
METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI   HELSINKI UUSIMAA • 1 / 2015          

Tässä lehdessä:

Pääkirjoitus: 
Nyt jos koskaan on 
tärkeää äänestää.........2

Ilpo Haaja:
Solidaarinen ay-liike 
yli liittorajojen..............3

Raija-Riitta Luiro-Piippo
Ammattiliitto vai Loimaan 
kassa ...........................3

Jouni Linden:
Teollisuus, työllisyys ja 
toimeentulo.................4

Armi Lindell 
Eläkeiän noston sijaan 
työpäivän lyhennys......5

Turja Lehtonen: 
Valitse ehdokas joka  
puollustaa oikeuksiasi
.....................................5

Kari Uotila:
Velan kahdet kasvot....6

Silvia Modig:
Perustulon avulla uuteen 
työelämään..................6

Juha Kapiainen:
Apua ahdinkoon..........7

Erkki Laukkanen:
Veronkierto on rikos, 
vai onko sittenkään?
....................................8

Vaikuttajat ehdolla eduskunta- 
vaaleissa, Vasemmisto nousuun!



METALLIN VAIKUTTAJAT2 • HELSINKI UUSIMAA  EDUSKUNTAVAALIT 2015

Pääkirjoitus

Julkaisija Helsinki Uusimaa Metallin Vaikuttajat • Päätoimittaja Jouni Linden
Toimituskunta Terho Laitila, Ilpo Haaja, Ville Kari
Taitto Ville Kari • Painopaikka Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

www.metallinvaikuttajat.fi

METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI
HELSINKI UUSIMAA • 1 / 2015          

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 19.4.2015 
Ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 
8.-14.4.2015

Mikä eduskunta?

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kan-
salle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Edus-
kunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaa-
leilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, nyt 
19.4.2015.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaa-
lipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntöval-
taa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Eduskunta valitsee maalle hallituksen pääministerin, jonka tasa-
vallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut hallituksen 
ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun ehdotuk-
sen mukaisesti.

Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Lain sää-
täminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai 
kansanedustajan lakialoitteella. Lakiesitykset käsitellään ensin 
eduskunnan valiokunnissa, joihin kuuluvat kansanedustajat 
kuulevat asiantuntijoita, sekä sitten täysistunnossa, johon kaikki 
kansanedustajat osallistuvat.

Eduskunta päättää kalenterivuodeksi kerrallaan valtion talousar-
vion. Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. 
(Lähde: Oikeusministeriön verkkosivut vaalit.fi)

Oikeusministeriön vaalisivut vaalit.fi

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa:

•	 vaalipiirien	paikkamäärien	vahvistuminen:	31.10.2014
•	 äänioikeusrekisterin	tietojen	poimintapäivä	(missä	kunnassa	kukin	on		 	

	 äänioikeutettu):	pe	27.2.2015
•	 ehdokashakemusten	jättöpäivä:	ti	10.3.
•	 ehdokasasettelun	vahvistaminen:	to	19.3.
•	 ennakkoäänestys	kotimaassa:	ke-ti	8.-14.4.
•	 ennakkoäänestys	ulkomailla:	ke-la	8.-11.4.
•	 vaalipäivä:	su	19.4.
•	 tulosten	vahvistaminen:	ke	22.4.

Elämme yhteiskunnallisesti rankkoja aikoja. Työllisyys las-
kee ja hyvinvointivaltion viimeisiä pystyssä pitäviä raken-
teita puretaan. Kevään eduskuntavaalit alkavat näkyä, 

niin kaduilla kuin mediassa. Haluan muistuttaa äänestämisen 
tärkeydestä näissä vaaleissa. Huolestuttavalta näyttää maam-
me tulevaisuus, kun seuraa oikeiston nostamia vaalitavoitteita, 
suurimpien äänitorviensa EK:n ja Suomen Yrittäjien kautta. 

  Työväenliikkeen kannalta vaalit ovat äärimmäisen tärkeät. Oi-
keiston aikomus heikentää palkansaajien asemaa merkittäväs-
ti koskemalla työehtosopimusten yleissitovuuteen, työajanly-
hennysvapaisiin sekä moniin muihin työehtosopimuksessa so-
vittuihin asioihin on merkki siitä, että hyvinvointiyhteiskuntaa 
halutaan purkaa ja tuloerojen kasvua ei nähdä olevan ongelma. 
Tuloerojen kasvu heikentää palkansaajien ostovoimaa ja on 
vaara yhteyskunta rauhalle. Viime vuosien räikeät yhteenotot 
mielenosoituksissa tai vappumarsseilla ovat yksisilmäisen ja 
väliin pitämättömän politiikan seurausta. Vahvimmat selviyty-
vät, keinoja kaihtamatta, eikä kansalaisten hätään ole aikomus-
takaan puutua muuta kuin juhlapuheissa.

  Perinteisesti korkeakoulutetut ja muuten yhteiskunnallisesti 
hyvässä asemassa olevat kansalaiset äänestävät aktiivisimmin. 
Tavallinen palkansaaja tai syrjäytymisriskiryhmässä oleva jää 
kovin helposti pois vaaliuurnilta kokien äänestämisen turhana, 
koska ”mikään ei kuitenkaan muutu”. Tämä on illuusio, joka 
tulee purkaa. Kyllä me kaikki olemme nahoissamme tunteneet 
ne leikkaukset, työntekijöiden turvan heikentymisen ja 
ostovoiman laskun. Räikein esimerkki oikeiston röyhkeydestä 
oli pääluottamusmiehen Terho Laitisen irtisanominen. Siinä 
työnantajapuoli näytti karvansa, ettei heillä ole aikomustakaan 
kunnioittaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä eikä edes lakia. 
Lainkuuliaisuutta kyllä odotetaan kansalaisilta. On aika herätä 
siihen, että elämme yhteiskunnassa, jossa toiset ovat etuoikeu-
tetumpia kuin toiset. Tämä ei ole demokraattisen sivistysmaan 
tie.

  Vaalipäivä on 19.4 ja ennakkoon voi äänestää 8.-14.4. 
Äänestäminen on kansalaisoikeus, jolla voimme vaikuttaa 
siihen, että saamme päättäjiä, jotka tosissaan ovat 
kiinnostuneet meidän asioista eivätkä ole suuryritysten 
voitontavoittelun pelinappuloita. Hyvinvointiyhteiskuntamme 
ei kestä uutta porvarihallitusta. Meillä on Vasemmistoliitossa 
hyviä ehdokkaita Helsingin ja Uudenmaan alueella, joista voi 
äänestäjä valita omanlaisensa.  Ehdokkaiden joukossa on Me-
tallin Vaikuttajia, heillä on vahva osaaminen ja näkemys, kun 
puhutaan työelämän asioista ja niiden kehittämisessä. Tässä 
lehdessä esittäytyy sekä Metallin Vaikuttajien ehdokkaat että 
muita Vasemmistoliiton ehdokkaita. Nyt on vaikuttamisen paik-
ka ja osallistua voi vain äänestämällä. Äänestämättä jättäminen 
lisää ainoastaan sitä mielivaltaa, millä sinunkin elämästäsi 
päätetään. Päätä itse elämästäsi ja äänestä itsellesi parempi 
tulevaisuus.
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Ay-liittorajojen yli menevää toi-
mintaa ruohon juuritasolta läh-
töisin on enemmän kuin suosi-
teltavaa. Yhdessä voimme olla 
jotakin ja jopa saavuttaa pää-
määriämme. Hyvänä esimerk-
kinä mainittakoon nolla-tunti-
työsopimuksen vastustamisen 
vaiheista. Eräs entinen Sel:n sil-

loin kuulunut jäsen vuodatti mi-
nulle pitkän ja surullisen tarinan 
0-soppareista. Ensin en ollut 
uskoa korviani. Miten tällaista 
sontaa on päässytkään synty-
mää? Tämä on yksi katalimmis-
ta keinoista murtaa ay-liikettä 
ja estää jäsenistömme vakinai-
sempaa työllistymistä. 

Tätä aloimme ensin alkuun 
hoitamaan Helsingin vas. ay-
liikkeen toimesta. Asiasta järjes-
tettiin myös kirjasto kympissä 
vapaa yleisötilaisuus. Paikalla 
paneelissa oli mm. vuokratyön-
antajien järjestöstä edustaja 
ja Pam 2: n varapuheenjohtaja 
Julkunen. Tilaisuudessa tietysti 
löimme lyttyyn vuokratyönan-
tajien ihanteet esim. 0-soppa-
reiden suhteen. Tilaisuuden 
jälkeen viemme asiasta tehdyn 
kannarin eduskuntaan, jossa 
meidät otti vastaan muutama 
kansanedustaja. 

Tämän jälkeen järjestimme 
yleisölle avoimen tilaisuuden 
eduskunnan uudessa siives-
sä. Siinä tilaisuudessa ehdotin 
kansalaisaloitteen liikkeelle las-
kemista 0-soppareiden laitto-
maksi tekemiseksi lain voimalla.  
Useiden neuvotteluiden jälkeen 
asiaa oli tarkoitus viedä eteen-
päin Jhl:n nuorten toimesta. Asia 
hyytyi hiukan paikalleen, mutta 
tässä välissä ehti kuitenkin kan-
sanedustaja Jari Myllykoski(vas.) 
tehdä lakialoitteen ko. asiasta. 
Tähän aloitteeseen yhtyi Jukka 
Kärnä(sd). 

Tämä lakialoite ei kuiten-
kaan saanut lentoa siipiensä 
alle. Tämä sama kohtalo on ” 
miljoonilla” muillakin yksittäis-
ten lakialoitteiden kohdalla. 
Aloitteet jäävät ”kaatopaikka-
kuormaan happanemaan ikui-
siksi ajoiksi”. 

Nollasopimusten uhrien 
kohtalo on meidän kaikkien kiu-
sana ja sen takia on äärimmäi-
sen hieno juttu, että Metallin 
nuoret polkaisivat kansalais-
aloitteen homman viemiseksi 
eduskuntaan käsiteltäväksi. 
Tästä kuuluu suuri kiitos heille! 
Pidän tämän asian esillä pitä-
mistä julkisuudessa jatkuvasti 
äärimmäisen tärkeänä aina sii-
hen saakka kunnes lakimuutos 
parempaan toteutuu. 

Yrittäkäämme kansalais-
aloitteen voimalla viedä hom-
maa maaliin. Allekirjoittaa kan-
salaisaloitteen kannatusilmoi-
tus sankoin joukoin. Tarjotkaa 
asiaa allekirjoitettavaksi kaikille 
naapurin ”Tanesta” lähtien. 
Ikävä kyllä, mikään laki ei edel-
lytä kansalaisaloitteiden käsitte-
lyä eduskunnassa. Kansanedus-
tajat ovat kuitenkin tehneen 
päätöksen siitä, että kaikki kan-
salaisaloitteet käsitellään. La-
kiin täytyy ehdottomasti saada 
pari muutosta aikaiseksi, jotka 
takaavat aloitteiden käsittelyn. 
Tällä hetkellä asian kanssa voi-
daan viivytellä niin, että asia 
menee vanhaksi, koska käsitte-
lyä ei voida siirtää uudelle edus-
kuntakokoonpanolle. 

Nolla- soppareita käytetään 
myös vuokrafirmoissa, jotka 
vuokraavat metallityötekijöitä. 
Riiston kohteeksi ovat 
siis joutuneet lukuisat eri 
ammattiryhmien edustajat. 

Sääliksi käy esim. kaupan kas-
soja, jotka ovat yrittäneet vuo-
sitolkulla saada itsellensä 40/h 
viikkosopimuksia, mutta erittäin 
laihoin tuloksin. Tässä olisi var-
masti joukkovoimankin paikka.

 Nyt tulevana kesänä ovat 
työehtosopimukset katkolla.  
Toivottavasti ei mennä sopi-
maan enää jatkoja negatiivisel-
le palkkakehitykselle. Uudessa 
tilanteessa voisi aivan hyvin 
ottaa 0-sopimuksetkin neuvot-
teluiden kohteeksi kieltämällä 
ne kokonaan myös työehtoso-
pimuksen voimalla. Lakimuutos 
kuitenkin olisi se tärkein tapa. 
Tessit tulevat ja menevät. Laki-
pykälät ovat kestoltaan pitem-
piaikaisia ja usein pysyvämpää 
lajia. - Nimiä alle kansalaisaloit-
teeseen ja muistakaa äänes-
tää mieluiten työläistaustaisia 
ehdokkaita eduskuntavaalissa. 
He ovat kuitenkin kaiken lähim-
pänä jokapäiväisten työläisten 
huolien tulkitsijana ja vääryyksi-
en oikojina uusia parempia lakia 
säädettäessä.          

ILPO HAAJA PLM, 

ARCTECHIN TELAKKA

HELSINKI

EHDOKASNUMERO: 27

Solidaarinen ay-liike yli liittorajojen

Aina vuoden alussa YTK aloittaa 
lähes aggressiivisen markki-
noinnin kaikissa mahdollisissa 
medioissa. 

Olen saanut itsekin paljon 
kyselyjä kassan maksuista. On 
huomioitavaa että nyt puhum-
me työttömyyskassojen palve-
luista, emme ammattiliittojen. 

YTK mainostaa itseään 
maan halvimpana työttömyys-
kassana, mikä todellakaan ei 
pidä paikkansa. Julkisten ja 
hyvinvointialojen liiton (JHL) 
työttömyyskassan jäsenmaksu 
on kolmetuhatta euroa kuussa 
tienaavalle vuodessa hiukan yli 
100€.

Metalliliitossa se on työttö-

myyskassan osalta 0.65%, 
PAM:n jäsenet maksavat 
kesimäärin vuosittain alle 
90€.

Miksi silti kannattaa kuu-
lua ammattiliittoon ja työt-
tömyyskassaan? Suurin syy 
mielestäni on ammattiliitto-
jen neuvoteltu työehtosopi-
mus joka on yleissitova. Työ-
ehtosopimuksen yleissito-
vuuden vahvistaa sosiaali- ja 

terveysministeriön yhteydessä 
toimiva yleissitovuuden vahvis-
tamislautakunta. Perusteena 
yleissitovuuden vahvistamises-
sa pidetään sopijaosapuolten 
edustavuutta eli käytännössä 
sitä, kuinka moni alan työn-
tekijöistä kuuluu sopimuksen 
tehneeseen ammattiliittoon. 
Yleensä edellytyksenä on pi-
detty sitä, että vähintään puolet 
työntekijöistä on järjestäytynyt. 
Myös sillä, kuinka moni alan 
yrityksistä kuuluu sopimuksen 
tehneeseen työnantajaliittoon, 
on merkitystä. 

Mikäli nämä olosuhteet 
muuttuvat, lautakunta voi myös 

purkaa työehtosopimuksen 
yleissitovuuden. Yleissitovia 
sopimuksia on Suomessa noin 
180 ja niiden piirissä on noin 
90% työntekijöistä. Yleissito-
vuus määritellään kullekin sopi-
mukselle erikseen.

Maksamme siis neuvot-
telijoille ja työryhmille jotka 
edesauttavat työehtosopimuk-
sen syntymistä ja etujen saa-
mista työntekijöille.

Jos meillä ei olisi ammatti-
liittoja se tarkoittasi sitä, että 
meillä ei olisi Työehtosopimusta 
(TES). Silloin ei olisi myöskään 
luottamusmiehiä jotka ongelma 
tilanteissa hoitavat jäsenistön 
asioita. 

Yritysten pääoman tuotto-
tavoitteiden kasvaessa, myös 
Suomessa negatiivisen palkka-
jouston tarve yleistyy,  ja sehän 
saavutetaan palkkoja ja etuja 
karsimalla.

Hallitus on myös väläytellyt 
jäsenmaksunosuuden verovä-
hennysoikeuden poistamista. 
EK ilmeisesti uskoo ja toivoo, 
että Suomalainen työläinen 

silloin valitsee pelkän työttö-
myyskassan järjestäytyneen 
edunvalvontaverkoston sijas-
ta. On huomioitava eräs tärkeä 
asia jos verovähennysoikeus 
poistuu, samalla kiristettäisiin 
palkansaajan verotusta. Poisto 
oikeushan käyttäytyy verotuk-
sessa tulonhankkimiskulujen 
vähennysoikeutta vastaavalla 
tavalla.

Työttömyyskassa taas aloit-
taa toimintansa vain kun sen 
jäsen on työtön, eikä sen vai-
kutusmahdollisuuksiin kuulu 
työelämän muista vaikuttavista 
asioista päättäminenkään.

Työmarkkinoiden ja mark-
kinatalouden jatkuva taistelu 
sekä poliittisen päätösten teon 
sekavuus lisää epävarmuut-
tamme.  Kuulumalla ammatti-
järjestön jäsenyyteen mahdol-
listamme kollektiivisen edun-
valvonnan ja mahdollistamme 
kilpailukykyiset työmarkkinat ja 
ihmisarvoisen työelämän.

 
Eräs pääluottamusmies sanoi 

aikoinaan, ”Miettikää, kun ka-

vereiden kanssa sovitaan, että 
kaikki tuo saunalle juotavat ja 
yhdessä juodaan ja juhlitaan.. 
Mutta kun niistä osa jättää juo-
mat tuomatta ja juovat toisten 
tuomia, niin onko tämä reilua 
peliä? Näin toimii YTK:n jäsen.”

Hyvä kysymys, harva vain 
miettii mitä se tarkoittaa, työ-
elämässä, kun maksajana 
ovatkin vain ammattiliittojen 
jäsenet.

RAIJA-RIITTA

METALLI70

Ammattiliitto vai Loimaan kassa
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TEOLLISUUS

Suomi tarvitsee teollisuutta toi-
miakseen ja teollisuus tarvitsee 
investointeja menestyäkseen. 
Yrityksille annettu verohelpotus 
ei ole luonut työpaikkoja, vaan 
kasvaneet voitot ovat valuneet 
omistajien taskuun. Verotusta 
pitää muuttaa niin että se kan-
nustaa investoimaan, eikä jaka-
maan kaikkia voittoja osinkoina 
omistajille. Vain investoimalla 
teollisuuteen, se saadaan nou-
suun! Yrityksen pitää siis kehit-
tää tuotteitaan ja toimintatapo-
jaan, jotta ne voivat menestyä ja 
työllistää.

TYÖLLISYYS

Työllistymiseen ei auta etuuk-
sien leikkaukset, vaikka oikeis-
to voimat sitä ehdottavatkin. 
Sosiaaliturvan leikkaukset 
johtaisivat vain kurjistumisen 
kierteeseen. Leikkaukset näkyi-
sivät kaupoissa ja palvelualalla 
vähentyvänä kysyntänä, sekä 
kuntasektorilla pienentyvinä ve-

rotuloina joka lisäisi myös siellä 
leikkaustarvetta. Työllisyys kas-
vaa vain työpaikkoja lisäämällä 
ja se vaatii investointeja. Edelly-
tyksen työpaikkojen luomiselle 
antaa se, että ihmisillä on rahaa 
jota käyttää.

TOIMEENTULO

Työpaikkoja luodaksemme 
emme voi lähteä kilpailemaan 
matalapalkkamaiden kanssa 
palkkatasossa. Työajan ja työs-
tä saadun palkan pitää riittää 
elämiseen täällä. Työntekijöiden 
työehtoja ei pitäisi polkea työlli-
syyden ehdoilla. Vain tekemällä 
pitkälle jalostettuja tuotteita, 
hyvin toimivassa työympäris-
tössä voimme kilpailla muiden 
maiden kanssa, sekä maksaa 
kunnon palkkaa työntekijöille. 
Kaikkien pitää maksaa myös 
oma osuutensa veroista, jotta 
hyvinvointi ja toimeentulo ja-
kautuisivat oikeudenmukaises-
ti. Harmaa talous nakertaa mei-
dän kaikkien toimeentuloa, siksi 

se on vihdoin saatava kuriin.

VALITSE VAIKUTTAJA

Eduskunta tekee päätöksiä, 
jotka vaikuttavat teollisuuden, 
työllisyyden ja toimeentulon 
edellytyksiin, sekä meidän kaik-
kien jokapäiväiseen elämään. 
Kenen ehdoilla päätökset teh-
dään seuraavat neljä vuotta, 
ratkaistaan näissä kevään vaa-
leissa. Siksi meidän kaikkien 
työläisten kannattaa äänestää, 
muuten päätökset tehdään nii-
den hyvätuloisten ehdoilla, jotka 
varmasti äänestävät. Eduskun-
nassa on tällä hetkellä paljon 
edustajia joilla ei ole tuntumaa 
tavallisen ihmisen arkeen, siksi 
sinne tarvitaan lisää sellaisia 
jotka tietävät mitä on elämä ar-
jessa. Olen valmis edustamaan 
sinua, valitse vaikuttaja.

JOUNI LINDEN

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS

 UUSIMAA

EHDOKASNUMERO: 175

•	 Olen	48	vuotias	lohjalainen	ammattiyhdistysaktiivi	ja	ehdolla	kevään	2015	eduskuntavaaleissa	Vasemmistoliiton	listoilla	Uudellamaalla.
•	 Minulla	on	lähes	aikuinen	tytär	joka	opiskelee	hoitoalalle.	
•	 Musiikki	antaa	minulle	energiaa	elämään	ja	käyn	keikoilla	aina	kun	mahdollista.
•	 Olen	työskennellyt	metallialalla	hitsaajana	yli	kolmekymmentä	vuotta,	joista	viimeiset	14	vuotta	olen	ollut	myös	työntekijöiden	pääluottamusmies.	
•	 Toimin	myös	Lohjan	Metallityöväen	ammattiosasto	8:n	ja	SAK:n	Lohjan	paikallisjärjestön	puheenjohtajana	sekä	Metalliliiton	liittovaltuuston	jäsene-

nä.	Olen	myös	Lohjan	rakennus-	ja	ympäristölautakunnan	jäsen.

Yhteystiedot:
Kotisivu:	www.jouni-linden.net
Facebook:	JouniLindenVaikuttaja
Twitter:	@JouniLinden
Puhelin:	050	3404233

FAKTA

TEOLLISUUS, TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO

Vahvuutta esiintymiseen-kurssi Lauantaina 11.4.2015 klo 9.00 - 16.00 

Ravintolalaiva Wäiski, Helsinki

Tervetuloa kehittämään ilmaisutaitojasi Vahvuutta esiintymiseen-kurssille!

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat

- tunnistavat erilaisten esiintymistilanteiden erityispiirteitä

- ymmärtävät sanallisen ja sanattoman viestinnän merkityksen

- oppivat rakentamaan selkeän puheenvuoron tai puheen

- tutustuvat jännityksen hallinnan keinoihin ja harjoittelevat hyvän äänenkäytön perusteita. 

Kurssille voit osallistua kokemustasosta riippumatta, olit sitten kokeneempi esiintyjä tai vasta ensimmäistä puhettasi valmistelemassa 
saat kurssilta työkalut esiintymisesi vahvistamiseksi. 

Ilmoittaudu viimeistään 1.4.2015.  kristiina.lehtonen@metalliliitto.fi  020 77 41304  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoitathan samalla myös mahdollisen erikoisruokavaliosi.  Lisätietoja: ville.kari@metalliliitto.fi  045 672 45678

TERVETULOA!  HELSINGIN JA UUDENMAAN ALUETOIMISTO
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Työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrää saadaan alas lyhentä-
mällä työpäivää? Ruotsissa Gö-
teborgissa kokeillaan jo kuuden 
tunnin työpäiviä täydellä palkal-
la. Sen uskotaan lisäävän jaksa-
mista ja tehokkuutta työssä ja 
vähentävän sairaslomia. 

Suomessa joka päivä jää 
7-8 alle 35-vuotiasta nuorta 
eläkkeelle mielenterveyssyiden 
vuoksi. Vuosittain yhteensä noin 
20 000 ihmistä jää työkyvyttö-
myyseläkkeelle. Työkyvyttömiä 
on yhteensä neljännesmiljoona. 
Samaan aikaan puuhataan elä-

keiän nostoa.  Ongelma ei ole 
alhainen eläkeikä, vaan se, että 
kroppa ei kestä vuosikymmen-
ten rääkkiä. Nuorten kohdalla 
maksetaan edelleen 90-luvun 
laman laskua. Silloin perheisiin 
kohdistuivat suurimmat leikka-
ukset. Työttömyys ja konkurssit 
koskettivat myös lapsia. Tukea 
perheet eivät saaneet, moni 
vanhempi meni hirteen. Moni 
myös selvisi ongelmista. Osa 
katkeroitui ja alkoi uskomaan 
siihen, että on itse oman on-
nensa seppä. Että on taistelta-
va vaikka kyynärpäät veressä 
oman ja perheensä vuoksi. Luu-
lee niin edelleen. Osittain he 
ovat oikeassa. 

Hyvinvointivaltion alasajo 
alkoi silloin. Vanhukset myy-
dään vähiten tarjoaville. Kilpai-
lutuksissa määrää hinta, eikä 
suomalaisen työn laatu. Kun hy-
vinvointivaltio ei kanna huolta 
kansalaisistaan, ei heistä huo-
lehdi kukaan. Samaan aikaan 
kuitenkin oikeiston taholta on 
ryhdytty puhumaan hyvinvoin-
tiyhteiskunnan puolesta. Hy-
vinvointiyhteiskunta perustuu 

ilmaiseen vapaaehtoistyöhön, 
yksittäisten ihmisten pyyteettö-
myyteen ja lahjoituksiin. Silloin 
verisiä kyynärpäitä tarvitaan, 
jos ei ole varakas. Leipä pitää 
varastaa toisen köyhän suusta 
pelastaakseen omat lapset. 

Hyvinvointiyhteiskunnassa 
yksinäiset, sairaat, köyhät ja 
työttömät ovat todellisuudessa 
heitteillä. Hyvinvointivaltiossa 
heille turvataan toimeentulo 
valtion ja kuntien keräämien ve-
rovarojen turvin. Siksi minä van-
non hyvinvointivaltion nimeen. 
Jokaisesta on pidettävä huolta 
yhteisin verovaroin. Myös työ-
kyvyttömistä ja yhteiskunnan 
syrjäyttämistä vanhusten ja las-
ten lisäksi.

Eläkeiän nosto on turhaa. 
Ihmiset pysyvät töissä muuten-
kin jo pidempään viimeisimpien 
uutisten mukaan. Voidaan pois-
taa 68-vuoden ikäraja, jolloin 
on pakko jäädä eläkkeelle. Jos 
joku haluaa tehdä palkkatöitä 
vielä vanhempana ilman eläket-
tä, se hänelle suotakoon. Mutta 
eläkkeelle jäämisen alarajaa 
nostamalla ei työssäjaksamista 

tai hyvinvointia paranneta. Hy-
vinvointivaltio pyörii oikeuden-
mukaisen verotuksen turvin. 
Ihmisillä pitää olla työtä, jota he 
jaksavat ja pystyvät tekemään. 
Työkykyä ei ylläpidetä raipalla 
ja ruoskalla, vaan kuuntelemal-
la työntekijöitä ja mahdollista-
malla toivotut muutokset. Jos 
työajan lyhennys toimii Ruot-
sissa, se toimii Suomessakin 
ja eläkkeelle jääminen siirtyy 
automaattisesti myöhemmäksi 
ihmisten pysyessä paremmassa 
kunnossa. 

Nuorten aikuisten mielen-
terveysongelmaisten kuntout-
taminen takaisin työkykyisiksi 
pitää tapahtua ammatillisessa 
yhteistyössä asiakkaan kanssa, 
eikä kuuden tunnin työpäivät 
varmasti ainakaan vähennä työ-
kykyä ja jaksamista verrattuna 
kahdeksan tunnin päiviin. Ei elä-
keiän nostolle! Kyllä työhyvin-
voinnin parantamiselle!

ARMI LINDELL

LOVIISA

EHDOKASNUMERO: 174

Eläkeiän noston sijaan työpäivän lyhennys!

•	 Nimi: Armi Lindell 
•	 Ammatti:	sairaanhoitaja,	psykoterapeutti	
•	 Paikkakunta:	Loviisa
•	 Tehtävät:	Loviisan	kaupunginvaltuutettu,	Uudenmaan	Vasemmistoliiton	pj,	
•	 Vasemmistoliiton	perhepoliittisen	työryhmän	jäsen	(+	”metallimiehen”		vaimo	;)	)
•	 Harrastukset:	Jättikurpitsoiden	ja	muiden	jättien	kasvatus,	kissoja,	koiria	ja	kanoja	löytyy	kotoa	miehen	ja	lasten	lisäksi,	luen	ja	huudatan	mu-

siikkia tilaisuuden tullen
Fb-sivu:	www.facebook.com/lindellarmi

FAKTA

Metallin Vaikuttajien ryhmänve-
täjä Turja Lehtonen kannustaa 
kaikkia metalliliittolaisia äänes-
tämään eduskuntavaaleissa, ja 
kehottaa harkitsemaan tark-
kaan ketä äänestää.

Äänestämällä voi suoraan 
vaikuttaa omiin oikeuksiinsa 
työelämässä, Lehtonen näkee. 
Työrauha-asioita pohtineen työ-
markkinajärjestöjen työryhmän 
työ päättyi erimielisenä edus-
kuntavaalien alla, ja työnantaji-
en EK on valitellut julkisuudes-
sa, kuinka ikävästi se päättyi.

– Vaikka tässä saatiin suo-
malaisen ay-liikkeen näkökul-
masta osavoitto ja asiat on ta-
vallaan pyyhitty pöydältä, olen 
täysin vakuuttunut siitä, että 
eduskuntavaaleissa asiaa tulee 
nousemaan esille nimenomaan 
porvaripuolueiden näkökul-

masta. Se on näkynyt jo sekä 
keskustan että ennen kaikkea 
kokoomuksen esittämissä työ-
reformeissa. Työtaisteluoikeu-
teen ja lakko-oikeuteen ollaan 
selvästi puuttumassa, Lehtonen 
sanoo.

Lehtonen uskookin, että 
maan oikeisto ja työnantajat ha-
kevat seuraavaksi lakko-oikeu-
den kaventamista ja lakkosak-
kojen korottamista poliittisen 
päätöksenteon eli eduskunnan 
kautta.

– Siksi ei ole todellakaan 
sama, ketä äänestää. Ja vielä 
tärkeämpää on se, että käy ää-
nestämässä, Lehtonen muistut-
taa.

– Ennen kuin jokainen meis-
tä menee sinne vaaliuurnalle, 
on hyvä tarkistaa, mitä miel-
tä puolueet ja ehdokkaat ovat 

näistä asioista. Metallin Vaikut-
tajista tutut ehdokkaat kaikki 
puolustavat työntekijöiden oi-
keutta ilmaista mielipiteensä ja 
näkemyksensä, Lehtonen muis-
tuttaa.

Tavallisen palkansaajan asi-
alla olevilla ehdokkailla on har-
vemmin varaa satojentuhansien 
vaalibudjetteihin, vaan heidän 
kampanjansa pohjautuvat pit-
kälti jalkatyöhön ja sosiaalises-
sa mediassa leviävään viestiin.

– Heitänkin haasteen, että 
jokainen Metallin Vaikuttaja läh-
tisi mukaan omalla alueellaan 
jonkun metalliliittolaisen tai 
muun ay-henkisen ehdokkaan 
vaalityön loppukiriin, Lehtonen 
kehottaa.

Lehtonen haluaa myös taas 
kerran kumota ajatuksen, ettei 
yksi ääni ratkaisisi mitään.

– Sitten kun samalla tavalla 
ajatteleekin 10 000 ihmistä, niin 
sillä 10 000 äänellä joku menee 
jo läpi – ja monissa vaalipiireis-
sä paljon vähemmälläkin. Ja sa-
moin on hyvä muistaa suhteel-

lisen vaalitavan merkitys: jokai-
sen ehdokkaan saamat äänet 
lasketaan puolueen yhteiseen 
pottiin.

Turja Lehtonen: Valitse ehdokas, joka puolustaa 
sinun oikeuksiasi
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Velan 
kahdet 
kasvot
Julkisessa ja poliittisessa kes-
kustelussa keskitytään vain 
päivittelemään valtion euro-
määräisen velan tasoa ja muuta 
euromääräistä velkaa. Valtion-
velkaa on noin sata miljardia 
ja niin sanottua EMU-velkaa 
yhteensä noin 120 miljardia, eli 
noin 60 % bruttokansantuot-

teesta.
Keskustelussa unohdetaan 

suuri ja koko ajan kasvava ”hy-
vinvointivelka”, johon voidaan 
sisällyttää myös enemmän esil-
lä ollut korjausvelka. Hyvinvoin-
tivelkaa kasvattaa työttömyys 
menetettynä työpanoksena ja 
verotulona sekä maksettuina 
työttömyys- ja sosiaaliturvame-
noina. Pitkäaikaistyöttömyyden 
aiheuttama syrjäyttäminen tu-
hoaa työvoimaa ja vähentää tu-
levaisuuden työvoimatarjontaa.

Julkisten palvelujen leikkaa-
minen lisää työttömyyttä ja vä-

hentää ennaltaehkäiseviä sosi-
aali- ja terveyspalveluja. Hyvin-
vointivelkaa ovat kalliimmaksi 
tulevat korjaavat toimenpiteet 
jatkossa. Hyvinvointivelkaa 
kasvattavat myös koulutus- ja 
tutkimustoimintaan tehtävät 
säästöt. Pienentynyt osaamis-
pääoma on hyvinvointivelkaa. 
Suomen kilpailukyvyn pääkoh-
tia on ollut myös toimiva ja tur-
vallinen oikeusjärjestelmä, joka 
myös on leikkausten vuoksi 
uhattuna.

Liikenneverkon korjausvel-
ka on 2,4 miljardia ja kasvaa 
koko ajan. Se lisää logistiikka-
kustannuksia sekä vaikuttaa 
joukkoliikenteen ja elinkeino-
elämän toimivuutta. Rakennus-
kannan korjausvelka on 30–50 
miljardia, mistä suuri osa julki-
sia rakennuksia – homekouluja, 
sairaaloita, päiväkoteja jne. 

Hyvinvointivelka on kasvava 
ja suurempi uhka tulevaisuu-
den ”velanmaksukyvyllemme”, 
kuin euromääräinen julkinen 
velka. Miljardien lisäsäästö-
jä vaativat hallituspuolueet ja 
vanhat oppositiopuolueet ovat 
valmiita kasvattamaan hyvin-
vointivelkaamme ja tuhoamaan 
hyvinvointivaltion mahdollisuu-
det tasapainottaa julkinen ta-
lous pidemmällä aikavälillä.

Leikkaukset julkiseen sek-
toriin, ennaltaehkäiseviin so-
siaali- ja terveyspalveluihin, 
koulutukseen ja tutkimukseen, 
työllistämiseen, liikenneverk-

koon, oikeusjärjestelmään ja 
moneen muuhun kohteeseen 
kasvattavat hyvinvointi- ja kor-
jausvelkaamme.

Hallituksen ja vanhojen 
oppositiopuolueiden leikkaus-
politiikalla saadaan kyllä lyhy-
ellä aikavälillä hillittyä valtion 
velkaantumista, mutta samalla 
kasvatetaan hyvinvointivelkaa. 
Jättityöttömyyden ja syrjäyty-
misen seurauksena tuhoutuu 
osa työvoimasta. 

Ennaltaehkäisevien palve-
lujen vähentäminen kasvattaa 
entisestään tulevia sosiaali- ja 
terveysmenoja. Opetuksen 
ja tutkimuksen leikkaukset 
puolestaan vaarantavat osaa-
mistasomme. Rapautuva lii-
kenneverkko heikentää jouk-
koliikenteen toimivuutta ja 
elinkeinoelämän toimintaedel-
lytyksiä sekä lisää vientiteolli-
suutemme logistiikkakustan-
nuksia.

Vain torjumalla hyvinvoin-
ti- ja korjausvelkamme kas-
vamisen luomme edellytyksiä 
tulevaisuuden turvaamiselle. 
Alas ajettu, rapautunut hyvin-
vointivaltio ei selviä pienestä-
kään julkisesta velasta, mutta 
kunnossa oleva, kilpailukykyi-
nen jälleenrakennettu hyvin-
vointivaltio selviää pidemmällä 
aikavälillä suuremmastakin eu-
rovelasta.

Tarvitsemme talouspolitii-
kan suunnanmuutosta elvyttä-
väksi. Kansainvälinen valuutta-

rahasto IMF suosittaa julkisten 
menojen lisäämistä järkeviin 
kohteisiin, vaikka se tapahtuisi 
velkarahalla. IMF laskee, että 
julkisten menojen lisääminen 
yhdellä prosentilla suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen 
kasvattaisi talouskasvua välit-
tömästi 0,4 prosentilla ja nel-
jäntenä vuotena vaikutus olisi 
jo 1,5 prosenttia. Suomessa 
tämä tarkoittaisi, että pitämällä 
velkaantuminen viime vuoden 
tasolla ja käyttämällä 2 miljar-
dia järkevään elvytykseen sai-
simme jo tänä vuonna 0,4 % 
talouskasvua ja vuonna 2018 jo 
1,5 %. On käsittämätöntä, ettei 
tämä kelpaa miljardileikkauksia 
yhä vaativille hallituspuolueille 
ja vanhoille oppositiopuolueille.

KARI UOTILA

KANSANEDUSTAJA,

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN JÄSEN

EHDOKASNUMERO: 187

Perustulo on ollut olemassa 
vasemmistolaisena projekti-
na vuosikymmenten ajan - sitä 
vaadittiin jo Vasemmistoliiton 
ensimmäisessä puolueohjel-
massa vuonna 1990. Nyt ajatuk-
sesta on ottanut kiinni jo laaja 

puolueiden kirjo ja vaikka kaikki 
eivät vielä tarjoa tarkkoja omia 
perustulomalleja, on tukea aja-
tukselle löytynyt vasemmiston 
lisäksi keskustasta, kokoomuk-
sen riveistä ja vihreistä - vaikka 
demarit puolueena eivät vielä 

kannata löytyy sieltäkin myös 
yksittäisiä perustuloa puolusta-
via aktiiveja. Perustulon suosion 
laajennus voisi mahdollistaa pe-
rustulokokeilun jo ensi vaalikau-
tena. 

Perustulossa on kyse jokai-
selle automaattisesti makset-
tavasta etuudesta, joka on riip-
pumaton saajan muista tuloista. 
Tarvitsemme perusteellisen uu-
distuksen korjataksemme sosi-
aaliturvajärjestelmämme vas-
taamaan nykyajan työelämän 
haasteisiin. Vuosien mittaan so-
siaaliturvajärjestelmästä on tul-
lut monimutkainen ja byrokraat-
tinen, monet jättävät hakematta 
esimerkiksi toimeentulotukea, 
koska eivät osaa tai jaksa ryhtyä 
paperisotaan. Etuudet ja niiden 
suuruusluokat myös poikkeavat 
toisistaan, asettaen eri etuuksi-
en varassa toimeentulevat eri-
arvoiseen asemaan keskenään. 

Nykyinen sosiaaliturva pe-
rustuu teollisen palkkatyöyh-
teiskunnan tarpeisiin ja on aivan 
liian joustamaton 2000-luvulla, 
jolloin työsuhteet eivät enää ole 
elinkautisia ja itsensätyöllistä-
minen yleistyy. Perustulossa ei 
kuitenkaan ole kyse vain sosiaa-
liturvabyrokratian helpottami-

sesta, vaan myös uudenlaisen 
työelämän mahdollistamisesta. 

Vasemmistolainen perustu-
lo mahdollistaa nykyistä tasa-
vertaisemman neuvotteluase-
man työntekijän ja työnantajan 
välille, sillä perustulon takaama 
riittävä toimeentulo heikentää 
työnantajan mahdollisuuksia 
yksipuolisten työn ehtojen sa-
nelemiseen. Vasemmiston mal-
lissa ansiosidonnaiset etuudet, 
asumistuki ja toimeentulotuki 
jäisivät perustulon ulkopuolelle 
ja niillä olisi mahdollista täyden-
tää toimeentuloa.

Suurimman hyödyn perus-
tulosta saavat ne joilla on pie-
niä tai epäsäännöllisiä tuloja, 
Vasemmiston perustulomallin 
hyötyjiä olisivat kuitenkin kaik-
ki alle 2980 euroa kuukaudessa 
ansiotuloja saavat, eli noin 60 
prosenttia väestöstä. Vastaa-
vasti suurimpien ansio- ja pää-
omatulojen saajien verotusta 
tiukennettaisiin entisestään.

Perustulo olisi avain uudis-
taa suhdettamme työhön. Työn 
vastaanottaminen ja yrittämi-
nen kannattaisi aina, koska sa-
tunnaiset tulot eivät leikkaisi 
perustuloa, toisin kun nykyistä 
sosiaaliturvaa. Perustulo lisäisi 

ihmisten itsemääräämisoikeut-
ta ja tarjoaisi mahdollisuuden 
ihmisarvoiseen elämään ja aktii-
visuuteen myös ansiotyön ulko-
puolella. Sosiaaliturvan varassa 
elämiseen liittyvät kontrollointi 
ja nöyryytys poistuisivat. Tämän 
lisäksi työajan lyhentämistä olisi 
helpompi kokeilla ja toteuttaa. 
Ensi vaalikaudella onkin kes-
keistä, että jos ja kun perustuloa 
lähdetään kokeilemaan, lähde-
tään liikkeelle mallista joka las-
kee köyhyyttä, kannustaa työn-
tekoon mutta samalla parantaa 
työntekijän neuvotteluasemaa 
sekä vähentää byrokraattista 
paperisotaa. Vasemmiston mal-
lilla kaikki voittavat.

SILVIA MODIG
KANSANEDUSTAJA

KAUPUNGINVALTUUTETTU
EHDOKASNUMERO: 38

Perustulon avulla uuteen työelämään
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Hanki uusia  

tietoja & taitoja

aVoiMet kouLutukset HeLsinGissÄ

 

> iloa iPadista 9. - 10.5.   
    Hinta 100 € 

> apple Mac -tietokoneen  
    peruskäyttö 23. - 24.5.  
    Hinta 100 € 

> kehittyvä yhdistys 12. - 13.9.  
    Hinta 100 € 

> Varmuutta esiintymiseen 3.10.  
    Hinta 50 €

Koulutusten hinnasta 50 %:n alennus 
työttömille. 

tiLauskouLutukset RYHMiLLe

KSL-opintokeskus suunnittelee  ja 

toteuttaa räätälöityjä koulutuksia ryh-

mällenne sopivaan aikaan ja paikkaan. 

Tulemme sinne, missä sinä olet! 

> Hallinnan tunnetta työhön 

    Yksi lähipäivä  9.30 - 16 

> Rassaamisista ratkaisuihin 

    Yksi lähipäivä 9.30 - 16 

> työyhteisötaidoilla tulosta 

    Yksi lähipäivä 9.30 - 16 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään kuukausi ennen koulutuksen alkua: 
ksl.fi, toimisto@ksl.fi tai 020 790 9516

Metallin vaikuttaja   1 17.2.2015   10:01:47

Eduskunta käsitteli helmikuun 
alussa perussuomalaisten te-
kemää välikysymystä Kreikka-
lainoista. Muisteltiin samalla 
menneitä. Se kun on tällä het-
kellä selkeästi toimivin osa-alue 
suomalaisessa politiikassa. 

Persujen Pentti Oinonen 
muisti sanoneensa jo vuonna 
2010, että rahat menee kank-
kulan kaivoon zorbaksia hyysä-
tessä. Paavo Arhinmäki muisti 
olleensa kyllä hallituksessa 
sopimassa Kreikan toisesta 
pelastuspaketista, mutta muis-
ti sanoneensa jo tuolloin, että 
pakettiin myönnettyjä euroja 
ei tulla koskaan näkemään. Val-
tiovarainministeri Rinne muisti 
keskustavetoisen hallituksen 
myöntäneen vuonna 2010 Krei-
kan ensimmäiseen pelastuspa-
kettiin miljardin euron verran 
vakuudettomia lainoja. Kes-
kusta ei taasen jaksa muistella 
noin vanhoja asioita. Tämän li-
säksi Rinne muisti Jutta Urpilai-
sen neuvotelleen toisen pake-
tin lainoille ne kuuluisat, jollain 
suunnalla hilpeyttä herättäneet 
vakuudet.

Välikysymyskeskustelu oli 
odotetusti perussuomalais-
ten ja Timo Soinin show muun 
opposition pysyessä haljuna 
taustalla. Soini nosteli kor-
keaa mailaa muutenkin ram-
pana luistelevan hallituksen 
kainalokuoppaan ja sai Antti 
Rinteen hiiltymään. Rinne huu-
teli naama punaisena Jutan 
vakuuspaperit kourassa Soinia 
tulemaan ministeriaitioon niitä 
lukemaan. Olisinpa halunnut 
nähdä sen episodin, että Soini 
olisi lähtenyt ihan oikeasti 
sinne änkeämään. Siitä olisi 
tullut varmasti hauskin tapaus 
sitten vuoden 1974 toukokuun, 
jolloin Soinin oppi-isä Veikko 
Vennamo kannettiin ulos istun-
tosalista.  

Näistä Kreikka-takauksista 
ei pääse jyvälle. Yksi sanoo, että 
miljardi on jo mennyt. Toisaalla 
kerrotaan, että Suomi osallis-
tuu rahoitusvakautusvälineen 
kautta Kreikan lainaohjelmaan 
vielä reilulla 2,7 miljardilla eu-
rolla. Jotkut asiantuntijat sano-

vat, että Suomen vastuut voivat 
olla jopa seitsemän miljardia 
euroa. Onneksi pääministeri 
Stubb selitti asian meille tässä 
hiljakkoin. ”Yksikään suomalai-
nen veronmaksaja ei ole hävin-
nyt sentin senttiä, ei latin latia 
Kreikkaan toistaiseksi. Olemme 
saaneet korkohyötyjä, mutta ei 
kukaan näistä halua hyötyä”. 
Waude! Nyt kannattaa jättää 
turha kainostelu pois niiden 
korkotulojen hyödyntämisessä 
ja kääntää vaan reilusti kam-
mesta kun rahaa on tulollaan. 
Lisäksi pitää etsiä aktiivisesti 
uusia takauskohteita.

Syrizan vaalivoitto Krei-
kassa hermostuttaa muuta 
Eurooppaa. Saksassa Angela 
Merkel polkee jalkaa kuin sääs-
tönsä auervaaralle menettänyt 
ikäneito. Merkel ei ole saanut 
vielä kerättyä takaisin kaikkia 
saksalaispankkien holtitto-
masti lainaamia rahoja. Keppi-
kerjäläisiksi kuritettujen kreik-
kalaisten aloittama jekylöinti 
maksuohjelmia vastaan voi 
levitä myös Espanjaan ja Portu-
galiin. Se häly pudottaisi pank-
kien taseet. Samalla vaarantui-
si myös EU:n ja USA:n välinen 
vapaakauppasopimus. Sitä 
sopimusta eurooppalainen ja 
jenkkiläinen rahavalta odottaa 
kämmenet märkinä kuin kuuta 
nousevaa. EU:n kulisseissa käy-
dään paljon Kreikkaa suurem-
paa peliä, mutta onneksi täällä 
meillä ei mikään muutu.

 Seuraava pääministeri 
tulee hokemaan samaa mant-
raa mitä puolenkymmentä 
edeltäjäänsäkin. Meidän täytyy 
olla mukana eurooppalaisessa 
yhteisrintamassa kantamassa 
vastuuta pankkien saatavista 
ja tappioista. Sillä on saman-
lainen raamatullinen tehtävä 
kuin niillä köyhän leskivaimon 
uhriarkkuun laittamilla lanteilla. 
Annetaan vähästämme. Ei niillä 
mitään kirkasta kruunua saa, 
mutta pulskan komissaarin sal-
kun kyllä. 

JUHA KAPIAINEN

Apua ahdinkoon

Tervetuloa tapaamaan Vasemmistoliiton
ehdokkaita ja maistelemaan soppaa 
Vantaalle 12.4.2015 klo 11 alkaen. 

Paikalla Metallin ehdokkaat Uudeltamaalta 
Jouni Linden sekä Kari Uotila. 

Lisäksi tavattavissa Erkki Laukkanen sekä 
Armi Lindell

Lisätietoja:
 ville.m.kari@gmail.com
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Suomessa harmaata 
taloutta on torjuttu 
harmaan talouden 
ja talousrikollisuu-
den	vastaisten	oh-
jelmien	avulla	vuo-
desta	1996	lähtien.	
Silti harmaan talou-
den	koko	näyttäisi	
vain	kasvaneen.	

Miksi	näin	on	käynyt?	

Minusta selitys on yksinker-
tainen: torjuntaohjelmista on 
puuttunut kunnianhimo.  Hyvä 
esimerkki tästä on voimassa-
oleva kuudes torjuntaohjelma. 
Sen mukaan 2011 alkaneella 
vaalikaudelle veronkierrosta ny-
pitään pois 300 – 400 miljoonaa 
euroa. 

Ihan hyvä, että edes jokin 
määrällinen tavoitetaso ase-
tettiin. Mutta tosiasia kuitenkin 
on, että asetettu veronsäästö-
tavoite on vain 6 – 7 prosenttia 
vuosittaisista veromenetykses-
tä, noin 5 miljardista eurosta. Ei 
tällaista tavoitetta voi ainakaan 
liiasta kunnianhimosta syyttää.  

Eikä sitäkään 
tavoitetta	saavuteta	

Siltä se tätä kirjoitettaes-
sa vahvasti näyttää, ainakin 
tärkeimpien torjuntahankkei-
den osalta. Sellaisia hankkeita 
olivat mm. tilaajavastuulain ja 

arvopaperimarkkinalainsäädän-
nön kokonaisuudistukset sekä 
tyyppihyväksyttyjen kassojen 
käyttöönotto yksityisillä palve-
lualoilla. 

Vuoden 2011 vaalien alla 
monet puolueet lupailivat tilaa-
javastuun kokonaisuudistusta. 
Mutta kolmikantavalmistelun 
toimeksiannossa tavoite oli ku-
tistunut vuonna 2007 voimaan 
astuneen tilaajavastuulain päi-
vitykseksi, veronkiertomahdolli-
suuksia tukkimatta. 

Hallitusohjelmassa luvattiin 
myös selkokielellä, että hallin-
tarekisterit, joissa todellisen 
omistajan paikalla on häntä 
edustavan pankin tai etävälit-
täjän nimi, tehdään julkisiksi 
ainakin veroviranomaisille siten, 
että verotus voidaan kohdentaa 
todelliselle edunsaajalle. Mutta 
aikeeksi näyttää tämäkin asia 
jäävän. 

Ja mitä tyyppihyväksyttyihin 
kassoihin tulee, niin ei siitäkään 
valmista tullut. Viime vuoden 
alusta tuli toki voimaan kuitin-
tarjoamisvelvollisuus. Mutta 
niin kauan kuin kuitin yhteyttä 
tyyppihyväksyttyjen kassojen 
muistissa olevaan todelliseen 
myyntiin ei voida todentaa, mi-
kään ei käytännössä muutu. 

Mutta ei hätää
Keväällä on taas eduskun-

tavaalit ja ehdokkaat lupaavalla 
tuulella. Eduskuntavaalien alla 
harmaasta taloudesta on pu-
huttava selkokielellä. On teh-
tävä selväksi, että veronkierto 
halutaan aikuisen oikeasti ajaa 
alas. Siksi verosäästötavoitteen 

on oltava ainakin miljardi euroa, 
ja keinot sen mukaiset. 

• Tilaajavastuun rinnalle on 
luotava aito, koko alihankin-
taketjun kattava ketjuvastuu 
palkkojen ja sosiaalivakuutus-
maksujen maksamisesta. 
• Harmaa pääomatulo, kuten 
kansainvälisen sijoitustoimin-
nan tuotot, on saatava saman-
laisen verovalvonnan piiriin 
kuin kaikki muutkin tulot. 
• Ensi vaalikaudella on myös 
otettava käyttöön tyyppihyväk-
sytyt kassat, joista myynnin ja 
kirjanpidon välisen yhteyden 
voi tarkistaa vielä vuosienkin 
kuluttua. 
• Harmaan talouden aiheut-
tama verovaje on kestävyys-
vajeemme todellinen ydin. Jos 
sitä ei seuraavalla vaalikaudel-
la kurota umpeen, valtiontalou-
temme kriisiytymistä on vaikea 
estää.

ERKKI LAUKKANEN 

HTTP://EHDOKAS.VASEMMISTO.FI/

ERKKILAUKKANEN

 EHDOKASNUMERO: 172

Veronkierto on rikos, vai onko sittenkään?

• Erkki Laukkanen, kunnanvaltuutettu Mäntsälästä.
• SAK:n ekonomisti, kauppatieteiden tohtori
• Vuonna 2010 ilmestynyt väitöskirjani käsitteli aikuiskoulutuksen palkkavaikutusta. 
• Kärkiteemojani näissä vaaleissa ovat veronkierron ja verosuunnittelun aiheuttama verovaje. 
• Harrastan liikuntaa, patikointia ja teatteria. Olen myös itse esiintynyt. 
• Parhaiten minut kuitenkin tunnetaan korruptionvastaisesta toiminnastani. 

FAKTA

Metallityöväen Liitto, BP Asennus Oy ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura järjestävät 1.3.2015 - 29.2.2016 komennusmiesperinteen kirjoi-
tuskilpailun

Teräsmiehet maailmalla       
Komennusmiehet ja -naiset työskentelevät poissa kotipaikka-

kunnaltaan, joskus kauan ja kaukana. Suomalaisten komennus-
miesten keski-ikä kasvaa jatkuvasti. Raskas työ ei välttämättä 
houkuttele enää nuoria. Työmaat kansainvälistyvät Suomessa-
kin, siten suomalaiset komennusmiehet ovat harveneva joukko.

Kirjoituskilpailussa haluamme kerätä talteen ne monenkirjavat 
tarinat ja sattumukset, jotka liittyvät komennusmiesten elämään. 
Kirjoituskilpailu on avoin kaikille komennusmiehille, heidän per-
heenjäsenilleen, ystävilleen, työtovereille, esimiehille ja jokaisel-
le, jolla on kerrottavaa komennusmiehistä. Meitä kiinnostaa juuri 
sinun tarinasi!

Kilpailun aihepiiri on laaja, emmekä halua rajata sitä. Aihepiirinä 
ja otsikkona voi olla esimerkiksi Arkista työtä, Maailma muut-
tuu, Ulkomaan komennukset, Asuminen, Työturvallisuuden 
kehittyminen, Työyhteisö, Toiminta järjestöissä ja yhteisöis-
sä, Suullinen perinne.

 

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit osallistua omalla nimellä 
tai nimimerkillä.
 
Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin www.finlit.fi/luovutus_ja_
keruuohjeet. Kilpailun päätuomarina toimii kirjailija Antti Tuuri.

Kilpailussa jaetaan 3 palkintomatkaa Formula 1:n Italian Mon-
zan osakilpailuun, joista yksi arvotaan kaikkien osallistujien 
kesken. Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja. 

Lähetä kirjoituksesi 29.2.2016 mennessä: verkkolomakkeella 
osoitteessa: www.finlit.fi/komennusmies , 
postitse: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kansanrunousar-
kisto, PL 259, 00171 Helsinki.

Merkitse kuoreen tunnus ”Komennusmies”.

Sähköpostin liitetiedostona: keruu@finlit.fi. Merkitse aihekent-
tään tunnus ”Komennusmies”.

Lisätietoja kilpailusta: Kirsti Anttila, puh. 040 587 4450, kirsti.
anttila@metalliliitto.fi tai SKS:n kansanrunousarkisto, p. 020 113 
1240, keruu@finlit.fi.


