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Timpro Oy:n pääluottamusmies Janne Lempinen:

Huomio pienten verstaiden
edunvalvontaan
Timpro Oy ei kuulu työnantajaliittoon. Yrityksen noin 40 työntekijääkin olivat pitkään liiton ulkopuolella. Nyt porukka on alkanut
järjestäytyä.
Viidessä eri tuotantoyksikössä Liedon Tuulissuolla tehdään monipuolisia tuotteita.
Materiaaleina ovat metalli,
puu ja lasikuitu. Lisäksi kunnossapitoyksikkö huoltaa ja
kunnostaa raskasta maanrakennuskalustoa.
Timpron pääluottamusmies Janne Lempinen, 26,
aloitti työt yrityksessä 2011.
– Pienessä yrityksessä saa
tehdä hyvin erilaisia töitä, mikä antaa työhön sisältöä, sanoo noin 10 henkeä työllistävässä metalliverstaassa töitä
paiskiva Lempinen.
– Yritys on investoinut viimevuosina merkittävästi, joten tulevaisuus näyttää kohtalaisen hyvältä, Lempinen
sanoo. Pääasiakkaat löytyvät
auto-, huonekalu- rakennusja meriteollisuudesta.

Liittokokoukseen
nuorten näkökulmaa
Lempinen on koulutukseltaan CNC-koneistaja, mutta
tekee nyt hitsarin töitä. Hän
innostui ay-toiminnasta, kun
työnantajan linja alkoi koventua muutama vuosi sitten. Nyt nuori pääluottamusmies on ehdolla liittokokousedustajaksi.
– Liittokokousvaaleissa
haluan nostaa esille nimenomaan pienten järjestäyty-

mättömien verstaiden ongelmat, hän sanoo. Kun yritys ei
kuulu työnantajaliittoon, johtaa tilanne herkästi siihen, että työehtosopimuksen ja lainsäädännön noudattamisessa
tulee ongelmia.
– Tällä hetkellä on kiistaa
pekkasista, mutta tähän ollaan onneksi saamassa apua
Metalliliitolta, Lempinen sanoo.

Järjestäytyminen
kaiken a ja o
Timprolla työntekijöiden järjestäytyminen lähti liikkeelle
pari vuotta sitten.
- Asia liittyi työaikapankkijärjestelmään, kertaa Lempinen.
Ensin liityttiin liittoon ja sitten
valittiin luottamusmies, joka
saattoi neuvotella työnantajan kanssa porukan puolesta,
kertaa työpaikan ensimmäiseksi pääluottamusmieheksi tuolloin valittu Lempinen.
– Järjestäytyminen ei sujunut aivan ongelmitta, vaan
valinnoissa oli omat kuvionsa, Lempinen muistelee.
Apua saatiin kuitenkin Metalli 49:n toimistolta.
Pääluottamusmies kehottaa kaikkia vielä järjestäytymättömiä työntekijöitä liittymään liittoon.
– Porukka on aika nuorta.
Ei ajatella riittävän pitkälle.

Timpron pääluottamusmies Janne Lempinen kehottaa kaikkia työntekijöitä liittymään liittoon.
- Työnantaja on sitä tyytyväisempi, mitä enemmän hajallaan porukka on. Yhtenäisenä rintamana
työehtoihin voitaisiin saada jopa parannuksia, hän muistuttaa.
Kun sitten kohdalle sattuu tilanne, jossa työnantaja kävelee yli ja apua tarvittaisiin, ei
YTK:sta ole mihinkään, vain
liitosta ja omasta ammattiosastosta voi saada avun,
Lempinen korostaa.
– Työnantaja on sitä tyytyväisempi, mitä enemmän hajallaan porukka on. Yhtenäisenä rintamana työehtoihin
voitaisiin saada jopa parannuksia, hän toteaa.

Työsuojelun
haasteena
hitsauskäryt
Myös työolosuhteisiin pääluottamusmies pyrkii osaltaan vaikuttamaan. Metalliverstaassa hitsataan sekä
mustaa rautaa että jalompia
metalleja.
– Hengitysilmassa on runsaasti kromia ja nikkeliä. Niiden poistamiseksi on jo tehty toimenpiteitä, mutta lisää
tarvitaan. Hitsauskoneisiin

Tervehdys toverit!

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Nyt jos koskaan pitää olla jäsenistön hereillä! Onko perinteinen työelämä muuttumassa kokonaan, viedäänkö meiltä mahdollisuus tulla työnteolla toimeen, onko meillä enää
mahdollisuus vakituisiin työsopimuksiin vai silputaanko
työelämä niin, että työaika on
enää historiaa? Haluatko vaikuttaa näihin asioihin?

Metalliliiton liittokokousvaalit ovat ensi keväänä. Liittokokousvaalit on jäsenkokous, jossa näitä asioita tullaan käsittelemään. Jotta jäsenistömme
olisi vahva ja voisimme käyttää joukkovoimaa, tulee meidän kaikkien olla järjestäytyneitä. Onko työpaikallasi vielä vapaamatkustajia, jotka eivät ole
mukana yhteisrintamassa? Onko heille edes tarjottu jäsenyyttä? On meidän jokaisen velvollisuus tarjota jäsenyyttä uusille
ja järjestäytymättömille työntekijöille. Näin vaalien alla on
myös hyvä syy herätellä työpaikoilla keskustelua yhteiskunnallisista asioista.
Saatat miettiä, ettei kiinnosta. Mikäli näin on, olet ilmeisesti valmis ryömimään työnantajan ja nykyisen hallituspolitiikan edessä. Sinulta viedään
kaikki saavutetut edut, työehdot
jotka on sovittu yleissitovassa
työehtosopimuksessa.

Hallitus on tällä hetkellä täysin työnantajien eli EK:n talutusnuorassa. Mikään ei tule tälle porukalle riittämään, onhan
se luettavissa mediasta joka
päivä. Haluan herätellä jäsenistöämme vaatimaan ja puolustamaan oikeuksiaan. Vain yhdessä olemme riittävän vahvoja, jotta voimme muuttaa nykyisin vallitsevan linjan. Meistä ei johdu Suomen nykyinen
ahdinko, vaan taitamattomasta talouspolitiikasta.
Liittokokousvaalit ovat henkilökohtaisesti itselleni myös
toisella tavalla tärkeät. Olen
lupautunut olemaan käytettävissä Metallin liittosihteerin
paikkaa täytettäessä. Olen jo
saanut runsaasti tukea ympäri
Suomen, kun tieto ehdokkuudestani julkaistiin. Olen tästä
hyvin otettu ja onnellinen.
Tämä ei ole yhden miehen
sota, vaan tätä tehdään yhdessä jäsenten kanssa sekä jäse-

nistön hyväksi.
Mikä tulisi muuttumaan, mikäli minut valittaisiin? Uskon
voivani tuoda neuvottelupöytiin myös työssäni näkemäni
pienempien työpaikkojen ongelmat. Meillä kun eivät kaikki
työpaikat ole kuten telakka, autotehdas tai entinen Nokia Salossa. Meillä on paljon pieniä
yrityksiä, joilla on aivan erilaiset ongelmat ja näissä työpaikoissa kuitenkin on valtaosa jäsenistöstämme.
Haluan tuoda Metallin toimintaan perinteistä vasemmistolaisuutta. Heikoimmista ja
huonommassa asemassa olevista on pidettävä huolta. Näitä ihmisiä minä näen päivittäin,
niin toimistolla, kuin työpaikoilla käydessäni. Näitä jäseniä ei
saa Helsingin humussakaan
unohtaa. Tämä vasemmistolaisuus tulee olemaan johtolankani, teen sitten työtäni jäsenistön
eteen missä osoitteessa tahan-

tehtiin kohdeimut ja yleistä
ilmastointia ollaan parantamassa, Lempinen sanoo. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu
ei ole liiton jäsen.
– Ongelmana on, että liittoon kuulumaton ei pääse
osalliseksi liiton koulutuksista
ja tiedot jäävät siten väkisinkin vajavaiseksi, pääluottamusmies harmittelee. Liiton
jäsenenä työsuojeluvaltuutettukin voi osallistua koulutuksiin ja saada niistä myös ansionmenetyskorvausta. (M49)
sa. Työllisyyteen pystyisimme
nopeimmin vaikuttamaan rohkeasti vaatimalla 35h viikkotyöaikaa ansiotasoa alentamatta.
Ruotsissa tämä on tuonut hyviä tuloksia ja siksi myös Metalliliiton olisi oltava eturintamassa ajamassa samaa myös
Suomessa, kuten aikoinaan
olimme kamppailemassa 8h
työpäivästä. Meidän tulee olla rohkeita, eikä tyytyä siihen
mitä meille säälistä annetaan.
Nyt on käynnissä myös työsuojeluvaltuutettujen valinnat.
Työsuojeluvaltuutettu on yksi
työpaikkasi luottamushenkilöorganisaation peruspilareista,
siksi sen valintaan tulee paneutua huolella kuten luottamusmiestenkin valintaan. Huolehtikaa, että valitut henkilöt ovat
järjestäytyneitä ja että he hankkivat itselleen asianmukaisen
koulutuksen hoitaakseen tehtäväänsä kunnialla.
Hyvää syksyä ja menestystä
kamppailuissa,
Raimo Kytömaa
Toimitsija Metalli 49
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Valmistautuminen Metalliliiton
22. liittokokoukseen on alkanut
Asetu ehdolle Vaikuttajien listalle!
Metalliliitossa ylintä päätäntävaltaa
käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Seuraava, 22. liittokokous pidetään 22. - 25.5. 2016
Tampereella. Liittokokoukseen valitaan 422 edustajaa.
Jäsenet asettavat liittokokousvaaliehdokkaat ja valitsevat
edustajansa liittokokoukseen
suhteellisilla vaaleilla vaalipiireittäin. Varsinais-Suomen
vaalipiiristä liittokokousedustajia valitaan kaikkiaan 50, ehdokkaita saa asettaa 73.
Vaalien sähköinen äänestys
pidetään 18.-28.3. 2016, postiäänestys 18.3.-1.4. ja uurnavaali 10.-12.4.
Viimeistään 18.12.2015 Metalliliiton ammattiosaston jäseneksi liittyneellä on oikeus äänestää liittokokousvaaleissa.

Aloitteet
liittokokoukselle
Aloitteita liittokokoukselle
voivat tehdä ammattiosastot.
Aloitteet voivat koskea vaikkapa työehtosopimusta, liiton

kaikkea toimintaa, työsuojelua,
talous-, vero- ja yhteiskuntapolitiikkaa ja liiton vaikuttamistyötä vaikkapa sosiaalialan ja
työelämän lainsäädännön parantamiseksi.
Työpaikoilla on hyvä koota ideoita aloitteisiin ja toimittaa ne Metalli 49:n toimikunnalle (toimistoon). Virallisesti esityksiä Metallityöväen Liiton 22. liittokokoukselle tekevät ammattiosastot. Esitykset
tulee jättää kirjallisina Metallityöväen Liiton liittohallitukselle viimeistään 22.1.2016

Lisätietoa esityksistä:
www.metalliliitto.fi/lomakepankki (kohta Liittokokous)
Lisätietoa liittokokouksesta:
http://www.metalliliitto.fi/liittokokous-2016
Vaaleihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä:
Metalli 49:n toimitsija Raimo Kytömaa, 050 434 5245,
raimo.kytomaa@metalli49turku.fi
Aluetoimitsija Antti SalonEN 040 560 3762,
antti.salonen@metalliliitto.fi

Kohti liittokokousta

Aluetoimitsija Antti Salonen
tava samaan vaalipiirin (VarOllaan taas menossa kohsinais-Suomi) ammattiosasti Metallityöväen liiton liittotoihin. Lisäksi allekirjoittavan
kokousta. Varsinais-Suomen
jäsenen jäsenmaksut on olvaalipiirissä voi kukin vaaliliittava maksettu vähintään kolto asettaa Metallityöväenliiton
melta kuukaudelta ennen eh22. liittokokoukseen 73 ehdodokaslistojen sisäänjättöä, eli
kasta. Vaalipiirin rajat ovat samaksut kunnossa viimeistään
mat kuin voimassa olevat val1.11.2015 lähtien. Ehdokkaan
tiollisten vaalipiirien rajat.
jäsenmaksut on oltava makTeollisuus toimii usein vaasettuna 6kk ennen listojen silipiirien rajoilla, jolloin samassäänjättöä, eli viimeistään
sa työpaikassa saattaa työs1.8.2015 lähtien.
kennellä kahden eri vaalipiirin
Kun ehdokaskandidaatti
ammattiosastoissa jäseninä
näitä sääntöjä lueskelee, häolevia työntekijöitä. Tulevalle
nen päässään varehdokkaalle anmasti pyörii kynetaan käteen Ammattiyhdistys”valitsijayhdis- toimintaa tarvitaan symys: minkä ihtyksen perus- nyt enemmän kuin meen takia tällainen show yhden
tamisasiakirja” vuosikymmeniin.
eli niin sanottu Jokaisen jäsenen on ehdokkaan takia?
Tätä on aikanaan
keltainen lapperusteltu mm.
pu. Siihen hä- aktivoiduttava.
sillä, että yleinen aktiivisuus
nen on kerättävä vähintään
yhteisiin asioihin lisääntyy.
kymmenen ja enintään kuuTiedä häntä, mutta asia itsesdentoista kannattajajäsenen
sään on tärkeä ja vielä tärnimi. Näiden allekirjoittajikeämpää on äänestysaktiivien ja ehdokkaan on kuulut-

suuden nosto. Jos äänestäneiden määrä jää alle 50 % jäsenistöstä, annetaan valtakirja asioiden hoitoon kyllä aika
ohuella valtuutuksella.
Metallityöväen liittokokous katsoo neljä vuotta taaksepäin, sekä saman verran
eteenpäin, ottaen oppia menneestä ja luodakseen suuntaviivoja tulevaisuutta varten.
Liittokokous myös määrittelee säännöt ja niihin mahdollisesti tulevat muutokset. Säännöissä määritellään muun
muassa Metalliliiton kanta liittofuusioihin ja ammattiosastojen toimintaedellytykset.
Liittokokous asettaa myös tuleviin työehtosopimuksiin periaatteet.
Valtakunnan hallitus on
nähnyt asiakseen puuttua nyt
myös työmarkkinajärjestöjen
perinteisesti hoitamaan työpaikkojen toimintatapoihin.
Se aikoo lakeja muuttamalla
rajoittaa ammattiliittojen sopimisoikeutta. Hallitus on ilmoittanut puuttuvansa vuosilomiin, lomarahoihin, paikalliseen sopimiseen, TES:n yleissitovuuteen ym. ym.
Ammattiyhdistystoimintaa
tarvitaan nyt enemmän kuin
vuosikymmeniin. Jokaisen
jäsenen on nyt aktivoiduttava. Paras keino siihen on äänestäminen Metalliliiton liittokokousvaaleissa. Myös jäsenhankintaa työpaikoilla on tehostettava. Porvarihallitus on
seurausta siitä, että ihmisten
usko ei riitä äänestämisen voimaan. Tulokset äänestämättömyydestä on kuitenkin nyt
päivittäin lehdistä luettavissa.
Antti Salonen
Aluetoimitsija
Metalliliitto

Metallin vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen

Näytetään
voimamme!
Työmarkkinoilla asioista
ovat perinteisesti sopineet
työtekijä- ja työnantajajärjestöt yhdessä. Malli on hyväksi
todettu. Sitten kentälle pyrähti kolmas pelaaja, joka ei tunne pelin sääntöjä tai sisältöä.
Maamme nykyinen hallitus.
SSS-hallitus haluaa säätää pakkolaeilla asioita, joista
on sovittu työmarkkinajärjestöjen välillä. Kesän tapahtumat eivät olleet neuvottelut,
vaan alusta loppuun sanelupolitiikkaa. Ensimmäiset neuvottelun tunnusmerkit täyttävä askel otettiin syyskuussa, kun ay-kentän mahtavan
mielenilmauksen jälkeen SAK
teki oman esityksensä. Yli 9
prosentin tuottavuusloikkaan
hallitus vastasi: ei riitä.
Jopa perinteiset työnantajapuolen äänet Lasse Laatunen, Sixten Korkman ja Raimo Sailas totesivat hallituksen rukkaset järjettömiksi.
Tämä todistaa sen, että kyse
ei ole kilpailukyvystä tai tuottavuudesta. Kyse on ideologisesta taistelusta, jolla hallitus yhdessä elinkeinoelämän kanssa yrittää tuhota
ay-liikkeen vaikutusmahdollisuudet.
Tilanne vaatii kovia näyttöjä ay-liikkeeltä ja Metalliliitolta. Yksi näytön paikka ovat
kevään 2016 liittokokousvaalit. Mitä enemmän vaaleissa
on aktiivisia ehdokkaita, sitä
voimakkaampana liittomme
näyttäytyy.
Metalliliitolla ei ole liittokokousvaaleissa yhtään ehdokasta, vaan valitsijayhdistyksillä, jotka puolestaan muodostavat vaaliliittoja.
Miksi lähteä vaaleissa Me-

tallin Vaikuttajien ehdokkaaksi? Vaikuttajien ehdokkaana
olet rakentamassa parempaa
ja demokraattisempaa Metalliliittoa. Metallin Vaikuttajien joukkueessa et ole yksin,
vaan tukenasi on laaja joukko
ehdokkaita ja tukiryhmäläisiä.
Yhteispelillä sinulla on mahdollisuus saada näkemyksesi
julki liittokokouksessa – aina
päätökseksi asti.
Metallin Vaikuttajien ehdokkaana voit tuoda esiin juuri niitä asioita, jotka työpaikallasi on koettu haasteeksi tai
ongelmaksi. Jos keksit liiton
toimintaan yhdenkin muutostoiveen tai ehdotuksen, sinulla on syy lähteä ehdolle. Etsi
muita, jotka haluavat samaa,
ja lähde edistämään asiaa liittokokouspäätökseksi!
Liittokokousvaalit ovat
suhteelliset vaalit. Niissä ehdokasasettelulla ja ehdokasmäärällä on äärettömän suuri merkitys. Metallin Vaikuttajat tähtää liittokokousvaaleihin täysillä listoilla niin Varsinais-Suomessa kuin muuallakin maassa. Nyt keskiössä onkin ehdokasasettelu ja
se, että listat täyttyvät.
Yhteisiä vaaliteemoja Metallin Vaikuttajilla on seitsemän. Teemoihin voit käydä
tutustumassa tarkemmin Metallin Vaikuttajien nettisivuilla www.metallinvaikuttajat.fi.
Kerätään liittokokousvaaleihin mahtava määrä ehdokkaita. Näytetään hallitukselle
ja työnantajajärjestöille, että
me olemme yhä täällä ja meitä on paljon!
Turja Lehtonen
Metallin Vaikuttajien
ryhmänvetäjä
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Huhtikuinen seikkailu – TV-torni ja KGB-museo

Metalli 49:n nuorisojaoston
retki Tallinnaan
Metalli 49:n nuorten kevätretki suuntautui
Tallinnaan. Näkökulma Helsingin lahdentakaiseen naapurikaupunkiin aukesi tällä kertaa
yläilmoista ja maan alta.
Tutustuminen Viron pääkaupunkiin aloitettiin 175 metrin korkeudesta. Parinkymmenen metalliaktiivin ryhmä kiipesi katsomaan Pohjois-Viron huikeimpia maisemia Tallinnan tv-torniin.
Kokonaan peruskorjattu TV-

torni tarjoaa nykyään maisemien ohella paitsi viihtyisän
ruokaravintolan myös mielenkiintoisia näyttelyitä.
Maanalaiseen Viroon perehdyttiin KGB-museossa,
jossa muutaman vuosikymmenen takaisiin tiedustelu-

välineisiin päästiin ottamaan
tuntumaa varsin asenteellisen opastuksen saattelemana. Matkalaiset ehtivä tutustua myös Tallinnan kuuluisaan vanhaan kaupunkiin ennen kuin paluulaiva Suomeen
irtosi laiturista. (M49)

Metalli 49:n nuorten

Pikkujoulun
piknikristeily
Lauantaina 12. joulukuuta

Viking Amorella/Grace Turku-Maarianhamina-Turku
Klo 8.00 lippujen jako Viking Linen terminaalin
2. kerros (Linnasatama, Turku)
klo 8.30 - 9.30 meriaamiainen
Klo 10.00 Seminaari:
Onko ay-liikkeestä perusporvarihallituksen pysäyttäjäksi?
Hallitus vs. ay-liike
– poliittinen tilanne historiallisen kehityksen
valossa, historiantutkija Päivi Uljas
Onko Suomella kilpailukykyongelmaa?
Metalli 49:n toimikunnan jäsen Joonas Laine
Klo 14.10 laivan vaihto Maarianhaminassa
Klo 15.00 joulupäivällinen buffetpöydästä
(Buffet Aurora, kansi 10)
Klo 19.50 paluu Turkuun

www.metalli49turku.fi
facebook: Metalli 49

Ilmoittautumiset perjantaihin 13.11.2015 mennessä Susannalle Metalli 49:n toimistoon (susanna.merinen@metalli49turku.fi, 044 518 9446).
Hinta: 10 euroa/hlö (sisältää matkat, seminaarin, meriaamiaisen sekä joulupäivällisen buffetpöydästä).
Ilmoittautuessasi saat maksutiedot.
Matka on tarkoitettu Metalli 49:n nuorille jäsenille (35 vuotta tai alle).
Järjestää: Metalli 49:n nuorisojaosto yhteistyössä
Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistyksen kanssa
Lisätiedot: Johannes, 050-4405204
(johannes.yrttiaho@metalli49turku.fi)
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Eläkeläisiä kurjistetaan
Metallin eläkeläiset ovat tehneet
raskaan työn. Työuran päätyttyä
heillä on rasitteena taitetulla indeksillä leikattu eläkkeiden taso.
Taitettu indeksi on myös muistettu jäädyttää, jolloin ostovoima on
heikentynyt entisestään. Nyt myös
eläkeläisten asumistukea aiotaan
leikata. Leikkaus koskee kaikkein
pienimpiä eläkkeitä. Syksyn suuret
mielenosoitukset ovat näyttäneet
sen, kuinka suuri hätä eläkeläisillä
on toimeentulostaan.
Kolmen ässän hallitus – SSS
– on osoittanut hyvin selvästi,
kenen puolella se on. Elinkeinolelämän Keskusliiton Häkämies häärii taustalla ja antaa hallitukselle ohjeita. Sipilä ilmoitti hallituksen alkutaipaleella, että ”nyt ei vatuloida”. Silloin ihmeteltiin, mitä
se tarkoittaa, muttei ihmetellä enää. Vatulointi on sitä, että jyrätään ay-liike sitomalla
kädet sopimuksiin. Samalla
kuitenkin ajauduttiin ns. takarajaviidakkoon, kun kävikin ilmi, etteivät ministerien

12.11. klo. 12.15 Juttutupa, Rientola (Pulmussuonk.
86, 20360 Turku)
28.11 klo 11.00. Ohjelmallinen osaston pikkujoulu,
Rientola.
9.12 klo 10.00. Veteraanien
päiväkurssi. Aiheena veteraanit ja liittokokous 2016. Kouluttajana Turja Lehtonen. Metalli 49:n kokoustila (Tuureporinkatu 17 c, 20100 Turku)

esikunnat tunteneet lainsäädäntö kunnolla.
Joissakin ay-piireissä oltaisiin antamassa puolet lomarahasta pois. Lomaraha saatiin vuoden 1971 Metallin lakossa. Se oli kaikkiaan 7 viikon taistelu eikä saavutettu
lopputulos voi olla mikään
ulosliputettava etuus. Lomaraha on kiinteä osa palkkaa.
Metallin veteraanit vaativat Metalliliittoa ajamaan
tosissaan taitetun indeksin
korjaamista palkkapainotteiseksi. Liittokokouksessa sii-

Veteraanijaoston
alkuvuoden 2016
kokoukset
Tammikuu
ma. 4.1. klo 12.15, kuukausikokous, Rientola
to. 14.1. klo 12.15, juttutupa ja klo 13.15, kehitysryhmä,
Rientola

Metalli 49 järjestää yhteistyössä
veteraanijaoston kanssa

Koko perheen

JOULUJUHLAN
la 28.11.
klo 11.00 – 14.00

Ohjelmassa lapsille mm.
askartelua Länsirannikon pioneerien kanssa.
Joulupukki vierailee!
Esiintymässä mm. veteraanien kuoro Ritspiikki.
Jouluinen tarjoilu!
Joulujuhla pidetään Urheilutalo Rientolassa, Pulmussuonkatu 86, Turku.
Ilmoittautumiset tarjoilua varten 20.11. mennessä
joko toimistolle suoraan, 044 518 9449 tai susanna.
merinen(at)metalli49turku.fi
Tervetuloa mukaan koko perhe, vauvasta vaariin!

hen on mahdollisuus, jos se
vaan haluaa. Vuonna 1995
Lipposen hallituksen aikana tehty päätös on korjattava. SSS-hallitus asettaa eläkeläiset, palkansaajat, lapsi-

Helmikuu
ma. 1.2. klo 12.15, kuukausikokous, Rientola
to. 11.2, klo 12.15, juttutupa, Rientola
Maaliskuu
ma. 7.3. klo 12.15, kuukausikokous, Rientola.
to. 17.3. klo 12.15, juttutupa, Rientola

perheet ja työttömät nykyisen
yritysten omistajia ja työnantajia suosivan taloudenpidon
maksajiksi.

Martti Katajainen
veteraanijaoston pj.
Metalli 49

Metalli 49:n veteraanit
radio Robin Hoodissa

Veteraanit
ajan tasalla
-ohjelma

Joka kuukauden toinen
tiistai klo 11
Kuuntele taajuudella 91,5
Mhz!
Vanhoja ohjelmia kuunneltavissa internetissä:
www.radiorobinhood.fi
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Suomen teollisuuden kilpailukyky
parempi kuin Saksassa ja Ruotsissa
Julkisessa keskustelussa on pitkälti
hyväksytty työnantajapiirien näkemykset siitä, että Suomen kilpailukyky
on surkea. Väitetyn asiantilan korjaamiseksi Juha Sipilän hallitus on esittänyt rajua tulonsiirtoa palkkatyöläisiltä
yksityisen sektorin työnantajille. Lisäksi edellytetään jatkossakin ”äärimaltillisia” palkankorotuksia.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Pekka Sauramon mukaan työnantajapiirien esillä pitämä 10–25 prosentin kilpailukykyvaje Ruotsiin ja Saksaan verrattuna perustuu kuitenkin suurelta osin
siihen, että vertailuvuodeksi
on valittu vuosi 2000 – ja syykin on selvä: ”Suomen hintaja kustannuskilpailukyky oli
tuolloin parempi kuin kertaakaan koko ajanjakson 1960–
2013 aikana”, Sauramo kirjoittaa Talous ja yhteiskunta
-lehdessä 2/2015.

Vertailuvuoden
valinta ratkaiseva
Tämä ei kuitenkaan ole ainoa
syy työnantajapiirien väitteiden pitämättömyyteen, sillä väitteissä menevät usein
sekaisin kustannusten absoluuttinen taso ja tason muutos. Työnantajapiirien mielellään esittelemissä vertailuissa Suomi, Ruotsi ja Saksa on
pantu vuoden 2000 tilanteessa samalle viivalle, ”mutta
se ei tarkoita, että lähtötilanteessa yksikkötyökustannusten tasot vertailumaissa olisivat olleet yhtä suuret”. Aikuinen ja 5-vuotias voidaan laittaa samalle viivalle ja muutaman vuoden päästä havaita, että aikuinen on edelleen
samanpituinen kuin ennenkin, kun taas lapsi on kasvanut 30% – mutta on edelleen
60cm aikuista lyhyempi.

Jos esimerkiksi Suomea ja
Ruotsia verrataan ottamalla
lähtökohtavuodeksi vuoden
2000 sijaan vuosi 1990 (kuvio 1), voidaan havaita tähän
päivään tultaessa, että Ruotsissa yksikkötyökustannukset nousivat tällä aikavälillä selvästi Suomea nopeammin. (Yksikkötyökustannuksella tarkoitetaan työtunnin
hintaa korjattuna työn tuottavuudella.) Näin tarkasteluajanjakson valinta vaikuttaa
ratkaisevasti siihen, minkälaiseksi hintakilpailukyvyn kehitys arvioidaan.

”Yksikkötyökustannukset
Saksassa
korkeammat”
Julkisuudessa esitellyissä luvuissa on myös se ongelma,
että ne koskevat koko kansantaloutta, kun olennaista olisi
vientiteollisuuden kilpailukyky. Saksan lukuja tässä suhteessa kaunistaa se, että maan
sisämarkkinoille on 20 vuoden aikana luotu matalapalkkainen palvelusektori. Vientiteollisuuden kilpailukykyyn
sillä ei ole suoraa merkitystä.
Sauramo toteaakin, ettei
ole helppoa löytää esimerkkejä, jotka tukisivat sitä, että
Suomessa toimivien vientiyritysten hinta- ja kustannuskilpailukyvyn taso on niiden Saksassa toimivia kilpailijoita selvästi heikompi. ”Tuoreimpien

tietojen perusteella työvoimakustannukset teollisuudessa
ovat Suomessa matalammat
kuin Ruotsissa ja Saksassa”,
hän jatkaa Eurostatin tuoreisiin tilastoihin viitaten. ”Suomessa ja Ruotsissa yksikkötyökustannukset ovat samaa
tasoa, Saksassa ne ovat korkeammat.” (Kuvio 2.)

Tuottavuuden laskun
syyt

– Julkisuudessa esitellyissä luvuissa on se ongelma, että ne
koskevat koko kansantaloutta, kun olennaista olisi vientiteollisuuden kilpailukyky, kirjoittaa Metalli 49:n toimikunnan jäsen
Joonas Laine.

Sinänsä on totta, että Suomen
hintakilpailukyky on vuoteen
2000 verrattuna jonkin verran laskenut. Sauramon mukaan tämä on kuitenkin johtunut suurten palkankorotusten
sijaan työn tuottavuuden alenemisesta. Tämä taas on johtunut yksinkertaisesti siitä, että tuotanto on pankki-, luottoja eurokriisin oloissa supistunut viennin vähenemisestä
johtuen.
Tuotannon supistuminen
vaikuttaa työn tuottavuuteen,
jos supistumisen seurauksena ei tehdä vastaavaa määrää lomautuksia tai irtisanomisia. Nykyisen laman olois-

sa yritykset ovat antaneet kannattavuuden heikentyä eivätkä ole turvautuneet niin laajamittaisiin irtisanomisiin kuin
1990-luvun laman aikana.
Sauramon mukaan tämä kuvastaa osaltaan ennen talouskriisiä vallinnutta yritysten
kannattavuuden hyvää tasoa.

Kapitalisti ei halua
investoida
Palkanalennusten ja työehtojen huonontamisen sijaan
pitäisi panostaa laadukkaiden vientituotteiden kehittämiseen ja niiden osaavaan
markkinointiin. Tätä ei Suomen teollisuudessa tilastojen
mukaan kuitenkaan ole tehty 15 vuoteen – ei siis edes
2000-luvun alun hurjina vuosina. Niinpä vuosien 2000–
2014 väliltä ei löydy kuin yksi
vuosi, jonka aikana tuotantolaitteistoon tehdyt sijoitukset
olivat suurempia kuin vanhojen laitteiden kuluminen (HS
5.10.2014).
Tästä huolimatta Helsingin
pörssissä ennakoidaan ensi
keväälle osinkojuhlia, käy il-

mi Kauppalehden katsauksesta (KL 8.9.2015). Rahaa siis
on, mutta sen ”sijoittaminen”
ylellisyyskulutukseen tai keinotteluun on kapitalistille ilmeisesti kannattavampaa.
Täystyöllisyyden varmistavien investointien käynnistämiseksi tarvitaan valtion aloitteellisuutta, ei työnantajapiirien vapaaehtoisuuteen perustuvaa maanittelua.
JOONAS LAINE
Toimikunnan jäsen
Metalli 49
Artikkelissa olevat kuviot
on otettu Pekka Sauramon luvalla hänen artikkelistaan Talous & yhteiskunta -lehdessä 2/2015.
Lähteet:
”Teollisuuden pääoma rapautuu Suomessa – tässä ovat tämän
hetken suurimmat investoinnit”
(Helsingin Sanomat, 5.10.2014).
”Ensi kevät lupaa hurjia osinkotuottoja” (Kauppalehti, 8.9.2015).
Sauramo, Pekka: ”Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on?” (Talous & yhteiskunta,
2/2015).

