjalasta
• Lisäksi työpaikkoja häviää Kymenlaakson
alueen yhteisistä palveluista ja Helsingin
pääkonttorista.
Seppo Kenttäkumpu on Stora Enso Kemijärven sellutehtaan pääluottamusmies.

”Ei paljon naurata”
– Työnantaja jakoi viime viikolla irtisanomisilmoituksia Stora Enson Kemijärven sellutehtaan työntekijöille. Melko apeat tunnelmat täällä on. Ei tämä paljoa naurata, toteaa sellutehtaan paperiliittolainen pääluottamusmies Seppo Kenttäkumpu.
– Mutta ei me vielä ole paiskattu hanskoja
tiskiin. Kemijärvelle on noussut massaliike.
Ensi maanantaina on tulossa Stora Enson paperiliittolaisia ja toimihenkilöunionilaisia sekä runsaasti myös muilta alan tehtailta väkeä

mielenosoitukseen Helsinkiin. Tuleepa väkeä
muistakin valtion yhtiöistä. Tapaamme eduskuntaryhmien edustajia sekä Vanhasen, Kataisen ja Häkämiehen.
Pääluottamusmies on lopen kyllästynyt
puupulapuheisiin, sillä Lapista riittää puuta
Kemijärven lisäksi Oulun ja Kemin tehtaille.
Työnantajahan on selittänyt Kemijärven lopettamisella pelastetaan Oulun ja Kemin tehtaat.
Nykyisen tietämyksen mukaan Kemijärvel-

lä tehdään sellua huhtikuun loppuun, mutta
Summassa tulee äkkipysäytys jo huomenna,
tammikuun viimeisenä päivänä.
– Tuskin Stora Enso enää pyörtää päätöstään, mutta myisi nyt edes tehtaat halukkaille ostajille. Jos ei myy, niin sitten on huonompi tilanne paikkakunnalla. Vaikka korvaavia
työpaikkoja olisikin tulossa, niin aina menee
vuodesta kahteen, ennen kuin uusi teollisuus
on täysin toiminnassa, väki koulutettu ja tilat rakennettu.
Stora Enso ilmoitti viime perjantaina, että Kemijärven tehtaalle tulee konepaja- ja liimapuupalkkituotantoa. Tehtaan ostaa Anaika Group. Tehtaan arvioidaan työllistävän
noin sata työntekijää. QAINO PIETARINEN
www.kemijarvenmassa.fi/massaliike/index.php

Metallissa valtaosalle
paikallinen palkkaerä

Lisärahaa
nuorten työllistämiseen

Metalliliiton tekemän selvityksen mukaan noin 81 prosentissa alan
työpaikoista neuvoteltiin syksyllä voimaan tulleen tessin mukaisesta työpaikkakohtaisen palkkaerän soveltamisesta. Näistä työpaikoista 52 prosentissa sovittiin 1,0 prosentin korotuksesta, jossa ehtona
oli, että sitä ei jaeta tasaisesti kaikille. Muussa tapauksessa korotus
oli 0,7 prosenttia.
Metalliliiton tutkimuspäällikön Jorma Antilan mukaan yllättävää oli, että suurimmissa yli 500 työntekijän yrityksissä alle puolessa
oli sovittu prosentin korotuserästä. Vastaajien mukaan suurin syy oli
johdon liian tiukka ohjeistus erän jakamisesta. Tärkein syy prosentin
erän jakamiseen ohjeiden mukaan oli palkkauksen vinoutumien korjaaminen. Vastaajista yli kolmannes koki että ohjeistus erän jakamisesta ei ollut riittävä.
Luottamusmiehille tehty kysely kattoi 1 070 työpaikkaa, joilla on
kaksi kolmasosaa alan kaikista työntekijöistä. Q

Suomessa aloitetaan ensimmäistä kertaa etsivä nuorisotyö. Etsivät
auttavat nuoria madaltamalla kynnystä tulla työpajoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Tarkoituksena on tukea nuorten arjen hallintaa, kouluttautumista ja työllistymistä.
Peruskoulun päättäneistä yli 4 000 jäi jatko-opintojen ulkopuolelle
vuonna 2006. Osuus kasvoi kahdella %-yksiköllä edellisvuodesta.
Etsivätyön lisäksi myönnetään palkkatukea noin 2 000 ammattikoulutetun nuoren rekrytointiin ja 700 ammattikouluttamattoman
nuoren oppisopimuskoulutukseen. Työssä oppiminen vahvistaa ammattitaitoa ja vähentää koulutuksen keskeytyksiä.
Vaikka nuorten työllisyys on kohentunut, jokainen syrjäytynyt
nuori on liikaa, korostavat työministeri Tarja Cronberg ja opetusministeri Sari Sarkomaa. Cronberg aikoo seurata tarkasti hankkeen vaikutuksia. Valtio on varannut projektiin reilut 15 miljoonaa euroa. Valtionapu etsivään toimintaan on haettavissa 15.2.2008 saakka. Q
Palkkatyöläinen 1 | 2008
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Unelmaduuni Rovaniemellä
Rovaniemeläinen Monitoimikeskus-säätiö
ja sen yksilövalmennustyötiimi on valittu SAK:n julistaman Unelmaduuni-kilpailun
voittajaksi.
– Työtiimi on motivoitunut jatkuvaan työhyvinvoinnin ja hyvien työtapojen kehittämiseen sekä jakamaan tuloksia myös muille työpaikan työtiimeille, perustelee valintaa SAK:n
järjestösihteeri Anita Spring.
Monitoimikeskus-säätiö on Rovaniemen
kaupungin 1998 perustama yksityinen, kaupungin alaisuudessa toimiva työllistämisyksikkö. Säätiön päätehtävä on tuottaa ja kehittää yksilön työ- ja toimintakykyä vahvistavia valmennus- ja työvoimapalveluja. Rovaniemellä ja Ranualla toimivalla säätiöllä on
noin 50 vakituista työntekijää. Työ- ja yksilövalmennuksen lisäksi säätiöllä on koulutusja kuntoutustoimintaa sekä erilaisia työllisyysprojekteja. Kaikkiaan säätiö työllistää
noin 240 henkeä.
Työyhteisön kehittäminen ja työhyvinvointi koetaan Monitoimikeskus-säätiössä
tärkeäksi ja siihen ollaan valmiita panostamaan.
– Säätiö on työyhteisönä innovatiivinen,
meillä on tekemisen meininkiä, kertoo johtava yksilövalmentaja Minna Ylinampa.
Monitoimikeskus-säätiössä on panostettu
erityisesti työtiimien toimintaan ja yhteisöllisyyteen. Suunnitelmissa on käynnistää kevään aikana tiimityön valmennusohjelma, johon voivat osallistua kaikki halukkaat yksilöja työvalmentajat.
– Valmennusohjelma käynnistyy työntekijän omasta kehittymisestä ja suorituskyvyn
parantamisesta. Seuraava vaihe on henkilökohtaisten valmiuksien käyttäminen työyh-

Sano suoraan,
anna palautetta
uudistuneesta
Palkkatyöläise
stä!
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T IMO LINDHOLM

Yksilövalmennustyötiimiin kuuluvat Ismo Vuorinen (vas. takarivi), Toni Välitorppa, Monitoimisäätiön
toimitusjohtaja Jukka Hakola, Minna-Paula Tuhkala, Mira Seppänen( vas. edessä), Minna Ylinampa ja Tarja
Ollonen. Palkittuun tiimiin kuuluu myös kuvasta puuttuva Ellen Päivärinta.

teisön tuloksellisuuden parantamiseen, Minna Ylinampa selvittää.
Palkintona Unelmaduuni-kilpailun voittamisesta säätiö saa käyttöönsä Työterveyslaitoksen konsultin. Tarkoituksena on käyttää
häntä valmennusohjelman vetämiseen.
SAK:n Unelmaduuni-projekti oli osa EU:n
viime vuonna vietettyä yhdenvertaisten mahdollisuuksia teemavuotta. Projektin tavoitteena oli synnyttää työpaikoilla ja julkisuudessa keskustelua työpaikkojen ja työhyvin-

voinnin nykytilasta sekä löytää hyviä käytäntöjä huonosti voivien työpaikkojen tilanteen
korjaamiseksi.
Unelmaduunin etsintä käynnistyi SAK:n
nettisivuilla viime vuonna toteutetulla kyselyllä, jossa selvitettiin unelmaduunin tunnusmerkkejä. Nettikyselyn mukaan Unelmaduunin tärkeimmät ainekset ovat yhteishenki, tekemisen meininki ja haasteellinen työ, joka
tarjoaa tekijälleen onnistumisen kokemuksia. QPIRJO PAJUNEN

Eläke korvaa melko hyvin tuloja
Eläke korvaa tuoreen selvityksen mukaan
melko hyvin työuran loppuvaiheen tuloja.
Eläkkeelle siirtyneiden ansiot ovat viime vuosina olleet noin 60 prosenttia palkkatuloista.
Eläketurvakeskuksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan eläkkeiden tasolle asetetut tavoitteet toteutuvat
melko hyvin. Kelan viime vuonna tekemän
selvityksen mukaan ihmiset toivovat keskimäärin 69 prosentin eläkettä suhteessa aiempiin ansioihin. Työeläkevakuuttajien TELAn
selvityksessä ”toiveprosentti” oli 65.
Selvityksen tekijät, Ilpo Suoniemi Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Juha Rantala
Eläketurvakeskuksesta korostavat, että yksilöiden väliset erot eläkkeiden tasossa ovat
suuret. Eläkkeen tasoon vaikuttavat muun
muassa työuran pituus, ansiokehitys uran ai-

kana ja eläkemaksujen ja eläkkeiden laskennassa käytettävän elinaikakertoimen kehitys.
Tutkijoiden mukaan alle 50 prosentin eläketason alla on vain pieni joukko suomalaisia.
Selvityksessä eläkkeiden korvaussuhde on
laskettu eläkkeelle siirtymistä edeltävien viiden vuoden todellisten keskitulojen perusteella. Mukana ovat ansiot ja tulonsiirrot.
Suoniemen ja Rantalan selvityksessä seurataan ensimmäistä kertaa suomalaisten tulojen kehityksen ja rakenteen muutoksia usean vuoden tulotietojen perusteella. Työllisten
lisäksi mukana oli myös muiden tulonsaajaryhmien kuten työttömien ja yrittäjien edustajia. Tutkimusaineistona käytettiin Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta poimittua otosta yli puolen miljoonan ihmisen
tuloista vuosilta 1995–2004. Q
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Työelämän laatu paranee, mutta kiire kasvaa
Työelämän laatu on parantunut. Työn kehittäminen on lisännyt viihtyvyyttä ja sairauspoissaolot ovat yllättäen vähentyneet. Silti
varsinkin kuntasektorilla kiire ja työn henkinen rasittavuus, jopa kiusaaminen ja väkivalta ovat lisääntyneet. Tämä ilmenee työministeriön julkaisemasta työolobarometristä.
Työelämän laadun kouluarvosanaksi työntekijät antoivat kahdeksan. Hyvän tuloksen
ja hyvän henkilöstöjohtamisen välillä on selvä yhteys. Ministeriön mukaan hyvä henkilöstöjohtaminen tarkoittaa tasapuolista kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia ja avoimuutta. Hyvillä työpaikoilla on myös tarpeeksi väkeä töihin nähden.
Työ kuitenkin koetaan rasittavammaksi
kuin ennen. Kiire ja ylityöt ovat lisääntyneet
viime vuosina, peräti joka toinen palkansaaja
teki ylityötä joko korvattuna tai korvauksetta. Kiusaamista ja väkivaltaa aiheuttavat erityisesti kunnissa myös asiakkaat.
Julkisella sektorilla työstä keskustellaan
vähemmän eikä tiedonkulkua pidetä yhtä

avoimena kuin yksityisellä puolella. Samoin
töiden organisoiminen koetaan huonommaksi kuin yksityisellä.
Sairauspoissaolot yllättivät ministeriön.
Ne ovat kokonaisuudessaan vähentyneet ja
niiden keskipituus on lyhentynyt. Vanhin
ikäryhmä, yli 54-vuotiaat, sairastaa nykyään
vähemmän, kun taas 25–34-vuotiaiden ryhmässä sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet. Kuitenkin 13,5 prosenttia yli 54-vuotiaiden ryhmästä ei ollut varma jaksamisestaan samassa työssä.
Kieliikö poissaolojen väheneminen sittenkin työelämän koventumisesta kuin työntekijöiden terveydestä? Tullaanko sairaana töihin, koska muuten odottaisi pino tekemättömiä töitä? Ollaanko solidaarisia työtovereille? Vai pelätäänkö, että työpaikka on vaarassa liikojen poissaolojen seurauksena?
Työolobarometriä varten haastatellaan
vuosittain 18–64-vuotiaita palkansaajia samaan aikaan syys-lokakuussa. Vuonna 2007
haastatteluja tehtiin kaikkiaan 1480. Vastausprosentti oli 83,2. QPÄIVI SUMSA

Kanttia katukivihankintoihin
Julkiset hankinnat tuijottavat hintaa. Aina
halvin hinta ei ole eettisin eikä eettisin ratkaisu kallein, korostetaan FinnWatchin julkaisemassa tutkimuksessa Kiinan kiviteollisuuden työoloista.
Viime vuonna uudistettu laki julkisista
hankinnoista mahdollistaa myös eettisten
näkökohtien huomioimisen. Lain pykälässä
49 annetaan hankkijalle mahdollisuus asettaa erityisehtoja hankintasopimuksen toteuttamiselle. Näitä ovat erityisesti ympäristö- ja
sosiaaliset näkökohdat.
Nyt jo monet kunnat esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa ovat alkaneet asettaa kestävyyskriteerejä julkisille hankinnoilleen. Kestävyys tarkoittaa sitä, että keskeiset työelämää, ympäristönsuojelua ja eettisyyttä koskevat normit toteutuvat kaikissa tuotantoketjun lenkeissä.
Suomessa ei vielä ole asetettu kestävyyskriteerejä Kiinasta hankittaville katu- ja rakennuskiville. Tilaajat ovat kiinnostuneita lähinnä hinnasta ja tuotteen laadusta. Lakikin
edellyttää valitsemaan kokonaistaloudellisen
edullisuuden tai hinnan perusteella (§62).
FinnWatchin julkaiseman selvitystyön perusteella vakavimmat ongelmat kiinalaisissa kivilouhimoissa ovat terveys ja turvallisuus, työsopimusten puute, työaikojen roima ylittäminen ilman ylityökorvausta, työ- ja
asuinolojen kehnous sekä piittaamattomuus
ympäristöasioista. Kiinan lainsäädäntö kattaa jo monet ILO:n määräykset, mutta koska
niiden noudattamista ei valvota, käytäntö on
toisenlainen. FinnWatch kuitenkin korostaa,

että tarkastuskäynnit ovat joissain yrityksissä
johtaneet asioiden parantumiseen.
Myös ulkomaisilla ostajilla on vastuu ja
mahdollisuus vaikuttaa, mutta asenne on vielä epäilevä: mahtavatko muutokset olla todellisia ja todistukset aitoja. Lopulta kaupan ratkaisee hinta. Tilaajalla pitäisi olla kanttia vaatia, sillä myös vaatiminen on eettistä toimintaa. QPÄIVI SUMSA
www.finnwatch.org

Toimisiko
raamittava
tuloratkaisu?
Jouko
Aitonurmi
Paperiliitto
UPM Rauma
Yleensä ottaen
tupot ovat
toimineet hyvin.
Jos oletetaan,
että tupoa ei enää
tule, raamitus
olisi suomalaisen
palkansaajan
kannalta hyvä. Edelleen olisi
kolmikanta-ajatus ja ratkaisut ohjaisivat
yhteiskuntapolitiikkaa, veropolitiikkaa ja
esimerkiksi muutosturvan kehittämistä.

Erkki
Hokkanen
Rautatievirkamiesliitto
VR Tampere
Asiaa on pohdittu.
Viime aikoina
on nähty, mihin
se johtaa, kun
ei ole mitään
indeksiehtoa
neuvotteluissa.
Pelkkä keskusjärjestön asettama raami ei
yksin kanna mihinkään, mutta jos siihen saa
valtiovallan mukaan, uskon, että toimisi.

Tarja
Rännäli
Suomen
Merimies-Unioni
En heti tyrmäisi
ajatusta. Jos tupo
on kerran käynyt
vanhanaikaiseksi,
tämä olisi uutta
konkreettista.
Yhtenäisyys olisi
tarpeen, sillä
välillä tuntuu, että nyt edetään melkein
kilpajuoksua.
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päivää aikuiskoulutusta
koulutukseen osallistuneille
keskimäärin vuonna 2006.

Sopimusavaus
Ranskassa
Ranskan työnantajaliitot ja ay-keskusjärjestöt
ovat solmineet ensimmäisen työmarkkinasopimuksen vuosikausiin. Sopimuksen mukaan työntekijän irtisanomissuojaa voidaan
heikentää, mutta vastineeksi hän saa muutosturvaa. Sopimus on historiallinen, koska
se voi olla alkuna entisten ”luokkavihollisten” sopimiselle Ranskassa.
Uuden sopimuksen ovat allekirjoittaneet
suurin työnantajaliitto Medef ja kaksi pienempää sekä neljä ay-keskusjärjestöä. Viides,
kommunistinen CGT ei allekirjoittanut, mutta se oli mukana neuvotteluissa eikä pannut
kapuloita rattaisiin. Presidentti Sarkozyn hallitus piti tosin pistoolia työmarkkinajärjestöjen ohimolla uhkaamalla uudistaa itse työmarkkinat, jos neuvottelujen osapuolet eivät
pääse sovintoon.
Sopimus säädetään laiksi ensi kesänä. Uudistus heikentää irtisanomissuojaa luomalla
vapaaehtoisen irtisanomissopimuksen, jonka
mukaan työantaja voi erottaa työntekijän nykyistä helpommin. Työntekijä voi ottaa itselleen mieleisensä avustajan irtisanomisneuvotteluihin. Kun sopimus on tehty, se alistetaan työministeriön hyväksyttäväksi. Jos se
hyväksytään, irtisanottu työntekijä voi vielä
kahden viikon ajan perääntyä ja saattaa asiansa käsiteltäväksi entiseen malliin.
Jos työntekijä hyväksyy uuden irtisanomismenettelyn, hän saa palkinnoksi heti kunnollisen työttömyysavustuksen ja pienipalkkaisten avustusta korotetaan. Uudella tavalla irtisanotut työntekijät saavat pitää kaikki
työntekijälle työsuhteessa annetut sairaus- ja
muut vakuutukset.
Osapuolet neuvottelevat vielä sopimusta
täydentävästä työttömyysvakuutuksesta ja
vielä täsmennetään, millainen työ työnhakijan on hyväksyttävä ja kuinka monta työtarjousta työtön saa hylätä. QEEVA LENNON, PARIISI

6%

työttömyysaste
joulukuussa

Työehdoilla
shoppailu kuriin
Ammattiliitot patistavat poliittisia päättäjiä
puuttumaan yleistyvään tapaan vaihtaa henkilöstön työehtosopimuksia nykyistä heikompiin. Ammattiliittojen mukaan tällaisia tapauksia on parhaillaankin meneillään kymmeniä ympäri Suomea ja niissä työntekijöiden palkat saattavat laskea sadoilla euroilla ja
myös muut työsuhteen ehdot ja eläke heikentyä. Ilmiö koskettaa niin julkista kuin yksityistä sektoria.
SAK:laiset ammattiliitot JHL ja PAU sekä
STTK:laiset Pardia ja Suora haluavat herätellä ilmiöstä laajempaa keskustelua ja havahduttaa työntekijät ja päättäjät huomaamaan,
että kyse on nopeasti yleistyvästä ja työntekijöille pulmallisesta ilmiöstä.
Työehtoja pyritään tyypillisesti heikentämään silloin, kun työntekijöiden työnantaja
vaihtuu esimerkiksi palvelujen ulkoistamisen yhteydessä.
– Uusi ilmiö on se, että nyt myös kokonaan
julkisessa määräysvallassa olevat työnantajat kuten kunnalliset
osakeyhtiöt pyrkivät
halvempiin työehtosopimuksiin. Tässä julkinen valta ja siis poliitikot näyttävät huonoa esimerkkiä, JHL:n
puheenjohtaja Tuire
Santamäki-Vuori paheksuu.
Ammattiliittojen mukaan yksi tapa suitsia
tällaista työehtoshoppailua on se, että kilpailuttaessaan palveluntarjoajia tilaaja asettaisi
tarjouspyyntöihin ehdot työehtojen tasosta.
– Kyse ei ole ulkoistamisen vastustamisesta tai siitä mitä työehtosopimusta noudate-

taan, vaan noudatettavan sopimuksen tasosta, Santamäki-Vuori korostaa.
Ammattiliittojen tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantaja on perustellut tarvetta
heikentää työehtoja sillä, että tulevilla kilpailutuskierroksilla se ei muuten pärjäisi sellaisia yrityksiä vastaan, joilla on käytössä halvemmat työehtosopimukset.
Posti- ja logistiikkaalan PAU:n puheenjohtajan Esa Vilkunan
mukaan useissa tapauksissa työnantajan
pontimena onkin kustannussäästöjen hakeminen henkilöstön
työsuhteen ehtoja polkemalla.
Pardian puheenjohtaja Antti Palola pelkää, että ilmiön laajeneminen merkitsee sitä, että yhä useammalla
työpaikalla samaa työtä tehdään kaksilla eri
työehdoilla. Valtion eri tehtävissä toimivia
edustavassa Pardiassa ilmiöön on törmätty
valtion tuottavuusohjelman yhteydessä.
– Valitettavasti käy niin, että uudet ja nuoret työntekijät ovat niitä, joilla on heikommat työehdot.
Rahoitusalan työntekijöitä edustavan Suoran puheenjohtaja Tarja Lankila muistuttaa,
että usein työehtojen heikennykset kalahtavat matalapalkkaisten naisten nilkkaan.
Suora kiistelee parhaillaan uuden S-pankin
kanssa siitä, minkä työehtosopimuksen piiriin
pankin noin sata työntekijää kuuluu. Rahoitusalalla on yleissitova työehtosopimus, jota Spankki ei halua noudattaa. Työehdoista väännetään kättä myös Sodexhon kanssa, jolle Nordean ruokapalvelut siirtyivät. QPIRJO PAJUNEN

Lakko-oikeus selätti vapaan liikkuvuuden
Lakko-oikeus selätti vapaan liikkuvuuden periaatteen, kun EY-tuomioistuin katsoi, että ammattiliitot voivat ryhtyä työtaisteluihin työntekijöiden suojelemiseksi, vaikka ne rajoittaisivat yritysten liikkumisen vapautta. Toimet
eivät kuitenkaan saa olla ylimitoitettuja, tuo-
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mioistuin huomauttaa ratkaisussaan.
Kysymys on ennakkoratkaisusta koskien
ns. Viking Rosella –tapausta, jossa laivayhtiö
uhkasi ulosliputuksen yhteydessä heikentää
myös työehtoja.
Ns. Vaxholm/Laval –tapauksen EY-tuomi-

oistuin ratkaisi toisin. Tuomioistuin painotti palvelujen vapaata liikkuvuutta enemmän
kuin ay-liikkeen oikeutta puolustaa kohtuullisia työehtoja. Taustalla on tapaus, jossa latvialaisyritys kieltäytyi Ruotsissa noudattamasta ruotsalaisia työehtoja. Q

PÄ ÄTO I M I T TA J A N KO L U M N I

TO I S E T M E I S TÄ

”
”
”

Ihalaisen ehdotus raamittavasta ratkaisusta
on kädenojennus, johon työnantajien ja valtiovallan edustajien kannattaa tarttua.”

SAK
vahvistuu
Ammattiliitot ovat viime vuosina jatkaneet yhdistymiskehitystään. Suuremmilla liittokokonaisuuksilla
on haettu ajan vaatimaa iskukykyä edunvalvontaan.
SAK:laisessa kentässä yksityinen palveluala ja julkinen sektori ovat jo muodostaneet omat suurliittonsa.
Teollisuusliittojen yhdistyminen on vireillä ja kuljetusalankin liitoissa asia on ollut esillä.
Kun liitoista tulee suurempia ja sitä kautta myös
vahvempia, usein esitetty ”totuus” on ollut, että keskusjärjestö heikkenee samassa suhteessa
kuin liitot vahvistuvat. Mutta onko yhtälö näin
yksinkertainen?
Mielestäni ei. Eikö asia pitäisi nähdä niin –
ja eikö asia nimenomaan ole niin – että kun
osa SAK:laisesta liikkeestä vahvistuu, koko SAK:lainen liike vahvistuu. Kyse ei siis ole
nollasummapelistä. Eli jos ja kun liitoista tulee entistä vahvempia, myös keskusjärjestöstä tulee vahvempi. Tai jos keskusjärjestön asema suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistuu,
myös liittojen asema paranee.
Perustelen näkemystäni ammattiyhdistysliikkeen perinteisellä – ja edelleen voimassa olevalla – arvolla eli solidaarisuudella. Parhaimmillaan solidaarisuus on sitä, että ammattiyhdistysliike on niin vahva kuin sen vahvin
osa. Vahvemmat puolustavat tarpeen tullen heikompia.
Palkansaajaliikkeessä ei siis päde se vanha sanonta, että ”yhteisö on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki”. Ammattiyhdistysliikkeessä asia pitää
nähdä toisinpäin.
Kun julkisuudessa ja muualla puhutaan SAK:sta,
mielestäni se pitäisi ymmärtää niin, että kyse on sekä
SAK:laisista ammattiliitoista että SAK:sta keskusjärjestönä. SAK ei siis ole ”kolme kirjainta ja toimisto”,
kuten entinen työmarkkinajohtaja on ehkä hyväntahtoisestikin todennut, vaan se kokonaisuus, jonka
SAK:n liitot ja SAK keskusjärjestönä yhdessä muodostavat.
Tätä yhteenliittymää pitää käyttää hyväksi edunvalvonnassa eikä käydä turhaa keskustelua siitä, että jonkun osan vahvistuminen heikentäisi jotain
toista osaa. SAK on niin vahva kuin se haluaa yhdessä olla. Q

HELSINGIN SANOMAT 13.1.08

Metelöinnillä Paperiliitto olisi saattanut karkottaa Kemijärven kansanliikkeestä esimerkiksi yrittäjiä ja
joitakin keskustalaisia.”

PAPERILIITON PUHEENJOHTAJA JOUKO
AHONEN, KANSAN UUTISET 11.1.08

Istuskelu on turhaa, jos
osapuolet eivät ole valmiita kertomaan liikkumavarastaan tai siitä, mitä on vaatimusten taustalla. Ei täällä kannata montaa päivää mököttää.”

VALTAKUNNANSOVITTELIJA JUHANI
SALONIUS, HELSINGIN SANOMAT 11.1.08

”

Pääministeri Matti Vanhasen puheet ”uuden
ajan tulopolitiikasta” ovat aiheuttaneet myönteistä värinää
etenkin SAK:ssa ja STTK:ssa.
Sen sijaan työnantajaleirissä
aletaan jo ihmetellä, eikö Vanhanen vieläkään tajua, että tupojen aika on ohi.”

AAMULEHTI 7.1.08

”

Jos saisin tehdä kuten
haluan, korjaamisen
varaa olisi. Yksi keskusjärjestö olisi jäsenkuntaa ajatellen taloudellisesti edullisempi, se olisi teholtaan ja vaikuttavuudeltaan suurempi kuin nykyiset
kolme.”

AKAVAN PUHEENJOHTAJA MATTI
VILJANEN, KANSAN UUTISET 3.1.08

”

SAK:laisen mammuttiliiton TEAMin syntyminen panee kysymään, mikä ylipäänsä on keskusjärjestön asema ja rooli muuttuneessa tilanteessa.”

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 22.12.07

HARRI JÄRVINEN
SAK:N VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ JA
PALKKATYÖLÄISEN PÄÄTOIMITTAJA
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Kärsivällistä
palkitsemista
Vähemmän byrokratiaa ja enemmän
joustavuutta. Näillä eväillä henkilöstörahastoista
halutaan tehdä nykyistä houkuttelevampia.

H E N K I L Ö S TÖ R A H A S TO

• Henkilöstörahasto on henkilöstön perustama ja se hallinnoi työnantajan maksamia
voittopalkkioeriä (valtiolla tulospalkkioita)
ja sijoittaa niitä edelleen.
• Voittopalkkioerän suuruus määräytyy pääosin toiminnan kannattavuuden perusteella.
• Rahaston jäsenten henkilökohtaisiin
osuuksiin voittopalkkio jaetaan yleisimmin
vuosiansion tai työajan suhteessa tai näiden
yhdistelmänä.
• Rahastolta ei peritä tulo- eikä varallisuusveroa.
• Jäsenen nostamasta rahasto-osuudesta
20 prosenttia on verovapaata, loppua
verotetaan ansiotulona.
• Yritykselle voittopalkkioerä on verotuksessa
vähennyskelpoinen eikä työnantajan
tarvitse maksaa siitä työnantajamaksuja.
• Henkilöstörahastoja on viime vuosina
perustettu hieman aiempaa innokkaammin.
Rahastoista rekisteriä pitävän työministeriön mukaan vuonna 2005 toimintansa
aloitti kahdeksan ja vuonna 2006 neljä
uutta rahastoa.
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M A R JU T VA INIO

Jäsenyys
henkilöstörahastossa
sitouttaa työntekijöitä
yritykseen, uskoo Taru
Alho.

Tasa-arvoista palkitsemista

Työntekijöiden näkökulmasta henkilöstörahaston suurin etu on siinä, että se kattaa koko henkilöstön toisin kuin monet muut palkitsemisjärjestelmät. Esimerkiksi SAK:laiset
”perusduunarit” jäävät usein työpaikan palkitsemisjärjestelmien ulkopuolelle.
Taru Alhon mukaan postissakin henkilöstörahaston perustamisen suurimpana pontimena oli se, että sen piiriin pääsevät kaikki työntekijät. Jokaisen henkilökohtainen
osuus rahastosta määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan.
Postin henkilöstörahaston jäsenyyden ehtona on puolen vuoden työsuhde. Pätkätyöläisten mukaan pääsyä on helpotettu siten,
että rahaston jäsenyys säilyy, vaikka työsuhteessa olisi tilikauden aikana lyhyitä katkoja.
Taru Alho kertoo havainneensa, että rahastojäsenyys vähentää työntekijöiden herkkyyttä vaihtaa työpaikkaa.
– Postissa ongelmana on työntekijöiden
suuri vaihtuvuus suorittavissa töissä. Mainostammekin rahastoa aktiivisesti uusille työntekijöille.

Liian pitkä odotusaika

PIRJO PAJUNEN

Postissa, nykyisessä Itellassa, ajatus henkilöstörahastosta heitettiin ensimmäistä kertaa ilmaan 1990-luvun alussa, vähän sen jälkeen
kun henkilöstörahastoja koskeva laki oli tullut voimaan. SAK:laisen Postiliiton, nykyisen
Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n esittämä idea muhi kymmenen vuotta kunnes
aika oli kypsä ja Postiin perustettiin vuoden
2005 alussa henkilöstörahasto. Siitä tuli kertaheitolla Suomen suurin, jäseniä rahastossa
on reilut 23 000.
Rahaston perustaminen oli työlästä, mutta
myös mielenkiintoista, kertoo rahaston hallitukseen kuuluva Taru Alho. Hän on postin
PAU:hun kuuluvien työntekijöiden valtakunnallinen pääluottamusmies.
Postin henkilöstöjärjestöt ajoivat rahaston perustamista yksituumaisesti. Työnantaja sen sijaan oli epäluuloinen, Alho kertoo.
Kaikki työntekijätkään eivät nielaisseet

rahastoa purematta. Kysymyksiä oli paljon ja
moni epäili, millainen rahaston tuotto lopulta on. Ensimmäisiä henkilökohtaisia osuuksia rahaston jäsenet pääsevät nostamaan
vuonna 2010.
Henkilöstörahastoja on voinut perustaa
vuodesta 1990 lähtien, mutta rahastoja on
17 vuodessa syntynyt vain reilut 50, lähinnä
suurimpiin yrityksiin. Henkilöstörahastojen
houkuttelevuutta halutaankin nyt lisätä helpottamalla rahaston perustamiseen ja hallinnointiin liittyvää byrokratiaa. Lakiuudistusta pohtiva kolmikantainen työryhmä aloitti
työnsä vuoden alussa.
– Henkilöstörahasto on hyvä tapa palkita ja sitouttaa henkilöstöä. Rahastoja pitäisi
kuitenkin kehittää toiminnaltaan joustavammiksi ja paremmin palkansaajien arkeen sopiviksi, sanoo SAK:ta työryhmässä edustava
palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila.

Työntekijöiden intoa perustaa henkilöstörahasto laimentaa se, että rahastosta saa tehdä
nostoja vasta viiden vuoden kuluttua sen perustamisesta. Juha Antilan miestä odotusaika on liian pitkä.
– Palkansaajista 40 prosentilla työsuhde
samaan työnantajaan on kestänyt alle viisi
vuotta. Työsuhteet ovat pirstaleisia ja moni
vaihtaa viidessä vuodessa työpaikkaa.
Henkilöstörahastosta saa nostaa rahaa
vain kerran vuodessa. Nostetusta summasta
verovapaata on viidennes.
– Palkansaajaystävällisempää olisi, jos nostoja voisi tehdä joustavammin esimerkiksi
auton tai asunnon oston yhteydessä ja verovapaa osuus olisi suurempi, Antila sanoo.
Suurempi verovapaus houkuttaa myös Taru Alhoa. Kärsivällisyyttä koettelevassa viiden vuoden karenssissa Alho sen sijaan näkee myös hyviä puolia.
– Jos omaa osuutta pääsisi nostamaan jo
muutaman vuoden kuluttua, se ei vielä olisi
ehtinyt kasvaa kovin kummoiseksi.
Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on
edistää henkilöstörahastojen leviämistä pienempiin yrityksiin ja palvelusektorille. Myös
kunnat halutaan lain piiriin. Valtion työntekijöille tuli jo aiemmin mahdollisuus perustaa henkilöstörahasto.
SAK:ssa on lisäksi kaavailtu, että henkilöstörahastot voisivat toimia lisäpuskurina tilanteissa, joissa uhkana ovat irtisanomiset. Q
Palkkatyöläinen 1 | 2008
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Hallitus kiihdyttää
kuntien kurjistamista
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov
suomii hallitusta lepsusta talouspolitiikasta ja
kuntien jättämisestä oman onnensa nojaan.
PIRJO PAJUNEN, KUVAT TUULIKKI HOLOPAINEN

← Tarja Filatov

viihtyy eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän sanoo,
ettei aio osallistua
SDP:n puheenjohtajakisaan. Myöskään
muut tehtävät eivät
nyt kiinnosta.

Tuoreiden mielipidetiedustelujen mukaan hallituksen kuherruskuukausi
kansalaisten kanssa on ohi. Risuja antaa myös Tarja Filatov, vaikka toteaa,
että muutaman ruusunkin Vanhasen
kabinetti on ansainnut.
– On positiivista, että hallitus on
uskaltanut myöntää tehneensä virhepäätöksiä ja korjannut niitä jälkikäteen.
Esimerkkeinä Filatov luettelee päivähoidon nollamaksuluokan palauttamisen ja nuorten matalapalkkatuen
perumisen.
Risuja Filatov antaa erityisesti kahdesta asiasta: kuntien jättämisestä talousvaikeuksiin ja lepsusta talouspolitiikasta. Tarja Filatov sanoo olevansa
hyvin pettynyt hallituksen talouspoliittiseen linjaan.
– Liikaa luotetaan kansainvälisiin
suhdanteisiin eikä harjoiteta aktiivista, kasvua tukevaa politiikkaa.
Filatovin mielestä hallituksen ponnettomuus tuli esiin jo työmarkkinakierroksella. Tulopoliittisen kokonaisratkaisun tavoittelusta luovuttiin kovin helposti.
– Nyt riskinä on, että inf laatio syö
palkankorotukset ja Suomen kilpailukyky heikkenee. Kaikkein pahinta
on, että hallitus kiihdyttää inf laatiota omilla päätöksillään, Filatov sanoo
ja viittaa suunniteltuihin palvelumaksujen korotuksiin.

Vasemmistopuolueiden hampaissa on ollut myös hallituksen veropolitiikka, jota Filatov moittii epäoikeudenmukaiseksi ja työllisyysvaikutuksiltaan negatiiviseksi.
– Ruuan arvonlisäveron alentaminen tuntuu monista houkuttelevalta mutta valuu todennäköisesti muille kuin kuluttajien kukkaroon. Tehokkaampaa olisi käyttää alvin alentamisen nielemä summa suoraan tukeen
pienituloisille.

Poukkoilevaa
omistajapolitiikkaa
Vasemmistopuolueet harkitsevat heti
istuntokauden alkuun välikysymystä
valtion omistajapolitiikasta. Tarja Filatovin mielestä valtion omistajaohjaus on ollut vähintäänkin poukkoilevaa: teleyhtiö Elisassa valtio on valmis
käyttämään omistajavaltaansa mutta
Kemijärven sellutehtaan lopettamisuhan edessä tyydytään levittelemään
käsiä ja vedotaan pörssisäädöksiin.
– Suhtautumisessa valtioon omistajana tulee esiin vasemmiston ja oikeiston ideologinen näkemysero. Oikeistolle valtionyhtiöt tuntuvat olevan
taakka. Vasemmistolle ne ovat väline,
jota voidaan käyttää tukemaan kotimaista omistajuutta ja työllisyyttä.
Entinen pitkäaikainen työministeri kertoo ilokseen huomanneensa, et-

tä kokoomus on lakannut puhumasta ”tempputyöllistämisestä” ja hallitus on monessa kohdin vetänyt takaisin tekemiään työllisyyspoliittisia linjauksia. Esimerkiksi työllisyysmäärärahojen leikkauksista osa peruttiin.
– Työllisyyspolitiikka on aina myös
sosiaalipolitiikkaa. Minustakin olisi hyvä, että mahdollisimman moni
työtön työllistyisi suoraan yksityiselle
sektorille. On kuitenkin fakta, että osa
pitkäaikaistyöttömiä voi työllistyä yksityiselle sektorille vasta pitkän kuntoutuksen jälkeen ja kaikki eivät koskaan. Näistäkin ihmisistä on kuitenkin huolehdittava.

Palvelut teemana
kuntavaaleissa
SDP:ssä katsotaan, että hallitus on lähtenyt kuntien kurjistamislinjalle. Tarja Filatov ihmettelee, miten valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle saattoi
tulla yllätyksenä se, että erittäin monissa kunnissa joudutaan nostamaan
veroprosenttia.
– Hallitus jätti kunnat yksin selviytymään kuntasektorin palkankorotusten aiheuttamista taloudellisista paineista. Monissa kunnissa tilanne
on vakava varsinkin, kun taloudelliset
tulevaisuuden näkymät eivät ole yhtä
→
suotuisat kuin nyt.
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Oikeistolle valtionyhtiöt taakka, vasemmistolle väline
tukemaan kotimaista omistajuutta ja työllisyyttä.

TA R J A F I L ATO V

• Hämeenlinnalainen 44-vuotias
kansanedustaja, eduskunnassa
vuodesta 1995
• Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja
• SDP:n varapuheenjohtaja ja
Sosialidemokraattisten Naisten
puheenjohtaja
• Työväen Näyttämöiden Liiton
puheenjohtaja
• Työministerinä kahdessa
hallituksessa 2000–2007
• Aiemmin Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen
• Opiskellut Tampereen yliopistossa
mm. tiedotusoppia, kansataloustiedettä ja kansainvälistä politiikkaa
• Työskennellyt mm. toimittajana
• Perheeseen kuuluvat aviomies
Pekko Oksanen ja tytär Veera.

1 0 K Y SYMY S TÄ

SDP on palkansaajapuolue, joka ajaa muidenkin kuin SAK:laisten asioita, linjaa Tarja Filatov.

Filatovia harmittaa myös se, että
hoitajia edustavan Tehyn palkankorotukset sidottiin tuottavuuden kasvattamiseen ja työntekijöiden määrän vähenemiseen.
– Minusta on täysin kohtuutonta,
että naisvaltaiset alat joutuvat tällaiseen pakkorakoon saadakseen lisää
palkkaa.
Filatov korostaa, että kuntien palvelurakennetta on uudistettava ja tuottavuutta lisättävä mutta ei palveluiden laadun kustannuksella. Ongelma
ei myöskään ratkea pelkästään kuntia
yhdistämällä.
Palvelujen turvaaminen ja kehittäminen on aihe, joka varmuudella nousee yhdeksi lokakuun kuntavaalien
keskeiseksi teemaksi, Filatov sanoo.
– Kuntien taloudellinen tilanne on
ollut pitkään vaikea ja poliitikoilla on
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silloin suuri houkutus hyssytellä ikäviä päätöksiä. Se on kuitenkin karhunpalvelus äänestäjille ja kunnalliselle demokratialle. Vaihtoehtoja on
aina olemassa ja ne olisi tuotava avoimesti ja selkeästi esiin. Silloin kuntalaisilla olisi enemmän kiinnostusta äänestää.
Filatovin mielestä äänestäjätkin voisivat olla aktiivisempia ja ottaa itse selvää ehdokkaiden mielipiteistä.
– Poliitikkoihin – niin vallassa kuin
ehdolla oleviin – kannattaa olla yhteydessä ja tivata heidän näkemyksiään
itselle tärkeistä asioista, Tarja Filatov
patistaa.
Tarja Filatov kertoo viihtyvänsä
eduskuntaryhmän puheenjohtajana.
Hän sanoo, ettei aio osallistua SDP:n
puheenjohtajakisaan. Myöskään muut
tehtävät eivät nyt kiinnosta. Q

Mikä työssäsi parasta?
Tässä oppii jatkuvasti uutta.
Mikä ottaa päähän?
Kireät aikataulut ja se, että asiat
etenevät hitaasti.
Kuka ilahdutti sinua viimeksi?
Monikin ihminen, mutta erityisesti
mieleeni jäi taannoinen kohtaaminen
tuntemattoman ihmisen kanssa.
Hän tuli tervehtimään, ja kertoi, että
olemme opiskelleet samaan aikaan.
Siitä kehkeytyi mukava juttutuokio.
Oletko tuntenut epäonnistuvasi?
Kyllä, monta kertaa.
Onko tupo uskon vai järjen asia?
Järjen, mutta tarvitaan myös uskoa,
että se syntyy.
Oletko aamun vai illan virkku?
Periaatteessa illan, mutta aloitan
työt mielelläni varhain.
Kotiruoka vai työpaikkalounas?
Kotiruoka
Kävellen vai autolla?
Kävellen, jos aikataulut sallivat.
Onko paheiden määrä vakio?
Pitkällä aikavälillä varmaan,
mutta kausittain ne voivat lisääntyä
ja sitten on haettava taas tasapainoa.
(naurua)
Jos vuorokaudessa olisi 25 tuntia,
mihin käyttäisit lisätunnin?
Nukkumiseen.

R E TO R I I K K A A

Muutos
Nykyistä työmarkkinapolitiikkaa
leimaa jatkuva puhe ”muutoksesta”. Kaikkialta saadaan kuulla, kuinka ”maailma on muuttunut” ja kuinka ”markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa”. Muutosretoriikka ei kytkeydy ainoastaan ympärillä olevaan
maailmaan, vaan siitä on muodostunut myös ihmistä itseään koskeva vaatimus: ihmisen on oltava alati
muutosvalmis, sopeutuvainen ja mukautuva, sillä muuten on edessä näivettyminen ja työmarkkinoilta putoaminen.
Muutospuhe on muuttunut suomalaisen työmarkkinapolitiikan mukana. Vielä 1980-luvulla muutospuhe
kytkeytyi lähinnä Holkerin hallituksen ajamaan ”hallitun rakennemuutoksen” politiikkaan, jonka tarkoituksena oli modernisoida maatalous- ja teollisuusvaltaista yhteiskuntaa lähemmäksi nykyaikaista tietoyhteiskuntaa. 1990-luvun aikana muu-

tospuhe lisääntyi ja siitä tuli epämääräisempää. Muutostermit muodostuivat sloganeiksi, joiden avulla
erityisesti työnantajaosapuoli pyrki
ohjailemaan työmarkkinapolitiikan
suuntaviivoja. ”Muuttuneen maailman” sanomaa se on käyttänyt pönkittäessään muun muassa vaatimuksiaan kansallisen kilpailukyvyn lisäämisestä sekä joustojen ja tehokkuuden lisäämisestä työelämässä. Lisäksi
työnantajaosapuoli on muutosretoriikkaa harjoittamalla pyrkinyt keskitetyn sopimusjärjestelmän ja solidaarisen palkkapolitiikan purkamisen retoriseen oikeuttamiseen.
Ay-liike on valinnut muutosretoriikan sovelluksekseen hyvin toisenlaisen strategian. Se on korostanut
jatkuvan muutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, kuten epävarmuuden tunteen lisääntymistä palkansaajien keskuudessa. Ay-liike onkin halunnut ilmentää itseään insti-

tuutiona, joka pyrkii luomaan työmarkkinoille vakautta ja ennakoitavuutta. ”Muutoksen käsite” on siten
toiminut myös välineenä, jonka avulla työntekijäjärjestöt ovat markkinoineet itseään ja toimintaansa omille kohderyhmilleen. QKARI KULOVAARA
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OP-bonusasiakkaana saat päivittäisasioinnin palvelut edullisemmin. Sinulla tulee olla käytössäsi seuraavat palvelumme: käyttötili, jolle tulee toistuvaissuoritus, verkkopankki, verkkotiliote ja OP-Visa-tuoteperheen kortti.
Puuttuuko joku? Tule käymään tai hoida asia helposti verkkopankissasi. Lisätiedot op-pohjola.fi tai OP 0100 0500.
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on
vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.
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T E E M A N A S O S I A A L I T U R VA N U U D I S T U S

Pätkäelämän
tilkkutäkki
AINO PIETARINEN, KUVAT HELI SAARELA

Se on kuin kotoinen tilkkutäkki,
Sari Kankalan elämä.
Opiskeluja, pätkätöitä, äitiyslomia, hoitovapaita, sijaisuuksia
ja työttömyysjaksoja. Toimeentuloa palkalla, peruspäivärahalla
ja ansiopäivärahalla, työttömyysturvalla ja ansioturvalla –
tilkkutäkkiä siinäkin.
Palkkatyöläinen 1 | 2008
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Sosiaaliturvalla tilkettä elämän tilkkutäkkiin

Oskari putoaisi keinusta, elleivät Sari-äidin
kädet olisi valmiina kannattelemaan.
Samoin ansiosidonnainen sosiaaliturva
kannattelee putoamasta köyhyyteen.
Siinä missä äidin kädet kannattelevat
keikkuvaa pikkupoikaa, niin samoin
ansiosidonnainen sosiaaliturva kannattelee putoamasta köyhyyteen. Jos
tippuu perusturvalle, niin sillä ei elä
– ainakaan ilman työssäkäyvää puolisoa, asumistukea, toimeentuloturvaa
tai jopa leipäjonoja. Ansioturva vielä kannattelee, mutta siltä pudonnut
joutuu toden teolla kutomaan monista lähteistä toimeentulon verkkoa, joka kannattelisi säällisessä elämässä.
Sari Kankalan pätkittyneiden työsuhteiden taustalla on lama. Kun
hän opiskeli ensimmäistä ammattiaan 1990-luvulla markkinointimerkonomiksi, oli vielä sellainen mielikuva,
että siitä vain kävellään töihin. Mutta
sitten tuli lama.
Jo opiskelun aikana Sari oli kaupassa töissä. Opintojen jälkeen työ kaupassa jatkui kunnes kauppa meni konkurssiin.
– Sitten alkoivat pätkätyöt. Ja aloitin toisen ammatin opinnot. Menin
opiskelemaan lähihoitajaksi, koska
ajattelin silloin, että sillä alalla olisi ainakin töitä. Ja töitä oli, mutta vain erilaisia sijaisuuksia ja pätkiä.
– Tykkäsin siitä työstä, mutta pätkätyöt toisensa jälkeen, yötyö ja epäsäännöllisyys rasittivat. Onneksi miehellä on ollut koko ajan töitä metallialan yrityksessä.
Sari Kankala ryhtyi päivittämään
merkonomin tutkintoaan trade-

nomiksi ja opiskeluaan hän rahoitti
tekemällä hoitotyötä.
Sitten syntyi Oskari. Ja koska Sari
oli tehnyt pätkätöitä ja ollut opiskelija, niin virallista äitiyslomaa hänellä ei
ollut. Äitiyspäivärahakin oli se pienin
mahdollinen. Sitten äitiysloman jälkeen Sari halusi olla Oskarin kanssa
vielä toisen vuoden kotona, joten hoitovapaalla korvaus säilyi pienenä. Oskari aloitti perhepäivähoidossa täytettyään kaksi vuotta, ja Sari sai vuodeksi määräaikaisen työpaikan työvoimatoimistosta.
Loppuvuodesta 2005 syntyi Ilari.
Koska työsuhde työvoimatoimistossa
oli määräaikainen, ei Sari tälläkään
kertaa saanut palkallista äitiyslomaa,
mutta nyt hän sai palkan perusteella
ansiosidonnaista äitiyspäivärahaa. Ilariakin hän halusi hoitaa kotona hieman pidempään, joten Sari jatkoi äitiyslomaa hoitovapaalla. Ansiopäivärahan jälkeen hoitoraha kavensi melkoisesti perheen tuloja.
Vuoden lopulla Sari alkoi etsiä töitä.
Työpaikan ja päivähoitopaikan etsintä
Oskarille ja Ilarille on alkanut.
Sari hakee toimistotyötä, koska siitä
hän on viimeksi ammattitaitonsa päivittänyt ja toisaalta säännöllinen työaika sopisi pienten lasten äidille. Vielä
ei työnhaku ole tärpännyt, mutta Sari
on optimistinen.
– Onneksi saan nyt ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, kun ennen

äitiyslomaa sain tarpeeksi pitkän työsuhteen. Se on tosi iso asia, Sari sanoo.
Työn löytymisen suhteen Sari on
toiveikas, mutta realisti.
– Toki toivon, että saisin vakituisen
työsuhteen. Mutta muuhunkin olen
varautunut. Toimistotyötä haen ja toivon kaiken järjestyvän hyvin. Oskarin
ja Ilarin veisin mielelläni tuohon läheiseen päiväkotiin. Toivonkin heidän
saavan siitä hoitopaikan.
Sari Kankala korostaa ansioturvan
merkitystä. Hän on sekä pudonnut perusturvalle että ”päässyt” ansioturvalle vuosien varrella, joten kokemusta molemmista on tullut. Kotihoidon
tukea Sari Kankala nostaisi, sillä se on
melko pieni korvaus siitä, että pieni
lapsi on esimerkiksi kaksivuotiaaksi
kotona. Korvaushan on vain pieni osa
päivähoitopaikan kustannuksista kunnalle, joten sitä olisi hänen mukaansa varaa nostaa, varsinkin kun asiantuntijat suosittelevat ihan pienimmille kotihoitoa.
– Jos yhteiskunnassa halutaan lapsia, niin ei ole tarkoituksenmukaista
kiristää lapsiperheiden toimeentuloa
kohtuuttomasti. Siksi palkkaperusteinen äitiyspäiväraha on hyvä asia.
Ei ole kivaa sekään, jos perheen talous
romuttuu työttömyyden myötä. Joten
ansiosidonnainen työttömyysturvakin
on ehdottomasti säilytettävä, korostaa
Sari Kankala. Q

← Sari Kankala hakee työtä

ja lapsille hoitopaikkaa.
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Syyperusteista
ansioturvaa
AINO PIETARINEN, KUVA LEENA LOUHIVAARA

S A K : N TAV O I T T E I TA

• Työ on ensisijainen toimeentulon lähde, joten on
toimittava työllisyyden parantamiseksi sekä taattava,
että työssä käyminen ja työn vastaanottaminen on
aina kannattavaa.
• Syyperusteinen sosiaaliturva, mikä takaa toimeentulon työttömyyden, sairauden tai äitiysloman aikana.
• Ansioturvan terve perusta säilyy.
• Palkansaajien sosiaaliturvaan tulee parannuksia,
turva on joustava eri elämäntilanteissa ja köyhyys
vähentyy.
• Sosiaaliturvan rahoitus on kestävällä pohjalla.
• Palkansaajien sosiaalivakuutus- ja palvelumaksut
ovat kohtuullisella tasolla.
E S I M E R K K E J Ä S O S I A A L I T U VA S TA € / K K

Lapsilisä (1 lapsesta)
Kotihoidontuen hoitoraha (1 lapsi)
Opintoraha (toinen aste)
Opintoraha (korkeakoulut)

100,00
294,28
213,60
259,01

Äitiyspäiväraha (21 pv/kk)
vähimmäispäiväraha
ansiopäiväraha (tulot 24 000 €/v)

319,40
1176,00

Työttömyysturva (21 pv/kk)
peruspäiväraha ja työmarkkinatuki
ansioturva (tulot 24 000 €/v, 1920 €/kk)
korotetulla ansio-osalla (150 päivää)

514,71
1089,48
1217,37

S O S I A A L I T U R VA N U U D I S TA M I S KO M I T E A

Komitean toimikausi kestää 31.12.2009 saakka,
mutta ensimmäisiä esityksiä komitealta odotetaan
eduskuntaan jo syyskaudella 2008.
Komitean puheenjohtaja on valt. tri Markku Lehto.
Palkansaajaedustajat:
Sinikka Näätsaari SAK sosiaaliturvan
uudistamiskomitean jäsen.
Jäsenenä myös Markku Lemmetty Akavasta
ja Markku Salomaa STTK:sta.
Janne Metsämäki SAK ansioturvajaostossa,
jossa myös Heli Puura STTK:sta ja Jarmo Pätäri Akavasta.
Palkansaajakeskusjärjestöillä on yksi yhteinen
edustaja kolmessa jaostossa:
Kaija Kallinen SAK rahoitus- ja kannustavuusjaostossa
Leila Kostiainen STTK perusturvajaostossa
Paula Ilveskivi Akava hallinto- ja prosessijaostossa
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Työ on ensisijainen toimeentulon takaaja. Jos töitä ei ole tai ihminen sairastuu niin, varalle on vuosien varrella
osana tupoja luotu syyperusteinen ansioturva, työnantajien ja työntekijöiden yhdessä rahoittama sosiaaliturva.
Ansioturva on luotu pehmentämään
pudotusta tulojen loputtua.
Työn teon ensisijaisuudesta toimeentulon lähteenä ja sosiaaliturvan
syyperusteisuudesta ovat sekä SAK ja
Elinkeinoelämän Keskusliiton EK yhtä mieltä.
Sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa istuva SAK:n ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaari arvioikin ansioturvan olevan oivallinen kannustin työhön ja työn vastaanottamiseen, sillä
työssäolo kerryttää sosiaaliturvaa eli
se tavallaan itse ansaitaan.
Näätsaaren mukaan suomalainen
sosiaaliturva rakentuu ansioturvan
varaan ja se vähentää tehokkaimmin
köyhyyttä.
– Voi hyvin sanoa, että ansioturva
pelasti monen perheen laman aikana
putoamasta pahaan köyhyyteen. Isolle osalle laman aikana työttömyyteen
joutuneelle ansiosidonnainen työttömyysturva tarjosi kohtuullisen toimeentulon. Ilman sitä monen perheen tilanne olisi ollut kestämätön.
Juuri lama minusta osoitti hyvin, millaisia etuja ansioturvalla on. Ilman sitä vielä useammat perheet olisivat olleet kohtuuttomissa vaikeuksissa, Sinikka Näätsaari muistuttaa.

Turvalla tultava toimeen
Näätsaari korostaa, että sosiaaliturvan
tason – siis työmarkkinatuenkin – pitäisi olla sellainen, ettei sen lisäksi tarvitsisi toimeentulotukea. Pienimmällä perusturvalla toimeentulo onkin
usein melkoista taiteilua.
– Aiemmassa työssäni näin sosiaalitoimen asiakkaita, jotka kyllä kit-

kuttelivat perusturvalla, mutta talous
oli heti sekaisin, kun jääkaappi hajosi. Myös esimerkiksi harjoittelupaikan vastaanottaminen saattaa aiheuttaa sen, että matkakustannusten jälkeen paikan vastaanottaminen ei kannata ja vielä olisi hankittava siistit työvaatteetkin. Olisikin tärkeää, etteivät
tuet heti tippuisi kokonaan, kun ihminen työllistyy.
Muutenkin sosiaaliturvaa pitäisi selkeyttää. Ensisijaista etuutta olisi Näätsaaren mukaan korotettava ja
asumistuen hän järjestäisi kokonaan
uuteen uskoon, sillä se on nykyään liian monimutkainen.
Toimeentulotuen hakemista väitetään nöyryyttäväksi, mutta Sinikka Näätsaari arvioi sen olevan kuitenkin ihan kelvollinen sosiaalityön väline, mutta pysyvään käyttöönhän sitä
ei ole tarkoitettukaan.
– Monelle sosiaalityön asiakkaalle sosiaalitoimiston ovi voi avata ovia
muihin palveluihin ja tukiin, joista he
eivät ole tienneetkään. Moni asiakas
tarvitsee neuvontaa byrokratian koukeroiden selvittämisessä ja jo Kelan
etuuksien hakukaavakkeetkin ovat
usein vaikeita täyttää.

Ammattitaitoa päivitettävä
Työ, nopea työllistyminen ja työllistymisen esteiden poistaminen mahdollistaa palkalla elämisen ja samalla ansioturvan tienaamisen. Siksi SAK toivookin, että työttömäksi joutuneen
työllistämiseksi aloitettaisiin toimet
heti.
– Meillä on iso joukko vanhempaa
väkeä, joka tarvitsee työttömäksi jäätyään uudelleenkoulutusta tai ammattitaidon päivitystä. Muutosturva auttaa tässä jonkin verran, mutta aikuisten opiskelun edellytyksiin kannattaisi satsata, varsinkin jos työttömyysturvalle pudonneet voidaan nostaa kou-

lutuksella työssäkäyviksi veronmaksajiksi, korostaa Näätsaari. Hänen mielestään normaali opintotuki ei ole riittävä eikä se näin mahdollista esimerkiksi uuden ammatin opiskelua asuntoa maksavalle lapsiperheelle.
Muutosturva tulee hyvin avuksi,
mutta ei sekään riitä ratkaisemaan Kemijärven kaltaisia ongelmia. Sieltä on
monen oikeasti vaikea lähteä työn perään eteläiseen Suomeen. Asunnoilla
ei juuri taida olla ostajia ja kaiken lisäksi niillä hinnoilla ei saa perheasuntoja Etelä-Suomesta. Siinä on aika vaikea tehdä todellisia ratkaisuja työ perässä muuttamisesta.
Juuri ilmestyneen Pellervon Taloudellisen tutkimuslaitoksen raportin
”Työvoiman alueellisen liikkuvuuden
esteet ja kannustimet” mukaan asumis- ja matkakustannusten nousun

vuoksi työllistyminen pääkaupunkiseudulle lisää usein vain vähän alueen
ulkopuolella asuvan työttömän tuloja.

Eroon byrokratialoukuista
Sosiaaliturvakomitean työ jatkuu vielä
kaksi vuotta, mutta ensimmäisiä esityksiä Vanhasen hallitus odottaa komitealta jo ensi syksynä. SAK:n edustajana komiteassa istuva Sinikka Näätsaari listaa asioita, joista voitaisiin päättää jo ensi syksynä.
– Sovitellun työttömyysturvan
enimmäisaika voitaisiin poistaa heti.
Nyt lakia on jatkettu vuosi kerrallaan.
Myös vuorotteluvapaan tulevaisuudesta voitaisiin päättää piankin.
– Lama-ajan leikkauksista on vielä jäljellä työttömyysturvassa ns prosenttivähennys, joka olisi jo aiheellis-

ta poistaa. Myös byrokratialoukkujen
poistaminen olisi mielestäni kiireellistä, sillä nyt usein esimerkiksi lyhytaikaisen työn vastaanottaminen aiheuttaa tekijälle suuriakin ongelmia työttömyystuen viivästymisenä tai tukien loppumisena ja uudelleen hakemisena.

On varaa parannuksiin

Sosiaaliturvan
uudistuskomiteassa
istuva SAK:n
ohjelmapäällikkö
Sinikka Näätsaari
puolustaa
syyperusteista
ansioturvaa ja
muistuttaa, että
ansioturva pelasti
monen perheen
laman aikana
putoamasta pahaan
köyhyyteen.

Monet asiat ovat sen verran isoja, jotta niitä ei komiteassa voida pikavauhtia päättää. Sinikka Näätsaaren mukaan meillä on tarvetta, mutta myös
varaa sosiaaliturvan etuuksien tason
nostamiseen.
– Hintalappua uudistukselle tulee,
mutta kun työurat pitenevät ja työttömyys laskee, kuten nyt näyttää, niin
→
meillä on siihen varaa.
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”Ansioturva pelasti lama-aikana perheitä putoamasta köyhyyteen.”
– SAK:lle on tärkeää säilyttää syyperusteinen ansioturva, jota maksetaan vain syystä – työttömyyden, sairauden täi äitiyden perusteella. Ja kun
sen taso määräytyy ansioiden perusteella, niin sillä voi vielä elää säällisesti. Lisäksi työttömyysturvan tasoa olisi
nostettava pohjoismaiselle tasolle, esimerkiksi lähelle Tanskan tasoa.
Näätsaari ottaisi myös työvoimapolitiikan keinovalikoimat tehokäyttöön, jotta esimerkiksi nuoret saataisiin koulutukseen ja töihin. Itse hän
olisi valmis vaikka nostamaan oppivelvollisuusikää, jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoretkin voitaisiin saatella
ammatin alkuun erilaisin toimin.
– Myös vanhemmat ikäluokat olisi nähtävä mahdollisuutena. Liian

usein firman lopetettua 53-vuotiaille
ei enää annetakaan mahdollisuuksia,
vaikka heillä olisi parhaimmillaan vielä 15 vuotta työaikaa. Maailma muuttuu. Eihän enää 50-vuotislahjaksi osteta kiikkutuolia vaan annetaan golfloma.
Muutosturva vaatii edelleen kehittämistä samoin kuin vaikeimmin työllistyville pitäisi luoda toimivat välityömarkkinat.
Vanhempainvapaata Näätsaari parantaisi ja rahakauden hän haluaisi jatkuvan kunnes lapsi on vuoden.
Myös osittaista hoitovapaata hän parantaisi, koska silloin työntekijä voisi sekä olla kotona lapsensa kanssa
että säilyttää ammattitaitoaan. Tässä tarvittaisiin myös työnantajilta ha-

lua järjestää mahdollisuus osa-aikatyöhön. Toki pätkätyöläisen voi olla
vaikea palata työhön, koska työsuhde
on loppunut ennen äitiyslomaa. Mutta työn syrjään pääseminen olisi ammattitaidon säilyttämisen ja työllistymisen kannalta tärkeää.
SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen on esittänyt, että työtä ja koulutusta voitaisiin jatkossa yhdistää paremmin. Ja PAMin puheenjohtaja Ann
Selin toivoi joulun alla, että soviteltua
päivärahaa voitaisiin myös käyttää
opiskeluun. Näin työntekijä voisi ammattitaidon kohennuttua työllistyä
paremmin kokoaikaisesti. Q

Kiperin juttu

Janne Metsämäki

Kaija Kallinen

Leila Kostiainen

– Ansioturvajaoston tärkein ja samalla vaikein asia on työttömyysturvan kehittäminen. Työttömyysturvan
on annettava työttömälle riittävä toimeentuloturva ja tuettava uuden työn
hankkimista ja ammattitaidon kehittämistä. Turvaa leikkaamalla ei synny uusia työpaikkoja, vaikka jaostossa
erityisesti työnantajapuoli leikkauksia
esittääkin, lakimies Janne Metsämäki
SAK:sta arvioi. Q

– Rahoitus- ja kannustavuusjaoston
vaikein asia on kannustavuuden käsite. Jos kannustaminen nähdään vain
ahtaasti keppipolitiikkana, pyllistetään komitean tavoitteelle köyhyyden
vähentämisestä. Työttömyys ei poistu työttömyysturvaa heikentämällä,
apulaisjohtaja Kaija Kallinen SAK:sta
muistuttaa. Q

– Perusturvajaoston iso kysymys on,
miten sovittaa syyperusteinen perusturva ja viimesijainen sosiaaliturva yhteen niin, että se kannustaisi aina työhön ja opiskeluun sekä antaisi riittävän toimeentulon. Suomessa elää hälyttävän suuri joukko kansalaisia toimeentulotuen varassa. Sen käytön vähentäminen edellyttäisi syyperusteisen perusturvan, esim. työmarkkinatuen tason nostoa. Myös perusturvan
ja ansiosidonnaisen turvan suhde saattaa nousta kiperäksi kysymykseksi,
pääsihteeri Leila Kostiainen STTK:sta
ennakoi. Q
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Kolumni
JOHANNA KORHONEN
JOURNALISTI-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA

Kurjat

Työkaverien, Merja Ruotsalaisen ja Marja Liisa Piipon, kemiat
toimivat.

Luottamus
yhdistää
ANU VALLINKOSKI, KUVA WILMA HURSKAINEN

Kahvipöydän ääressä jutustelevat Helsingin liikuntaviraston pääluottamusmies Merja Ruotsalainen ja työsuojeluvaltuutettu Marja Liisa Piippo tulevat selvästi hyvin juttuun. Nauru helähtää ilmoille usein.
Naiset pitävät toisiaan hyvinä työkavereina, oikein hyvinä.
– Marjalla on annettavaa minulle ja minullakin varmaan
hänelle, vuonna 2003 luottamustyöt aloittanut Ruotsalainen vakuuttaa. Hän kertoo, miten vanhempana työntekijänä Piippo opasti häntä uuden työpaikan kiemuroihin. Yhteisillä tarkastuskäynneillä Helsingin lukuisat liikuntapaikat ovat tulleet tutuiksi.
Edunvalvonnan ja työsuojelun raja on hiuksenhieno.
Usein naiset pohtivatkin visaisia pulmia yhdessä.
Piippo tähdentää työn henkistä raskautta. Luottamusmiehet voivat joutua kohtaamaan irtisanomisia, työsuojeluvaltuutetut taas selvittelevät kiusaustapauksia. Ruotsalainen nyökkäilee.
– Työmme perustuvat luottamukseen. Emme voi puhua
työasioista kenelle tahansa. Kun eteen tulee rankkoja juttuja, on omankin jaksamisen kannalta hyvä, että voi puhua
jonkun kanssa luottamuksellisesti, Ruotsalainen toteaa.
– Tässä Merjaan voi luottaa, asia ei lähde eteenpäin, Piippo vakuuttaa. Q

Jos haluaa päästä silmänräpäyksessä työtoverien ja ay-kamujen epäsuosioon, kannattaa hymyillä aurinkoisesti ja sanoa, että
suomalaisessa työelämässä on moni asia hyvin, ellei jopa erinomaisesti.
Kun ympäriltä alkaa kuulua hampaiden narskunaa ja närkästynyttä tuhinaa, kannattaa korottaa ääntään ja perustella: monilla työpaikoilla elämä on ihan kelvollista, pomot järjissään, työtehtävät asiallisia, palkkaa tulee, sairastaa saa työnantajan ajalla, koulutukseen pääsee, kuntosalilippuja tyrkytetään. Useat pätkä- ja silpputyöläisetkin
kokevat elämänsä kokonaisuuden ihan kivaksi – ja aika moni työllistyy ennen pitkää vakituisesti.
Ennen kuin nyrkki heilahtaa, kannattaa kiirehtiä sanomaan, että
maan talous kasvaa, vienti vetää, asuntolainojen maksaminen onnistuu ja työttöminä on vain kuusi prosenttia työvoimasta. Veren tursutessa nenästä voi vielä täydentää, että itse asiassa työntekokin on mitä mukavin tapa elää elämäänsä ja viettää aikaa.
Työelämästä ei nykyään saa puhua mitään hyvää – ellei halua leimautua autuaaksi sekopääksi tai riistäjätyönantajan kätyriksi. Onhan virallinen totuus se, että työelämä kurjistuu kurjistumistaan, työnantajat käyvät koko ajan ahneemmiksi, kiire puristaa mehut ja työn ilo
katoaa anekdootiksi historiankirjoihin. Muuta totuutta Suomen julkiseen keskusteluun ei tällä erää mahdu.
Ainoiden totuuksien luvatussa maassa julkinen keskustelu on vaivatonta, kun kaikkien mielipiteet tiedetään jo ennakolta. Ainoassa totuudessa on vain yksi huono puoli: se ei yleensä pidä paikkaansa.
Entä, jos suomalaisen työelämän kurjistumisesta loihdittu saaga
on totta vain osittain - ehkä 30-prosenttisesti, ehkä vain 10-prosenttisesti? Huolella rakennettu perustyytymättömyyteni järkkyy jo pelkästä ajatuksesta.
”Työelämä muuttui mukavaksi heti, kun lakkasin odottamasta siltä
liikoja”, sanoi muuan ystäväni taannoin.
”En enää kuvitellut, että työpaikka täyttäisi kaikki toiveeni tai jotenkin edistäisi kehitystäni ammatissa. En odottanut sitäkään, että
pomo muuttuisi fiksummaksi tai työkaverit ripeämmiksi”, ystävä sanoi.
Annoit siis jollain tapaa periksi, ehdotin. ”En suinkaan. Mutta ajattelin, että kamoon hei, tämähän on vain työpaikka”, ystävä vastasi.
Uskon, että osasyy suomalaiseen työtyytymättömyyteen piilee liian
suurissa odotuksissa. Työnantajalta odotetaan kannustusta, arvostusta ja tukea myötä- ja vastoinkäymisissä. Työyhteisön taas pitäisi tyydyttää emotionaaliset tarpeet ja antaa jokaiselle jäsenelleen turvaa,
itsekunnioitusta ja omanarvontuntoa. Pomona pitäisi mieluiten olla
messias: viisas, oikeamielinen ja erehtymätön.
Kun työnantaja sitten möläyttää olevansa kiinnostunut vain työpanosten ostamisesta, ollaan ymmärrettävästi loukkaantuneita.
Messiasta odotellessa ei tietenkään voi muuta kuin ruikuttaa. Tai lakata odottamasta. Q
Palkkatyöläinen 1 | 2008
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Punakynällä
budjettikehyksiin
Budjettiin ei ole herumassa lisärahaa
Valtionvarainministeriö on juuri lähettämässä ministeriöille takaisin punakynällä
korjatut ministeriöiden ehdotukset vuosien
2009 – 2012 budjettikehyksiksi. Helmikuun
puolivälissä niistä käydään vääntöä VM:n ja
muiden ministeriöiden välillä ja maaliskuussa koko hallitus päättää kehyksistä.
Hallituksen itselleen viime keväänä antama liikkumavara on pieni. Ensi vuoden budjettirahoista jäi jakamatta vain 75 miljoonaa
euroa.
Lisärahaa ei jakoon tule, vaikka taloustilanne on nyt paljon parempi kuin viime keväänä hallitusohjelmaa ja vaalikauden ensimmäisiä kehyksiä tehtäessä oletettiin. Valtionvarainministeriön syksyn arvioiden mukaan
Suomen bruttokansantuote on jo ensi vuonna rikkomassa 200 miljardin euron rajan.

Vakaus on tärkeää
Sen paremmin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Sixten Korkman kuin Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko
Kianderkaan eivät silti lähtisi kehyksiä rikkomaan. Kumpikin muistuttaa, että vuosittain eteenpäin neljäksi vuodeksi hyväksyttävien kehysten tavoite on luoda vakautta ja ennustettavuutta.
– Toinen asia on sitten, miten veropolitiikan toimia ajoitetaan, Korkman huomauttaa.
Ja tästä eteenpäin voi tulla huonompiakin
uutisia. USA:n asuntoluottokriisin vaikutukset näyttävät paljon laajemmilta ja syvemmiltä kuin aluksi arvioitiin.
Hallituksella olisi mahdollisuus tehdä painopisteiden muutoksia kehysten raharaamien sisällä, jos niistä löytyy sopu hallitusryhmien kesken. Kiander ei usko tällaisia linjauksia syntyvän, vaikka tarpeita eri puolilta
esitetäänkin.

Ylijäämät hupenemassa
Hallitusohjelman peruskiviä oli se, että vaalikauden lopussa valtiontaloudessa on suhdan-
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nevaihteluista putsattuna ylijäämä, joka vastaa prosenttia bruttokansatuotteesta. Rahassa se on runsas kaksi miljardia euroa.
Korkmanilla on selvästi Kianderia tiukempi kanta valtiontalouden ylijäämävaateisiin,
vaikka rakenteellisen ylijäämän tavoittelu on
Kianderinkin mielestä perusteltua varauduttaessa väestön vanhenemiseen.
Korkman muistuttaa, että pidemmällä aikavälillä julkisen talouden kestävyys ei ole
tuolla valtion prosentin ylijäämälläkään taattu.
VM:n laskelmien mukaan tarvittaisiin vielä prosenttiyksikkö lisää valtion, kuntien ja
työeläkerahastojen yhteenlaskettuihin ylijäämiin.
Kiander arvelee, että prosentin ylijäämätaso ylitettiin valtiontaloudessa jo viime vuonna selvästi.
– Sitten pitäisi keksiä selityksiä, miksi se
heikkenee vaalikauden lopulla.
Hallitus antoi selityksen marraskuussa EU:
lle tehdyssä talouden vakausohjelman tarkistuksessa: eläkemenojen kasvu ja veronkevennykset. Sen mukaan ylijäämä on katoamassa
vaalikauden lopulla kokonaan.
Vuoden 2009 syksyllä ruuan arvonlisävero alenee. Hallitus tekee myös puolivälitarkistuksen tuloverotukseen ensi vuonna. Veronkevennyksiin varatut 1,1 miljardia on vielä jakamatta.
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Ministeriöt ovat laatimassa kehysehdotuksiaan
tällaisten valtionvarainministeriön arvioiden
pohjalta. VM päivittää ennusteitaan aivan kehysten
hyväksymisen kynnyksellä.

Mutta vakausohjelman tarkistuksessa hallitus kuitenkin toisti romuttumassa olevan
ylijäämätavoitteen ja ilmoitti myös varautuneensa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli keskipitkän aikavälin tavoitteen
toteutuminen vaarantuu.
Korjauksia tehdään tuloja lisäämällä tai
menoja vähentämällä. QHEIKKI LEHTINEN

Lisävähennyksenä 4 800 ihmisen työt
Jo edellinen hallitus päätti valtion tuottavuusohjelmasta, jolla on tarkoitus vähentää
valtiolla tehtävää työpanosta 9 600 henkilötyövuodella vuoteen 2011 mennessä. Nyt hallitus aikoo kehyspäätöksen yhteydessä päättää, miten töitä karsitaan vielä 4 800 henkilötyövuodella.
Eläköityminen alkaa helpottaa ratkaisuja,
mutta mietinnässä on viimekätisenä keino-

na myös neljän kuukauden palkkaa vastaavan porkkanarahan maksaminen lähtijöille,
jos ei uusia töitä valtiolta löydy. Ministeriöiden pitää myös linjata, mitä nyt virastomuodossa hoidettavia tehtäviä voidaan ulkoistaa
muille tai siirtää liikelaitos- tai yhtiömuodossa toteutettavaksi. Q

Näin sen tein
LEENA TURUNEN
JOENSUUN KAUPUNGIN KVTES:N SOPIMUSALAN,
NOIN 700 JHL:LÄISEN PÄÄTOIMINEN PÄÄLUOTTAMUSMIES

Henkilöstö
mukaan
”Minulla on ollut ilo toimia yhtenä vastuuhenkilönä Joensuun kaupungin ja
ympäristökuntien kuntaliitosselvityksen henkilöstönedustuksen organisoinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli viisi kuntaa ja toisessa vaiheessa kolme. Selvitystoimikuntaan saatiin kaikkien pääsopijajärjestöjen edustus.
Henkilöstötyöryhmään tuli mukaan selvitystoimikunnassa olevien henkilöstön
edustajien lisäksi edustus kaikista mukana olevista kunnista. Ja olen tyytyväinen, että kaikkiin kymmeneen eri hallinnonalakohtaiseen työryhmään saatiin
vähintään yksi henkilöstön edustaja.
Paletin kasaamista pidin haasteellisena, koska kyseessä oli monen eri
kunnan ja kunta-alan kaikkien palkansaajajärjestöjen yhteinen edustus.
Hyvällä yhteistyöllä homma hoitui. Vaikka aikataulu oli tiukka, niin
mielestäni oli erittäin tärkeää, että saimme henkilöstön edustuksen
mukaan heti alkumetreillä.
Kuntaliitosselvitystyön eri vaiheet etenivät aikataulussa. Joensuun, Enon ja Pyhäselän osalta selvitys saatiin myönteiseen päätökseen joulukuussa 2007 ja kuntaliitos astuu voimaan ensi vuoden alussa.
Tänä vuonna henkilöstön edustuksen merkitys kasvaa entisestään. Selvitystyö oli lähinnä tietojen kokoamista ja jo
olemassa olevien käytäntöjen selvittelyä.
Nyt lähdetään luomaan yhteisiä käytäntöjä, mikä työllistää melkoisesti tämän vuoden aikana. Lisäksi kaikki palvelutuotantoon liittyvät ja henkilöstöä koskevat valmistelut on saatava päätökseen vuoden loppuun mennessä.
Olen henkilöstön edustajana tiiviisti mukana hallinnon organisoimisessa, henkilöstön sijoittelussa, tehtävämuutoksissa, palkkausasioiden hoidossa jne.
Tästä kaikesta on saatava sovittua vuoden loppuun
mennessä, sillä kuntaliitoshetki 1.1.2009 on ratkaiseva henkilöstön työsuhdeturvan, työsuhteen ehtojen, palkkaetuuksien ym asioiden kannalta.
Ensi vuonna olen mukana ajamassa sisään sovittuja käytäntöjä, seuraamassa ja kehittämässä edelleen toimintoja.
Kuntaliitoksen valmistelu ja sitten toteutus ovat
tuoneet minullekin henkilöstön edustajana melkoisesti uudenlaista työntekijöiden edunvalvontaa.
Kaiken lisäksi tämän lisätyön on joutunut hoitamaan varsinaisten töiden lisäksi, joten melkoinen
haaste tämä on ollut ja on vielä jatkossakin.” Q
AINO PIETARINEN, KUVA JAAKKO KILPIÄINEN

Palkkatyöläinen 1 | 2008

27

Asuntopolitiikan

VALTA

markkinoilla
Tulos näkyy vuokra-asuntopulana,
korkeina tontti- ja maahintoina sekä
asukkaiden pakenemisena kauas keskustoista.
PENTTI PELTONIEMI, KUVAT HELI SAARELA
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Aktiivista asuntopolitiikkaa
Välillä asuntopolitiikkaa on harjoitettu aktiivisemmin, kuten esimerkiksi sotien aikana ja jälkeen jälleenrakennusvaiheessa, sitten
vuonna 1966 Aravan (asuntohallituksen) vakinaistamisena ja varautumisena 1970-luvun
maassamuuttoon sekä 1980-luvun lopun työvoimapulan aikana ja 1990-luvun alussa rakennusalan auttamiseksi lama-ajan yli.
– Kun aktiivisemman toiminnan tarve vähenee, silloin julkinen valta taas vetäytyy, sanoo Kuopion yliopiston asumisen tutkimuksen professori Anneli Juntto, lajissaan ainoa
Suomessa.
1990-luvulla asuntopolitiikka hyllytettiin tarpeettomana, koska Suomessa – kuten EU:ssakin – elettiin uskossa, että markkinat hoitavat yhtä hyvin sekä vuokra- että omistusasumisen. Ja niinhän ne ovat hoitaneetkin: runsaan vuosikymmenen kuluessa vuokramarkkinoiden hintasääntelyn purkamisesta vuokrataso on noussut puolella ja
uuden muuttoliikkeen myötä asuntohinnat
reaalisesti kaksinkertaistuneet, joillain alueilla jopa kolminkertaistuneet.
– Kun asuntorahoitus eurooppalaistui ja
saimme pitkät laina-ajat, joilla nuorillekin
annettiin mahdollisuus oman asunnon hankintaan, hyöty esimerkiksi alhaisemmista koroista siirtyi hintoihin kokonaan, koska kasvukeskuksissa asuntotarjonta oli riittämätöntä, huomauttaa Juntto.
Alhaisten markkinakorkojen tullessa vaihtoehdoksi näytti, että sääntelyä tai aravalainoitettua tuotantoa ei enää tarvita. Mutta
kun hinnat ja korot ovat nousseet, ja varsinkin kasvukeskuksissa asunnon hankkiminen
on vaikeutunut, kaivataan taas kohtuuhintaisia asuntoja.
Nurinkurista on, että julkisen vallan toimet viivästyvät, koska toimiin ryhdytään vasta markkinahäiriöiden kolkuttaessa jo ovella.
– Vaikka vuokra-asuntotilanne on kiristynyt, niin se ei näy aravamäärärahoissa. 2000luvun alussa ei ollut aravahakemuksia eikä
halukkaita aravarakentajia, koska aravalainat olivat markkinarahaa kalliimpaa. Siksi
aravatuotanto oli aika vähäistä ja suunnattiin suurelta osin erityisasuntoihin. Nyt aravarahat kävisivät kaupaksi, mutta niitä ei ole
varattu valtion budjettiin.
Vuoden 2007 aikana uustuotannon aloituksia laitettiin jäihin. Aloitettujen asuntojen määrä on ollut koko 2000-luvun 33 000–
35 000, mutta vuonna 2007 jäätiin noin
32 000:een. Määrän ennustetaan laskevan
edelleen.
Juntto tiivistää vähennyksen siten, että rakennusliikkeet ovat taitavasti välttäneet joutumasta sellaiseen ikävään tilanteeseen, että

saadakseen asunnot kaupaksi pitäisi rakentajan laskea hintoja.

Työväki muuttaa kauemmaksi
Poukkoileva ja väistyvä asuntopolitiikka koskettaa lähes kaikkia Euroopan maita, jopa
ennen asuntopolitiikan mallimaana pidettyä
Ruotsia sekä Hollantia.
– Brittitutkijat puhuvatkin markkinoiden
ohjaamasta asuntopolitiikasta hyvinvointivaltion Tuhkimona. Ajatukseen liittyy EUmaissakin yleistynyt suunta, missä sosiaalista asumista on pyritty supistamaan suosimalla omistusasumista, sanoo Juntto.
Lisääntyvä työperäinen muuttaminen
maassa ja maan rajojen ulkopuolelta murentaa kuitenkin markkinavetoisuutta, koska ihmiset joutuvat muuttamaan voidakseen hyödyntää työtilaisuudet. Syntyy uusia ongelmia:
– Jos kotiseudulta ei löydy töitä, on myytävä kalliilla ostettu omakotitalo. Myymisestä aiheutuvat korkeat kustannukset ja mikäli
talo vielä sijaitsee paikkakunnalla, missä hintakehitys on ollut huono, työn perässä muuttaja voi menettää suuriakin summia. Toisaalta tuloerot ovat kasvussa, eivätkä kaikki pysty hankkimaan omistusasuntoa halvemmillakaan paikkakunnilla. Erilaisilla palvelualoilla on työvoiman puutetta pääkaupunkiseudulla.
Jälleen tarvitaan yhteiskunnan kysyntätukia – kuten asumistukea. Mutta tuillakin voi
olla vääristävä vaikutus, koska ne voivat johtaa asuntohintojen nousuun.
– Tuet kun näyttävät valuvan hintojen
puolelle tilanteessa, missä tarjonta ei vastaa
kysyntää.
Tilastokeskuksen tuoreessa väestöennusteessa arvioidaan suomalaisten muuttavan
keskusseudulta – esimerkiksi Helsingistä –
ympäryskuntiin jopa tunnin automatkan
päähän. Tällaisia kasvukeskusten ympärillä
kasvaneita kuntia ovat mm. Kempele, Liminka, Oulunsalo, Siilinjärvi, Karttula, Tuusula,
Nurmijärvi, Ylöjärvi ja Kaarina.
– Muutto on kaksivaiheista: nuoret päätyvät Helsinkiin tai muualle kasvukeskuksiin. Kun perhettä tulee, monet muuttavat
lähialueille halvempien ja laadukkaampien
asuntojen perässä, vaikka jatkavatkin työtä
keskustassa.
Ekologisesti koko ruljanssi on täysin nurinkurista, ja Junton mielestä asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu edellyttää kunnollista suunnittelua.
– Ei uutta asuinaluetta pitäisi lainkaan alkaa rakentaa, ellei ole luvassa kunnollista-

Anneli
Juntto
Arava- ja korkotukilainoitetut uudisrakennukset

koko maa
1980
1990
1995
2000
2005
2006
2007

Pääkaupunkiseutu

24 794
19 318
11 711
9 795
3 595
3 234
n. 3 000

4 027
3 162
1 418
792
n. 900

Lähde: Tilastokeskus, ARA

Aravalainoitetut asunnot v. 1949–2006

Omistusasunnot
Vuokra-asunnot
Asumisoikeustalot
Opiskelija-asunnot
Yhteensä

430 322
382 516
28 125
35 775
876 738

Lähde: Tilastokeskus, ARA

Hyväksyttyjä korkotukilainoja 1981–2006

1981–85
1986–90
1991–95
1996–00
2001–05
2006–

1 656
16 087
26 177
34 574
17 530
3 451

Lähde: Tilastokeskus, ARA

Neliövuokria €/kk Ruotsissa ja Suomessa 1/2007

Tukholma
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Norrköping
Örebro

8,48
8,08
8,03
7,94
7,55
7,69
7,22

Helsinki
Espoo
Vantaa
Tampere
Turku
J-kylä
Oulu

10,86
10,23
9,55
9,20
8,87
9,07
8,96

Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån SCB

→
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joukkoliikennettä sekä kattavia palveluita,
sanoo Juntto.

Helsinki hinnoitellut itsensä ulos
Helsinki on hinnoitellut itsensä ulos. Vapautuneita tonttimaita on myyty gryndereille kilpailuttamalla, jolloin tonttihinnat on uusien
asuntohintojen myötä kanssa vedetty pilviin:
kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen tarkoitettuja tontteja ei sitten olekaan ollut kuin
nimeksi. 35 vuotta asuntopolitiikkaa tutkijana, suunnittelijana, virkamiehenä, rakentajana ja sosiaalisena rakennuttajana tehnyt Ossi Paukku sanoo, että esimerkiksi vielä Erkki Tuomiojan apulaiskaupunginjohtajakaudella kaikki suuret rakennusliikkeet tiesivät, kuka Helsingin rakentamista johtaa. Oli
myös tavoite tuottaa riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Hänen seuraajansa myi
suuren osan tonteista eniten tarjoavalle!
Rankalta kritiikiltä eivät välty myöskään
poliittiset päättäjät: Helsingin kunnallispolitiikassa vaahdotaan valtakunnanpolitiikkaa,
vaikka suurin ongelma on, että runsaat 75 %
maistaan omistava kaupunki ei käytä sen paremmin kaavoitusvaltaansa kuin tonttireserviään hoitaakseen kunnalle kuuluva tehtävää kohtuuhintaisen asuntotuotannon – niin
vuokra-kuin omistusasuntojenkin (hitas) – aikaansaamiseksi.

Helsingin Arabianrantaan nousee asuntoja.
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– Tonttireservin käyttöönotto ja luovuttaminen kohtuuhintaiseen tuotantoon vaikuttaisi tonttien hintatasoon, eikä gryndereillä
olisi sitä hinnoitteluvaltaa, mikä niillä nyt
on, jyrisee Paukku.
Kun ei ole kokonaisvaltaista yhteiskuntatai asuntopolitiikkaa, ja jos muuttoliike pysyy tällaisena, niin Helsingistä kehittyy nuorison, sinkkujen ja eläkeläisten kaupunki.
Pääkaupunkiseudun kunnat kilpailevat keskenään hyvistä veronmaksajista ja yrityksistä
piittaamatta alueen hajaantuvasta yhdyskuntarakenteesta. Hajaannus lisää energiakustannuksia, kasvattaa liikenneinvestointeja ja
palvelujen tuottamisvelvoite huonotehoisena
haja-alueille tulee kaikille kalliiksi.
– Työvoima tarvitsee asuntoja ja kun niitä ei ole, niin hinnat nousevat. Turha asuntohintojen noususta on työmiestä syyttää. Nyt
Venäjän rakennusbuumi vetää rakennusmateriaalien hintoja ylös kaikkialla Pohjois-Euroopassa, ja grynderit hinnoittelevat uusien
osakeasuntojen hinnat huikeilla katteilla.
Myyjien markkinoilla suolletaan erilaisia rahoitus- ja vakuutusmalleja varsinkin nuorten
asunnontarvitsijain ylivelkaannuttamiseksi.
– Helsingin kaupungin joistakin virkamiehistä näyttää on tulleen ”kuntabisnesmiehiä”. Edunsaaja on kunta; ei ihminen, eikä
yhteiskunta, ja nämä bisnesmiehet määrittävät kunnan kehityssuunnan kunnallispolii-

tikkojen kulkiessa ruikuttaen vuokra-asumisen heikkoa tilannetta näiden lieassa.
Paukku ei anna suurtakaan arvoa nykyisille sen paremmin PARAS-hankkeen asuntomäärätavoitteille kuin Helsingin omille
maankäytön- ja asumisen ohjelmillekaan.
– Helsingissä valmistui vuonna 2006 yhteensä 2 251 asuntoa ja vuosille 2007–08 voidaan arvioida aloitusten perusteella noin
2 500 asunnon vuotuista uustuotantoa. Nyt
määrä luvataan nostaa 5 000:een, josta 20 prosenttia eli 1 000 olisi valtion tukemaa vuokratuotantoa. Aivan katteettomia ajatuksia nämä eivät olisi, jos saataisiin tonttipolitiikka ja
kaavoitus paimennettua näitä tavoitteita tukevaksi, tuhahtaa Paukku, ja sanoo, että nyt
alkaisi olla myös rakentamisresurssien puolesta mahdollisuus rakentaa vuokra-asuntoja, kun omistusasuntojen kysynnän kasvu on
taittunut. Eli olisi ”suden hetki” kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Mukaan tarvitaan
myös valtio parempine korkotukiehtoineen.
– Kun tänä vuonna alkanut vanhojen aravien siirtyminen vapaarahoitteisiksi asunnoiksi poistaa kohtuuhintaisesta vuokrakannasta vuoteen 2013 mennessä Helsingissä noin
7 500 asuntoa, niin kaavailtu uudistuotanto
ei riitä edes korvaamaan poistumaa. Q

Juha Happo ja
työsuojeluvaltuutettu
Lauri Järvinen sekä
taustalla Jarno Haataja.

Suojaudu hyvin!
Tolppatyöntekijät altistuvat kreosootille, joka tuli uudelleen käyttöön,
kun EU kielsi entisen pylväiden kyllästysaineen ympäristölle vaarallisena.
INGEGERD EKSTRAND, KUVAT ARTO TULIMA

Tolppakegät kolisevat hiukan huojahtelevaa
sähköpylvästä vasten, kun Juha Happo kiipeää rivakasti ylös. Viereisessä tolpassa Jarno Haataja poraa reikää tukiköydelle, jolla
pylväspari sidotaan yhteen kaksitoista metriä
uuden lumen vasta peittämän maanpinnan
yläpuolelta. Työharjoittelija Joonas Manninen täyttää ylös nostettavaa koria työkaluilla ja tarvikkeilla koneyrittäjä Kauko Pylvänäisen odotellessa valmiina nostamaan pystyyn uusia honkatolppia.
Verkkoasentajien valkoiset kertakäyttöhaalarit ovat saaneet pintaansa ruskeita laik-

kuja hieraisuista ruskeita kreosoottikyllästettyjä tolppia vasten. Hengityssuojaimet estävät kitkerän hajun ja kreosoottipölyn tunkeutumista nenään ja suuhun. Myös muovikäsineet ovat kertakäyttöisiä. Suojavarusteet, joihin kuuluvat myös turvavaljaat, kypärä, suojalasit ja kuulosuojaimet, turvaavat
kaksikon työpäivää täällä Kajaanin itäpuolella sijaitsevassa metsässä.
Lämpötila on muutaman asteen nollan alapuolella. Silloin kreosootti käyttäytyy siivosti. Se ei koskaan kuivu. Lämpötilan vaihdellessa kevättalvella ja kesän lämmössä tolpat

ovat tahmeita ja kreosoottia valuu maahan.
– Toissa kesänä jouduin keskeyttämään
työt, kun uutta linjaa rakentaneet asentajat
saivat myrkytysoireita, kertoo työsuojeluvaltuutettu Lauri Järvinen.
– Kasvot alkoivat punottaa ja turvota ja
päätä särki ilta toisensa jälkeen, sanoo Haataja.
– Sama täällä. Olo oli huono, huimasi ja
ihoa kirvelsi, Happo lisää.
Silloin otettiin yhteyttä työterveyshuoltoon ja tehtiin kokeita. Sitten vaihdettiin
→
miehiä, että työ saatiin päätökseen.
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”Ympäristöriskeistä huolehditaan,
mutta työympäristöstä ei piitata.”
Altistuminen aiheuttaa
syöpäriskin
Kivihiili- ja puutervasta tislattua mustanruskeaa kreosoottia käytettiin Suomessa sekä sähköpylväisiin että ratapölkkyihin jonkin aikaa vielä 1960-luvulla. Sitten se korvattiin vihreällä CCA:lla (kupari, kromi, arseeni), jonka EU kielsi ympäristöriskien vuoksi
1.9.2006.
– Työympäristöstä EU ei piitannut, sanoo
Lauri Järvinen, joka Juha Hapon lailla on tehnyt vuosikausia töitä CCA:lla käsitellyissä
tolpissa terveytensä kärsimättä. Kesällä 2005
Järvinen sai ensimmäisen hälytyksen. Asentaja oli saanut tolppahommissa vaikean ihottuman, toisella asentajalla oli ollut nenäverenvuotoa. Kokeissa paljastui huippukorkeita
PAH-arvoja. Sähköliitto perusti kreosoottityörymän – jossa Järvinen on mukana – ja ryhtyi
painostamaan EK:ta ja vastapuoltaan TIKLIä.
Tuloksena oli, että Energiateollisuus antoi viime vuonna kreosoottia koskevan ohjeistuksen. Asiallisen suojautumisen ja hyvän hygienian katsottiin antavan riittävän suojan.
– Pojat saavat savetteja mukaan, mutta
kuinka pestä kädet lämpimällä vedellä kun
rupeaa syömään, tupakalle tai tekemään tarpeitaan keskellä metsää, kysyy Järvinen kuivasti. Vaikka työnantaja, Eltel Networks, onkin antanut kunnon suojaimia ja hyviä neuvoja, ei se riitä. Tilanne on sama muuallakin
Suomessa.
– Kreosooteista on päästävä eroon, ja mitä
pikemmin, sen parempi. Altistuminen voi aiheuttaa syöpäriskin ja saattaa vaikuttaa perimään. Se voi myös aiheuttaa muita, iho- ja
hengityselinvaurioita. Kuparipohjainen kylläste, kuten Wolmanit CX-8, olisi turvallisempi vaihtoehto, sanoo Järvinen.

Sähköliitto haluaa eroon
kreosootista
Energiateollisuuden ohjeessa ei puhuta mitään kreosootin korvaamisesta, terveysseurannasta eikä siitä miten työnmenetelmiä
voitaisiin kehittää, tähdentää Sähköliiton
työympäristöasiamies Eero Maanoja. Lähi-
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kosketusta voisi välttää esimerkiksi työskentelemällä korista siellä missä se käy päinsä.
– Kreosootti on aiheuttanut vakavia oireita,
mutta kaikeksi onneksi ammattitautitapauksia ei vielä ole todettu. Asentajan työ on fyysisesti raskasta, samaa luokkaa kuin savusukeltajilla: pulssi voi olla yli sadan useita tunteja
joka päivä. Tapaturmariski on myös korkea,
sekä ihmiset että pylväät kaatuilevat.
Sähköliiton hallitus päätti äskettäin ryhtyä toimimaan sen puolesta, että kreosoottikyllästeisten pylväiden käytöstä luovuttaisiin, koska kreosoottiöljy on työntekijöille liian iso riski. Sähköverkkojen omistajien on pikimmiten selvitettävä kuinka voitaisiin ryhtyä käyttämään pylväitä, jotka on kyllästetty terveyden kannalta haitattomammilla aineilla.
Vastaava työehtoasiamies Sauli Väntti korostaa, ettei tätä pidä nähdä kritiikkinä jotakuta yksittäistä verkkoyritystä kohtaan. Sen
millaisia tolppia käytetään, ratkaisee tilaaja.
– Mutta työnantajan on kannettava vastuunsa lisäsuojasta ja valvonnasta, pidettävä huoli siitä, että lepotaukoja on riittävästi ja että ennen ruokailua on käytettävissä
lämmintä vettä peseytymiseen. Aikaa menee
näin enemmän, työ käy kalliimmaksi ja rakentamisen kustannukset nousevat. Se saa tilaajan toivon mukaan punnitsemaan vaihtoehtoja, hän sanoo.
Myös maanomistajat ovat alkaneet reagoida maahan valuvaan kreosoottiin. EU:kin
näyttää pohtivan asioita uudelleen. Kreosootti on sallittu aine, mutta viime vuonna tehdyssä ensimmäisessä selvityksessä EU suosittaa, ettei sitä käytettäisi. Q

Jos joudut työssäsi alttiiksi kreosootille

• käytä hengityssuojaimia
• pidä työvaatteet erillään
• pesetä ne kemiallisesti
• käytä kertakäyttövaatteita

Juha Happo ja Jarno Haataja ovat nousseet
pylväisiin hyvin suojattuna, hengityssuojat ovat
tarpeen samoin kuin kertakäyttöhaalarit.

Kreosoottia sähköpylväissä
Suomessa on kymmenen miljoonaa sähkö- ja
puhelinpylvästä. Ne suojataan sieniltä, hyönteisiltä, säiltä ja vedeltä kyllästeillä. CCA:lla
(kupari, kromi, arseeni) kyllästettiin vuoteen
2006, jolloin EU kielsi aineen ympäristösyistä.
Kreosootti, jota saadaan kivihiili- tai puutervasta, teki paluun Suomeen. Se ei kuiva
koskaan, on lämpimässä tahmeaa, pakkasessa liukasta. Yksityiskäytössä se on kielletty ja

sitä on käsiteltävä ongelmajätteenä. Hajun,
joka on tuttu ratapölkyistä, tunnistaa helposti.
Kreosootti ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä. Pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa syöpäriskin ja muutoksia perimässä.
Altistuminen näkyy esim. kohonneina PAHarvoina. PAH-yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia aineita. Kreosoottia ei saa hengittää sisään
eikä koskea. Q
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Kauneutta luonnosta
ILM O PIE TARIN E N

Lumene tekee arktisen luonnon
eteerisistä öljyistä huulipunaa,
ryppyvoiteita ja puhdistusemulsioita.
HANS JERN KUVAT PATRIK LINDSTRÖM

Espoon Kauklahdessa purkitetaan aitoa
suomalaista luonnonmystiikkaa. Kosmetiikkayritys Lumene on onnistunut vangitsemaan puhtaan, villin luontomme ja jalostamaan sen raaka-aineista erilaisia kauneudenhoitoaineita. Tehdas valmistaa tyrnistä,
lakoista, karpaloista, kanervasta ja monista muista metsämarjoista ja kasveista ihonja hiustenhoitotuotteita sekä puhdistus- ja
hygieniavalmisteita, joissa mainoksen mukaan yhdistyvät arktinen luonto ja pohjoismainen tiede ja teknologia. Yritys myy tunteita ja tuoksuja.
Marjojen siemenistä puristetaan eteerisiä öljyjä, joilla on ihmeitä tekevä vaikutus
ikääntyvään ihoon. Siemenöljy sisältää antioksidantteja ja vitamiineja, jotka suojaavat ja vahvistavat ihoa. Juuri niitä ostovoimainen, ihon rypistymisestä kärsivä ikääntyvä asiakaskunta haluaa. Eivätkä pelkästään naiset. Myös miesten pitäisi nykyään
huolehtia ulkokuorestaan. Ainakin Lumene tekee parhaansa vakuuttaakseen meidät
miehet siitä, että mekin olemme silloin tällöin täysvoitelun tarpeessa.
Kosmetiikan taustalla olevat prosessit
eivät juuri tehdashallissa näy. Siellä istuu
työntekijöitä, enimmäkseen naisia, aivan
kuin missä tahansa muussa nykyaikaisessa
tehtaassa koneidensa ääressä ja pakkaa voiteita värikylläisiin pakkauksiin. Tehdassali
on valoisa ja puhdas, tunnelma viihtyisä.
Tuotantolinjat, joita on 25, työllistävät
lähes 250 työntekijää ja niillä käsitellään
kaikkiaan 1 300 erilaista tuotetta. Työtä
tehdään kahdessa vuorossa. Henkilöstölle
maksetaan kuukausipalkkaa ja paikallisesti
sovittua tuotantopalkkiota, kertoo pääluottamusmies Hanna Helistenkangas. Palkkio
on viime aikoina tuonut 100–250 euroa lisärahaa kuukaudessa.
Tehdas on Pohjoismaissa ainoa, joka tekee omaa tuotekehitystä ja tutkimusta. Yritys panostaa vahvasti kansainvälisiin markkinoihin, erityisesti Venäjälle ja USA:han sekä Skandinaviaan ja Baltiaan. Vuoden 2006
vuosikertomus (Lumene Group) kertoo menestyksestä kaikilla markkina-alueilla. Q

← ↑ Lea Vartiainen ja Nina Ruuskanen huolehtivat koneen ulos sylkemistä puikoista.
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Yhteistyötä yli rajojen
PIRJO PAJUNEN, KUVAT TUULIKKI HOLOPAINEN

Hlebnyj Domissa leijailee vastapaistetun leivän makea tuoksu. Leipomoon tutustumaan
tulleille vieraille tarjoillaan prjanikeja, perinteisiä venäläisiä pikkuleivonnaisia. Pietarissa
sijaitseva Hlebnyj Dom on Fazerin leipomoiden lippulaiva Venäjällä. Lisäksi yhtiö leipoo
kahdessa pienemmässä pietarilaisleipomossa
ja yhdessä leipomossa Moskovassa.
Hlebnyj Domin Fazer hankki omistukseensa 1997. Sen jälkeen tehdasta on uudistettu
rivakkaa tahtia ja työntekijöiden määrä on lähes kolminkertaistunut.
Marina Sabrejeva on yksi Hlebnyj Domin
1700 työntekijästä. Hän kehuu Fazeria hyväksi työnantajaksi. Hyviksi asioiksi Sabrejeva listaa muun muassa työntekijöiden sairausvakuutuksen ja keskimääräistä paremman palkan. Tehtaalla on henkilöstöruokala
ja työntekijöiden käytössä kuntosali.
Leipomon tuotannossa työskentelevät ansaitsevat keskimäärin reilut 620 euroa kuukaudessa. Palkoista kuten muistakin työehdoista on sovittu paikallisesti neuvotellussa
työehtosopimuksessa. Työntekijöistä reilu
puolet on ammattiliiton jäseniä.
Leipomossa leivotaan vuorokaudet ympäriinsä. Työtä tehdään 12 tunnin vuoroissa
niin, että kahta työpäivää seuraa kaksi vapaapäivää. Tällainen työaikajärjestely on työntekijöiden toivomus pitkien ja aikaa vievien
työmatkojen takia. Vuosilomaa työntekijöillä on 28 päivää.

Vaihto-ohjelma
kiinnostaa työntekijöitä
Hlebnyj Domissa työskentelevä Natalia Snegirjova vietti viime syksynä kaksi viikkoa
Suomessa työharjoittelussa. Hän tutustui Fazerin myllyn toimintaan, seuraasi makeisten
valmistusta ja työskentelyä Vantaan ja Lahden leipomoissa. Kokemus oli Snegirjovan
mukaan mielenkiintoinen ja opettava.
Työntekijöiden vaihto-ohjelmasta on sovittu Fazerin yritysneuvostossa, jossa myös venäläisillä työntekijöillä on edustajat.
Yritysneuvoston suomalaisen jäsenen Siegbert Sussmanin mukaan yhteydet venäläisten kollegojen kanssa ovat tiiviit. Erityiskiitoksen Sussman antaa työntekijöiden vaihtoohjelmalle, josta varsinkin venäläiset ovat olleet innostuneita.
– Yritysneuvosto mahdollistaa eri maiden
työntekijöiden kanssakäymisen. Sitä kautta oppii ymmärtämään eri kulttuureja eikä
väärinkäsityksiä synny niin helposti. Yhteistyö venäläisten kanssa on alkuvaikeuksien
jälkeen sujunut hyvin, vaikka venäläiset vasta opettelevat länsimaista ay-toimintaa, Sussman kertoo.
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Fazerin yritysneuvostoon kuuluu 25 työntekijöiden edustajaa yhdeksästä eri maasta.
Neuvosto kokoontuu kerran vuodessa. Kokoukset tulkataan, joten osallistujat voivat käyttää omaa äidinkieltään.

Mahdollisuuksia
vaikuttaa lisättävä
Yritysneuvoston asialistalla on muun muassa
konsernin taloudellinen tilanne, tulevaisuuden näkymät ja työntekijöiden asemaan vaikuttavat organisaatiomuutokset.
– Saamme esittää kysymyksiä mutta valitettavasti tiedonvaihto ei toimi parhaalla
mahdollisella tavalla. Informaatiota pitäisi
saada enemmän etukäteen ennen kuin yritysjohto on tehnyt päätöksiä. Olisi myös hyvä, jos kokouksia olisi vähintään kaksi vuodessa, Siegbert Sussman sanoo.
Hänen mukaansa ongelmia syntyy myös
siitä, että osalla työntekijöiden edustajista ei
ole yhteyksiä ammattiliittoon eivätkä he tunne työntekijöiden edunvalvontaa.
– He saattavat samaistua työnantajan näkemyksiin ennemmin kuin työntekijöiden.
Yritysneuvostossa mukana olevat työntekijät eivät edusta ammattiliittoja vaan konsernin työntekijöitä. Silti esimerkiksi Suomessa yritysneuvostoihin valikoituu yleensä
ay-aktiiveja.
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL,
kuten valtaosa ammattiliitoista, kouluttaa
yritysneuvostoissa mukana olevia jäseniään.
Koulutus sisältää perehtymisen toimintaa
säätelevään direktiiviin ja muun muassa perustietoja yritystaloudesta.
SEL:n sihteerin Henri Lindholmin mukaan isoissa konserneissa ongelmana on
usein se, että eri maiden työntekijöiden on
vaikea löytää yhteistä asialistaa, jota ryhtyä
edistämään.
– Parhaimmillaan yritysneuvosto on eri
maiden työntekijöille hyvä tapa verkostoitua. Niissä on myös saatu sovittua esimerkiksi työsuojeluun liittyvistä yhteisistä periaatteista, koulutuksesta ja tuotannon lopettamisten ja siirtojen yhteydessä sosiaalipaketeista. Yritysneuvoston avulla työntekijät voivat myös varmistaa, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti eri maissa.
Lindholmin mielestä olisi tärkeää, että
työntekijöillä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin esimerkiksi tuotannon siirroissa ja lopettamisissa.
– Yritysneuvostot vasta hakevat rooliaan.
Ne ovat liian usein elimiä, joissa yritysjohto
informoi työntekijöitä jo tehdyistä päätöksistä. Q

E U R O O P PA L A I N E N Y R I T Y S N E U V O S TO

• Direktiivi eurooppalaisista yritysneuvostoista
(European Works Councils, EWC) tuli voimaan
1994, Suomessa direktiivi siirrettiin kansalliseen lainsääsääntöön osaksi yt-lakia 1996.
• Yritysneuvosto voidaan perustaa konserniin,
jossa on vähintään 1000 työntekijää EU/ETAalueelta. Työntekijöistä ainakin 150:n täytyy olla vähintään kahdessa maassa. Kustakin
maasta on oltava vähintään yksi työntekijöiden edustaja neuvostossa. Direktiivin piiriin
kuuluvat EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti
ja Liechtenstein.
• Yritysneuvosto perustetaan konsernikohtaisesti neuvottelemalla. Tässä yhteydessä sovitaan neuvoston kokoonpanosta, toiminnasta
ja työtavoista.
• Yritysneuvostolla on oikeus tavata konsernin
keskusjohtoa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi sitä on informoitava ja kuultava toimenpiteistä, jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden etuihin.
→ Yhteistyö
venäläisten kanssa
sujuu hyvin, sanoo
Siegbert Sussman.
PIRJO PA JUNEN

Natalia Snegirjova ja Marina Sabrejeva

Henri Lindholm kaipaa työntekijöille enemmän
vaikutusmahdollisuuksia yritysneuvostossa.
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T U T K I T T UA

Sisämarkkinasääntelystä
EU-työoikeuteen
Jari Hellstenin väitöksen kantavana teemana on toisaalta taloudellisten ja toisaalta sosiaalisten tai työoikeudellisten näkökohtien suhteen kuvaaminen. Hän esittää väitöksessään Euroopan yhteisön sisämarkkinasäännösten ja työelämän
kollektiivisten oikeuksien suhteen
määrittelylle uudentyyppistä lähtökohtaa.
Sen mukaan Euroopan neuvostossa ja Kansainvälisessä työjärjestössä omaksutut periaatteet ja perusoikeudet ovat yhteisössä oikeudellisesti sitovia. Siten yhteisössä
on suojattava työtaisteluoikeutta
perusoikeutena.
https://oa.doria.fi/bitstream/
handle/10024/29178/frominte.
pdf ?sequence=1

Uusi työyhteisö
tarvitsee aikaa
Arja Koski tutki uuden moniammatillisen työryhmän rakentumista tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikön asukkaita yhdisti oma
kokemus erilaisesta huono-osaisuudesta.
Työntekijät tarkastelivat toimintaansa, tehtäviänsä sekä työn ja työyhteisön rakenteita säännöllisesti. Tutkimus osoitti, että uusi moniammatillinen työryhmä tarvitsee ajan ja paikan työtunteiden käsittelyyn työnohjauksessa sekä sovitut työyhteisön foorumit, joiden
toteutumisesta yksikön esimies on
vastuussa.
http://acta.uta.fi/teos.phtml?
11020

Hajautettu tiimi
arvioi vastavuoroisesti
Piritta Leinosen väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten maantieteellisesti hajautetun tiimin jäsenet
pyrkivät arvioimaan toistensa tietoa. Tutkimukseen osallistui hajautettuja tiimejä paperiteollisuudesta
ja kunnallisesta organisaatiosta.
Tutkimuksen mukaan tiimien jäsenet pyrkivät näkemään toistensa
perspektiivit ja vertailevat näkökulmiaan, jotta voivat ymmärtää toistensa näkökulmia. Lisäksi heillä on
tarve ymmärtää, mikä tieto on jo jaettua tiimin jäsenten kesken.
www.hallinto.oulu.fi/viestin/
vaitos07/leinonen.html
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Työtapaturmat
eivät vähene?
Syinä kiire, ketjutukset, vuokratyö, piittamaattomuus...
JOUKO KAHILA, KUVAT VELI-MATTI LÄHTEENMÄKI

Vaikka työpaikkatapaturmien aiheuttajat pääosin tunnetaan, työpaikoilla,
ammattiliitoissa ja alan tutkimuslaitoksissa pohditaan, miksi työtapaturmat eivät vähene. Viime vuonnakin
työpaikoilla sattui arviolta 116 000 tapaturmaa.
Konte Oy:n työmaalla Porissa tehdään töitä, kuten lähes kaikilla suomalaisilla rakennustyömailla, mahdollisimman pienellä porukalla kireän aikataulun vauhdittamana.
– Vaikka kiire nostaa tapaturmariskiä, vakavampia tapaturmia ei ole sattunut. Riskiä nostaa osaltaan se, ettei
työvoimanvuokrausyritysten välittämillä työntekijöillä ole useinkaan rakennusalalta kokemuksesta. Heidän
työturvallisuuskoulutus on myös vähäistä, työmaallaan työsuojeluvaltuutettuna toimiva nosturinkuljettaja
Rauno Niemenrinne summaa.
– Rakennusalan ammattioppilaitoksista valmistuneiden nuorten työturvallisuustietous ei ole kohdallaan.
Tämä korjaantuu esimerkiksi paremmalla perehdyttämisellä, kuten sijoittamalla nuori vanhemman ammattityöntekijän työpariksi, Niemenrinne
korostaa. Hänen huolensa ei ole turha, koska kaikki tapaturmat huomioiden alle 24-vuotiaille nuorille sattuu
eniten tapaturmia.

Syinä kiire, ketjutukset
ja vuokratyön käyttö
Tilastokeskuksen mukaan teollisuus
johtaa tapaturmatilastoja 30 000 ja toisena seuraa rakentaminen 18 000 työtapaturmallaan. Rakentamisessa sattui viime vuonna arviolta 90 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Teollisuudessa vastaava luku oli noin 50.
Rakennusliiton Satakunnan aluepäällikkö Ismo Mansikka listaa rakennusalan työtapaturmien aiheuttajista
kärkeen huonoa rakentamisen laatuakin aiheuttavan kiireen, epäterveen

← Työsuojeluvaltuutettu Rauno Niemenrinne

aliurakoinnin, määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen sekä holtittoman
vuokratyövoiman käytön. Mansikan
mukaan kyseisten syiden kitkemiseen
tarvitaan päättäväisyyttä kaikilta alan
toimijoilta.
– Esimerkiksi vuokratyövoimaa välittävät yritykset eivät noudata työturvallisuusmääräyksiä. Niitä eivät tunnu
liikuttavan sovittelevat puheet tai koulutus. Siksi mm. syyteharkintakynnystä on madallettava ja sanktioita kovennettava, Mansikka lataa.
Työterveyslaitoksen tiimipäällikön
Markku Aaltosen mukaan yksi tapaturma maksaa keskimäärin 6 000 euroa. Pysyvä vammautuminen jopa 0,5
miljoonaa euroa. Työtapaturmat aiheuttavat myös välillisiä kustannuksia.
Esimerkiksi jos työtapaturma pysäyttää työmaan tai tapaturman kohteeksi joutuneen tilalle koulutetaan uusi
työntekijä.

Syinä epäjärjestys
ja piittaamattomuus
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
työturvallisuusjohtajan Hannu Tarvaisen mukaan työpaikkatapaturmat
sattuvat useimmiten liukastuessa,
kaaduttaessa tai pudottaessa.
– Myös työpaikan epäjärjestys aiheuttaa tapaturmariskejä. Liukkaat lattiat, kulkuväylien esteet ja yleinen työturvallisuudesta piittaamattomuus,
mikä ilmenee suojakaiteiden ja työtasojen puuttumisena ja heikkona kiinnityksenä. Myös työskentely ilman
suoja-asuja ja -laitteita lisää riskiä.
Kiireen ja hosumisen listaa myös
Tarvainen.
– Tapaturmariskejä tuottaa niin
ikään se, ettei tieto kulje työnantajan ja työntekijän välillä. Myös alihankinnan ja työsuhteiden ketjuttamisen
myötä töiden johtaminen ja valvominen ovat muuttuneet epämääräisemmäksi, Tarvainen lisää.
Vaikka monissa yrityksissä ja työpaikoilla osaavien ja kattavien työsuojeluorganisaatioiden ansiosta työ-

turvallisuus ja -suojelu on edennyt aimo harppauksin, yrityskentästä löytyy myös työturvallisuuden murheenkryynejä. Tarvainen kertoo niiden olevan useimmiten ns. villien työnantajien vetämiä pieniä yrityksiä.
– Monissa näissä yrityksissä korostuu tulosjohtaminen työturvallisuuden ja -suojelun kustannuksella, Tarvainen kiteyttää.
Markku Aaltosen mukaan työpaikkojen työturvallisuusjärjestelmien on
mahdollistettava se, että kiireessäkin
voidaan työskennellä turvallisesti. Ja
tapaturman sattuessa turman syyt on
selvitettävä tarkoin, inhimillisetkin tekijät, eikä pidä tyytyä yhteen ja ensimmäiseen varmalta vaikuttavaan tapaturman aiheuttajaan.

Tietoa on, mutta sen
hyödyntäminen heikkoa
Hannu Tarvainen listaa työturvallisuuskampanjoiden ja -projektien heikkoudeksi sen, että niiden tulokset ovat
jääneet vain tutkijoiden ja viranomaisten käyttöön. Niiden hyödyntäminen
työpaikoilla on jäänyt puolitiehen,
mappeihin pölyttymään. Eikä työpaikkatasolta, jossa on todellista tietoa ja
osaamista, ole aina päästy riittävästi
projekteihin vaikuttamaan.
Tarvaisen mukaan Työterveyslaitoksen Nolla Tapaturmaa -foorumissa
meno on toinen. Foorumissa pyritään
mm. murtamaan asenne, ettei nollaan kannata pyrkiä, koska se on muka mahdotonta. Foorumin nolla-ajattelun teeseissä todetaan, että kyseisellä asenteella alistutaan tapaturmiin.
Teeseissä vakuutetaan myös ”Toki joskus jotain sattuu - täydellinen virheettömyys ja kaiken ennalta ymmärtäminen on mahdotonta. Mutta kun ajattelutapana on nollatapaturmaa ja toiminta on sen perusteella mukautettu,
päästään pitkälle.”
Nolla Tapaturmaa -foorumissa on
mukana jo yli 150 työpaikkaa. Niissä
työskentelee 200 000 työntekijää eli
runsaat viisi prosenttia työvoimasta. Q
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TEAMille
vihreää valoa
Uuden SAK:laisen teollisuuden ja teknologian
ammattiliiton valmistelu jatkuu suunnitellusti.
Haasteena on hankkeen perusteleminen
tavallisille rivijäsenille.
P IR JO PA JU N EN

T E A M - L I I T TO P R OJ E K T I S S A

• Mukana Metallityöväen Liitto,
Kemianliitto, Puu- ja erityisalojen
liitto, Sähköalojen ammattiliitto,
Viestintäliitto ja Rautatieläisten Liitto.
• Uudessa liitossa on jäseniä noin
330 000 ja se on Suomen suurin
ammattiliitto. SAK:n jäsenkentästä
se edustaa noin kolmannesta.
• Suunnitelmien mukaan liiton
perustava kokous järjestetään
vuoden 2009 lopulla mukaan
lähtevien liittojen vallitsevilla
poliittisilla voimasuhteilla.
• Uuden liiton ensimmäiset liittovaalit järjestetään viimeistään
vuonna 2015.
Pentti Mäkinen (vasemmalla), Aira Hänninen ja Seppo Fahlström kehuivat Kiljavalla tammikuun alussa pidettyä
seminaaria ilmapiiriltään hyväksi ja keskustelevaksi.
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Uuden liiton rakentaminen nytkähti taas askeleen eteenpäin, kun TEAMliittoprojektissa mukana olevien kuuden liiton aktiivit näyttivät hankkeelle vihreää valoa. Kiljavan ay-opistolle
kokoontuneet noin 150 liittojen hallintoon valittua luottamushenkilöä pureskeli kaksipäiväisessä seminaarissa liiton perustamista valmistelleiden työryhmien esityksiä ja evästi jatkotyötä.
Hankkeessa projektipäällikkönä
toimiva SAK:n edunvalvontajohtaja
Lauri Lyly kuvaa seminaarissa käytyä
keskustelua tasokkaaksi.
– Liitoissa esiintyy ymmärrettävästi muutosvastarintaa ja pelkoa oman
liiton aseman heikentymisestä. Siksi
on tärkeää, että hankkeesta keskustellaan avoimesti.
TEAM-liittoprojektista onkin tarkoitus järjestää kevään mittaan liittojen yhteisiä keskustelutilaisuuksia
ympäri Suomea.
Seminaarin muutamissa puheenvuoroissa epäiltiin, onko hankkeen aikataulu vedetty liian kireäksi. Tavoitteena on, että uusi liitto aloittaisi toimintansa vuoden 2010 alusta.
– Paljon on vielä tehtävää, mutta
teknisesti on täysin mahdollista, että
uusi liitto aloittaa kahden vuoden kuluttua. Uskon, että se on myös henkisesti mahdollista, Lyly toteaa.
Viime kädessä uudesta liitosta päättävät mukaan lähtevien liittojen jäsenet eli liittokokoukset tai edustajistot. Kemianliitto järjestää liittymisestä myös neuvoa antavan jäsenäänestyksen.
Yhdistymistä suunnittelevien liittojen nokkamiehet ovat vakuutelleet, että TEAM-hankkeen kannatus tai vastustus ei mene liitoissa poliittisten rajojen mukaan. Metalliliiton hallinnon vasemmistoliittolaiset ja Metallin vaikuttajat –vaaliliitto julkisti viime viikolla
kuitenkin kannanoton, jossa TEAMin
hyötyihin suhtauduttiin epäillen.

Edunvalvonta
sektoreiden pohjalta
Liiton toimintaperiaatteita on hahmoteltu 10 työryhmässä. Niiden raportit valmistuvat maaliskuun loppuun
mennessä. Punaisena lankana työryhmissä on ollut edunvalvonnan tehostaminen ja jäsenpalvelun parantaminen.
Lauri Lylyn mukaan työryhmien työtä
on leimannut suuri yksimielisyys.
Tavoitteena on ajan myötä vähentää solmittavien työehtosopimusten
määrää. Nyt niitä solmitaan yhteensä
51 kuuden yhdistymässä olevan liiton
piirissä. Lylyn mukaan yhtenä vaihtoehtona on pyrkiminen sektorikohtaisiin tai tulevaisuudessa useiden sektorien yhteisiin runkosopimuksiin.
Suunnitelmissa on 6-8 sektoria, joiden
alla työehtosopimukset ovat. Palkankorotusten vähimmäistaso ja työsuhteen perusehdot sovitaan kuitenkin
yhtenäisesti koko liitossa.
Sektorit on huomioitu myös uuden
liiton päätöksentekoelimissä. Lyly tiivistää asian niin, että rakenteilla on
vahva liitto, jonka sisällä on sektorikohtaista itsenäisyyttä.
Jäsenpalveluja parannetaan muun
muassa panostamalla aluetoimintaan.
Suunnitelmissa on kuusi aluepalvelukeskusta ja yhteensä 20 toimipistettä
ympäri Suomea.
Työntekijöitä uudessa liitossa on
noin 300 ja työttömyyskassassa noin
sata. Toistaiseksi on ratkaisematta,
toimiiko työttömyyskassa hajallaan
ympäri Suomea vai keskitetysti yhdessä paikassa. Liiton jäsenmaksun luvataan olevan matalampi kuin yhdenkään nyt yhdistymässä olevan liiton.

Tavalliset jäsenet
saatava mukaan
Seppo Fahlström Sähköliitosta, Aira Hänninen Kemianliitosta ja Pent-

Kemian valtuusto
22.–23.5.2008
2008

ti Mäkinen Metalliliitosta kehuvat yhdestä suusta Kiljavan seminaaria.
– Kun tulin seminaariin, epäilin tuleeko koko hankkeesta mitään, mutta
nyt olen optimistisella mielellä, sanoo
Aira Hänninen toisen seminaaripäivän
päätteeksi.
Kaikki kolme haluavat uskoa, että
uusi liitto syntyy aikataulussa, jos ei
vuoden 2010 alusta niin ainakin sen
kuluessa.
Kolmikko kokee haasteellisimmaksi tehtäväksi hankkeen hyötyjen avaamisen tavallisille rivijäsenille. Monen
jäsenen mieltä kaihertaa oman liiton
katoaminen eikä uusi iso liitto välttämättä tunnu omalta.
– Asia on etäinen tavalliselle jäsenelle, joka tarkastelee edunvalvontaa
oman työpaikan näkökulmasta, pohtii
Aira Hänninen.
Kolmikko pitää hyvänä sitä, että
ammattiosastot säilyvät entisellään ja
sulautuvat yhteen ajan myötä vain, jos
niin itse päättävät.
Aira Hänniselle yhdistymisprosessi
ei ole uusi asia, sillä hän on entisiä tevalaisia ja kokenut jo yhdistymisen Kemianliittoon.
– Silloin monen huolena oli, että
kuuluuko oman alan ääni suuremmassa kokonaisuudessa. Kyllä se kuuluu, jos jäsenet niin haluavat.
Pentti Mäkinen sanoo, että tavoitteena täytyy olla liitto, jossa niin pienet kuin suuret alat ovat tasaveroisessa asemassa ja jonka jokainen jäsen voi
kokea omaksi liitokseen.
Seppo Fahlström korostaa ison ja
vahvan liiton tarvetta erityisesti Eurooppatason ja muussa kansainvälisessä edunvalvonnassa, jonka merkitys
kasvaa tulevaisuudessa. QPIRJO PAJUNEN

Metallin liittokokous 2009
25.–28.5.2008

Sähköliiton edustajisto
11/2008

Viestintäliiton
liittokokous
8.–10.5.2009
Puuliiton liittokokous
15.–17.5.2009

2010

Rautatieläisten liittokokous
5/2009
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Ay-lakimiehellä
oltava pitkä pinna
LEENA SERETIN, KUVA TUULIKKI HOLOPAINEN

Mikä kiehtoo ay-juristin työssä?
– SAK:ssa juristina pääsee paitsi soveltamaan lainsäädäntöä, myös vaikuttamaan ja
jopa tekemään uutta työlainsäädäntöä.
– Ay-juristin asenteen on pakko olla sellainen, että mikään ei ole koskaan täysin valmista. Kirsti Palanko-Laaka aikoinaan opetti,
että useimmiten tässä työssä mennään kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Se on
realismia.
Minkä ongelman kimpussa painiskelet
juuri nyt?
– Uutena esimiehenä täytyy opetella hallintoa ja byrokratian pyörittämistä, mikä on
yllättävän työlästä. Olen mukana monessa
työryhmässä, joihin menee työaikaa. Asioista
pinnalla on yt-lain valvonnan kehittäminen.
Miten SAK:n kädenjälki näkyy työlainsäädännössä?
– Hankala kysymys. Vähättelemättä muita
keskusjärjestöjä SAK on monessa työlainsäädäntöön liittyvässä hankkeessa päänavaaja ja
edelläkävijä. Meillä on suurin koneisto, asiantuntemusta ja aktiivista kenttäväkeä. Kentän ääni kuuluu aika hyvin massiivisessa organisaatiossa ja välittyy myös lainsäädännön
kehittämiseen.
– Viimeaikaisista laeista SAK:n kädenjälki
näkyy ehkä parhaiten muutosturvalaissa, joka on alun perin SAK:n vaatimus. Sekin aloite lähti kentältä. Kaikkia tavoitteita ei saavutettu, mutta pää saatiin auki.
Toimiiko muutosturva?
– Toimii ja ei riippuen tilanteesta. Yksilötasolla muutosturva voi toimia hyvin etenkin,
jos irtisanomisia on vähän, mutta massairtisanomissa muutosturva ei välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.
– Muutosturva helpottaa irtisanomistilanteen kipuja ja uuden työpaikan löytämistä,
mutta ei se estä tai poista itse ongelmaa.
Mitä uudistettavaa työlainsäädännössä?
– Vaikka lähes koko työlainsäädäntö on
viimeisten noin viidentoista vuoden aikana
uudistettu ja uutta lainsäädäntöäkin on tehty, lähestulkoon kaikissa laeissa on myös parannettavaa.
– Uudistustarve kohdistuu nyt valvontapuolelle, jotta käytännön toimijoilla on riittävät resurssit ja taito valvoa ja neuvoa. Henkilöstöedustajien asema, tiedon saanti, koulutus ja ajankäyttö ovat olennaisia asioita,
jotta sinällään hyvä lainsäädäntö käytännössä myös toteutuu.
Miksi menestyvä firma saa irtisanoa?
– Taustalla ovat työnantajan direktiovalta

ja työsopimuslain taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste. Se on olemassa silloinkin, kun ei vielä mene huonosti, mutta
työnantaja varautuu tulevaan ja tekee tuotannollisia ratkaisuja. Yritysten ”reagointiherkkyys” markkinamuutoksiin näyttää lisääntyvän loputtomasti. Taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden määrittely
kaipaisi kieltämättä uutta pohdintaa.
Miten työsuhdeturvaa olisi parannettava?
– Lyhyesti – usealla tavalla. Liittyy edellä
mainittuun ja kaikkiin varsinkin ns. epätyypillisiin työsuhdemuotoihin sekä työvoiman
vähentämistilanteisiin. Toiveita ay-liikkeessä
lienee yli oman tarpeenkin, mutta työkalupakista puuttuvat tehotyökalut. En ala tekemään aiheelle väkivaltaa tiivistämällä.
Onko työtuomioistuin luokkatuomioistuin?
– Tällaisia heittoja kuulee usein. Aikanaan
puhuttiin, että työntekijäpuoli voitti pääsääntöisesti, nykyään työnantajapuoli voittaa usein. Työtuomioistuimessa ammattitaitoiset juristit ratkovat asioita ja päätökset perustuvat pykäliin.
– En näe, että työtuomioistuimen päätöksissä kenellekään koituisi oikeudellista vääryyttä.
Onko laki niin kuin se luetaan eli tuomioistuimet äänestävät lain tulkinnasta?
– Äänestyksissä eriäville mielipiteille on
vahvat perusteet. Uuden työlainsäädännön
keskeisiä ongelmia saattaa olla se, että nyt on
tehty usein niin sanottua puitelainsäädäntöä, joka ei mene aina riittävällä syvällisyydellä yksityiskohtiin. Pykäliä on vähemmän
ja lainsäädäntö on päällepäin helpommin luettavaa. Puitelainsäädäntö antaa enemmän
tulkinnan ja harkinnan varaa.
Mitä kehittäisit sopimusjärjestelmässä?
– Tällä hetkellä järjestelmä näyttää olevan
aika tavalla syntyneiden ongelmatilanteiden
ratkomista. Koska ongelmia ei korjata ajoissa,
ne paisuvat ja tilanteet tulehtuvat.
– Neuvotteluiden painopiste pitäisi siirtää
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TIMO KOSKINEN
Ikä: 39
Tehtävä: SAK:n päälakimies
Perhe: vaimo, kaksi lasta, kolmas tulossa
Vapaa-aika: nikkaroi lasten kanssa

prosessin alkupäähän eli heti kun ongelma
on syntymässä tai selvillä, osapuolten pitäisi
pystyä neuvottelemaan. Varhaisempi puuttuminen tervehdyttäisi tilannetta.
– Jälkijättöisyys ei ole työntekijänkään
kannalta hyvä asia.
Toimiiko sovittelujärjestelmä?
– Kyllä se toimii. Sovittelun tarkoitus on
edistää sopimukseen pääsyä. Työtaistelujen
määrään nähden sovittelu toimii hyvin.
– Paradoksaalista on, että jos sovittelujärjestelmä toimii erittäin hyvin ja on joustava,
sovittelijan pakeille mennään liian helposti
eivätkä osapuolet ratko itse ongelmiaan. Jos
järjestelmä toimii huonosti, työtaisteluja on
paljon.
Miksi lakkoja ei saa rajoittaa lailla?
– Työtaisteluoikeus on perustuslain takaama perusoikeus. Lakko on viimekätinen keino, mihin työntekijät voivat turvautua, jos
kokevat oikeuksiaan poljettavan. Lakko-oikeus on järjestäytynyt ja sivistynyt tapa hoitaa
työelämän ristiriitoja.
– Jos työtaistelu poistetaan keinovalikoimasta tai se tehdään hankalaksi ja kalliiksi, paineet purkautuvat muulla tavoin. Ulkomailta löytyy paljon esimerkkejä: jos työtaisteluoikeutta rajoitetaan liikaa sakoilla
ja kielloilla, se johtaa hallitsemattomiin toimiin, piiloteltuihin työtaistelutoimiin ja pahimmillaan mellakoihin.
Työrauhavelvoite työpaikoille?
– Työehtosopimuksia tehdään Suomessa
edelleen kattavasti ja niiden myötä luomme
koko ajan työrauha-käsitettä työpaikoille.
Luottamusmiehen tärkein tehtävä?
– Osata kuunnella ja kartoittaa henkilöstön tarpeita, näkemyksiä sekä opetella lukemaan ja seuraamaan työnantajayrityksen tai
-yhteisön taloutta, josta pystyy ennalta vaikuttamaan tuleviin haasteisiin.
Onko työsi liian etäällä tehtaista, kaupan
kassoilta ja rekan ratista?
– Ei mielestäni. Käyn lähes viikoittain työpaikoilla tai työpaikkojen henkilöstökoulutustilaisuuksissa.
– Saamme SAK:hon liitoilta paljon tietoa
työelämän ongelmista, ja ihmiset soittavat
myös suoraan SAK:hon. Se on osoitus, että
SAK:lla on hyvin vahva asema palkansaajien
keskuudessa. SAK:hon luotetaan.
Mitä haluaisit kysyä PAMin koulutuspäällikkö Sirkka-Liisa Pihlasteelta?
– Vastaako henkilöstönedustajien koulutus tarpeeseen, että työntekijöiden edustajat
osaavat lukea, miten yrityksellä menee? Q
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Foorumi pohtii
tulevaisuutta

POHJOLAN LIIKE

SAK:n tulevaisuuspohdinnoille antaa vauhtia liittojen edustajista koottu tulevaisuusfoorumi, joka kokoontuu ensimmäisen kerran kuudes maaliskuuta, ja siitä eteenpäin noin
kerran kuukaudessa. Foorumin jäsenet osallistuvat tulevaisuushankkeen sisällön ja toiminnan suunnitteluun ja vastaavat tiedonkulusta omaan liittoonsa.
Foorumia vetää johtaja Eija Hietanen SAK:sta. Sihteerinä toimii toinen SAK:lainen Eija – projektisihteeri Eija
Harjula. Q

SAK 2025

Ei tupoja
romukoppaan
Palkkatyöläinen-lehden lukijat eivät ole heittämässä tupoja
romukoppaan, vaikka viimeaikainen keskustelu näyttäisikin
heivaavan ne suoralta kädeltä pois työmarkkina- ja palkkapolitiikan keinovalikoimasta.
Lukijat vastasivat
SAK on nyt tupojen tekijä

kyllä 82,6 % ei 17,4 %

SAK on edelleen tupojen tekijä 2020 kyllä 60,9 % ei 39,1 %
SAK:n syysvaltuuston jäsenistä 94,1 prosenttia oli sitä mieltä,
että SAK on nyt tupojen tekijä. Valtuutetuista arveli 76,4 prosenttia arveli SAK:n olevan tupojen tekijä vielä vuonna 2020.
Lehden lukijakunta ei ole yhtä vankasti tupolinjalla kuin
SAK:n valtuutetut.
Seuraaviin kysymyksiin pidennetään aikajännettä vuoteen
2025, sillä eihän siihenkään ole aikaa kuin 17 vuotta. Silloin
nykyiset vauvat pohtivat kummasti, mille alalla kouluttautuisi, ja nykyiset ekaluokkalaiset alkavat tulla työelämään.
Jos seuraavassa SAK:n edustajakokouksessa vuonna 2011
linjataan tulevaa, niin silloin olisi jo osattava nähdä ainakin
lähemmäs vuotta 2025.
SAK on nyt nuorille houkutteleva

kyllä

ei

Arvelen SAK:n olevan vuonna 2025
nuorille houkutteleva

kyllä

ei

Vastaa Palkkatyöläisen nettisivuilla www.palkkatyolainen.fi.
Lehden nettisivuilta on myös linkki SAK:n tulevaisuushankkeen keskustelusivuille (www.sak.fi/tulevaisuushanke),
joilla voit käydä aiheesta enemmän keskustelua. Siellä voit
myös halutessasi perustella mielipiteesi.
Noin kuukauden kuluttua tulevaisuuskeskustelu siirtyy omille
sivuilleen, joiden linkin kerromme seuraavassa lehdessä.
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Ruotsi luottaa
Wanjaan
Ruotsin LO:n puheenjohtaja Wanja
Lundby-Wedin on suositumpi kuin
koskaan. LO-Tidningenin tekemän
selvityksen mukaan 70 prosenttia
vastaajista ilmoitti luottavansa häneen melko tai erittäin paljon. Se
on kokonaista 28 prosenttia enemmän kuin edellisessä kyselyssä, joka tehtiin ennen LO:n vuoden 2004
kongressia, jossa hänet valittiin johtoon toiseksi kaudeksi. LO:n seuraava kongressi kokoontuu touko-kesäkuun vaihteessa. Todennäköistä on,
että Wanja Lundby-Wedin valitaan
silloin kolmannelle puheenjohtajakaudelleen.
Tässä mittauksessa 31 prosenttia
ilmoittaa luottavansa Lundby-Wediniin hyvin paljon, kun vastaava luku oli neljä vuotta sitten 9. Kyselyyn
vastanneista naisista 75 prosenttia
antaa hänelle luottamuksensa, miehistä 63 prosenttia. Vain kymmenen
prosenttia tuntee vain vähän luottamusta ja 20 prosenttia vastaa neutraalisti, joko tai.
LO-Tidningenin mittaus tapahtui
kyselynä, joka kohdistettiin ay-liikkeen 299 paikallistason luottamushenkilölle, joista 263 vastasi.

Tanskasta
maailman ykkönen
Tanskan metallityöväen liiton puheenjohtaja Thorkild E. Jensen esittelee, hienoisesti sosialidemokraattien syksyn vaaleissa kärsimän vaalitappion masentamana liiton Metallehdessä toivomuslistansa porvarihallitukselle uuden vuoden aluksi.
”Tanska on muutettava passiivisesta
aktiiviseksi”, hän kirjoittaa ja kiteyttää toiveensa kolmeksi kohdaksi.
Ensimmäisessä on kyse maailman
parhaimman työvoiman luomisesta.
Yritysten sisällä tarvitaan aktivointia ja koulutusta työttömien kontrolloinnin ja epäilemisen sijaan.
Toinen käsittelee paluuta maailman johtavaksi toimijaksi energiasektorilla, nousemista kärkijoukkoon puhtaiden energiamuotojen
kehittämisen ja käyttöönoton alalla.
Yritykset ja tanskalainen tutkimus
eivät saa hyytyä hallituksen jahkailun vuoksi.
Kolmas kohta koskee maailman
parhaan hyvinvoinnin luomista. Siinä ei riitä, että valtiontalouden ylijää-

mä käytetään verojen laskemiseen.
Tanskan malli, jossa palkat ja työllisyys ovat korkealla tasolla, ei pysy
koossa elleivät julkiset palvelut toimi. Ilman toimivia julkisia palveluja työntekijät eivät voi olla joustavia,
hyvin koulutettuja, terveitä ja kaikkea muuta mikä antaa kilpailuetua.

Ay-liikkeen
ympäristöprofiili
Norjan LO on ottanut yhtenä ensimmäisistä ayjärjestöistä maailmassa käyttöön ”ilmastostrategisen suunnitelman”, ay-liikkeen ympäristöstrategian. LO-Aktuelt kirjoittaa, että työpaikkojen ja ympäristön vastakkainasettelu on ollut ayliikkeessä ikuisuusongelma. Useimmiten ay-liike on asettunut barrikadin sille puolelle, jossa puolustetaan
työpaikkoja. Mutta ilmastokysymys
muuttaa tilannetta. LO:n lähtökohta
on, ettei ympäristön ja työllisyyden
välillä ole ristiriitaa. Ympäristöön panostaminen tuottaa parempaa tulosta kuin sen laiminlyöminen.
Norjan LO haluaa ilmastostrategiallaan ottaa vastaan ilmastonmuutoksen tuoman haasteen. Hankkeen
pohjana on ay-liikkeen solidaarisuusajatus. Järjestölle, joka toimii niillä kolmella alueella, jotka sekä vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja joihin ilmastonmuutos vaikuttaa – ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset
kysymykset – tällainen panostus on
luonnollista.

Isku naisia
vastaan
Degens Arbete –
lehti kommentoi
Ruotsin hallituksen tasa-arvopolitiikkaa seuraavasti:
”Allianssin Ruotsissa uudistuksista maksavat naiset… Tasa-arvon on
oltava osa kaikkea politiikkaa. Mutta työmarkkinapolitiikassa tasa-arvo uhrataan korkeampien tavoitteiden tieltä. Kun syrjäytymistä halutaan poistaa, kynnyksiä madalletaan, jotta yhä useammat pääsisivät
töihin, ja kärsimään joutuvat naiset.” QHANS JERN

Kassamaksuissa laskua
Työttömyyden väheneminen näkyy SAK:laisten liittojen
yhteydessä toimivien työttömyyskassojen jäsenmaksuissa.
Usean työttömyyskassan jäsenmaksu laskee hieman viime
vuoteen verrattuna.
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Kemianliitolla
valtuustovaalit
Kemianliiton korkeimmasta päättävästä elimestä valtuustosta äänestetään
postiäänestyksenä 1.–14. maaliskuuta. Uurnaäänestys järjestetään työpaikoilla ja ammattiosastoissa huhtikuun
11.–16. päivän välisenä aikana. Vaalin
tulos on selvillä 16. huhtikuuta.
Valtuustoon valitaan 53 varsinaista
jäsentä ja saman verran varajäseniä.
Valtuusto tekee liiton suuret linjapäätökset sekä valitsee liitolle puheenjohtajan ja liittosihteerin sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
Kemian edellisissä vaaleissa mukana olivat sosialidemokraatteja (Vastuulliset vaikuttajat – demarien ja sitoutumattomien vaaliliitto), vasemmistoliittoa (Kemia 2000 – vasemmisto ja sitoutumattomat) ja Kommunistista työväenpuoluetta lähellä olevat
vaaliliitot. Kaikkien vaaliliittojen listoilla oli myös sitoutumattomia ehdokkaita. Sosialidemokraatit ja sitou-

tumattomat keräsivät 57,9 prosenttia,
Kemia 2000 – vasemmisto ja sitoutumattomat 40,1 prosenttia ja KTP kaksi
prosenttia annetuista äänistä.
Edellisessä vaalissa äänestysprosentti oli 62,2 eli yksi suurimmista viime vuosikymmenten ay-vaaleissa. Puheenjohtaja Timo Vallitun mukaan tavoitteena on päästä vähintään samaan
äänestysaktiivisuuteen nyt.
Kemianliiton vaalit käydään 11 vaalipiirissä siten, että liiton sopimusalat
pääsääntöisesti muodostavat vaalipiirin. Suurimpia vaalipiirejä ovat muoviteollisuuden, tekstiiliteollisuuden,
kemian perusteollisuuden sekä lasikeraamisen teollisuuden vaalipiirit.
Kemianliitossa on 47 000 jäsentä. Q

Aliupseerit yhteistyöhön
JHL:n kanssa
Aliupseeriliitto on hakeutumassa yhteistyöhön Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa. Liitto on hakenut JHL:n yhteisöjäsenyyttä. Aliupseeriliitto edustaa noin 1900 puolustusvoimissa palvelevaa aliupseeria. Sopimusalan henkilöstöstä tämä on 95
prosenttia. Aliupseeriliitto noudattaa
valtion virka- ja työehtosopimusta.

Petteri Leinon luotsaama Aliupseeriliitto oli aiemmin STTK:laisen Pardian jäsen.
JHL:n edustajisto käsittelee esityksen yhteisöjäsenyydestä kevään kuluessa. JHL:n yhteistyöliittoja ovat jo Merivartioliitto, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain Liitto. Q

EU-komissio kohottaa profiiliaan työelämäasioissa
Portugalilaisen Jose Manuel Barroson
johtama komissio on ollut koko kautensa eurooppalaisen ay-liikkeen hampaissa. Komissiota on kritisoitu työnantajapuolen näkemysten myötäilystä ja passiivisuudesta työelämäkysymyksissä.
Viime aikoina komissio näyttää kuitenkin hivenen ryhdistäytyneen asioissa, jotka koskevat työntekijöiden asemaa ja työelämän kehittämistä, sanoo
johtaja Jorma Rusanen suomalaisten
palkansaajajärjestöjen EU-edustustosta Finunionista. Tyylin vaihdon taustalla on ennen muuta komission halu
kohottaa viimeisenä täytenä toimintavuonna profiiliaan EU-kansalaisten
silmissä, Rusanen arvioi ja viittaa ke-

sällä 2009 pidettäviin europarlamenttivaaleihin.
Työelämäasioista komission asialistalla on tänä vuonna muun muassa
eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivien uudistaminen. Komissio haluaa uudistaa myös vanhempainvapaita säätelevän direktiivin ja lisäksi se ehdottaa direktiivin säätämistä isyysvapaasta.
Ay-liikettä on ärsyttänyt erityisesti
kiistanalaiset ehdotukset vuokratyöja työaikadirektiiveiksi. Ay-liikkeessä
niitä haukutaan työelämän huononnusdirektiiveiksi. Nämä direktiiviesitykset etenevät todennäköisesti vasta
loppuvuonna, jolloin EU-puheenjohtajuus siirtyy Kosovolta Ranskalle.

– Ay-liikkeen kannalta voi olla
myönteistä, jos näin käy, sillä Ranskan näkemykset direktiivien sisällöstä ovat olleet melko lähellä ay-liikkeen
näkemyksiä. Toinen asia sitten on, löytävätkö jäsenmaat tälläkään kertaa yksimielisyyttä.
Vuoden 2008 aikana on tarkoitus
saada valmiiksi direktiivi tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja niiden ehkäisystä sekä terveyspalveluista. Viime mainitussa on kyse kahdesta asiasta: miten palvelut taataan kaikille EUkansalaisille ja missä määrin terveyspalvelujen markkinaehtoista tuottamista voidaan ja pitää kansallisesti
säädellä. Q
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Tiukka ote globalisaatiosta
PIRJO PAJUNEN, KUVA TUULIKKI HOLOPAINEN

Globaalisaation asettamat haasteet ja maiden
rajat ylittävä edunvalvonta on suomalaisissa
ammattiliitoissa jäänyt liian vähälle huomiolle. Liittojen edunvalvontaa hallitsee edelleen
voimakkaasti kansallinen näkökulma. Näin
pohtii SAK:n kansainvälisen valiokunnan pitkäaikainen vetäjä, viime vuonna JHL:n toimialajohtajan paikalta eläkkeelle jäänyt Heikki Kehälinna.
Pohdinnat löytyvät Kehälinnan Ammattiliittojen solidaarisuuskeskukselle SASKille laatimasta raportista Kiperä Kiina-ilmiö,
suomalainen ay-liike ja kansainvälistymisen
haasteet.
– Globalisaatio koetaan monimutkaiseksi
vyyhdeksi ja liitoissa luotetaan, että ay-liikkeen kansainväliset toimijat hoitavat asian.
Mutta näinhän ei ole, tarvitaan myös ammattiliittojen panosta, Kehälinna sanoo.
Monet suomalaisyritykset toimivat jo
useissa maissa, eivätkä vain Euroopassa tai
lähialueilla kuten Baltiassa, vaan yhä useammin Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Tällaisessa tilanteessa kansallisista lähtökohdista toimiva ammattiliitto ei enää muodosta riittävän painavaa vastaparia monessa maassa toi-

mivan konsernin johdolle.
– Ammattiliittojen strateginen asema on
muuttumassa, mutta onko tätä oivallettu liitoissa, Kehälinna kysyy.
Hän pelkää, että kansainvälisissä yrityksissä vain kansallisesti toimiva ay-liike kuihtuu
vaikutusvallaltaan.
– Suomalaisten ammattiliittojen tulee kehittää verkostomaisesti toimiviin yrityksiin
kansainvälisten yritysten toimintatapaan soveltuva, rajat ylittävä edunvalvonnan malli.
Tällaisen suomalaisen ay-liikkeen uuden globalisaatiostrategian laatimiseen tarvitaan entistä tiiviimpää liittojen välistä yhteistyötä.

Raamisopimuksia solmimaan
Kehälinna patistaa ammattiliittoja toimenpiteisiin niin sanottujen kansainvälisten raamisopimusten aikaansaamiseksi suomalaistaustaisten kansainvälisten konsernien kanssa.
Kansainväliset raamisopimukset ovat monikansallisten yritysten ja kansainvälisten ayjärjestöjen, GUFien, välillä solmittavia sopimuksia, joilla taataan ILO:n määrittelemät
työelämän perusoikeudet kaikille yrityksen

Heikki Kehälinna kehottaa ammattiliittoja tiivistämään yhteistyötä globaalissa edunvalvonnassa.
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ja sen alihankkijoiden työntekijöille maasta
riippumatta.
Monet eurooppalaiset ja pohjoismaiset
monikansalliset yritykset ovat tällaisia sopimuksia solmineet, mutta Suomessa niistä ei
ole innostuttu.
– Ammattiliitoissa ollaan ehkä hieman sinisilmäisiä suomalaisyritysten suhteen. Luotetaan siihen, että kotimaiset yritykset käyttäytyvät aina moitteettomasti.
Kehälinnan mielestä liitot voisivat nykyistä enemmän tiedottaa Suomessa siitä, millaiset työolosuhteet liiton toimintapiiriin kuuluvissa yrityksissä on, miten ay-oikeudet niissä toteutuvat ja millaisia ympäristövaikutuksia yrityksen toiminnalla on.
Erityisen tärkeänä Kehälinna pitää yhteyksien luomista Kiinaan ja vuoropuhelua kiinalaisten – myös virallisen ammattijärjestön
ACFTU:n – kanssa.
– Suomalaisten yritysten sijoittumiskohteena Kiina on ykkönen. SAK on aloittanut
vuoropuhelun Kiinan virallisen ay-liikkeen
kanssa ja liittojen kannattaa lähteä tähän
mukaan. Suomalaisella ay-liikkeellä ei ole varaa jäädä Kiinassa jälkijunaan. Q

E U R O O PA N L I I K E

Saksassa isoja
palkkatoiveita

EU-alueen
palkat

Saksassa ay-liike tavoittelee vuonna 2008 selvästi isompia palkankorotuksia kuin viime vuosina. IG
Metall vaatii terästyöläisten palkkoihin 8 prosentin nousua, ja samaan tähtää ammattiliitto ver.di
julkisella sektorilla. Kemianteollisuudessa IG BCE ajaa 7 prosentin
korotuksia.
Ammatillisen keskusjärjestön DGB:n edustajat ovat perustelleet tuntuvia palkankorotuksia tuottavuuden vahvalla kehityksellä, yritysten mittavilla voitoilla sekä yritysjohtajien suurilla palkankorotuksilla. Lisäksi hintojen nousun kiihtyminen
vaatii aiempaa isompia korotuksia, DGB:n puheenjohtaja Michael Sommer on listannut.
Liike-elämää lähellä
olevat tutkimuslaitokset
ovat määritelleet korotusvaraksi 2–3
prosenttia.

Palkankorotukset eivät ole kiihdyttämässä inf laatiota, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EAY arvioi. Järjestö on tyytymätön siihen, että Euroopan keskuspankin johto on esiintynyt näkyvästi ay-liikkeen palkkatavoitteita vastaan.
EAY muistuttaa, että EU-alueen
tuntipalkat ovat nousseet keskimäärin 2,6 prosentin vuosivauhdilla. Se ei voi olla syynä hintojen
nousun kiihtymiseen varsinkaan
aikana, jolloin palkkojen osuus
kaikista tuloista on laskenut ja
yhä laskemassa. Kunnon palkankorotukset ovat tarpeen taloudellisen kasvun ja työllisyyden suotuisan kehityksen turvaamiseksi,
EAY korostaa.

Debatti
SAK:N EKONOMISTI

Espanjan
kasvumalli
Espanjan on kehitettävä taloudellisen kasvun malliaan, ammatillinen keskusjärjestö UGT esittää.
Painopistettä on siirrettävä nykyaikaista teknologiaa ja innovaatioita hyödyntävään toimintaan.
Rakennussektorin investointeja on suunnattava ennen muuta
vuokra-asuntojen tuotantoon sekä perusrakenteiden parantamiseen, järjestö ehdottaa.
Espanjan talous on kasvanut
nopeasti yli vuosikymmenen ajan.
Vetureina ovat toimineet kotimaisen kulutuskysynnän kasvu sekä
vilkas rakennustoiminta. Viime
kuukausina molempien näkymät
ovat heikentyneet selvästi. UGT
varoittaa, että työttömyys saattaa
kääntyä nousuun. Marraskuussa
2007 Espanjan työttömyysaste oli
8,2 prosenttia, mikä oli Slovakian
(11,0) ja Puolan (8,5) jälkeen EU:n
kolmanneksi korkein.

Britit ilmaisissa
ylitöissä
Lähes viisi miljoonaa brittiä teki
viime vuonna korvauksetta ylitöitä. Heitä oli yli 100 000 enemmän
kuin vuonna 2006. Se ilmenee Britannian tilastoviranomaisten tuoreesta raportista.
Korvauksetta ylitöitä tehneiltä
jäi saamatta palkkaa keskimäärin
555 euroa kuukaudessa, ammatillinen keskusjärjestö TUC laskee.
Korvauksettomia ylitöitä tehneille niitä kertyi keskimäärin runsaat seitsemän tuntia viikossa.
TUC:n pääsihteeri Brendan Barber on
sitä mieltä, että nuo tunnit
olisi ollut parempi viettää
perheen ja ystävien parissa
kuin palvelemalla työnantajaa ilman ylimääräistä työaikaa
vastaavaa korvausta. QJUHANI ARTTO

OLLI KOSKI
KYSYY KESKUSTAN EDUSKUNTARYHMÄN
PUHEENJOHTAJALTA TIMO KALLILTA
PALVELUMAKSUJEN PORRASTAMISESTA.

Terve Timo!
Olet yli puoluerajojen arvostettu kansanedustaja ja mielipidejohtaja. Olenkin tottunut
kuulemaan sinun taholtasi vain perusteltuja
ja järkeviä puheenvuoroja. Sen vuoksi oli yllätys lukea Verkkolehti Apilasta 4.1. että esität palvelumaksujen porrastamista tulojen ja
varallisuuden mukaan.
Ensimmäiseksi kysyn, eikö yhdenkertainen progressio enää riitä? Suomessahan
on aika kireä ansiotuloverotuksen progressio ja nyt esität, että sen päälle tulisi palvelumaksujen progressio. Minusta tässä mennään palkanansaitsijoiden kurittamisessa liian pitkälle.
Toisaalta nykyhallitus on ohjelmassaan ilmoittanut vähentävänsä nk. kannustinloukkuja. Minusta on selvää, että progression lisääminen maksupuolelle loisi uusia kannustinloukkuja. Nythän päivähoitomaksut on
porrastettu tulojen mukaan ja se onkin johtanut loukkuihin eräissä tapauksissa.
Epävarmaa on sekin, että tulo- ja varallisuustietoja voisi nykymaailmassa luotettavasti käyttää maksujen perusteena. Kun varallisuusverosta ja -tiedoista on luovuttu ja
osinkoverotuksen veropohjat porattu reikiä
täyteen, on riski, että lopulta vain tavalliset
palkansaajat maksavat korotettuja maksuja.
Mitäs sanot, eikö luotettaisi tulonsiirtoihin ja verotukseen tulojen tasaajana ja pidettäisiin maksupolitiikka yksinkertaisena? Tällöin säästyttäisiin uudelta byrokratialtakin.
KUNNIOITTAVIN TERVEISIN OLLI

Timo Kalli vastaa:
”Väestön ikääntyessä on varmistettava julkisten terveyspalvelujen saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Palveluja rahoitetaan verovaroin ja asiakkailta kerättävillä palvelumaksuilla. Koska palvelujen tarve ja hinta kasvavat, väistämättä on myös pohdittava palvelumaksujen käyttöä ja korotuksia julkisten palvelujen turvaamiseksi.
On oikeudenmukaista, että taakan kantamiseen osallistuvat palvelumaksuja porrastamalla entistä enemmän hyvätuloiset ja varakkaat kansalaiset. Tulottomille ja vähävaraisille yhteiskunnan turvaverkon on oltava vahva ja aukoton.” Q
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Simon

pakina

10

kysymystä

Tupojen äiti on Liinamaa I,
joka solmittiin vuonna
a. 1968
b. 1969
c. 1973

1

Pyörällä
päästään
Tämä tapahtui kohta viimeisimpien
sotien jälkeen, aikana jolloin oli puutetta kaikesta muusta kuin pulasta.
Kansaa koetettiin virkistää kaikenmoisella pikku puuhalla, ja tässähän
onnistuttiin oikein hyvin.
Nurmeksen silloisessa kauppalasssa, nykyisin toki kaupungissa, päätettiin virkistää tunnelmaa järjestämällä polkupyöräkilpailut. Se oli harvinaista herkkua itärajalla, ja siksi innostus oli suuri. Polkupyöräurheilua
ei syrjäisemmillä seuduilla ollut tuohon aikaan todellakaan lainkaan liikaa.
Aika ja paikka ilmoitettiin, ja kutsu kuultiin. Kisailemaan saatiin ihan
oikea polkupyöräurheilija Helsingin
seuduilta, Tour de Francessakin ajanut. Hänellä oli kunnon kulkupeli,
vaihtreita toiselle kymmenhelle, oli
kypärä, oli asianmukaiset nahkahousut, oli nahkahanskat ja jalkineet oli
remmitetty tiukasti polkusimiin.
Kaikille oli tietysti selvää, miten
tässä käy. Ja niinhän siinä kävikin
jonkin aikaa. Kaikenkaltaisilla Pyrkivillä ja sun sellaisilla sotkevat paikalliset kyvyt jäivät ensimmäisellä suoralla näkemättömiin. Mikäpä oli sankarin lasketellessa.
Tuli oikein hyvä olo. Mikäpä tässä puotellessa. Paljon on töitä tehty,
mutta kylläpä kannattikin.
Asiahan on tällä selvä. Karjalanpiirakat pitää sietää, mutta shekkikin
on luvassa saunan jälkeen.
Sitten jossakin maalaiskunnan sorateillä alkoi takaa kuulua rahinaa.

Mestari katsoo, ja eiköhän vaan pitkän suoran päässä häämöttele raisusti pyöräänsä sotkeva miekkonen.
Mestari paransi vauhtiaan. Vaihteita lyötiin isommalle, ja hyvin harjoitetut pohkeet polkivat ankarasti.
Vaan sieltä vemmelsi tämä tuntematon, ja vauhti oli hirveä. Mestari
vilkuili taakseen, ja eiköhän vaan välimatka lyhennyt. Uskomatonta! Tässä sentään ollaan Suomen mestareita ja vaikka mitä. Ei kun pökköä pesään! Polje poika! Kuka olikaan samppiooni!
Maitohapoille meni, mutta kunniasta oli kysymys, niin että oli pakko yrittää.
Tuleepa seuraava suora, ja siltä
näyttää, että takaa kirivä saavuttaa
kaiken aikaa. Naisten pyörä sillä on,
Helkamalta näyttää, eturengas vemputtaa pahasti ja ketjujen ruosteen
narinan kuulee kauas.
Mestari kiristää kohtapa maitohapoille. Silmissä hämärtää, hiki puskee
paitaan. Valamentajan ohjeet muistuvat mieleen: rennosti, rennosti!
Välimatka kumminkin lyhenee.
Ei auta mikään, sieltä puskee rinnalle miekkonen. Tukka on hoitamatta, parta on ajamatta, rytöä koko leukaperä, pikkitakki reuhottaa auki ja
rinnuksissa on maailman ryvettämää
pihkaa. Jätkä mikä jätkä.
Siinäpä ohi ajellessaan kumminkin
huikkaa, jotta:
”Mitäpä luulet, ehitäänkö vielä viinakauppaan?” QSIMO HÄMÄLÄINEN

Suomen ulkomainen velka
bruttokansantuotteesta on noin
a. kolmannes
b. viidennes
c. puolet

2

Osa-aikatyöntekijöitä on
EU-maista eniten
a. Suomessa
b. Espanjassa
c. Hollannissa

3

UNI on lyhennelmä järjestön
nimestä, joka liittyy
a. kansainväliseen patjaliittoon
b. kansainväliseen unilääketeollisuuteen
c. kansainväliseen palvelualojen
yhteisjärjestöön

4

Kiljavan opiston uusi rehtori on
nimeltään
a. Mauri Lundén
b. Irma Soilanne
c. Ari-Pekka Lundén

5

Pekkas-vapaista sovittiin
vuonna
a. 1982
b. 1984
c. 1985

6

SAK perustettiin sata vuotta
sitten
a. Forssassa
b. Tampereella
c. Helsingissä

7

SAK:laisilla työpaikoilla toimii
luottamushenkilöinä noin
a. tuhat
b. 10 000
c. 100 000

8

9

TATSI on
a. Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys
b. Nuorten aktivointiyhdistys
c. Tasa-arvoa työelämään -yhdistys

10

EK:n työmarkkinajohtaja on
a. Leif Fagernäs
b. Seppo Riski
c. Eeva-Liisa Inkeroinen
Vastaukset sivulla 50
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tammi-

helmikuussa

100-vuotisonnittelut
kulttuurirahastolle
M A R J U T VA I N I O

SAKKI valitsi Next Step -messuillaan vuoden
ammattiin opiskelevaksi valittu Sami Pakkanen, joka opiskelee kuljetus- ja logistiikka-alan perustutkintoa Helsingin tekniikan
alan oppilaitoksen HELTECHin Haagan koulutusyksikössä.
Pakkanen on opintomenestyksen ohella ehtinyt myös edustaa oppilaitostaan erilaisissa tapahtumissa ja kilpailuissa. Vuosina 2006 ja 2007 Pakkanen sijoittui Kuljetus-

tekniikan SM-kisoissa sijoille 19 ja viisi. Ammattitaidon Suomen Mestaruuden Taitaja –
kisoissa 2007 hän sijoittui seitsemänneksi ja
Kuljetustekniikan SM-kisoissa 2008 puolestaan ensimmäiseksi. Lisäksi Pakkanen on ehtinyt vuonna 2006 saada osakseen Ammatikka – Ammatillisten oppilaitosten välisten matematiikkakilpailujen voiton sekä HELTECH
Haagan koulutusyksikön Vuoden opiskelijan
tittelin. Q

PAM liikkeellä

Ilmoittaudu ay-kisoihin

PAM on jälleen liikkeellä viikolla viisi. Tällä
viikolla PAMilaiset jalkautuvat työpaikoille.
Alkuviikolla he ovat kiertäneet pääkaupunkiseudulla ja loppuviikolla muualla Suomessa.
Työpaikoilla PAMilaiset jakavat tietoa syksyllä syntyneistä uusista sopimuksista, niiden laadullisista muutoksista ja palkankorotuksista. Samalla kysellään työpaikan arjesta
ja kerrotaan järjestäytymisen tärkeydestä sekä jaetaan hyödyllistä materiaalia jäsenille ja
järjestäytymättömille. Q

Tämän vuoden ay-kilpailut ovat käynnistymässä. Ensimmäisinä ovat vuorossa sulkapallo 8.–9.3. Porissa, Pilkiten Kuntoa 15.3. Lappeenrannassa, lentopallo 26.–27.4. Äänekoskella ja pöytätennis 3.–4.5. Seinäjoella. Q
www.tul.fi/main.site?action=app/calendar/
group&id=10

SUOMISIRKUS

MARKKASET

Monet yhteisöt ja yksityiset osoittivat SAK:n
100-vuotisonnittelunsa SAK:n kulttuurirahastolle.
Onnitteluista rahasto karttui 19 917 euroa. SAK:n
puheenjohtaja Lauri Ihalainen ja kulttuurirahaston
asiamies Hannu Rosengren luovuttivat lahjoituksen
Kansansivistysrahastolle, jonka alaisuuteen
kulttuurirahasto siirrettiin muutama vuosi sitten.
Säätiön asiamies Heikki Kajanto (keskellä)
vastaanotti lahjoituksen.

Sami Pakkasesta vuoden opiskelija
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Pätkä

Euron

eväs

blogi

Pätkätyöläisen päiväkirja
28.12.2007

Perunagnocchit
Gnoccheja voi tehdä perunasta, durumvehnästä tai ricottajuustosta.
Gnocchit syödään perinteisesti tomaattikastikkeen tai muun pastakastikkeen kanssa. Sen vuoksi ravintolasta gnocchit löytyvätkin usein pastaruokien seasta vaikka olisivatkin perunasta tehtyjä. Tämä versio on valmistettu perunasta, rosamundalajikkeesta, mutta muutkin jauhoiset perunalaadut käyvät. Tarjolle asetettaessa sekaan voi silputa yrttejä ja esimerkiksi paprikaa. Lautaselle sopii kastikkeen lisäksi kaveriksi vaikkapa jauhelihapihvi.
Neljälle:
1 kg rosamundaperunaa
3 kananmunankeltuaista
100g jauhoja
suolaa ja pippuria
Laita pestyt perunat uuniin 200 asteeseen. Ota perunat pois, kun ne ovat
pehmenneet kokonaan. Tähän menee
noin tunti. Kaavi perunamassa pois
kuorista ja muhenna vielä lusikalla tai survimella massa tasaiseksi. Lisää keltuaiset ja jauhot, sekoita, mausta ja anna massan jäähtyä. Kun massa
on jäähtynyt tarpeeksi, pyörittele siitä
pötköjä ja leikkaa pötköistä noin kahden sentin pituisia paloja. Kuumenna
kattilassa suolattua vettä ja keitä paloja siellä varovasti noin kolmen minuutin ajan. Kun pötköt ovat kypsiä, laita
ne erittäin kylmään veteen, jotta kypsyminen pysähtyy. Kuumenna tarjottaessa uudestaan esim. paistinpannulla tai tarjoiltavassa kastikkeessa. Q

10 kysymystä vastaukset:
1. a, 2. a, 3. c, 4. c, 5. c,
6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b

50 Palkkatyöläinen 1 | 2008

pirrr, pirrr… muista maksaa laskut! Ja
niitä taas on kertynyt ihan tarpeeksi.
Yrittäjien kuoro on jälleen avannut
äänensä ja jatkaa valituksia yt-laista.
Yrittäjät eivät muka uskalla palkata
lisää väkeä, sillä jos työntekijämäärä
ylittää 20, pitää ruveta noudattamaan
yt-lakia. Yrittäjät arvioivat tv-uutisissa
lisäävänsä vuokratyövoimaa.
Mitä kaikkea kamalaa yt-laki tuo
pienyrittäjälle? Pitää antaa työntekijöille tietoa ja vahvistaa osaamista, pitää selvittää alihankinnan periaatteet
ja antaa selvitys vuokratyön käytöstä.
Onhan se niin kamalaa, ettei voi
palkata kunnon työsuhteisiin.

31.12.2007
plimp plamp, plimp plamp pli…. Ja
tuon ennustaa yllätysvuoroa…
Niin moni on sairastunut uudenvuoden aattona – ymmärrän. Itsenikin
mieli tekisi, sillä olin ajatellut käydä
alennusmyynneissä ja laittaa kunnon
illallisen ystäville. Nyt sitten tehdään
hätäapuruokaa uuden vuoden aattoillaksi. Eniten ottaa päähän, että aikataulut menevät aina uusiksi.

1.1.2008
Pirr, pirr, pirrrr… muistutus, katso
telkkarista presidentin puhe.
Tarja Halonen oli huolissaan, että
kansalaisten väliset hyvinvoinnin erot
eivät ole hävinneet, vaan jatkaneet
kasvuaan, vaikka kansantulo on kasvanut. Hänen mukaansa myös peruspalveluista on pidettävä huolta.
Hyvä Tarja! Hyviä sanoja. Pätkätyöläinen voi täysin allekirjoittaa rouva
Presidentin sanat.

11.1.2008
Daa daa, dada dada – musiikkia korville, ystävä soittaa.
Mutta nyt hänellä oli valitus päällä
ja ihan aiheesta.
Miksi ihmeessä isotkaan vuokrafirmat eivät opi maksamaan palkkoja oikein. Niiden hienot tietokoneohjelmat
tekevät pyöristysvirheitä, niin ne selittävät. Muuten tietokone-experttini sanoo, että tietokoneet vain tekevät mitä käsketään…
Hänellä on töitä riittänyt ja palkka

juoksee, mutta joka palkassa on pyöristysvirheitä parin euron verran. Häntä kyllästyttää ainainen korjailu ja moni työkaveri ei enää edes viitsi parin
euron takia ryhtyä hommaan – mikä
onkin yritykselle melkoinen etu.
Vuodessa nämä pyristykset ystäväni laskelmien mukaan merkitsevät hänelle jo kymmenien eurojen menetyksiä. Eikä hän ole ainut, jonka palkkoja pyöristellään. Ajattele jos firmalla
on 1 500 työntekijää, niin parin euron
pyöristykset tuovat vuokrafirman kassaan 3 000 euroa kuukaudessa ja vuodessa 36 000 euroa. Ja meidän rahoja!

17.1.2008
Iltapäivälehdet huutavat suureen ääneen että Suomen pääministeri on tavannut terminaattorin! Siis Kalifornian kuvernöörin Arnold Schwarzeneggerin, jonka kuvernementissä edelleen teloitetaan ihmisiä, vaikka hänellä olisi mahdollisuus armahtaa heitä.
Onneksi tuon viimeisen muistutuksen toi esille Iltalehden toimittaja Nina Gerkman lehtensä näkökulmassa.
Hyvä niin – siinä Vanhasen tapaamisen glamour jo haihtuikin.
Ja mitä yhteistä on paperityöläisellä ja pätkätyöläisellä? Molempien elämä on epävarmaa.
Myötätuntoni on 985 Kemijärven,
Summan ja Anjalan työntekijän puolella, mutta minun myötätunnollani
asiassa ei pitkälle pötkitä. Jos terminaattorilla on valtaa armahtaa teloitettavia niin Vanhasella on valtaa armahtaa storaensolaisia…

24.1.2008
Radio pauhaa Nokian erinomaista tulosta, joka ylitti odotukset. Siinäkö perusteluja Saksan Bochumin tehtaan
2 300 työntekijälle ja noin 1 800 alihankkijoiden ym työntekijöille, joiden
työt menevät Nokian tehtaan myötä.
Nokia teki viime vuonna liikevoittoa 8 miljardia euroa. Luvussa on siis
kahdeksikko ja sen perässä yhdeksän
nollaa.
Pätkätyöläinen kirjoittelee vielä
kuukauden pitkin bittiavaruutta, sillä
blogipohja valmistuu kuulemma vasta helmikuun lopulla. Toistaiseksi Pätkätyöläiselle saa kirjoittaa tositarinoita pätkäelämästä osoitteella palkkatyolainen@sak.fi. Q
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Nimi

Lähetä ristikon ratkaisu osoitteella: Palkkatyöläinen / Ristikko, PL 157, 00531 Helsinki.
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Ristikko

Ristikon ratkaisu 10/ 2007
Ristikon voi ratkaista myös verkossa osoitteessa www.palkkatyolainen.fi.
Lähetä ratkaisusi 11.2. mennessä.
Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme 20 euron rahapalkintoa.

Ristikon 10 / 2007 voittajat: Esko Melartin Simpele, Suvi-Maria Seppälä
Tampere ja Juhani Uppala Vantaa.
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VIIMEINEN SANA

Hihasta nykien
Matti Kropsu haluaa byrokratian pois ay-toiminnasta
HELENA RONKAINEN, KUVA ROBERT SEGER

– Paikallisen toiminnan pitää olla maanläheisempää. Jäseniä on kuunneltava aidosti ja puhuttava asioista selkokielisesti ilman ay-jargonia. Sen lisäksi, että jäsenille kerrotaan tehdyistä päätöksistä, on kerrottava, mihin päätökset perustuvat, sanoo Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin työntekijöiden yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kropsu.
Paimiolaisen 30-vuotiaan kehitysvammaisten asuntolan ohjaajan sijaisen mielestä paikallinen ay-toiminta pyörii perinteisesti hallituksen ympärillä. Se tekee toiminnasta byrokraattista ja sisäänpäinlämpiävää.
Erityishuoltopiirin työntekijöiden yhdistyksen toiminnasta on pyritty tekemään
maanläheisempää hallituksen alaisuudessa
toimivan iskuryhmän, avainryhmän, myötä. Ryhmä on jäsenille avoin ja sillä on hallituksen valitsema vetäjä. Ryhmä tekee jäsenhankintaa ja esittelee yhdistystä erilaisissa
tapahtumissa.
– Yhdistyksen pitää toimia ja suunnitella
joustavasti ja vähemmällä byrokratialla. Toki
kaikelle tarvitaan hallituksen mandaatti.
Matti Kropsu innostui yhdistyksen toiminnasta pari vuotta sitten, kun silloinen puheenjohtaja houkutteli hänet mukaan. Pian
hänet valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Viime vuodesta alkaen hän on ollut yhdistyksensä puheenjohtaja.
Kropsun mielestä tulevaisuuden kannalta
keskeisintä on saada uusia aktiiveja eläköityvien tilalle. Ongelmaksi siinä saattaa muodostua, etteivät nuoret ole kovinkaan kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, saati sitten
ay-liikkeestä.
– Syynä järjestäytymättömyyteen on usein
tietämättömyys, mutta nuoret myös kysyvät,
mitä annettavaa liitolla ja yhdistyksellä on
heille jäsenmaksua vastaan. Nuorille on kerrottava, miksi heidän kannattaa kuulua liittoon. Samalla tavalla henkilökohtaisesti hihasta nykien heidät on houkuteltava yhdistyksen epäviralliseen toimintaan mukaan.
Erityishuoltopiirin työntekijöiden yhdistyksen nuorisojaosto herätettiin viime vuonna henkiin. Kropsu tunnustaa sen olevan
käytännössä huvitoimikunta, mutta sellaiseen epäviralliseen toimintaan nuoret saadaan mukaan.
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Matti Kropsun
mielestä
nuoret
saadaan
mukaan
epävirallisen
toiminnan
kautta.

– Sieltä heitä voidaan hiljaa hivuttaa syvemmälle varsinaisen toiminnan syövereihin. Jos nuori tulisi kylmiltään vaikka yhdistyksen kokoukseen, hän säikähtäisi sitä byrokratiaa eikä tulisi takaisin.
Yhdistyksessä nuorten hiljaa hivuttaminen
nuorisojaoston kautta on onnistunut. Hal-

lituksen jäsenistä puolet on alle 35-vuotiaita.
– Vanhempien kokemusta ja tietoa on siirrettävä nuoremmille. Meillä siihen pyritään
yhteisillä koulutuksilla ja käsittelemällä asioita yhdessä. Nuorille pitää antaa vastuuta,
muttei liikaa. Liika vastuu tukahduttaa nuorten innon. Q

