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Y
hdessä toiminen ei ole kuulunut tällä vaalikaudella hallitus-
ohjelmaan, sillä palkkoja leikkaavat pakkolait eivät ole mis-
tään suunnasta katsottuna yhteistoimintaa. Kyseessä on 
porvarihallituksen ideologinen hyökkäys koko ay-liikettä ja 
työväestöä kohtaan. Sopimusyhteiskunnan sijaan meille on 
syntymässä tilanne, missä työ- ja palkkaehdoista neuvotel-

laan hallituksen, eikä työmarkkinajärjestöjen kesken. Ymmärtäisin tämän, 
jos hallitus olisi kansallistamassa yrityksiä, mutta tästä ei liene kyse. Maan 
hallitus ja työnantajien etujärjestöt ovat perustelleet sipilöintiloikan tarvetta 
taloustilanteen ongelmilla. Kysymys onkin lähinnä siitä, mikä onkaan ongel-
ma? Kotimaan kulutuskysyntä on ollut toistaiseksi positiivista, mutta nyt hal-
litus on leikkaamassa palkanleikkausten muodossa juuri kotimaan kulutus-
kysyntää. Palkanleikkauksilla tai työehtojen polkemisella ei synny yhtäkään 
työpaikkaa. Suomella ei ole ongelmaa, joka johtuisi työntekijöiden työ- ja 
palkkaehdoista. Viennin takkuisuus johtuu suomalaisten tuotteiden heikosta 
kysynnästä ulkomailla. Suomen viennin repertuaari on hyvin kapea ja keskit-
tynyt investointituotteisiin.

Vahvistetaan perinteisten teollisuudenalojen roolia
Työehtojen polkemisen sijaan meidän tulisikin laajentaa viennin tuotevalikoi-
maa ja vahvistaa julkisten hankintojen asemaa innovatiivisten ja kestävien tuot-
teiden ja palvelujen markkinoille tuojana. Tämä näkökulma ei ole kuitenkaan 
kelvannut Elinkeinoelämän keskusliitolle sen paremmin kuin porvarihallituksel-
lekaan. Omistajille näyttää riittävän se, että osakesalkku paisuu työläisen kus-
tannuksella. Tämä kehityssuunta on hyvin lyhytnäköistä teollisuuspolitiikkaa, 
joka investointien puuttumisen mukana rapauttaa koko teollisuuden alaa. Suo-
mi tarvitsee perinteistä valmistusteollisuutta ja massatuotannon sijaan meidän 
tulisi keskittyä erityisesti korkean lisäarvon työhön. Tämän työn tekemiseen 
tarvitaan panostuksia tuotekehitykseen, työntekijöiden koulutukseen ja työhy-
vinvointiin. Koulutuksen ja koko alan kiinnostavuuteen vaikuttaa vientiteollisuu-
den palkkataso ja mielestäni vientiteollisuuden tulisikin olla maan palkkajohtaja. 

Muutos ja voima syntyy tekijöistä
Maaliskuussa alkavissa Metallityöväen Liiton liittokokousvaaleissa meistä 
jokainen voi vaikuttaa liiton suuntaviivoihin, toimintatapoihin ja omiin työ- 
ja palkkaehtoihin. Kehotan kaikkia jäseniä käyttämään äänioikeuttaan ja 
pidän erittäin tärkeänä, että ammattiosastollamme on vahva edustus liit-
tokokouksessa. Vain äänestämällä voimme tehdä muutoksen, joka johtaa 
ostovoimaa kasvattaviin työmarkkinaratkaisuihin. 

Mukavaa alkanutta vuotta paikallisesti, 
kansallisesti ja globaalisti.

Yhteistoimintaa 
vai sipilöintiloikkaa

4041 0536
Painotuote
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Ennakkoäänestys
• Sähköinen äänestys 18.-28.3.2016
• Postiäänestys 18.3.-1.4.2016 
• Varsinainen vaali 10.-12.4.2016 

Liittokokousvaaleissa valitaan edustajat 22. liitto-
kokoukseen. Vaalit käydään vaalipiireittäin. 422 ko-
kousedustajaa valitaan 20 vaalipiiristä.

Äänioikeus
Äänioikeutettuja ovat:
• jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 18.12.2015 

Metallityöväen Liiton ammattiosaston jäseneksi
• jäsenet, joille on myönnetty vapaajäsenyys
• jäsenet, joille on myönnetty jäsenmaksuvapautus 

ja ovat maksaneet sitä ennen jäsenmaksunsa vä-
hintään 3 kuukaudelta.

Ennakkoäänestys 18.3.-1.4.2016
Metallin vaaleissa voi äänestää ennakkoon sähköi-
sesti tai postitse. Jokaiselle äänioikeutetulle jäse-
nelle lähetetään jäsenrekisterin tietojen perusteel-
la ennakkoäänestysmateriaali: saatekirje, jossa on 
sähköisen äänestyksen ohje, äänestyslippu, sekä 
äänestyslipun palautuskuori. Palautuskuoren posti-
maksu on maksettu.

Todiste äänioikeudesta ja vaaliaineisto lähetään ää-
nioikeutetuille 15.3.2016. Jos äänioikeutettu jäsen ei 
ole saanut ennakkoäänestysmateriaalia, voi hänen 
ammattiosastonsa hakea 9.2.-23.3.2016 hänelle ää-
nioikeutta varsinaiseen vaaliin.

Sähköinen ennakkoäänestys alkaa perjantaina 
18.3.2016 klo 9.00 ja päättyy 28.3.2016 klo 23.00.

Ennakkoäänestys postitse alkaa perjantaina 
18.3.2016 ja päättyy 1.4.2016. Tiistai 29.3.2016 on 

Liittokokousvaalit

viimeinen päivä postittaa ennakkoääni, jotta se 
on varmasti ajoissa perillä perjantaina 1.4.2016 klo 
12.00, jolloin ennakkoäänestys päättyy.

Mikäli jäsen ei äänestä ennakkoon, hän saa varsi-
naista vaalia varten uuden todisteen äänioikeudes-
taan.

Varsinainen vaali 10.-12.4.2016
Varsinaisessa vaalissa voivat äänestää ne äänioike-
utetut jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet ennak-
koon. Heille lähetetään tiistaina 5.4.2016 todiste 
äänioikeudesta varsinaisessa vaalissa. Tämä todiste 
on otettava mukaan, kun äänestää. Vain sen esittä-
mällä voi äänestää.

Varsinaisessa vaalissa äänioikeuteuttu voi äänestää 
missä tahansa oman vaalipiirinsä äänestystilaisuu-
dessa. Oma vaalipiiri määräytyy sen mukaan, mihin 
vaalipiiriin oma ammattiosasto kuuluu. Vaalipiiri 
kerrotaan varsinaista vaalia varten lähetettävässä 
kirjeessä eli todisteessa äänioikeudesta. Vaalivir-
kailijat tarkistavat, että henkilö äänestää oikeassa 
vaalipiirissä.

Ammattiosastot järjestävät vaalitilaisuuksia omissa 
toimitiloissaan, työpaikoilla tai muissa tiloissa, joi-
hin jäsenten on helppo tulla. Monet ammattiosastot 
järjestävät myös ns. kiertäviä vaalitilaisuuksia, joissa 
vaalitoimikunta kiertää vaaliuurnan kanssa usealla 
työpaikalla.

Varsinainen vaali alkaa sunnuntaina 10.4.2016. 
Yleiset äänestystilaisuudet sunnuntaina ovat vähin-
tään kello 15.00-17.00. Vaalit jatkuvat maanantaina 
11.4. ja tiistaina 12.4.2016. Vaalit päättyvät tiistaina 
12.4. kello 16.00.

Eeva-Liisa 
Holappa
Eläkeläinen
Naisjaoston sihteeri 
Häme-Pirkanmaan 
veteraanijaoston jäsen 

Harri
Kankaanpää
Koneenkäyttäjä
Pääluottamusmies
Rautasoini Oy

Arto 
Koivisto
Laiteviimeistelijä

Emmi 
Liinalaakso
Hitsaaja
Pääluottamusmies
Polarmatic Oy

Jarkko
Koskela
Koneistaja
Pääluottamusmies
Ferlamec oy

Hannu 
Häkkinen
Eläkeläinen

65

62

71

63

64 66

ehdokkaatvaali-info

Timo
Anttila
Hitsaaja
Pääluottamusmies
Valmet Technologies Oy

60

Pekka 
Haapoja
Vaihetyöntekijä, valaja
Pääluottamusmies
Keskipakovalu Oy

61

Tommi
Koskinen
Tasapainottaja
Pääluottamusmies 
Koja Oy, Tampere

67

Marko
Laakso
Asentaja, loppuvarustelija
Pääluottamusmies 
Euro Tank oy
Sitoutumaton

68

Rauno
Lehtinen
Jälkikäsittelijä
Pääluottamusmies
Ammattiosasto 7:n varapj.
Metallin liittohallituksen I 
varajäsen

69

Toni
Lehto
Lähettämötyöntekijä
Pääluottamusmies
Ge/Alstom Grid Oy

70
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Terjo
Linnanen
Lämpökäsittelijä, karkaisija
Luottamusmies
ATA Gears Oyj

Jussi
Vuorenniemi
Putkiasentaja
Luottamusmies
Caverion Suomi Oy

Manu
Tuura
Koneenasentaja

Jussi
Saarivuori
Koneistaja
Luottamusmies
Metso Minerals

Mika
Viirre
Asentaja
Varapääluottamusmies
Metso Minerals

Kari
Mäkipää
Viimeistelijä
Pääluottamusmies
Katsa Oy

Lauri
Malmi
Ajoneuvosähköasentaja

Marko 
Svärd
Pääluottamusmies
Metso Minerals
Ammattiosasto 7 sihteeri

Pertti
Turtiainen
Eläkeläinen 
Veteraani kansanedustaja
Ent. pääluottamusmies

Virva-Mari
Rask
Koneenasentaja

Margit
Rintamaa
Eläkeläinen
Ent. Metallityöväenliiton 
jäsenneuvoja

Mikko
Seppälä
Sorvaaja
Pääluottamusmies
Prospero Oy

Teemu
Valli
Koneistaja

90

8675

79 89

84 85

82

88

72

80

73

78

ehdokkaatehdokkaat

sinulla on ääni. 
anna sen kuulua!

Antti 
Mäkelä
Hydrauliikka-asentaja

Juho 
Puusniekka
Sähköasentaja, 
työtön metallimies

Antti 
Salonen
Pääluottamusmies
Sandvik Oy
Metalliliiton hallituksen jäsen
AO:n puheenjohtaja 

Emil 
Städter
Metsäkoneasentaja
Pääluottamusmies
John Deer Forestry Oy

Daniel 
Preiß
Automaatioasentaja

Jukka
Uitto
Asentaja
Ammattiosasto seiskan 
toimikunnan jäsen
1. varavaltuutettu, Metso 
Minerals
Osaston varaluottamusmies

74

81

76

83

77

87

Äänästämällä osallistut arvontaan!
Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan:

2 kpl Särkänniemen rannekkeita

2 kpl Tammerfestin rannekkeita

2 kpl Finnkinon leff alippuja

Psst!
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P
irkanmaan Metallin 
Vaikuttajat tapasi-
vat tammikuussa 
hotelli Rosendah-
lissa liittokokous-
vaalien tiimoilta. 
Reilut 60 alueen 

Metallin Vaikuttajaa keskusteli 
ajankohtaisista työelämäpoliitti-
sista asioista ja lämmitteli ehdok-
kaita kohti liittokokousvaaleja. 
Metallin Vaikuttajaryhmän vetäjä 
Turja Lehtonen alusti ajankohtai-
sista työelämäkysymyksistä. Pai-
kallinen sopiminen puhutti väkeä 
eniten, sillä tilaisuudessa oli mu-
kana kymmeniä luottamusmiehiä, 
jotka olleet itse sopimassa paikal-
lisia sopimuksia.

Paikallinen 
sopiminen
Hallituksen ja Elinkeinoelämän kes-
kusliiton mantra on ollut jo vuosia 
paikallisen sopimisen lisääminen. 
Työntekijäpuoli on puolestaan 
vastustanut paikallista sopimista, 
mikäli se heikentää työehtosopi-
muksessa (TES) sovittuja asioita. 
Paikallisen neuvottelun tavoittei-
den sisältöjä ei juurikaan keskuste-
luissa avata, eikä keskustella siitä, 
mistä ja miten paikallisesti nyt ja 
tulevaisuudessa sovitaan.

Metalliteollisuudessa on tehty 
paikallista sopimista niin kauan 
kun liitto on ollut olemassa. Leh-
tosen mukaan paikallisesti on 
pystytty aina sopimaan työehto-
sopimusta paremmin. 

– Paikallisesti on sovittu iät ja 
ajat palkkojenmaksun joustoista, 
jos fi rman kassa on ollut tyhjä. Tätä 
on tehty aina ilman suurta julkista 
keskustelua, Lehtonen kertoo. 

Metalliliitolla ei ole tilastoa sii-
tä, kuinka monta paikallista sopi-
musta alan työpaikoilla on. Lehto-
sen arvio on, että metallialalla on 
tuhansia eritasoisia paikallisia so-
pimuksia. Suurinta osaa sopimuk-
sista ei ole tehty kirjallisesti, vaan 
monista paikallisista sopimisista 
on tullut ns. talon tapoja. Metallilii-
tosta arvioidaan, että lähes 80:lla 
prosentilla alan työpaikoista on 
paikallinen sopimus työajoista. 

Työpaikoilla ei aina edes huo-
mata paikallista sopimusta teh-
dyksi. Paikallisesti sovitaan esi-
merkiksi lomarahojen maksusta 
ja työajan joustoista. 

Nyt työnantajapuoli haluaa 
lisätä paikallista sopimista. Leh-
tosen mukaan tällä tarkoitetaan   
nyt TES:n alle sovittuja ehtoja ja 
sopimista ilman luottamusmies-
tä. Lisäksi halutaan lisää kahden-
keskistä paikallista sopimista, eli 
ns. naamakerroin-sopimista. 

Työ- ja elinkeinoministeriöte-
ki selvityksen paikallisesta sopi-
misesta.  Selvityksessä annettiin 
kaksi vaihtoehtomallia, A ja B.

Lehtosen mukaan esitetyis-
tä vaihtoehdoista A on parempi 
kuin B. Jälkimmäisessä vaihtoeh-
dossa viedään sopiminen lakiin, 
eikä paikallinen sopiminen olisi 
enää neuvottelua, vaan paikallis-

ta pakottamista. Lisäksi poistuisi 
työehtosopimuksen perälauta, eli 
voitaisiin sopia työehtosopimus-
ta heikommista ehdoista.

Lehtosen mukaan nyt sovi-
taan keskimääräistä suuremmis-
ta asioista kuin vain paikallisesta 
sopimisesta. Nyt pyritään purka-
maan neuvottelujärjestelmää. 

– Kyse ei ole paikallisen so-
pimisen vastustamisesta, koska 
koko ajan sovitaan jo paikallises-
ta. Kyse on siitä, mistä ja miten 
sovitaan, Lehtonen summaa.

Paikallinen 
sopiminen 
Metalli-
liitossa
Metallin työehtosopimuksissa on 
monessa kohtaa annettu mah-
dollisuus sopia asiasta paikalli-
sesti toisin.

Tällainen sopiminen tapahtuu 
työehtosopimuksen neuvottelu-
järjestyksen mukaisesti joko työn-
antajan ja työntekijän kesken tai 
luottamusmiehen ja työnantajan 
kesken. Luottamusmiehen kanssa 
tehty sopimus sitoo niitä työnteki-
jöitä, joita luottamusmies edustaa.

Sopimus voidaan tehdä mää-
räajaksi tai toistaiseksi voimassa 
olevaksi. Toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus voidaan irtisanoa 
kolmen kuukauden irtisanomisai-
kaa noudattaen, ellei siitä ole 
muuta sovittu.

Sopimus on tehtävä kirjalli-
sena, jos jompikumpi sitä vaatii. 
Näin tehty työehtosopimuksen 
tarkoittama paikallinen sopimus 
on voimassa olevan työehtosopi-
muksen osa. m

Liittokokousvaaleja ja paikallista sopimista
TEKSTI :  MINNA MINKKINEN

Lue paikallisen sopimisen selvitys työ- ja 
elinkeinoministeriön sivuilta: https://www.tem.fi /
fi les/43999/TEMrap_62_2015_web_15102015.indd.pdf

KOLUMNI

kolumni

V
iime vuodet 
ovat palkan-
saajat saaneet 
seurata tau-
koamatonta 
kriisitietoisuu-
den takomis-

ta suomalaisten päähän. Sitä ovat 
harrastaneet kaikki valtamediat. 
Joka tuutista tulevan toitotuksen 
yksisilmäinen johtopäätös on se, 
että syntipukki on suomalainen 
pieni- tai keskituloinen palkansaa-
ja. Mediat ovat todella säälittävän 
rähmällään suurpääoman ja sen 
kuuliaisen rengin EK:n edessä.

Suurimman teollisuusliiton 
Metallin liittokokousvaalit ovat 
aina tärkeät ja tällä kertaa erityi-
sen tärkeät. Tulehtunut työmark-
kinatilanne pakkolakiesityksineen 
vaatii vahvaa ja periksiantama-
tonta edunvalvontaa. Myös uuden 
mahdollisen teollisuuden suurlii-
ton valmistelu vaatii jäsenlähtöis-
tä näkemystä ja voimaa.

Viime vuosina on veronmak-
sajien kustannuksella pääomalle 
lahjoitettu milloin minkäkinmoi-
nen miljardihelpotus (mm. Ke-
lamaksu ja yhteisövero). Vasta-
lahjaksi on saatu katteettomia 
lupauksia työpaikoista ja niiden 
säilymisestä. Valtiovaltaa ei voi 
syyttää siitä, etteikö bisnesmie-
hille olisi annettu useampikin 
mahdollisuus näyttää edusta-
mansa uusliberalistisen talousus-
konnon toimivuus. Toisin on kui-

tenkin käynyt, työttömyys alkaa 
hipoa 90-luvun laman huippulu-
kuja. Tuo ”lääke” tappaa potilaan. 
Nyt pitää palata Keynesiläiseen 
talousoppiin, joka on todistetusti 
toimiva.

Viime vaaleissa saatiin pää-
omapiirien muhevalla vaalituel-
la ja populistisella sumutuksella 
lopulta sellainen vaalitulos, joka 
kääntää hyvinvointiyhteiskunnan 
tulonsiirrot päälaelleen; raha siir-
tyy palkansaajan, työttömän ja 
eläkeläisen kukkarosta omistaji-
en kukkaroon. 

Pika pikaa tämä kahden ”työ-
väenpuolueen” ja yhden agraari-
puolueen hallitus väsäsi niin kutsu-
tut pakkolakiesitykset. Esityksillä 
uhkaamalla pyritään saamaan ai-
kaan työmarkkinaratkaisu, joka 
takaa reaaliansioiden laskun pal-
kansaajille pitkäksi aikaa. Kyse on 
myös ideologisesta hyökkäyksestä 
ammattiyhdistysliikettä kohtaan 
isäntien yksinvallan takaamiseksi.  

Suomen kilpailukyvyn tai sen 
puutteen kanssa ”uudistuksilla” ei 
ole mitään tekemistä.  Jos ylipää-
tään mitään kilpailukykyongel-
maa onkaan, syyt ovat muualla 
kuin työntekijässä tai työn hinnas-
sa. Vuosia jatkunut yritysten kup-
paaminen ylisuurilla osingoilla on 
aiheuttanut investointilaman. Sen 
myötä tuotantokoneisto rapistuu, 
eikä uutta teknologiaa oteta riittä-
västi käyttöön. Vuosia sitten Suo-
mi oli johtavia maita tietoteknii-

kan hyödyntämisessä. Vaan eipä 
ole enää.

Metalliteollisuuden työntekijä 
on jo useamman sopimuskierrok-
sen aikana saanut ”nauttia” reaa-
liansioidensa laskusta. Jatkuvasti 
vaativammaksi muuttuva työ, jota 
tehdään yhä lyhyemmin toimitus-
ajoin, ei löydä tekijöitä, jol lei siitä 
maksettava palkka vastaa siihen 
vaadittavan ammattitaidon tasoa. 
Aasialaisella palkkatasolla ei tätä 
maata lamasta nosteta. Metallin on 
oltava teollisuuden palkkajohtaja!

On myös vietävä eteenpäin 
tavoitetta kuudennesta lomavii-
kosta, joka osaltaan auttaa työ-
urien pidentämisessä ja työssä 
jaksamisessa. Metalliliiton on kai-
kin tavoin taisteltava sen eteen, 
ettei työttömien jo nyt vaikeata 
tilannetta entisestään valtioval-
lan toimesta vaikeuteta. Tässä 
heikon työsuhdeturvan maassa 
kuka vain meistä voi olla yhtäkkiä 
kilometritehtaalla!

Metalliliittolainen! Äänestämi-
nen on tehty entistäkin helpom-
maksi. VAIKUTA! m

RAUNO LEHTINEN

JÄLKIK ÄSITTELIJÄ ,

PÄ ÄLUOTTAMUSMIES ,

AMMATTIOSASTO 7:N VARAPJ . ,

METALLIN LI ITTOHALLITUKSEN 

I VARAJÄSEN,

PIRKK ALAN KUNNANVALTUU-

TETTU, P IRKK ALAN KUNNAN-

HALLITUKSEN I I  VARAPJ .

anna
äänesi kuulua
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Metalli seiska jakoi soppaa ja 

keskusteli työelämäasioista 

ohikulkijoiden kanssa yhdessä 

Pirkanmaan Vaikuttajien 

kanssa 23.1. Samaan aikaan 

oli SAK:n Kihloista kahleisiin 

-tilaisuus Puistotornissa. 

SAK:n tilaisuus oli Tammikuun 

kihlauksen hengessä tilaisuus 

kentän väelle.

>> Lue lisää: www.ay-historia.fi

Tammikuun kihlaus on Suomen 

työnantajain keskusliiton antama 

julistus, jossa se tunnusti ammattilii-

tot ja keskusjärjestö SAK:n neu-

votteluosapuoliksi työmarkkinoita 

koskevissa kysymyksissä. Osapuolet 

sopivat, että vastedes pyritään 

löytämään yhteisymmärrys neu-

votteluteitse. Julkilausuma luettiin 

Yleisradion iltauutisissa 23. tammi-

kuuta 1940 ja julkaistiin seuraavana 

päivänä sanomalehdissä, jossa se sai 

nimen tammikuun kihlaus.

Mikä?
Tammikuun 
kihlaus

Kihloista
kahleisiin
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1.-4.9.2016RIIKA

MATKAN OHJELMA LYHYESTI

• Lähtö bussilla Tampereelta to 1.9. klo 6:30
 Helsinki 10:30 – Tallinna 12:30 Tallink Superstar
 Tallinna-Riika, bussi perillä to:na n. klo 19:00
• 3 yötä Riiassa, Hotell Hanza
• Paluu Riiasta lähtee su 4.9. klo 9:30
 Laiva Tallinna 16:30 – Helsinki 19:00 Viking XPRS
 Tampereella n. 23:00

• Omavastuu 100 €, avec (aikuinen) 220€.
• Hinta sisältää matkat, majoituksen 2 hh:ssa ja aamiaiset 

hotellilla.
• Sitovat ilmoittautumiset koulutuksiin ja kurssimatkaan 

16.3. mennessä. Ilmoita nimi, henkilötunnus, 
puhelinnumero, osoite ja toivehuonekaverista. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla toimisto@metalli7.fi  tai 
puhelimitse 03 223 0013.

• Lisätietoja: Virva-Mari Rask, puh. 044 506 1278.
• Matkalle tarvitset passin tai EU:n virallisen, kuvallisen 

henkilökortin.

KURSSIPÄIVÄT

Koulutukset järjestetään klo 
17–20 ammattiosaston toimistolla, 
Näsilinnankatu 22b, 33210 Tampere.

KE 23.3. Neuvottelutaito. 
 Kohtaamisia ja argumentointia. 

KE 20.4. Sopiminen. 
 Osapuolet, luottamus ja 
 työmarkkinalogiikka.

TI 10.5. Paikallisesti sovittu.
 Mitä ja miten? 

KE 17.8 Kansantalouden käsitteitä. 

TI 23.8. Liittokokouspäätökset ja 
 niiden vaikutus sinuun.

Metalli7 tarjoaa 
jäsenilleen AY-koulun!

valitse 4 iltakurssia & osallistu,

saat matkan riikaan satasella!

toimi nopeasti - Ilmoittaudu 16.3. mennessä!
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E
uroopan parla-
mentti aloittaa 
vuotta 2016 jäl-
leen kerran krii-
s i tun n e lm iss a . 
Vuosi 2015 oli Eu-
roopan integraa-

tion vaikein. Terrori-iskujen jär-
kyttävä sarja käynnistyi Ranskan 
Charlie Hebdosta ja on jatkunut 
tänäkin vuonna 

muun muassa Istanbulissa. Perus-
turvallisuuden tunne on järkkynyt 
ja unioni hakee uudenlaisia linja-
uksia mm. rajavalvontaan ja terro-
rismin torjuntaan.

Puheenjohtajakautensa vuo-
denvaihteessa aloittaneella Hol-
lannilla on edessään varsinai-
nen urakka 

MERJA K YLLÖNEN

Takakannen ristikon ratkaisu

metalli7.fi

kolumni

nissa on tapahtunut. Hollannin 
ykkösteemoja tulevan puolen 
vuoden ajan ovat kasvu ja työl-
lisyys, ja Euroopan komission 
strategisten investointien ohjel-
ma. Monen vuoden kurimuksen 
jälkeen EU-maille on näköpiirissä 
parempia aikoja (jotka tosin ei-
vät vieläkään näytä heijastuvan 
Suomen talouskasvuun), mutta 
saa nähdä vievätkö Brexit ja pa-
kolaiskriisi puheenjohtajamaan 
kaiken huomion?

Ukrainan tapahtumat py-
säyttivät Euroopan kaksi vuot-
ta sitten, eikä näköpiirissä ole 
vieläkään pysyviä ratkaisuja tai 
myönteistä taloudellista ja yh-
teiskunnallista kehitystä. EU:n 
Venäjä-pakotteet olivat vuoden 
2014 päätöksiä ja ne ovat edel-
leen voimassa, talouspakottei-
den osalta ainakin heinäkuun 
2016 loppuun saakka.

Muuttoliikkeen 
ongelmia ei 
ole ratkaistu
Kesällä 2015 muuttoliike EU-mai-
hin kiihtyi, ja nyt on ylitetty jo yli 
miljoonan tulijan raja. Jäsenmaat 
ovat yksi toisensa jälkeen tarken-
taneet ja tiukentaneet turvapai-

kanhakijoille tarjottavia etuja. 
Kohua herätti etenkin tanska-

laisten päätös edellyttää turva-
paikanhakijoilta eräänlaista oma-
vastuuta ja antaa viranomaisille 
oikeus takavarikoida yli 1 300 eu-
ron omaisuuden. Väkisinkin mie-
leen nousee sellaisia kaikuja histo-
riasta, jota ainakin itse vierastan.

Etuisuuksien osalta voidaan 
käydä keskustelua, mutta kun ale-
taan keräämään ihmisten koruja 
tms. omaisuutta, voi kysyä joko 
pian kaikki hädänalaiset joutuvat 
luopumaan kaikesta omaisuudes-
taan ennenkuin apua voi saada?

En olisi vuosia sitten miten-
kään osannut ennakoida, että 
vuoden 2016 alussa EU-maiden 
välisille rajoille on pystytetty ai-
toja ja jopa vapaan liikkuvuuden 
periaatteet Pohjoismaiden välillä 
on kyseenalaistettu.

Komissiolta odotetaan taas 
uusia ehdotuksia muuttoliikeky-
symysten ratkaisuun. EU-maiden 
kesken ei ole helppoa löytää yk-
simielisyyttä herkässä asiassa, ja 
tähän mennessä on nähty enem-
män isoja päätöksiä kuin niiden 
toteuttamista.

Eniten julkisuudessa on ky-
seenalaistettu niin sanottuja si-
säisiä siirtoja. Sovituista 160 000 
turvapaikanhakijan siirrosta tu-
lomaista muihin EU-maihin on to-
teutunut alle 300. Tästä pienestä 
määrästä Suomen osuus on noin 
sata ihmistä. 

Asioita aikaan
Hollanti on etukäteen ilmoittanut 
keskittyvänsä puheenjohtajakau-

EUROOPPA NATISEE 
LIITOKSISSAAN

dellaan olennaiseen käytännönlä-
heisellä tyylillä. Se aikoo viedä lop-
puun asti useita edellisen komission 
esittämiä hankkeita, joihin kuuluvat 
muun muassa Itämeren monivuo-
tinen hoitosuunnitelma, neljäs rau-
tatiepaketti ja osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi. 

Pariisin ilmastosopimuksen 
seuranta sekä EU:n oman ilmas-
to- ja energiapaketin työstämi-
nen ovat myös työlistalla.

Kevään iso teema on myös 
kiertotalous, johon suomalaisille 
läheinen biotalous ja cleantech 
hyvin mahtuvat. Monta vuotta 
viriteltyä pankkiunionia on viety 
pitkälle ja viimeisten päätösten 
jouduttamiseksi on perustettu 
työryhmä, jonka työlistalla on 
kiistanalainen talletusten suoja.

Unohtuiko jotain? Varmasti 
paljonkin jäi ulkopuolelle. Puolan 
joutuminen komission oikeusval-
tioperiaatetutkintaan. Britannian 
kanssa väännettävä sopu maalle 
räätälöitävästä EU-sopimukses-
ta. Kreikka velkaongelmineen. 
Katalonian itsenäistymisinto. 
Päästökattodirektiivi, päästökau-
pan jatko, työllisyyskysymykset 
ja terveen kilpailun edistäminen.

Kun viestikapula ja vetovastuu 
kesällä siirtyy vuorostaan Slova-
kialle, olemme jälleen kokeneet 
ison joukon asioita, jotka ovat tul-
leet käsiimme pyytämättä. 

Vanhoilla eväillä Euroopan 
unioni ei tule selviämään. Siksi 
myös kotimaamme Suomen on 
uskallettava katsoa eteenpäin ja 
tulevaisuuteen uusin ajatuksin. m
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seen normaalin 
ohjelman lisäksi kaikista 

niistä uusista käänteistä, mitä 
esimerkiksi Saksassa, Puolassa, 
Turkissa, Tanskassa ja Englan-
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E
eva-Liisa Holapan 
matka ay-aktiivik-
si alkoi, kun hän 
liittyi Kutomo- ja 
neuletyöväenliit-
toon vuonna 1964 
t yöskenne l les-

sään Suomen Trikoolla. 
Osaston luottamusnainen tuli 

Suomen Trikoolla kysymään lii-
ton jäsenyydestä ja kehotti liit-
tymään liittoon, koska pitää olla 
joukko takana. Eeva-Liisa liittyi 
heti ja muistaa vielä päivänkin, se 
oli 10.11.1964.

Eeva-Liisa aloitti metallialan 
työt Helsingin maalaiskunnassa 
vuonna 1968. Metalliliittoon Ee-

va-Liisa liittyi vuonna 1969 ja Me-
talli7:aan vuonna 1970. Tampe-
reelle Lokomolle Eeva-Liisa tuli 
töihin 1970. Rauma Repola ja Lo-
komo fuusioituivat vuonna 1970. 

– Tehdashalli oli laitettu hie-
noksi, siellä oli valkoiset pöytälii-
nat, voileipiä ja kaikki saivat yhden 
A-oluen Eeva-Liisa nauraa muis-
tellen fuusioitumisen juhlimista.

Eeva-Liisa muistelee vuoden 
1971 lakkouhkaa ja tilaisuuksia 
Simpukassa. – Siellä opin tunte-
maan ihmisiä omasta osastosta, 
kertoo Eeva-Liisa osastotoimin-
taan aktivoitumisestaan.  

Simpukan tilaisuuksissa kävi 
muitakin osaston naisia ja heidän 
kanssaan käydyt keskustelut sai-
vat naiset perustamaan osaston 
naisjaoston. 

Vaikea alku
Eeva-Liisa on Metalli7:n nais-
jaoston perustajajäseniä ja toimii 
edelleen aktiivisesti osastossa ja 
naisjaostossa.  

Naisjaoston alkutaivalta Ee-
va-Liisa kuvaa vaikeaksi. Osas-
tossa oli vain vähän naisjäseniä ja 
miesten tuki ei ollut kummoinen.

– Naisjaosto toi kokouksiin 
omat kahvit, kun osastolta ei tul-
lut tukea kahviin.

Alusta alkaen naisjaosto on 
järjestänyt koulutuksia, kursseja 
ja erilaisia tapahtumia. Naisjaos-
ton alkuaikoina järjestettiin pal-

jon tilaisuuksia muiden ammat-
tiosastojen naisjaostojen kanssa. 
Tilaisuuksissa otettiin julkisesti 
kantaa ajankohtaisiin työelämä-
kysymyksiin, mutta tästä miehiltä 
tuli palautetta, ettei se sovi nais-
jaostolle, vaan on ammattiosas-
ton ja ammattiliiton tehtävä.

Yhteydenpito ja tapahtumat 
ovat vähentyneet osastojen nais-
jaostojen välillä. Eeva-Liisa näkee 
naisjaostolla olevan edelleen tär-
keä rooli naistoimijoille. Eeva-Lii-
sa näkee naisjaoston roolin tänä-
kin päivänä tärkeänä:  – Se toimii 
hyvänä ponnahduslautana.

Eeva-Liisa muistelee ensim-
mäistä Kiljavan ay-kurssia. Sinne 
oli vaikea päästä. Työnantaja ei 
olisi halunnut antaa viikkoa va-
paata töistä, koska tuuraajaa ei 
Eeva-Liisalle meinannut löytyä. 

Ensimmäisestä kurssista al-
kaen Eeva-Liisa on käynyt aktiivi-
sesti niin Kiljavan kuin Murikankin 
kursseilla ja kiittelee niitä vuolaasti.

Iso tasa-arvoharppaus Ee-
va-Liisalla oli päästä metallialan 
palkkaluokkaan viisi vuonna 1973, 
työskenneltyään viisi vuotta alalla. 
Eeva-Liisa kuuluu niihin harvoihin 
naisiin, jotka tuohon aikaan ylsi-
vät korkeimpaan palkkaluokkaan.  
Palkkaerot naisten ja miesten välillä 
olivat tuohon aikaan vielä räikeät. 

Pätkätöitä 
Pätkätyöt eivät näyttäydy vain 

tämän ajan työelämänä, Eeva-Lii-
salla on kokemus pätkäisestä 
työhistoriasta.

Lokomolla saneerattiin rajusti 
vuonna 1988 ja Eeva-Liisa sai läh-
teä kotiin neljän kuukauden palkka 
taskussaan. Eeva-Liisa lähti Nirvan 
ammattiopistoon koulutukseen ja 
valmistui 1989, mutta metallialal-
la oli silloin erittäin heikosti töitä 
tarjolla. Konepaja Pättiniemi Koi-
vistolle Eeva-Liisa meni hetkeksi 
töihin, mutta sielläkin tulivat sa-
neeraukset nopeasti vastaan.

Vuonna 1991 oli otettava vas-
taan työvelvoitetyötä. Kunnat 
olivat velvollisia tarjoamaan työt-
tömille työtä. Tämä velvoite pois-
tettiin laman aikana.  Eeva-Liisa 
velvoitettiin töihin vanhainkotiin. 
Työvelvoitetyö oli kahdeksan tun-
tia päivässä ja kesti puoli vuotta. 

Eeva-Liisa lähti Abloyn kurs-
sille ennen kuin puoli vuotta ehti 
tulla täyteen ja sai hetkeksi oman 
alansa töitä. Töitä ei kuitenkaan 
ollut tarjolla kuin hetken ja taas 
oli työttömyys edessä. Oman 
kurjuuden lisänsä toi Esko Ahon 
hallitus joka pudotti työttömyys-
korvausta 5 mk/päivä.

Eeva-Liisa teki erilaisia työt-
tömien töitä aina eläkkeelle pää-
syyn asti. Pätkätöiden ja työttö-
myysjaksojen vuoksi Eeva-Liisan 
eläke on pieni. – Niin kuin monen 
muunkin naisen, jonka tunnen, li-
sää Eeva-Liisa. m

Pätkätöitä &
valkoisia liinoja

METALLI7:N NAISJAOSTO on 
perustettu maaliskuussa 1972. 
Naisjaoston aloitteesta ryhdyt-
tiin järjestämään eläkeläisten 
pikkujoulujuhlia. Ensimmäiset 
eläkeläisten pikkujoulut olivat 
6.12.1972. Ensimmäiset pikku-
joulut järjestettiin Simpukassa. 
Myöhemmässä vaiheessa siir-
ryttiin Tampellan juhlatalolle ja 
nyt pikkujouluja vietetään Tapi-
olan työväentalolla. Seiskanie-
men mökki ostettiin osastolle 
vuonna 1973 ja heti seuraavana 
vuonna järjestettiin pilkkiki-
sat. Naisjaosto on avustanut 
pilkkikisojen talkootöissä siitä 
lähtien. 

Naisjaosto 
80-luvun lopulla. 

Vasemmalta oikeal-
le Sirpa Jousniemi, 
Marjukka Lipponen, 

Kerttu Koskinen, Raila 
Raittinen, Tarja Koski, 

Terttu Kouvonen ja 
Eeva-Liisa Holappa .

Pilkkikisojen talkoot 
alkoivat aamulla viiden 

aikaan. Eeva-Liisa pa-
leli koko päivän, koska 

hänellä oli vain hame 
ja polvisukat.  Kuvassa 

Eeva-Liisa Holappa ja 
Kaiho Järvensivu huhti-

kuussa 1975. 

Naisjaosto 
kokouksessa 

suunnittelemassa 
toimintaa.
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naisjaoston perustaja. pätkätyöläinen. 
Eeva-Liisa Holappa on nähnyt työelämää ja 
ammattiosaston toimintaa jo vuodesta 1969. 

TEKSTI: MINNA MINKKINEN  |  KUVAT: METALLI7:N ARKISTO
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info

Puheenjohtaja: Salonen Antti, Sandvik Oy
Varapuheenjohtaja: Rauno Lehtinen, Aurajoki Oy

1. Anttila Timo, Valmet Technologies Oy vara: Turunen Juha, Valmet Technologies Oy
2. Frondelius Matti, Sandvik Oy vara: Huhtaniemi Jani, Sandvik Oy
3. Karilaakso Pentti , Avemet Oy vara: Savinainen Toni, Sandvik Oy
4. Lehtinen Rauno, Aurajoki Oy vara: Saarinen Asko, Aurajoki Oy
5. Lintula Mika, PMC Polarteknik Oy Ab vara: Haapoja Pekka, Keskipakovalu Oy
6. Lipponen Juha, Sandvik Oy vara: Koivula Jouko, Sandvik Oy
7. Saukkonen Lauri, Sandvik Oy vara: Hakala Joni, Sandvik Oy
8. Mäkipää Kari, Katsa Oy vara: Lahtinen Simo, Katsa Oy
9. Savilahti Minna, Sandvik Oy vara: Mäkinen Anu, Sandvik Oy
10. Rask Virva-Mari, Drillset Oy vara: Puusniekka Juho, Bronto Skylift Oy
11. Saarivuori Jussi, Metso Minerals Oy vara: Järvinen Aki, Metso Minerals Oy
12. Städter Emil, John Deere Forestry Oy vara: Tervanen Juhani, John Deere Forestry Oy
13. Sundberg Hannu, Koja Oy vara: Lamminperä Jari, Katsa Oy
14. Svärd Marko, Metso Minerals Oy vara: Tuura Manu, Bend Finland Oy
15. Uitto Jukka, Metso Minerals Oy vara: Viirre Mika, Metso Minerals Oy
16. Turunen Jouni, Metso Minerals Oy vara: Nykänen Kaisa, Sandvik Oy

Puheenjohtajan vara toimikunnassa: Putaansuu Jukka, Sandvik Oy

Petri Lahtinen
Toimitsija. Vastaa edun-
valvontaan liittyvistä 
asioista, kuten jäsenten ja 
työpaikkojen työsuhtei-
siin liittyviin kysymyksiin. 
Petri oli vuosia pääluot-
tamusmiehenä, joten 
hänellä on lattiatasonko-
kemus edunvalvonnasta. 
Älä jää pähkäilemään 
asiaa yksin, vaan ole Pet-
riin yhteydessä ja kysy 
neuvoa.

kolumni

N
iin kauan kun 
t yönanta ja t 
har jo it tavat 
vanhanaikais-
ta, suoraan 
määräysval-
taan ja sa-

nelupolitiikkaan nojaavaa johta-
mistapaa, on ihan turha vaatia 
työntekijöitä nykyaikaista, jous-
tavaa työskentelyä!

On aivan totta, että kun luo-
vutaan turhista jäykkyyksistä ja 
päästään terveeseen, aitoon neu-
vottelukulttuuriin, saadaan yhä 
parempia ja tuottavampia yrityk-
siä. Mutta tämä toimii vain, kun 
työyhteisö on oikeasti sisäistänyt 
olennaisen.

Ihminen on laumaeläin ja on 
luontevaa tuntea tarvetta olla 
hyödyllinen yhteisön jäsen. Ihan-
teellisessa yrityksessä koko hen-
kilöstö toimitusjohtajasta varas-
tomieheen tuntee kuuluvansa 
porukkaan ja kokee, että oma 
työpanos on tärkeä. Jokaisen 
uurastusta arvostetaan, koska 
tiedetään, että pienistä palikois-
ta syntyy se ehjä kokonaisuus. 
Kukin työntekijä ja johtoporras 
joustaa mielellään ja tarvittaessa, 
jotta yhteinen hyvä saavutetaan. 
Kun menee hyvin, kaikkia palki-
taan, ja kun huonosti, kaikki jous-

tavat. Työntekijöilläkin on oma 
ääni, jota kuunnellaan. Mitään 
isoja päätöksiä ei tehdä ilman 
keskustelua. Ja nimenomaan kes-
kustellaan yhdessä, eikä vain käy-

teemien käyttöönotto, palkkiot 
innovaatioista, bonus-järjestel-
mä tai muu kannustinpalkkaus, 
työaikapankki (tietyin ehdoin), 
hyvä kulunseuranta- ja jousta-
va työaika, sitoutuminen siihen 
että alihankintaa ja vuokratyötä 
käytetään vain äärimmäisessä 
hädässä, ja silloinkin ensin kes-
kustellen.

Tällaisia ihanne-työpaikkoja 
on jo olemassa ja ne kukoista-
vat ja pärjäävät läpi huonojenkin 
aikojen. Niitä on lähinnä IT-alal-
la, mutta on menestystarinoita 
myös teollisuudesta, kun on alet-
tu toteuttamaan tietoisesti uutta 
asennetta työpaikalla.

Tässä on pointtini. Toistan: 
niin kauan kun työnantajapuoli 
ei ole itse valmis uuteen, moder-
niin työelämään, emme voi sii-
hen vain yksipuolisesti lähteä. Me 
menemme mieluusti eteenpäin, 
mutta työnantajat haluavat men-
nä taaksepäin! On ihan turhaa 
puhua paikallisesta sopimisesta 
niin kauan kun yrityksiä johde-
taan kuin diktaattorit norsunluu-
tornista. Tulkaa alas sieltä, po-
mot, niin voidaan keskustella! m

dä kahdenkeskisiä neuvotteluita 
suljettujen ovien takana.  Luotta-
mus, inhimillisyys ja vastuu lois-
tavat ja nostavat tuottavuutta.

Työkaluja ovat esimerkiksi 
yhteiset keskustelut työntekijöi-
den ja esimiesten kanssa, työn-
tekijöiden edustus johtoryhmän 
kokouksissa kaikenkokoisissa 
yrityksissä, työtehokkuus-sys-

On ihan 
turhaa puhua 
paikallisesta 
sopimisesta 
niin kauan 
kun yrityksiä 
johdetaan kuin 
diktaattorit 
norsunluu-
tornista."

EMMI LI INALA AKSO, TAMPERE

PÄ ÄLUOTTAMUSMIES

LI ITTOVA ALIKOKOUSEHDOK AS

to the future

TOIMISTON TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT

Minna Minkkinen
Järjestösihteerinä vuoden 
2016 loppuun asti, toimis-
tonhoitaja-Kirsin ollessa 
Metalliliiton aluetoimistolla 
järjestäjänä. Hoitaa jäsen-
palveluita, sosiaalipalve-
luiden ohjausta ja työttö-
myyskorvausneuvontaa. 
Vastaa järjestöasioista, 
kuten tiedotuksesta ja ta-
pahtumien järjestämisestä. 
Koulutukselta lähihoitaja 
ja sosionomi. Työhistoria 
päihdetyön parista.

toimitsija@metalli7.fi 
Puh. 040 522 0917

Kannattaa Ilvestä.

toimisto@metalli7.fi 
Puh. 040 580 6777

Kannattaa Tapparaa.

Olemme täällä sinua varten – ole rohkeasti yhteydessä asiasta kuin asiasta!

Toimikunta 2016
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Nollatuntisopimukset on 
kiellettävä
Työmarkkinoilla yhä useammalle työn-
tekijälle tarjotaan nollatuntisopimusta, 
jossa ei ole määritelty viikoittaista vä-
himmäistyöaikaa. Nollatuntisopimuk-
set siirtävät yrittäjäriskin työntekijälle 
ja vievät työntekijältä irtisanomis-
suojan ja mahdollisuuden sairaus-
päivärahaan. Vaadimme vakituisia 
työsuhteita, joilla tulee toimeen. Siksi 
nollatuntisopimukset tulee kieltää lail-
la ja alipalkkaus kriminalisoida.

”Ilman sovittuja työtunteja työntekijä 
on tyhjän päällä. Elämään ennakoitavuut-
ta ja taloudellista turvaa – ei nollatunti-
sopimuksille!”

Virva-Mari Rask
koneenasentaja, Tampere

Metallin oltava palkkajohtaja
Metalliteollisuus on suomalaisen vien-
titeollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä 
myös metallityöntekijöiden palkoissa. 
Palkkataso vaikuttaa suoraan metal-
lityön arvostukseen ja koulutukseen 
hakeutumiseen. Vain tasokkailla työ-
ehtosopimuksilla varmistetaan työn 
arvostus ja tulevaisuus. Vaadimme 
työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee 
toimeen.

”Palkalla on tultava toimeen. 
Yhden työpaikan on riitettävä 
toimeentulon hankkimiseen.”

Karo Suoknuuti
pääluottamusmies
SSAB Europe Oy, Hämeenlinna

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

”Jokaista pitää kuunnella. 
Vapaus omaan mielipiteeseen on 
iso arvo. Metallin Vaikuttajissa se on 
mahdollista.”

Faruk Abu Taher 
metallityöntekijä 
Jalotakka Oy, Kotka

SINUN ÄÄNESI LIITOSSA

Harmaa talous kuriin
Harmaa talous ja talousrikollisuus 
eivät saa ottaa jalansijaa metalliteol-
lisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja 
rangaistuksia on kovennettava. Alue-
hallintavirastojen toimintaedellytyksiä 
on parannettava ja ay-liikkeen on 
saatava kanneoikeus. Työpaikan luot-
tamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
on saatava tiedot kaikista työpaikalla 
työskentelevistä työntekijöistä.

”Harmaa talous on rikollisuutta, jonka 
kitkeminen on veronmaksajien, rehel-
listen yrittäjien ja palkansaajien etu. 
Harmaasta taloudesta hyötyvät syövät 
sinun leipääsi.”

Ari Rajamäki
työsuojeluvaltuutettu
Meyer Turku Oy, Turku

Työstä terveenä eläkkeelle
Hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus 
vaikuttaa omaan työhön parantavat 
oleellisesti työssä jaksamista. Tur-
vallinen ja terveellinen työympäristö 
on myös tuottava. Työntekijän ikä ja 
työkyky on huomioitava yksilöllisillä 
työjärjestelyillä. Laadukas työtervey-
denhuolto on taattava jokaiselle työn-
tekijälle. Oman ilmoituksen on riitettä-
vä lyhyissä sairauspoissaoloissa.

”Työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä 
on tuettava työpaikoilla. Autetaan myös 
työyhteisössä toinen toistamme jaksa-
maan.”

Marianne Vallius
ajoneuvoasentaja
Veho Oy, Helsinki

Viikko lisää vuosilomaa
Palkan lisäksi metallityöläiselle entistä 
tärkeämpää on oma vapaa-aika. Ny-
kyisessä viiden viikon vuosilomassa 
lauantain laskeminen on muinaisjään-
ne, josta on aika luopua. Haluamme 
ansiotasoa alentamatta kuudennen 
vuosilomaviikon, joka muodostuu siitä, 
ettei lauantaita lasketa vuosiloma-
päiväksi. Riittävä loma takaa levon ja 
jaksamisen.

”Työelämässä tahti kiristyy koko ajan. 
Levon merkitys työssä jaksamiselle 
korostuu yhä enemmän. Viikko lisää 
vuosilomaa vähentää sairauspoissaoloja 
ja pidentää työuria.”

Kari Mehtälä
pääluottamusmies
SSAB Europe Oy, Oulainen
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