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Suomen kilpailukyvystä 
ja hallituksen ajamista 
pakkolaeista, sekä 
”yhteiskuntasopimuksesta”
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Pääkirjoitus

Mikä on Metalliliiton tulevaisuus? Tuleeko teollisuusliittojen fuusiota? Peritäänkö jäsenmaksua työttömiltä 
jäseniltä? Annetaanko hallituksen pakkolakien edessä periksi? Millaisia työehtosopimuksia tehdään? 
Näitä ja moniin muita tärkeitä kysymyksiä käsitellään kevään liittokokouksessa ja tulevalla liittokokous-

kaudella. Tuleeko liittofuusiota Paperi-, Puu- TEAM liittojen kanssa vai jatkaako Metalliliitto itsenäisenä, siitä pää-
tetään tulevalla liittokokouskaudella. Teollisuusliittojen fuusiossa pitää olla tavoitteena jäsenten edunvalvonnan 
parantaminen, eikä suuruuden tavoittelu.  Metalliliitto on yksi harvoista joka ei peri työttömiltä jäsenmaksua, näin 
pitää olla myös tulevaisuudessa. Hallituksen esittämiä pakkolakeja kohtaan pitää laittaa kova kovaa vastaan, eikä 
antaa periksi. Liittokokous linjaa työehtotavoitteita ja siellä valitaan liittohallituksen ja – valtuuston jäsenten jotka 
totteluttavat niitä päätöksiä. 

 Liittokokouksessa ja Metalliliiton hallinnossa Metallin Vaikuttajat ovat käyttäneet runsaasti puheenvuoroja. Vaikut-
tajat ovat puheenvuoroissaan tuoneet esiin erilaisia vaihtoehtoja, joilla tuodaan esiin jäsenten näkemyksiä liiton 
hallinnossa. Liiton päättäviin elimiin ei kannata valita kumileimasimia, jotka ovat valmiita hyväksymään sokeasti 
ylhäältä tehtyjä esityksiä, vaan sellaisia jotka tuovat tarvittaessa toisenlaisen vaihtoehdon esille, näin toimivat 
Metallin Vaikuttajat. Metallin Vaikuttajat ovat toimineet aktiivisesti myös Metalliliiton julkisten neuvottelutavoittei-
den puolesta. Tavoitteita tarvitaan myös tulevaisuudessa ja Metallin Vaikuttajia tuomaan niitä esiin. Äänestämällä 
Metallin Vaikuttajaa, tiedät että sinun äänesi kuuluu Metalliliiton päätöksen teossa.

Liittokokousvaaleissa nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä sähköinen äänestys pidetään 18.–28.3.2016, postiäänes-
tys pidetään 18.3.–1.4. ja uurnavaali 10.–12.4.  Uurnavaaleissa äänestäville lähetetään postissa erillinen todistus 
äänioikeudesta liittokokousvaalien uurnavaaleissa, muista ottaa tämä todistus mukaan vaalipaikalle jotta voit 
äänestää. Ammattiosastot ja Metalliliitto ilmoittavat uurnavaalien äänestyspaikat lähempänä äänestystä.

Anna siis äänesi kuulua Metallin liittokokousvaaleissa ja valitse Vaikuttaja.

Jouni Linden

Jouni Linden

Sinun äänesi liitossa
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Julkaisija (Uudenmaan) Metallin Vaikuttajat • Päätoimittaja (Jouni Linden) Toimituskunta (Eira Tam-
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• Metallin Vaikuttajat – Sinun 
äänesi liitossa

• Vaikuttajat on vaihtoehto

• Metallin oltava palkkajohtaja

• Viikko lisää vuosilomaa

• Nollatuntisopimukset on 
kiellettävä

• Työstä terveenä eläkkeelle

• Harmaa talous kuriin

• Vuokratyölle selkeät 
pelisäännöt

Metallin Vaikuttajien 
vaaliteemat 2016
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Yksi toukokuun Metalliliiton liittokokouksen kuumista aiheista on vääjäämättä teollisuusliittojen yhteistyöhanke. 
Helmikuussa tehdyn aiesopimuksen mukaan Metallityöväen Liiton, Paperiliiton, Puuliiton ja TEAM Teollisuusalo-
jen ammattiliiton on tarkoitus yhdistyä loppusyksystä 2017. Metalliliiton tämän kevään liittokokous ratkaisee, 
onko Metalliliitto mukana hankkeessa vai ei.
– Metallin Vaikuttajien hallitusryhmän näkemys on, että liittoyhteistyöhankkeessa on selvästi enemmän myöntei-
siä kuin kielteisiä elementtejä, ja siksi hallitusryhmä tukee Metalliliiton osallistumista selvitystyöhön, Turja Lehto-
nen kertoo.
Lehtonen sanoo tiedostavansa hyvin, että puhe teollisuusliittojen yhdistämisestä tuo monelle Metallin Vaikut-
tajien kannattajalle mieleen vuosien 2006–2009 teollisuusliittojen TEAM-hankkeen, jonka Metallin Vaikuttajien 
liittokokousryhmä kaatoi vuoden 2009 Metallin ylimääräisessä liittokokouksessa.
– Olen ollut tämänkertaisen hankkeen selvitystyössä alusta saakka mukana, ja tässä ollaan selvästi terveemmällä 
pohjalla liikkeellä kuin edellisen TEAM-hankkeen kanssa, Lehtonen sanoo.
– Nyt tässä on mukana neljä selvästi vientialojen liittoa, joilla kaikilla on talous vakaalla pohjalla. Tässä ollaan 
tekemässä aidosti parempaa edunvalvontajärjestöä, joka pystyy haastamaan Loimaan kassan jäsenmaksun. Tällä 
kertaa uutta liittoa rakennetaan Metallin nykyisen y-tunnuksen pohjalle, eikä Metallin ammattiosastojen tarvitse 
hakea mitään uutta jäsenyyttä

Liittokokous päättää liittoyhteistyöstä

Turja Lehtonen:
  Haluamme olla Sinun äänesi liitossa

Metallin vaalit ovat taas täällä, ja meillä on 
näytön paikka. Näytetään työnantajille, mistä 
olemme tehtyjä ja käytetään äänioikeuttamme, 
kannustaa Metallin Vaikuttajien ryhmänvetäjä 
Turja Lehtonen.

Metallin Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja 
Lehtonen kertoo, että häneltä kysytään 
usein, miksi on tärkeää äänestää vaaleissa, ja 
valitetaan että eihän yhdellä äänellä ole merki-
tystä. Lehtonen pyytää miettimään hetken, 
missä tällä hetkellä mennään työelämässä ja 

laajemminkin yhteiskunnassa.
– Juuri nyt meitä palkansaajia yritetään viedä 
kuin litran mittaa, eikä loppua ole näkyvissä. 
Tämä osaltaan johtuu siitä, että viime eduskun-
tavaaleissa liian moni ajatteli, ettei ole tärkeää 
äänestää tai sillä yhdellä äänellä ei ole merkity-
stä. Uskallan väittää, että mikäli viime eduskun-
tavaaleissa nukkuneet palkansaajat olisivat 
äänestäneet, emme olisi nyt tässä tilanteessa.
Metalliliitto käy liittokokousvaaleihin teemalla 
”Edunvalvonta on joukkuelaji”.
– Mielestäni slogan on osuva. Metallin Vaikut-

tajat on ollut merkittävä osa Metallin joukkue-
tta, ja jatkossa haluamme olla vieläkin merkit-
tävämpi. Sen, kuinka vaikuttavassa roolissa 
tulevassa Metallin joukkueessa Vaikuttajat on, 
ratkaiset sinä. Tästä syystä Metallin Vaikutta-
jien vaaliliiton slogan on ”Sinun äänesi liitossa”.
Vaikuttajat on liiton omatunto
Turja Lehtosen mukaan ilman Vaikuttajien 
merkittävää panosta Metalliliitto ei olisi sitä 
mitä se nykyään on.
– Me olemme tuoneet aidosti kentän näkökul-
man liiton valmennusjohtoon, jos urheiluter-
mein puhutaan. Jatkossakin tulemme tuomaan 
kentän äänen lyhentämättömänä liittoon, ja 
joukkueemme pelaajat kukin saavat kertoa 
oman näkemyksensä, sillä he ovat vastuussa 
vain omille äänestäjilleen, Lehtonen sanoo.
– Meitä Metallin Vaikuttajia on nimitetty 
useasti Metalliliiton omaksitunnoksi. Tähän 
näkemykseen on helppo yhtyä.
Turja Lehtonen pyytää Metalliliiton jäseniä 
miettimään tarkkaan äänestyspäätöstään.
– Haluatko edustajasi olevan oma itsensä ja 
toimivan itsenäisesti? Haluatko ehdokkaasi 
olevan joukkuepelaaja, joka on sitoutunut 
viemään kentän ääntä päätöksentekoon? Mikäli 
vastauksesi on kyllä, löytyy ehdokkaasi tämän 
julkaisun sivuilta.
– Metallin Vaikuttajien listalta jokaiselle var-
masti löytyy mielekäs ehdokas. Olitpa sitten 
nuori tai iäkäs, mies tai nainen, asuitpa Hango-
ssa tai Ivalossa, niin ehdokas löytyy Metallin 
Vaikuttajien vaaliliitto C:n 
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Viime aikoina medioita seuratessaan on valitet-
tavan usein saanut kuulla ja lukea väittämän, 
että työn tekeminen Suomessa on liian kallista ja 
tuottavuus on heikkoa. Hallitus lähti tähän mu-
kaan viime vuonna alkaessaan puuhastelemaan 
pakkolakejaan. Neuvoa haettiin selkeästi EK:lta ja 
kuinkas ollakaan, nyt yritetään ajaa läpi työn kur-
jistamistoimenpiteitä ja tuumaakaan ei peruuteta, 
eikä katsota peiliin, vaikka syytä olisi. 
Erilaisten vertailujen pohjalta Suomi on ollut 
vuodesta toiseen yksi Euroopan kilpailukyisimpiä 
maita. 
Samaan aikaan hallituksen suusta kuullaan, että 
näihin Suomen viennin ongelmiin ei ole muuta 
ratkaisua, kuin kilpailukykyloikka, eli huonontaa 
työsuhteen ehtoja ja duunista maksettavaa palk-
kaa. Kansallisen ostovoiman leikkaaminen lääk-
keenä talouden tasapainottamiseen on erittäin 
huono ratkaisu ja heikentää tilannetta entises-
tään.
Pääministeri on asettanut pakkolaeilleen ehdon, 
että ”yhteiskuntasopimuksen” on synnyttävä, tai 
sitten annetaan raippaa oikein kunnolla. Tämäkö 
on sitä tulevaisuuden paikallista sopimista, johon 
meitä ollaan pakottamassa?
Miten se lisää tuottavuutta, että oltaisiin pi-
dempään duunissa samalla palkalla, kun tälläkin 

hetkellä porukat on lomautettuna ja kortistossa? 

Tuntuu siltä, että nykyisen hallituksen tarkoitus 
ei ole luoda töitä Suomeen, vaan tehdä niiden 
tekemisestä naurettavan halpaa.
Meitä ollaan ajamassa hankalaan tilanteeseen, 
kun Suomeen halutaan luoda matalapalkkamark-
kinat ja sitten halutaan nyhtää ne vähätkin rahat 
duunarin palkkapussista. 
SAK ja muut työntekijäjärjestöt on nyt ajettu 
pakolla neuvottelemaan niin kauan, että ns. sopu 
syntyy. 
”Yhteiskuntasopimuksesta” ei tule loppujen lop-
ulta hyötymään kuin työnantajajärjestöt. 
Tulevasta keväästä on ennustettu suuryritysten 
osinkojuhlaa ja samalla ollaan luomassa järjest-
elmää, jolla tuolle osinkojuhlinnalle ei ole loppua 
näkyvissä. 
Mielestäni meidän ei pitäisi suostua näihin kur-
jistamistalkoisiin. 
Haluan olla yhdessä muiden Metallin Vaikut-
tajien kanssa tekemässä liitostamme paremmin 
työntekijöitä kuuntelevaa ja heidän etujaan ajavaa 
järjestöä ja omalta osaltani oli selvä arvovalinta, 
että pyrin ehdokkaaksi Metallin liittokokousvaal-
eihin.

Teemu Tuiskula: Suomen kilpailukyvystä ja hallituksen ajamista 
pakkolaeista, sekä ”yhteiskuntasopimuksesta”

Paikallisen sopimisen suurimmaksi ongel-
maksi on noussut työantajan haluttomuus 
yhteistoimintaan työpaikoilla. Paikallist-
asolla on usein halua ja asiantuntemusta 
sopia toimipaikan asioista, mutta luot-
tamusmiehen neuvottelukumppanilla ei 
ole valtuuksia aitoon neuvotteluun. Sopi-
miseen ei omistajan tai konsernin puolelta 
ole annettu minkäänlaista liikkumavaraa. 
Välillä työntekijöiden aloitteesta ei päästä 
edes neuvottelemaan. Kuinka tällaisessa 
olosuhteessa voidaan kehittää työpaikan 
käytäntöjä ja parantaa olosuhteita kaikkien 
eduksi. Kuitenkin EK tuo jatkuvasti esille 
paikallisen sopimisen tärkeyttä kilpailuky-
vyn parantamisessa. Tällöinhän on kyse 
ainoastaan palkkojen alentamisesta sekä 
työehtojen heikentämisestä. Metallin TES 
sisältää aivan toisenlaisen näkemyksen pai-
kallisesta sopimisesta. Palkka-asiat kuuluvat 
mielestäni edelleenkin liittojen väliseen 
neuvottelupöytään.
Iltapäivälehtien otsikoihin nousevat kerta 
toisensa jälkeen johtajien ylisuuret erorahat 
ja optiojärjestelyt. Missä EK:n ääni silloin 

on? Eikö näitä korvauksia maksetakaan 
yhtiön taseeseen vaikuttavalta momen-
tilta? Asiaa tiedusteltaessa yhtiö vastaa, että 
johtajalla on ”sellainen sopimus”. Onhan 
meillä duunareillakin oma sopimuksemme, 
itse asiassa useitakin. Kysynkin miksi 
näiden sopimusten sisältöjä saa repiä rikki, 
jos herrojen sopimukset ovat koskematto-
mia?
22. Liittokokouksen tärkeimpiä asioita tulisi 
olla luottamusmiesten ja valtuutettujen 
aseman vahvistaminen. EK on sotajalalla 
ja se on saanut käsikassarakseen SSS hal-
lituksen. Tällaisessa tilanteessa on erityisen 
tärkeää, että työpaikoilla voidaan työsken-
nellä sopimusten ja lakien mukaan, hyvässä 
tapauksessa jopa näitä paremmin. Vahva 
ja hyvin koulutettu luottamusmiesorgan-
isaatio on välttämätön tae hyvän työpai-
kan aikaansaamiseksi. Liittokokouksen 
tulee linjata seuraavan TES päämäärät ja 
tavoitteet. Työväen ansiotason ja työ-olo-
suhteiden parantamisen on oltava korkealla 
sillä listalla. 

Timo Jansson: Palkka-asiat tulee edelleen 
neuvotella liittokohtaisesti
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Ehdokasesittely

Olen töissä Enics Oy:ssä, jossa olen nyt toi-
minut toista kautta työsuojeluvaltuutettuna. 
Työpaikoille haluaisin enemmän solidaarisuut-
ta. Ajatelkaapa itseämme, mutta myös työka-
vereitamme sillä yhteisvoimin olemme vah-
vempia. Liiton edunvalvontaan haluaisin sekä 
johtaville paikoille enemmän naisnäkökulmaa 
tasa-arvoa unohtamatta. 

Vaaliteemani on solidaarisuutta työpaikoille!

Mervi Ståhlstedt #66
•	 Ao 8:an toimikunnan jäsen
•	 aluekokousedustaja
•	 SAK paikallisjärjestön edustaja sekä 

seuturyhmän toimikunnan jäsen

Haluaisin, että Metalliliiton toiminta tulisi tu-
tummaksi työntekijöille, esimerkiksi enem-
män Murikan koulutuksia muillekin kuin 
luottamushenkilöille. Haluaisin, että liitto huo-
mioisi enemmän naisvaltaista elektroniikka-
alaa esim. palkkausta. 

Vaaliteemani Metallin liittokokousvaaleissa on: 
Naiset mukaan vaikuttamaan!

Seija Järvinen #62

•	 Elektroniikkatyöntekijä
•	 Työsuojeluasiamies, Enics Oy Lohja
•	 Ao 8 toimikunnan jäsen sekä osaston 

vapaa-ajan vastaava
•	 SAK:n paikallisosaton jäsen ja vapaa-

ajan jaoston jäsen.

Olen pitkän linjan Vaikuttaja. Olen työskennellyt 
metallialalla yli 30 vuotta, joista 25 vuotta olen 
ollut erilaisissa luottamustehtävissä. Tärkeimpiä 
luottamustehtäviäni: pääluottamusmiehenä 15 
vuotta, ammattiosaston toimikunnassa 25 vuo-
denaikana olen toiminut mm. puheenjohtajana 
10 vuotta, lisäksi olen ollut kahden liittokokous-
kauden ajan Metallin liittovaltuuston jäsen. 
Ammattiosaton puheenjohtajan olen pyrkinyt 
panostamaan tiedottamiseen, jäsenkirjeen ja 
kotisivujen muodossa. 
Liittokokouksissa ja liittovaltuustossa olen käyt-
tänyt aktiivisesti puheenvuoroja ja tehnyt esi-
tyksiä liiton toimintaan ja tavoitteisiin. 
Keväällä 2015 olin ehdolla eduskuntaan tee-
moilla: teollisuus, työllisyys, toimeentulo. Sain 
vaaleissa reilut 600 ääntä.

Jouni Linden #65
•	 Pääluottamusmies, Constructor 

Finland Oy
•	 Ammattiosasto varapuheenjohtaja
•	 Metallin Liittovaltuuston jäsen

Metalliliiton pitää olla tulevaisuudessa asettaa selkeä tavoitteet neuvotteluihin lähdettä-
essä ja ajaa jäsentensä etujen ja palkkauksen parantamista. Metallin ei pidä periä työttö-
miltä jäsenmaksua myöskään tulevaisuudessa. Liittofuusioita ei pidä tehdä vain suuruu-
den vuoksi, vaan niistä pitää olla hyötyä jäsenten edunvalvonnassa. Hallituksen esittämien 
pakkolakien edessä ei pidä nöyrtyä ja antaa periksi!
Lisätietoja ajatuksistani löydät kotisivuiltani: 
www.jouni-linden.net 
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•	 Pikkalan Metallityöväen ao. 11
•	 Ammattiosaston jäsenasiainhoitaja ja 

sihteeri
•	 Metallin jäsen vuodesta 1973
•	 Osaston luottamusmiehenä 1977 - 2001
•	 Pääluottamusmiehenä 2002 - 2008 Nordic 

Aluminilla
•	 Liittokokousedustajana vuosina 1996, 2000, 

2004, 2008 ja 2012
•	 Nykyisin työttömänä ja pätkätöissä

Leo Vartiainen #69

Ehdokasesittely

Määräaikaisten työsopimusten teko pitäisi saada jotenkin 
hallintaan. Määräaikainen sopimusten teko pitäisi rajoit-
taa enintään kahteen peräkkäiseen sopimukseen ja sen 
jälkeen tehtävä vakituinen sopimus. Metallityöväen liiton 
on kuunneltava jäsenten mielipiteitä muulloinkin kuin 
joka neljäs vuosi. Viime vuosina monista saavutetuista 
eduista on luovuttu.

 Metalliteollisuudessa työn tuottavuus on noussut mo-
ninkertaiseksi ja palkan korotukset eivät ole pysyneet 
perässä. Vaaliteemani Metallin vaaleissa ovat: Työaikaa 
lyhennettävä asteittain 30 tuntiin viikossa, Vuorotyölisiä 
nostettava (erityisesti yövuorotyössä), Metallin A, B ja C-
vapaajäsenten äänioikeus tulee säilyttää myös tulevissa 
vaaleissa.

Olen työskennellyt metallialalla vuodesta 2008, koko ajan 
saman työnantajan palveluksessa.  Haluaisin työpaikoille 
parempaa tasa-arvoa. Naiset eivät vieläkään ole tasa-ar-
voisessa asemassa työelämässä, ainakaan miesvaltaisilla 
aloilla. Tarvitaan myös tasavertaisuutta. Työnantajat eivät 
kohtele työntekijöitä tasavertaisesti. Esimerkiksi vaikka 
työpaikka missä ylityötä tarjotaan aina vain samoille hen-
kilöille.

Myös työturvallisuus ja työhyvinvointi on, vielä tänäkin 
päivänä, joillekkin työnantajille lähinnä kirosanoja.

Työntekijöiden kynnystä ottaa yhteyttä liittoon tai työ-
paikan edunvalvojaan pitäisi madaltaa. Esimerkiksi pitäisi 
pystyä anonyymisti kysyä niitä "tyhmiäkin" asioita. Valitee-
mani ovat: Tasa-arvo ja tasavertaisuus.

•	 37 vuotias kahden lapsen isä
•	 Varapääluottamusmies, varatyösuojeluvaltu-

utettu, Valon Kone Oy
•	 Ao 8 toimikunnan jäsen sekä opintosihteeri

Hermanni Åhman #68

Tenho Kellokangas #72

•	 Työsuojeluvaltuutettu, Metso 
Flow Control Oy

•	 Metallityöväen AO12 ry:n 
varapuheenjohtaja

Haluaisin parantaa työnantajan ja työntekijöiden välistä 
vuorovaikutusta molempia osapuolia koskevaksi käytän-
nöksi. Metallityöväen liiton edunvalvonta ristiriitatilan-
teissa pitäisi alistaa ulkopuolisen sitoutumattoman tahon 
ratkaistavaksi. Nykyinen käytäntö jossa enemmistönä ole-
va ryhmä ratkaisee ristiriitatilanteet omaksi edukseen, ei 
ole oikeudenmukainen eikä demokratia toteudu.

Vaaliteemani: Tasavertainen kohtelu kaikille ristiriitatilan-
teissa
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Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 
tulisi paremmin seurata työelämän muutosta 
ja tätä silmälläpitäen Liiton tulisi nimittää edun-
valvonnan sopimusyksikköön liikkuvaa työtä te-
keville oma sopimusasiantuntija. Näin edistet-
täisiin TES:n matkatyömääräyksiä selkeämmin 
tulkittaviksi. 

Vaaliteemani Metallin liittokokousvaaleissa 
ovat: Harmaa talous kuriin, Palkalla tultava toi-
meen, Vuokratyölle selkeät pelisäännöt.

Jarmo Kohonen #98

•	 Hitsaaja
•	 Plm/lm yhdyshenkilö, 

Caverion Suomi Oy
•	 Ao 254 puheenjohtaja

Olen Jani Kaipainen ja toimin tuotantotyöntekijänä 
Itab Shop Concept Finland Oy:ssä Järvenpää. Työelä-
mässä on tullut oltua jo kohta 15 vuotta ja sitä myöten 
nähnyt miten asiat ovat muuttuneet vuosien varrella. 
Tällä hetkellä toimin myös pääluottamusmiehenä ny-
kyisessä työpaikassani, joka on mielenkiintoinen työ 
muun työn lisäksi. Metalliliitossa olen ollut ammat-
tiosasto 90. jäsenenä jo monta vuotta ja jossain vai-
heessa kiinnostuin liittymään ammattiosaston toimi-
kuntaan mukaan. Työpaikalla tärkeää on parantamaa 
työntekijöiden työhyvinvointia johon myös kuuluu 
huvitoimintaa.

Vaaliteemani ovat: Nuoriso ja vuokratyövoiman käyttö, 
nuoret aktivoitumaan Metalliliiton toimintaan ja jopa 
ammattiosastojen toimikuntiin, vuokratyövoiman 
etuisuuksien parantaminen

Jani Kaipainen #90

•	 Tuotantotyöntekijä
•	 Pääluottamusmies, Itab 

Concept Finland Oy
•	 Ao 90 sihteeri, kirjeen-

vaihtaja sekä osaston 
nuorisovastaava

Hyvän edunvalvonnan kannalta on Metalliliiton, kaik-
kein tärkeintä toimia jäsentensä edunvalvojana niin, 
että jäsenet tuntevat itsensä kaikissa olosuhteissa 
työpaikalla levollisiksi, hyvinvoiviksi ja hyväksytyksi.

Vaaliteemani Metallin vaaleissa on: Sopuisa työyhtei-
sö” Se on  työyhteisö, jossa ei suvaita jatkuvaa epäasi-
allista kohtelua, häirintää tai kiusaamista.
Kymmenet tuhannet työntekijät joutuvat joka päivä 
kokevansa olevan kiusaamisen kohteena työpaikal-
laan. Tämä on ongelma, johon me vaikuttajat halu-
amme puuttua.

Paavo Siipola #96

•	 Ammatti, Eläkkeellä
•	 Ikä 66v
•	 14v Pääluottamusmiehenä, osan siitä 

työsuojeluvaltuutettuna.
•	 Liikuntalautakunnan jäsen.

Ehdokasesittely
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Pasi Vahtermo #99

Toivoisin liiton edustajien jatkossa vierailevan sään-
nöllisesti projekteilla siellä toimivien yritysten työn-
tekijöiden tukena ja harmaan työvoiman kitkijänä. 
”Toimitsijat kenttätyöhön”.  Komennus miehille tulisi 
myös asettaa oma sopimusasiantuntija edunvalvon-
nan parantamiseksi. 

Vaaliteemani liittokokoukseen ovat: Lähetetyil-
le työntekijöille samat ehdot, kuin suomalaisille.  
Yleissitovaa työehtosopimusta rikkoville yrityksille 
asetettava liiketoimintakielto Suomeen. Aluehallin-
tovirastojen ulkomaalaisen työvoiman valvonnan 
resurssit vähintään kymmenkertaistettava. Tilaaja-
vastuulain laiminlyöntimaksut huomattavasti korke-
ammaksi ja suhteessa pääurakoitsijan liikevaihtoon. 
Kilometrikorvauksen verovapaata osuutta selkeästi 
korkeammaksi.

•	 Ikä 39 v.
•	 Asentaja
•	 Pääluottamusmies, Caverion Industria 

Oy / Projektipalvelut
•	 Metallin komennusmiehet Ao. 254 / 

taloudenhoitaja

Mika Laaksonen #102

Seppo Gråsten #101

•	 Ammatti: Hitsausoperaattori
•	 Työpaikka: Auramo Oy
•	 Ao. 287 Puheenjohtaja

Työpaikkojen luottamusmiesten ja valtuutettu-
jen kouluttautuminen tehtäviinsä tulisi tehdä joka 
vuotiseksi käytännöksi. Ammattiosastojen toiminta 
kuntoon tulisi saattaa kuntoon koko kentässä. Pie-
net toimimattomat osastot on yhdistettävä alueel-
lisiksi isommiksi osastoiksi. Isommat osastot mah-
dollistavat vakituisen henkilökunnan palkkaamisen 
osaston tehtävien hoitamiseen. 

Vaaliteemani Metalliliiton liittokokousvaaleihin on: 
"TYÖMIES ON PALKKANSA ANSAINNUT!"

Kun puhutaan edunvalvonnan parantamisesta, 
ehdottoman tärkeää on tiukentaa yt-lakia koskien 
työntekijöiden asemaa irtisanomis- / lomautus-
neuvotteluissa. Koska Suomessa on aivan liian 
helppo irtisanoa henkilöstöä, verraten muihin EU 
(sivistys) maihin! Metalliliiton tulee olla tiukem-
min jäsenten asialla, eikä puolueiden/hallitus-
ten "kumileimasimena".  Etusijalla on jäsenten 
työsuhdeturva, ja hyvä palkkakehitys. 

Vaaliteemani liittokokousvaaleissa kuuluu: "Pal-
kan takia töitä tehdään!"

•	 Työpaikka Alfa Laval Vantaa Oy 
•	 Työsuojeluvaltuutettu ja varapääluotta-

musmies 
•	 Tikkurilan Metallin ao287 toimikunnan 

jäsen, ja opintosihteeri 
•	 Toimin myös työmarkkinatiedottajana 

Hiekkaharjun ammattikoulussa

Ehdokasesittely
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Keijo Pouttu #104

Metalliliitossa tulisi panostaa työpaikkakäyntien ehdotet-
tujen toimenpiteiden jatkoseurantaan. Pienet toimimat-
tomat osastot voisi yhdistää isommiksi alueellisiksi osas-
toiksi, joilla paremmat toiminta edellytykset. Mielistäni 
käytäntöjä, joita tulisi ottaa käyttöön hyvässä yrityksessä, 
ovat mm. yrityksen taloudellisen tilan säännöllinen katsa-
us, sekä luottamusmiehille että työsuojeluvaltuutetuille. 
Työsuojeluinfot tulisi pitää säännöllisesti työntekijöiden 
viikkopalavereissa. 

Vaaliteemani Metalliliiton liittokokousvaaleissa on: "Työ-
hyvinvointi parantaa tuottavuutta."

•	 työpaikka: Suunto Oy
•	 ammatti: Huoltoteknikko
•	 Ao 287 taloudenhoitaja

Nykyinen hallitus ja rakas elinkeinoelämän kes-
kusliittomme ajavat jatkuvasti ammattiliittoja 
ahtaammalle. Oikeisto vaatii kovaan ääneen 
paikallista sopimista, palkkojen alennuksia, 
määräaikaisia työsuhteita vailla perusteita ynnä 
muuta. Työnantajat pyrkivät jatkuvasti kohtele-
maan työntekijöitä, arvokkainta voimavaraansa, 
kuin ruosteisia työkaluja pakin pohjalla. Metal-
liliiton on kyettävä torjumaan jatkuvat työehto-
jen heikennykset ja sen lisäksi kehitettävä aidon 
neuvottelun kulttuuria työpaikoilla.
 Metallin nuoret ovat ottaneet toimintamallik-
seen yhdessä olemisesta yhdessä tekemisen. 
Samaa pitäisi nyt myös työpaikoilla rummut-
taa. Emme ole pelkästään vaitonaisia työkaluja 

joita työnantajat voivat paiskoa miten sattuu. 
Monet työnantajat tekevät kriittisiä päätöksiä 
yrityksessä kuulematta lainkaan ihmisiä jotka 
päätökset loppumetreillä toteuttavat. Todelli-
nen paikallinen sopiminen on kompromisseja 
ja hyvään tulokseen päästään kun molemmat 
osapuolet saavuttavat jotain. Jos EK ja työnan-
tajat haluavat oikeaa paikallista sopimista, eikä 
sanelupolitiikkaa, on työnantajienkin otettava 
katse peiliin ja alettava yhdessä olemisesta yh-
dessä tekemiseen

LAURI KALANTI
AO 8 PUHEENJOHTAJA
LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #63

Lauri Kalanti: Yhteistä tekemistä

Ehdokasesittely
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Henkilöstön edustaja saattaa joutua työpaikalla 
tilanteeseen jossa vaaditaan ”sopimaan” jostakin 
sellaisesta mihin ei työnantajalla työntekijöihin 
nähden muuten ole valtaa. ”Neuvotellaan” kiirees-
sä, painotetaan että ei ole mitään muuta konstia 
saada työpaikkoja säilymään, työntekijöiden pitää 
joustaa. Tuottavuus, tehokkuus ja kilpailukyky ter-
mejä käytetään paljon. Lopulta ollaan selkä seinää 
vasten, työnantaja kokeilee työntekijöiden yhte-
näisyyttä ja PLM mihin asti työnantaja on valmis 
menemään. Jos tässä tilanteessa PLM antaa periksi 
omasta ja edustettaviensa mielestä kohtuuttomille 
vaatimuksille, niin silloin suostutaan saneluun. 

PLM neuvottelee edustettaviensa puolesta. Edus-
tettavien enemmistön mielipide ratkaisee. Osa 
työntekijöistä voi olla peloissaan seurauksista jos 
ei suostuta työnantajan vaatimuksiin. Kuitenkin 
pitää ymmärtää, että jos tällä kertaa annetaan pe-
riksi tässä asiassa, niin kohta saatetaan pyytää an-
tamaan periksi toisessa asiassa. Vastavoima pitää 
olla, muuten tilanne riistäytyy nopeasti työntekijän 
kannalta huonoksi. 

Pääluottamusmiehenä haluan, että paikalliseen 
sopimiseen pakottamisen sijaan aletaan lisäämään 
kaikkien sopijaosapuolten osaamista, paranta-
maan PLM: ten neuvotteluasemaa, jakamaan tie-
toa päästämällä PLM: het johtoryhmiin, käymään 
avointa keskustelua, jotta voidaan vaikuttaa jo en-
nen kuin ollaan neuvottelupöydässä miettimässä 
mitä kukakin saa tehdä. 
Johdon antamat tavoitteet voivat olla kovat, mut-
ta parhaiten niihin päästään aidolla yhteistoimin-
nalla. Hierarkisella johtamisella saadaan aikaiseksi 
tilanne jossa jokainen yrittää pitää oman tonttinsa 
puhtaana kokonaisuudesta välittämättä. Omat ta-
voitteet on täytyttävä, naapurista niin väliä. Teh-
dään vain pakolliset kuviot meiningillä. 
Yli seitsemän vuotta pääluottamusmiehenä on 
antanut minulle näkemystä asioihin. Hallituksen 
suunnittelemat pakkokeinot sopimisesta eivät li-
sää paikallista sopimista. Paikallista määräämistä 
kylläkin!

RAIMO KANTONEN
PÄÄLUOTTAMUSMIES, METSO FLOW CONTROL
LITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #71

Raimo Kantonen: “Paikalliseen sopimiseen 
osaamisen kehittämistä pakottamisen sijasta.”

Sain monen muun suomalaisen tavoin irtisano-
mislapun käteeni viime vuonna, viimeinen työ-
päiväni on 1.7.016. Saman kohtalon kokivat myös 
12 muuta pitkässä työsuhteessa olevaa metallin 
jäsentä. Minulle, entiselle luottamusmiehelle 
tämä irtisanominen ei tullut yllätyksenä. Melkein 
28 vuotta tulee kesällä sitten täyteen kun olen ol-
lut Helvarin tehtaalla töissä. Ottaisiko joku minut 
vielä töihin, epäilen. Siis "kortisto" kutsuu koska 
ikää on jo melkein 58 vuotta. Omalta kohdaltani 
helpotusta tuo säätiön eläke joka meillä on käy-
tössä Helvarilla. Kun täytän 60 vuotta, saan sieltä 
eläkettä. Summaltaan on onneksi suurempi kuin 
ansiosidonnainen päiväraha. 
Mutta miten käy niiden monen muun jotka ovat 
kaukana eläkeiästä. Saimme kolmena päivänä 
uravalmennusta jota työnantaja kehui. Olimme 
kyllä monet sitä mieltä että siitä ei ollut meille 

suurtakaan apua koska koulutus ei nyt oikea vaih-
toehto vaan pitäisi löytää vielä työtä. Monella kun 
tätä ikää on yli viidenkympin.

Nyt kun olen toista kertaa ehdokkaana liittoko-
kousvaaleissa, on jo hieman tietoa mistä on kyse. 
Omat ääneni auttavat toivottavasti meitä Metallin 
Vaikuttajia saamaan hyviä ehdokkaita läpi, joita 
joukossamme on monia. 

Ei muuta kuin muista äänestää!

Kesää odottaen ja kohti uusia haasteita!

MARJA MUURINEN 
KARKKILAN AO:n 35 TOIMIKUNNAN JÄSEN JA 
VETERAANI VASTAAVA
LIITTOKOKOUSEHDOKAS #78

Marja Muurinen:
 Irtisanottu, mitä sen jälkeen?
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Kun ennen vaaleja hallituspuolueet vakuut-
tivat että nyt ei leikata, oli vaalien jälkeen 
äänestäjät tyrmistyneitä kun alkoi valtava 
leikkausrumba, joka kohdistui pääasiassa hei-
kommassa asemassa oleviin palkansaajiin, 
eläkeläisiin ym. muihin köyhimpiin. Varsinkin 
persujen slogan: "meiltä saa mitä tilaa" oli 
täysi bluffi. Paljastui, että slogan tarkoittikin 
"Meiltä saa mitä EK tilaa".  Veroluonteisia mak-
suja jota työntekijät maksaa palkastaan esim. 
TYEL maksua on nostettu jopa 7,2 %:iin.  Sa-
manaikaisesti työnantajien maksuosuutta on 
alennettu. Myös yhteisöveroa on alennettu 
rajusti ja se on 20 %:lla EU:n toiseksi alhaisin. 
Työnantajamaksujen alennuksia on perusteltu 
sillä, että sitten kun työnantajat saavat rahaa, 
se pistetään työllistämiseen. Tähän mennessä 
toteutetuista alennuksista 80 % on mennyt 
osakkeenomistajien taskuihin Talouselämä 
lehden selvityksen mukaan.   Tämän lisäksi 

hallitus aikoo säätää pakkolait jos työntekijät 
eivät suostu yhteensä jopa 10 % vastaaviin 
työehtojen heikennyksiin. Nämä lait sinänsä 
ovat jo kasainvälisen työjärjestön ILO:n perus-
sopimuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen ja EU:n sosiaalisen peruskirjan vastaisia. 
Nämä kaikki on Suomi ratifioinut. Samaan 
aikaan kun EK on nostanut omaa palkkaansa, 
Häkämiehen jopa kolminkertaiseksi. Tuntuu 
aika härskiltä hallituksen toiminta, jota voisi 
nimittää jopa Valehtelijoiden klubiksi, jossa 
kolme SSS-miestä ja EK takapiruna, joka näyt-
tää tosiasiassa johtavan hallitusta. Nyt täytyy 
ay-väen näyttää voimansa torjua heikennyk-
set.

HEIKKI AHTONEN
AO 58 TOIMIKUNNAN VARAJÄSEN
LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #84

Heikki Ahtonen: 
Sitä saa mitä tilaa

Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue on 
usein toistuva sanonta, kun ollaan tekemisissä 
nuorison joukkuelajien kanssa. Olen monesti 
miettinyt voisiko samaa iskulausetta markki-
noida myös ammattiyhdistys asioissa.
Mietimme varmaan monesti syytä miksi olem-
me aikanaan liittyneet ammattiliittoon. Mo-
nelle tulee mieleen kysymys mitä hyötyä on 
liiton jäsenyydestä?
Nyt, jos koskaan voimme miettiä vastaus-
ta edelliseen. Miltä kuulostaisi tilanne, jossa 
meillä ei olisi turvana liiton neuvottelemaa 
työehtosopimusta, tai jos riitatapauksissa ei 
olisi mahdollista saada oikeusapua.

Pitää muistaa myös jäsenedut joita saamme 
esim. vakuutuksista ja onhan meillä käytössä 
myös lomapaikat joihin voi hakea. Unohtaa 
ei voi myöskään mahdollisuutta kouluttautua 
Murikka-opistossa.
Vahvan liton peruspilari on tietävässä, taita-
vassa ja aktiivisessa jäsenistössä! Olkaamme 
siis valmiina viemään sinun, minun ja meidän 
äänemme liiton asioita päätettäessä kuuluviin!

PEKKA HAUKKA-AHO
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, LAJUPEK OY
AO 58 TOIMIKUNNAN JÄSEN
LIITTOKOKOUSEHDOKAS #85

Pekka Haukka-aho: 
”Aktiivinen jäsenistö on vahvan 
liiton peruspilari”
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Ammattiliitot ovat tehneet äärimaltillisia sopi-
muksia kerta toisensa jälkeen. Sillä edellytyksellä, 
että työnantajat työllistäisivät. Miten on onnistut-
tu? Palkkojen kehitys: vuosi 2014 noin 0,7 % ko-
rotukset, vuosi 2015 noin 0,4 % korotukset, vuosi 
2016 noin 0,43 % korotukset. Nämä pienet rahat 
ovat vielä monilta jääneet kokonaan saamatta ja 
ainakin runsaalta 400 000 työttömältä. Vaikka on 
ollut kysymys kokonaisratkaisuista

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, joka pi-
dätetään palkasta: vuosi 2014 = 0,5 %, vuosi 2015 
= 0,65 % ja vuosi 2016 = 1,15 %, yli kaksinkertai-
nen nousu. Työntekijän työeläkemaksu, joka pi-
dätetään myös palkasta: alle 53-vuotiaat: vuosi 
2013 = 5,15 %, vuosi 2014 = 5,55 %, vuosi 2015 = 
5,7 % ja vuosi 2016 = 5,7 %.

Vastaavasti työeläkemaksu 53 vuotta täyttäneet: 
vuosi 2013 = 6,5 %, vuosi 2014 = 7,05 %,, vuosi 
2015 = 7,20 % ja vuosi 2016 = 7,2 %.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja työ-
eläkemaksut ovat nousseet nopeammin kuin 
palkat. Missä on se paljon puhuttu yhteiskunta-
vastuu ja kenellä se vastuu on. Kataisen, Stubbin 
ja Sipilän hallitukset ovat jakaneet suurpääomal-
le ja suuryrityksille miljardien verohyödyt ja en-
nenäkemättömän kovia osinkoja on yrityksissä 
nostettu investoimatta mitään kotimaahan, toi-
sin kuin neuvotteluissa on annettu ymmärtää. 
Miten on mahdollista, että samaan satuun aina 
uskotaan?

JUHANI KOUHIA
AO 58

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #86

Juhani Kouhia: Työnantajille rahaa syytämällä ei 
työpaikkoja synny

Kuinka Metallin 22. liittokokouksessa tulevat pää-
tökset ja linjaukset vaikuttavat tulevaisuuden 
edunvalvontaan? Olen miettinyt muutamia kysy-
myksiä. Ne ovat Isoja asioita mistä on puhuttu, niin 
pienillä kirjaimilla, että tavallinen rivijäsen ei niitä 
ole kuullut.
Yksi on uusi keskusjärjestö. Uuden keskusjärjestön 
pitäisi aloittaa 1.1.2017 SAK ja STTK ilman Akavaa. 
Rajoitetaanko yhdistämällä metallin omaa päätän-
tävaltaa keskusjärjestöjen taholta, vaikkapa työ-
taistelutoimenpiteitä etujen valvonnassa? Mitkä 
arvot? Mihin arvoihin uusi keskusjärjestö sitoutuu.
SAK:n edustajakokous pidetään kesäkuussa 2016. 
Riku Aalto on arvioinut, että siihen mennessä tulisi 
muodostaa käsitys, mitä yhteistyön syventäminen 
voisi olla.
Toinen  asia on  kaavailtu suurliitto.  Tästä on hu-
hujen mukaan aiesopimus kolmen liiton yhdis-
tymiseksi. Liittojen fuusio tarkoittaa, että paperi, 
TEAM ja Metalli menisivät yhteen. Demaripuolella 
ollaan toiveikkaita liittojen yhdistymiseen. Mitä se 
tarkoittaa, tuleeko kokonaan uusi liitto vai liittyisi-
vätkö paperi ja TEAM Metalliliittoon? Jos näin käy 
palvelisiko yhteinen työehtosopimus metallin jä-
seniä?    Onko tässä TEAM fuusio uudessa kuoressa 

jota ajetaan hyvin läpinäkymättömästi ja salassa 
eteenpäin. Poliittinen hallinta ja intressi edellä.
 Metallin vasemmisto ryhmät kannattaa kasso-
jen yhdistymistä. Tämä varmaan olisikin järkevää 
ja toisi toivottua turvaa ja tasapainoa nykyiseen 
markkinatalouden tuomaan työllisyyden epävar-
muuteen. Eri sopimusalat toimisivat kyllä nykyi-
selläänkin hyvin jos liittojen johto haluaa niiden 
toimivan ja ajavan jäsenten etua. Tämän on osoit-
tanut aina valmis AKT. 
Myös itsenäisten ammattiosastojen toimintoja 
ollaan säätämässä. Kuinka käy jäsendemokratian 
kun liitto määrittää kuinka ammattiosaston pitää 
toimia? 
Metallin 22 liittokokouksessa Tampereella teh-
dään varmasti merkittäviä päätöksiä metallin 
osalta moneen asiaan. Äänestäjät päättävät onko 
nämä demokratiaa vai sosiaalidemokratiaa.

KARI PURMONEN
PÄÄLUOTTAMUSMIES 
KONE INDUSTRIAL OY

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #87

Kari Purmonen: Kuinka käy jäsendemokratian?
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Ammattiliitot ovat vahva osa yhteiskuntaa
Ammattiliittojen tehtävänä on puolustaa ja pa-
rantaa työntekijöidensä työehtoja. Suomalai-
sista ammattiliittoihin kuuluu yli 2 miljoonaa 
jäsentä.

Aktiiveista on pulaa eikä varsinkaan nuoria ko-
vasti kiinnosta ammattiyhdistysliike. Itse lähdin 
ehdokkaaksi siksi, koska meissä nuorissa on tu-
levaisuus ja uskon ay-liikkeen jäsenten yhteiseen 
voimaan.

Ammattiliitot tulisi vain saada päivitettyä nyky-
aikaan. Ei niin, että muutama ”Lyly” tekee työn-
antajien kanssa kerran parissa vuodessa nollaa 
hipovan sopimuksen ja siinä se on. Pitäisi näkyä 
enemmän työpaikoilla, siellähän ne jäsenet ja 
jäsenten ongelmat ovat. 

Nyt tietysti on ongelmana Sipilän, Soinin ja Stub-
bin hallitus, joka aikoo puuttua pakkokeinoin 
työntekijöiden lomiin, sairauslomien palkalli-
suuteen, palkallisiin pyhäpäiviin ja sunnuntai- 
sekä ylityökorvauksiin. Nyt yli kahden miljoonan 
jäsenen voimalla täytyy estää tällaiset työehto-
jen huononnukset. Lainsäädännön pitää suojella 
heikommassa asemassa olevaa, ei kurittaa.

SINI SALMINEN
JÄLKIKÄSITTELIJÄ, LAJUPEK OY
VARATYÖSUOJELUVALTUUTETTU

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #88

”�Kansan Uutiset 
kestää reissussa kuin 
reissussa – tärkeää 
tietoa maalla,  
merellä ja 

      ilmassa!”
      Merja Kyllönen,
          europarlamentaarikko

AMMATTILIITON JÄSEN, 
hyödynnätkö lehtietusi?
Liittojen lisäksi useat ammattiosastot 
myöntävät lehtietua jäsenilleen. 
Esim. Metalliliiton jäsen 
Hemmo Rautakoura kuuluu myös 
Naantalin Metallityöväen osasto 143:een. 
Hemmon lehtilasku on vuonna 2016
156 € - 25 € - 50 € = 75 €. 
Hemmo säästää 81€. 
Lehtiedun saa vuoden tilauksiin.

 TUTUSTUMISTARJOUS  2 kk / 10 € 
Kestotilaus 12 kk / 156 €. Kansan Uutiset ilmestyy kerran viikossa.

Katso kaikki tilausvaihtoehdot www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu
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Juha-Matti Nykänen: 
Pätkätyöt tuovat suurta epävarmuutta

Olen ollut liittokokous vaaleissa ehdolla ensim-
mäistä kertaa vuonna 2004. Tämän jälkeen olen 
ollut jokaisessa liittokokousvaalissa ehdolla. 
Kokoukseenkin olen saanut osallistua valittuna 
edustajana. Tämä on nyt siis neljäs kerta kun 
osallistun tähän liiton päättävimmän elimen 
valintaprosessiin. 
Norpella toimin osaston luottamusmiehenä, 
aikaisemmin toimin usean vuoden pääluotta-
musmiehenä, työhuonekunnassamme toimin 
puheenjohtajana. Norpella olen työskennellyt 
yhteensä 26 vuotta joten työelämäkysymykset 
ovat olleet lähellä pitkään ja työpaikan asioista 
minulla on kattava näkemys.

Tärkeinä kysymyksinä edunvalvonnassa näen 
etenkin vuokratyöasiat sekä 0-työsopimkset. 
Pätkätyöt ovat ongelma monessa paikassa ja 
herkästi lipsutaan jaksottamiseen.  Työstä pitää 
saada kunnon palkka ja työn epävarmuus tulee 
minimoida.
Palkka-ale saa pikku hiljaa loppumaan! 

JUHA-MATTI NYKÄNEN
AO. 86
LUOTTAMUSMIES
TYÖHUONEKUNNAN PJ
LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #89
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Hanki uusia  

tietoja & taitoja

Tarvitsetko apua sosiaalisen median hyödyntämisessä? 

Tule sosiaalinen media yhdistyksen apuna -kurssille  
10.9. Tampereelle. 

Hinta: 80 € (Eläkeläiset -75%)

Ilmoittaudu kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua: ksl.fi, 
ksl@ksl.fi tai 020 790 9500.

Tämä ja muut koulutuksemme onnistuvat lähellä sinua.

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta ammattiosastollesi!
 

Facebook? twitter? Mitä näitä nyt on?

Metallin vaikuttajat 2016.indd   1 1.3.2016   15:21:26

Kun äänestät Metalliliiton 
vaaleissa, äänestät vahvan liiton 

ja työehtojesi puolesta.

Mitä useampi äänestää, sitä 
voimakkaammin voimme puhua 

meille tärkeiden asioiden puolesta 
– ja pitää niistä kiinni.

Kaikkien äänestäneiden 
kesken arvotaan viisi matkaa 

+ lippupaketti jääkiekon 
MM-kisoihin Venäjälle.

Äänestämällä olet automaattisesti 
mukana arvonnassa.

Onnea arvontaan!

JOS AIOT ÄÄNESTÄÄ!KÄSI YLÖS, 

ENNAKKOÄÄNESTYS
SÄHKÖINEN VAALI 18.–28.3.
POSTIÄÄNESTYS 18.3.–1.4.

VARSINAINEN VAALI 
10.–12.4.

METALLIN VAALIT 2016

ÄÄNESTÄ 
      JA VOITA MATKA 

   JÄÄKIEKON 

       MM-KISOIHIN!
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Raili Peni: Minne 
mennään?
Suomalainen yhteiskunta on todella isossa myllerryksessä. Rikkaat rikastuu 
ja köyhät köyhtyy. Melkein joka päivä uutisissa kuulemme, kun työntekijöitä 
irtisanotaan ja isoja osinkoja jaetaan omistajille. Eli verokikkailulla viedään 
varallisuutta ulkomaille veroparatiiseihin sekä työpaikkoja katoaa ulkomaille 
tarkoituksena, että viivan alle jäisi enemmän.

Mielestäni ainoa keino, millä tätä yhteiskuntaa ylläpidetään, on teolliset työ-
paikat. Toisiamme palvelemalla ei tätä yhteiskuntaa ylläpidetä. Eläkkeillä ja 
työttömyyskorvauksilla ei paljon palveluja ostella. Tuntuu kovin pahalta vielä 
kuunnella uutisia missä pitäisi vielä työttömyys korvauksien päiviä vähentää, 
siksi että työttömät menisivät töihin, missä ne työpaikat on? Jokaisen pitää 
syödä ja nukkua jossain.

Vastuuta tästä yhteiskunnasta pitää kaikilla tasoilla löytyä. Ja lopuksi vielä 
toivon eläväni sopimusyhteiskunnassa, päätökset tehdään niissä pöydissä 
missä ne kuuluukin tehdä.

RAILI PENI
AO 121 TOIMIKUNNAN JÄSEN
KUNNANVALTUUTETTU

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #95

Metallin liittokokouksessa tullaan käsittelemään monia isoja asioita. 
Yhtenä tärkeänä asiana näen vuokratyön pelisääntöjen selkeyttämisen, 
koska nyt sitä käytetään häikäilemättömästi monessa paikkaa epävar-
muutta työsuhteeseen. 

Olen Kalevi Turtianen Karkkilasta, työpaikkani on Cmponenta Fin-
land Oy Högfors jossa olen työskennellyt nyt yhteensä 22 vuotta, josta 
14 vuotta olen toiminut työpaikkani pääluottamusmiehenä. 

KALEVI TURTIAINEN
PÄÄLUOTTAMUSMIES
AO 35 TOIMIKUUNAN VARAJÄSEN

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #81

Kalevi Turtiainen: 
“Vuokratyöhön selkeitä
 pelisääntöjä”
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Olen joskus leikitellyt sellaisella ajatuksella, että matkustaisin junalla 
Helsingin rautatieasemalle. Antaisin siinä asemasillalla pummille 
vitosen. Sen jälkeen kävelisin Eteläranta kymppiin, missä sijaitsee 
työnantajaliittojen linnake. Siellä ojentaisin ensimmäiselle vastaan 
kävelevälle vuorineuvokselle satasen. Jos sellaista ei olisi paikalla, niin 
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toimittaisi setelin varmasti hyvin 
mieluusti perille. Senhän vuoksi vuorineuvokset maksavat Jyrille kol-
menkymmenen tonnin kuukausipalkkaa. 

Nyt tulee sitten se peruskysymys. Kumpi näistä almuista hyödyttää en-
emmän suomalaista yhteiskuntaa? Itse väitän, että se vitonen. Se lähtee 
kiertoon alle kymmenessä minuutissa luovutushetkestä. Sillä maksetaan 
jollekin palkkaa, siitä maksetaan veroa, joku ajaa jakeluautoa, ja joku 
saa vuokraa siitä kaupan tai kioskin kiinteistöstä, jonka suojissa seteli 
vaihdetaan hyödykkeeksi. Toki nuo siivut ovat pieniä, mutta Suomessa 
on näitä päivittäin pyöriteltäviä vitosia liikkeellä aika paljon. 

Vuorineuvoksilla on puolestaan satasia jo ennestään niin valtavasti, 
että jos niitä alkaisi latoa yksin kappalein pöydänreunalle, niin heillä 
kaikilla tuskin riittäisi loppuelämä sen urakan läpiviemiseen. Minun 
sataseni jäisi sen entisen kasan päälle eikä pyöräyttäisi yhteiskunnan rat-

taita minkään vertaa. Suurissa omaisuuksissa ei ole välttämättä mitään 
moitittavaa. Monasti niiden takana on sellaista hyvin hoidettua bisnestä, 
joka on tuonut sekä työpaikkoja että hyvinvointia Suomeen. Mutta sit-
ten löytyy myös kosolti hyvin tuottaneen tuotannon alasajoa ja siirtoa 
suurempien tuottojen toivossa pois Suomesta. Siihen toimintaan suh-
taudun hyvin kriittisesti.

Vuosi takaperin Suomi valmistautui eduskuntavaaleihin. Puolueet ja eh-
dokkaat kiersivät telttojensa kanssa turuilla ja toreilla tekemässä itseänsä 
tykö niille ihmisille, joille vitonenkin on rahaa. Tarjolla oli grillim-
akkaraa, hernesoppaa sekä suuria lupauksia. Lehtien yleisönosastot oli-
vat turvoksiin asti täynnä köyhien ja vähäväkisten ystäväksi ilmoittautu-
neiden ehdokkaiden kirjoituksia. Vaalien jälkeen on ollut silläkin saralla 
hiljaisempaa. Nyt siellä kyselevät lähinnä äänestäjät niiden annettujen 
lupausten perään. Ilmaista ruokaa jakaa enää Heikki Hursti ja muutama 
kansalaisjärjestö. Supermarkettien ovenpielestä sitä saa taas vuoden 
päästä, kun kuntavaalit tekevät tuloaan.

Eduskuntavaalit olivat ja menivät. Lopputulos tiedetään ja nyt olemme 
saaneet seurata reilut puoli vuotta Sipilän hallituksen vaappumista 
edestakaisin. On kuitenkin yksi asia, jossa hallituksen linja on pitänyt 
pintansa koko ajan. Talousoppi. Sipilän, Soinin ja Stubbin mielestä vuo-
rineuvoksille kuuluu antaa 101 euroa ja kädestä suuhun eläjille 4 euroa. 
Sillä saadaan Suomi nousuun. Oman näkemykseni mukaan sellainen 
toimintamalli hyydyttää Suomea vain entisestään. No, olen käynyt vain 
kansakoulun ja hitsauskurssin enkä näin ollen ole samanlainen talous-
viisas kuin nämä maisterisjätkät. Tosin taloustieteen nobelisti Joseph 
Stiglitz oli yllättäen minun kanssani samoilla linjoilla, kun kertoi oman 
näkemyksensä Suomen tilanteesta viimesyksyisellä Suomen vierailul-
laan. Mutta siitähän ei pidetä. Suomen pelastajaksi profiloitunut Juha 
Sipilä nauroi selkäkeikkanaurut Stiglitzin jutuille. Kertoi kuitenkin 
valaistuneensa ja tehneensä ratkaisuja sen myötä, kun jutteli kätilöiden 
kanssa. Jotenkin tämän päivän elämä täällä Sipilandiassa on kuin istuisi 
turistibussissa italialaisella alppitiellä ja ratin takana olisi Juha Sipilä 
kurssikeskuksen lippalakki päässä. Silmiä ei uskalla avata ja penk-
kiä pitää puristaa rystyset valkoisena. Täytyy vaan höpöttää itsekseen 
vähintään kolmetuhatta ave mariaa ja toivoa, että tie oikenisi ennen 
kuin Sipilän korjausliikkeet syöksevät koko bussin rotkoon.

JUHA KAPIAINEN
PÄÄLUOTTAMUSMIES
AO 254 SIHTEERI
LIITTOVALTUUSTON 2. VPJ

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #97

Juha Kapiainen: Vitonen ja satanen
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Työhyvinvointi ja jaksaminen

Työpaikalla on voitava järjestellä työvuoroja eri 
elämän tilanteisiin sopivalla tavalla. Jos työnteki-
jä pystyy itse vaikuttamaan työvuoroihinsa, lisää 
se selvästi työhyvinvointia ja työssäjaksamista. 
Hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa työpaikan 
kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja myös 
maineeseen hyvänä työpaikkana.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
yhä vaikeampaa epäsäännöllisten työvuoromal-
lien lisääntyessä työpaikoilla. Lastenhoidon 
järjestäminen on vuorotyöläiselle ongelma, ko-
ska vuoropäiväkoteja ei ole tarpeeksi tarjolla. Ja 
lapset voivat joutua olemaan hoidossa pitkiäkin 
aikoja, erityisesti ilta- ja yövuorojen aikana.
Yövuoroja sisältävä vuorotyö kuormittaa elim-

istöä tavallista enemmän ja lisää riskiä sairastua 
esim. sydänperäisiin tauteihin. Iän myötä vuoro-
työn haitalliset vaikutukset terveyteen ja jak-
samiseen lisääntyvät.
Niin kotona kuin työpaikalla pätevät samat 
periaatteet. Kun molemmat osapuolet ovat 
valmiita joustamaan ja ottamaan huomioon 
toisen tarpeet, hyvinvointi ja jaksaminen ovat 
ihan toisella tasolla.

EIRA TAMMILUOMA
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, MURATA OY

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #100

Porvareiden kilpailukykyloikka

Suomessa on menossa EK:n johdolla mahtava 
trollaaminen tiedotusvälineissä siitä kuinka 
meillä on työn tekeminen kallista. Tämä on kes-
tänyt jo useamman vuoden. Julkisuudessa esi-
tetään vääristettyjä tietoja. Isot pojat ovat so-
pineet kuka minäkin aamuna on trollivuorossa.
Ratkaisuksi tarjotaan palkkojen alentamista, 
ilta ja yövuoro ja lomarahojen leikkauksia. On 
otettu keinovalikoimaan ennenkuulumatto-
mat pakkolait.
Tällaiset leikkaukset koskisivat eniten pieni-
palkkaisiin sosiaali- terveys- hoiva ja julkisilla 
sekä palvelualoilla. Teollisuudessakin on paljon 
matalapalkkataulukko töitä.
Yhtä aikaa nostetaan vuokria, sähköstä ja lii-
kenteessä, myös maksuja päivähoidossa ja 

terveydenhoidossa. Lääkkeiden omavastuuta 
nostetaan myös.
Toinen mörkö on paikallinen sopiminen, min-
kä hallitus on keksinyt, mitä ajetaan ratkaisuna 
työpakkojen ongelmiin. Ideana on, että työ-
paikoilla sovitaan jokaisen työntekijän kanssa 
erikseen työehdoista ja palkoista. Esimerkkejä 
on jo maalla missä isäntä hakee kuskia ajamaan 
metsäkonetta kolmessa vuorossa yhdeksän eu-
roa tunti ilman lisiä!
En usko, että näistä tavoista syntyy kilpailuky-
kyä. Päinvastoin tuhotaan loputkin mahdol-
lisuudet heikossa kunnossa olevien yritysten 
pärjäämiseen. On paljon yrityksiä missä nyt jo 
johto ja sitä mukaa toiminta ei ole ajan tasalla.
Suomessa teknologiateollisuudessa on muuta-
ma kymmen isoa yritystä ja loput periaatteessa 
näiden alihankkijoita. Isot yritykset pärjäävät 
hyvin ja tekevät hyvää tulosta. Mutta nämä isot 
yritykset kilpailuttavat alihankkijansa henkito-
reisiin. Isot pörssiyritykset jakavat tänä vuon-
na ennennäkemättömät osingot omistajilleen 
mutta eivät halua osallistua mitenkään näihin 
talkoisiin.
Julkisuudessa ei näitä hyviä tuloksia tuoda esiin 
mikä kuuluu valittuun propagandaan.
Osastomme alueella olemme Metallin tutki-
musosaston kanssa katsoneet yritysten tulok-

sia vuosittain ja ne ovat pääsääntöisesti hyväs-
sä kunnossa ja tuottavat omistajilleen hyvät 
voitot. On näkynyt selvästi, että yritys jossa 
tuote ja toimintatavat ei ole ajassa ei pärjää.
Hallitus on ollut ahkerana ja toimii tämän vaa-
likauden aikana ripeästi. Hajottaa sosiaali- ter-
veys ja koulutuksen ja jakaa valtion ja kuntien 
toiminnot kavereidensa yrityksille ideologisista 
syistä.
Olen vahvasti sitä mieltä että kilpailukykyloikka 
tehdään yrityksissä ottamalla koko henkilöstö 
mukaan kehittämään tuotteita ja toimintoja. 
Yrityksessä missä itse toimin, henkilöstö on 
vahvasti mukana kehitystoimissa. Rakensim-
me 2014 uuden tehtaan uudella teknologialla 
ja saimme aikaan oikean kilpailukykyloikan. 
Metallin sopimukset eivät ole este kehitykselle 
vaan päinvastoin.
Ay liikkeen, Metalliliiton ja palkansaajien on 
oltava valmis puolustamaan huonompiosaisia 
jatkossakin.

SEPPO GRÅSTEN 
AO 287 PJ

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #101
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Noin puolivuotta työttömänä olleena voin 
sanoa, että työn saanti ei ole helppoa yli 50 
täyttäneelle. ikä on selvästi rasite, vaikka ko-
kemusta ja ammattitaitoa löytyy monelta am-
mattialalta. Ei auta vaikka kuinka lähettäisi an-
sioluetteloita ja työtodistuksia eri työnantajille 
ja ELY-keskukselle.
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisa-
notuille ikääntyville työtekijöille ei tahdo enää 
löytyä uutta työtä. Vanhemmilla työntekijöillä 
on varmasti asenne ja motivaatio kohdallaan. 
Koska elämän tilanne on jo tasapainossa ja 
työntekijät ovat terveempiä ja pitempi ikäisiä 
kuin ennen, myös ikääntyvä on henkisesti kas-
vanut, joustava ja sitoutunut työhönsä.
Kauan työelämässä olleiden palkkatasoa väi-
tetään liian korkeaksi, mikä johtunee pitkästä 
työurasta ja sen tuomista ikälisistä. Moni työt-
tömistä olisi kuitenkin vielä valmis uuteenkin 
ammattiin ja kouluttautumaan jos se auttaisi 
varmasti saamaan työpaikan vaikka vähän pie-
nemmälläkin palkalla. 

Nykyaikaiset työnantajat hakevat nuorekasta ja dynaamis-
ta imagoa julkisuuskuvan kohottamiseksi. Ne unohtavat 
kokemuksen kautta tulleen osaamisen ja ammattitaidon 
jatkuvan kehittämisen ja tiedon siirtämisen sukupolvelta 
toiselle.
Nyt olisi päättäjien ja järjestöjen korkea aika etsiä ratkai-
suja myös ikääntyvien työntekijöiden työllistämiseksi. An-
siosidonnainen päiväraha ja eläkeputki ovat vielä monien 
tavoittamattomissa. Olisiko lainsäädännöstä apua irtisano-
mistapauksissa tai järjestyksessä vai voisiko työllistämiseen 
tehdä nuorisotakuun kaltainen senioritakuu työpaikan löy-
tämiseksi.
Esitän Metallityöväen liiton liittokokoukselle, että se päät-
täisi ottaa asian ohjelmaansa ja olla aloitteellinen työnan-
tajiin, valtiovaltaan ja muihin etujärjestöihin päin, jotka 
asiaan vaikuttavat.

TEIJO SMÅTRÄSK 59v
Ao 287

LIITTOKOKOUSVAALIEHDOKAS #105

Teijo Småträsk: Ikärasismia ei tule hyväksyä

Liittokokous on urheilutermein kuin maail-
manmestaruusturnaus. Liittokokousedusta-
jat ovat Metallin maajoukkue. Nyt Metallin 
Vaikuttajilla on näytön paikka siinä, kuinka 
viemme jäsenten äänen ja tahdon loppupelei-
hin asti, Metalliliiton järjestöasiantuntija Ville-
Petteri Risberg sanoo.

Metallityöväen Liitto valmistautuu 22. liit-
tokokoukseensa, joka pidetään Tampereella 
22.–25.5. Kokous on Metallin ylin päättävä 
elin, joka pidetään neljän vuoden välein. Am-
mattiosastot ovat tehneet esityksiä kokoukselle 
ja monenlainen aktiivisuus tulee jatkumaan 
aina kokoukseen asti.
Kokoukseen valitaan edustajat suhteellista 
vaalitapaa noudattaen.
– Nyt Metallin jäsenellä on tilaisuus käyttää 
jäsenelle kuuluvaa oikeutta äänestää. Liittokok-
ousedustajat ovat kuin Metalliliiton maajouk-
kue. Uskon, että vaaliliittojen ehdokkaat käyvät 
hyvän ja rehdin kamppailun pääsystä maajouk-
kueeseen eli kokousedustajaksi, Metalliliiton 
järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg sanoo.
– Toivon erityisesti, että jäsenet ottavat pelin 
haltuun ja käyttävät tilaisuutta hyväkseen kes-
kustella ehdokkaiden kanssa jäsenen kannalta 
tärkeistä asioista.
Liittokokous siis päättää liiton linjoista ja 
toimintatavoista seuraaviksi neljäksi vuodeksi. 
Kokousedustajat valitaan ympäri maata ja he 
edustavat kattavasti koko Metallin kenttää.
– Heillä on paras tieto ja kokemus alan työ-
paikkojen tilanteesta. Tätä tietoa tulee käyttää 
koko jäsenistön työehtojen ja hyvinvoinnin 

parantamiseen, Risberg sanoo.
Vaalityöstä uusia pelaajia liiton joukkueeseen
Liittokokous kaikkine järjestelyineen ja vaal-
eineen on Metalliliiton voimannäyttö. Itse 
kokouksessa on paikalla 422 kokousedustajan, 
liiton henkilökunnan, seuraajien ja kansain-
välisten vieraiden kanssa yhteensä lähes tuhat 
ihmistä. Lisäksi kokousta seuraavat Suomen 
johtavat tiedotusvälineet, joista osa on paikan 
päällä koko kokouksen ajan.
Metallin Vaikuttajat -vaaliliitolla on kattava 
ja monipuolinen 489 ehdokkaan ehdokaslista 
ympäri maata. Metallin vaalit ovat aktivoineet 
tuhansia jäseniä, niin ehdokkaita, tukiryhmien 
jäseniä kuin ehdokkaiden valitsijayhdistyksissä 

mukana olevia.
– Tämä aktivointi ei saa jäädä pelkästään 
näiden vaalien ”turnaukseen”, vaan tämä on 
oiva mahdollisuus saada uusia aktiiveja mu-
kaan lajiin eli koko liiton toimintaan. Am-
mattiyhdistystoiminta ei ole paperinmakuista, 
tylsää puuhastelua, vaan aitoa, arkistakin työtä 
jäsenistön hyvinvoinnin eteen työpaikoilla, 
ammattiosastoissa ja esimerkiksi kunnallisessa 
päätöksenteossa, Risberg sanoo.
– Suomalaisia palkansaajia on paljon. Miksi 
emme käyttäisi meille kuuluvaa valtaa ja 
voimaa? Ammattiyhdistystoiminta on aina 
perustunut joukkovoimaan yhteisten asioiden 
ajamiseksi.

Ville-Petteri Risberg: 
”Kaikki jäsenet mukaan liiton pelikentälle”
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Höylää liittosi kortilla jopa
17 % alennus vakuutuksista

Ammattiliittosi jäsenkortti on mitä parhain etukortti. Meillä et muita tarvitse. 
Säästät heti selvää rahaa jopa 17 % vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, kun 
kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi. Lue lisää eduista turva.fi/etusi

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme 
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme 
numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi

152x 178_Turva_Etu-uudistus_MetallinVaikuttajat_26022016.indd   1 26.2.2016   11:41:19

TAKASIVUN RISTIKON RATKAISU
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Sami Pusa: “Ay-vetoinen VVO – kenen asialla?”
Usein kahvipöytäkeskustelussa kuulee, 
kuinka valmiiksi korkeaa vuokraa korotet-
tiin taas muutamalla kympillä. Vuokranan-
tajana on vuokra-asuntoyhtiö VVO-
yhtymä Oyj ja vuokralaisena nuori yksin 
asuva.

VVO:n vuokrat ovat nousseet tasaista 
tahtia yhteiskunnallisesta tilanteesta piit-
taamatta. Nykyiset kohtuuttoman korkeat 
vuokrat vievät suuren osan palkkatuloista, 
varsinkin pääkaupunkiseudulla.

VVO jakoi vuonna 2014 omistajilleen 
osinkoja 22 miljoonaa euroa. VVO:n hal-
lituksen puheenjohtajana toimii oman 
liittomme puheenjohtaja Riku Aalto ja hal-
litus koostuu pitkälti muiden ammattiliit-
tojen puheenjohtajista. Jaetuista osingoista 
liittojen kassoihin napsahti 14 miljoonaa 
euroa. Metalliliitto nappasi itselleen tästä 
2,1 miljoonaa euroa.

Osa osingoista on peräisin VVO:n pe-
rimistä vuokrista. Itselläni Metalliliiton 
jäsenenä ja erityisesti Metallin Vaikuttajien 
ehdokkaana herää omantunnon kysymys 
olla mukana toiminnassa, joka vasemmalla 
kädellä vahtii työntekijöiden oikeuksia ja 
oikealla käärii vuokratuotot pienituloisten 
kustannuksella.

Teollisuustyön tulevaisuus näyttää syn-
kältä, jos työllisyyskehitys jatkuu saman-
laisena. Vaikka työpaikkojen vähene-
minen pysähtyisikin tähän ja vakiintuisi 
nykyiselle tasolle, se joka tapauksessa 
tarkoittaisi sitä, että liiton tulot eivät riitä 
nykyisten raskaiden rakenteiden pyörit-
tämiseen. Väkisinkin olemme tulossa 
tilanteeseen, jossa muutoksia on tehtävä. 
On tiukka paikka keksiä, mitä muutok-
set ovat ilman, että jäsenten etu kärsii.

Tästä huolimatta olisi paikallaan, että 
ay-liikkeen johtohahmot VVO:n halli-
tuspaikoilla alkavat ajaa muutosta siihen 
suuntaan, että VVO miettisi jatkuvien 
korotusten vaikutuksia pienituloisiin 
ja pysäyttäisi vuokrien nousun. Näin 
saamme myös kipeästi kaipaamaamme 
positiivista julkisuuskuvaa ja osoita-
mme, että liitot ovat aidosti heikomman 
puolella.

Sami Pusa
AO12 puheenjohtaja
Osaston luottamusmies

Luottamus – mistä se syntyy ja mihin se vaikuttaa
Työpaikoilla luottamus liittyy työntekijöiden 
ja esimiesten välisiin suhteisiin, työntekijöiden 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja henkilöstön 
luottamukseen koko organisaatiota kohtaan.
Jämäkkä ja johdonmukainen 
esimies on perusta luottamuk-
sen syntymiselle. Rehellinen ja 
avoin tiedottaminen, tapahtuu 
se sitten esimiesten tai ylem-
män johdon taholta, lisää luot-
tamusta työnantajaan.

Lupausten pitäminen on myös 
esimiesten näkökulmasta 
tärkeää luottamuksen synty-
misessä. Työntekijän rehell-
isyyttä, avoimuutta, työaikojen 
ja sääntöjen noudattamista 
arvostetaan. Myös sitoutunut, 
ammattitaitoinen ja innostunut 
työntekijä herättää luottamusta.

Luottamus koko organisaatiota kohtaan syntyy 
kun henkilöstö huomaa, että toimintaa johde-
taan asiantuntevasti ja asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti. Luottamus on myös turvallisuuden 
tunnetta siitä, että toiminta perustuu kaikkien 
tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohtelu-
un.

Luottamuksen rakentaminen on hidasta ja 
ylläpitäminen vaikeaa, koska se vaatii monien 
tekijöiden toteutumista. Jos ja kun luottamuk-
sen kerran menettää, sen palauttaminen vaatii 
paljon kaikilta osapuolilta.

 Tämän hetkisessä yhteiskunnallisessa tilan-
teessa monilla työpaikoilla on työntekijöiden 
luottamus työnantajaan kärsinyt huomattavas-
ti. Yrityksissä on käynnistetty yt – neuvottelut 

varmuuden vuoksi, vailla 
pitävää pohjaa. On jaettu 
lomautuslappuja ja kohta 
sitten peruttu lomautuk-
set. Tämä tempoileva toi-
minta on omiaan viemään 
luottamukselta pohjaa 
pois. Luottamuksen puute 
näkyy työyhteisön ilmapii-
rin muutoksena ja samalla 
myös työhyvinvoinnin 
heikkenemisenä. Ja tämä 
kaikki vaikuttaa suoraan 
työtulokseen. Onkin käsit-
tämätöntä miten vähän 
tämä tuntuu työnantajia 

kiinnostavan. Ilman luottamusta ei synny 
myöskään tehokasta ja menestyvää työpaikkaa.

EIRA TAMMILUOMA
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METALLIN VAALIT 2016 
Sähköinen äänestys 18.–28.3. 

Postiäänestys 18.3.–1.4. 
Varsinainen vaali 10.–12.4.

Metallin Vaikuttajien vaaliteemat 2016

Vaikuttajat on vaihtoehto

Metallin oltava palkkajohtaja

Viikko lisää vuosilomaa

Nollatuntisopimukset on kiellettävä

Työstä terveenä eläkkeelle

Harmaa talous kuriin

Vuokratyölle selkeät pelisäännöt

SINUN ÄÄNESI LIITOSSA

www.metallinvaikuttajat.fi
www.facebook.com/metallinvaikuttajat

info@metallinvaikuttajat.fi
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METALLIMIES-RISTIKKO


