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Suomen perustuslain mukaan
valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville
kokoontunut eduskunta. Kansanedustajat valitaan 4 vuoden
välein välittömillä vaaleilla, joissa
jokaisella 18 vuotta täyttäneellä
on oikeus äänestää. Vaaleilla valitaan myös tasavallan presidentti,
kuntien valtuustot sekä Suomen
edustajat Euroopan parlamenttiin. Ehdolle saa asettua jokainen
täysi-ikäinen suomalainen, joka ei
ole holhouksen alainen. Äänestämällä on jokaisella suomalaisella
mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin
asioihin.
Eduskuntavaalit toimitetaan
19. huhtikuuta 2015. Vaaleissa
valitaan 200 kansanedustajaa
neljäksi vuodeksi.
Edelliset eduskuntavaalit pidettiin vuonna 2011, työttömyysaste
Suomessa oli 8,2% , lähes 60
000 pitkäaikaistyötöntä, nuoria
työttömiä työnhakijoita oli noin 27
000, yhteensä 215 000 työtöntä
työnhakijaa.
Äänestäjille luvattiin satoja
tuhansia uusia työpaikkoja, oikeudenmukaista verouudistusta,
kattavaa ja laadukasta terveyden
huoltoa, ennen kaikkea kaikkein
huonommassa asemassa olevista kansalaisista luvattiin pitää
huolta, perusturvaa korottamalla,
ym. ym.
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Kataisen porvarihallitukseen
lähtivät mukaan myös molemmat
työväenpuolueet.
Vuonna 2015, työttömyysaste
on 10,1%, pitkäaikaistyöttömiä on
liki 103 000, nuoria työnhakijoita
on 46 000, yhteensä 355 400
työtöntä työnhakijaa. Mittaustavoista riippuen on Suomessa
700 000-900 000 köyhää. Vienti
ei vedä, EU:n asettamien Venäjä
pakotteiden aikaansaannoksia
maksellaan vielä pitkään, pääministeri Stubb adjutantteineen
halajaa Suomi-neitoa sotilasliitto
Naton jäseneksi. Kataisen/Stubbin hallituksen ainoa toteutunut
tavoite taisi olla, ilmainen kalastuskortti yli 65-vuotiaille.
Taas on tarjolla köyhälle voita
leivän päälle, satoja tuhansia uusia työpaikkoja on taas luvassa,
ei välttämäti sellaisia josta palkkaa saa, vanhuksista, sairaista ja
lapsista pidetään taas huolta, samoin kuntien palvelut ja rahoitus
laitetaan kuntoon, ym. ym.
Ans kattoo kuinka meidän nyt
käy! Nyt on kaikilla taas mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja
raapustaa uurnaan pudotettavaan
lappuun oikeanlainen numero,
jotta viime vuosien kaltainen kurjistamis politiikka vaihtuisi totaalisesti toisenlaiseksi.
Petri Lahtinen
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Puheenjohtajan palsta
Antti Salonen
Jälleen tänä keväänä kansa
pääsee valitsemaan itselleen
edustajat Argadianmäelle. Nyt
käytävissä vaaleissa joidenkin
puolueiden päävaaliteemoina on
ollut säästölistat ja menoleikkaukset. Oikeistopuolueissa on luotu
mielikuvaa siitä, että suomalaisen työn hinta on liian korkea.
On vaadittu pidempiä työaikoja
sekä helpotusta irtisanomissuojaan. Todellisuudessa Suomessa on Euroopan joustavimmat
työmarkkinat ja työntekijöillä ei
ole käytännössä lainkaan irtisanomissuojaa. Kokoomuksen ja
kepun kannanotoissa on puhuttu
liian kireästä verotuksesta ja mm.
Kokoomus on toistuvasti vaatinut
työtuloverotukseen kevennyksiä.
Ansiotulojen veronkevennykset
nousevat yleensä puheenaiheiksi
tilanteissa, jossa työehtosopimukset ovat katkolla ja pitäisi keskustella ostovoiman lisäämisestä ja
palkankorotuksista. Tämä kevät
ei tee tästä poikkeusta. Suomessa ainoa tulosidonnainen eli
progressiivinen verotus on nimenomaan työntulon verotus. Leikkamaalla tulosidonnaista verotusta
ajaudutaan tilanteeseen, jossa on
kiristettävä tasaverotusta. Tasaveroja kiristämällä työntekijäasemassa olevien elinkustannukset
nousevat suhteessa rikkaimpaan
kansanosaan. Ajatus siitä, että
työn verotusta keventämällä
käteen jää enemmän rahaa on
täyttä sumutusta, elinkustannusten nousu leikkaa lopulta eniten
juuri pienituloisilta. Rikkaiden
veronkierto, tai hienostellen
sanottuna verosuunnittelu on ollut
Suomalaisessa verojärjestelmässä pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Esimerkkinä Jorma Ollilla,
joka Shellin hallituksen puheen-

Työtuloverotuksen kevennys
on oikeiston aprillipäivä

johtajana maksoi vuonna 2013
1,5 miljoonan euron ansiotuloista
ja 50.000 euron pääomatuloista
veroa 22 %.
Palkankorotusten korvaaminen
ansiotuloveron kevennyksillä on
kuin vastatuuleen virtsaamista.
Ajatuksena voi tuntua hyvältä
siihen asti, kunnes sukka kastuu. Ei voi olla niin, että samaan
aikaan kun Helsingin pörssi jakaa
osakkeenomistajille ennätyssuuria osinkoja, työntekijöiden pitäisi
kustantaa itse itselleen ”palkankorotukset”. Juhana Vartiainen
on monissa puheenvuoroissa
vaatinut palkkojen jäädyttämistä
vuosiksi kilpailykyvyn säilyttämiseksi. En voi käsittää Vartiaisen
ajatuksenjuoksua. Jos työläinen
saa palkankorotuksen yrityksen
kassasta, se vaikuttaa Vartiaisen mielestä suoraan kielteisesti
kilpailukykyyn ja on kansantalouden surma, mutta jos yrityksen
omistaja tyhjentää saman kassan
jakovaroista, niin se on hyväksyttävää ja positiivista kansantaloudelle? Olen vahvasti sitä mieltä,
että palkkojen osuutta on nostettava suhteessa pääomatuloon ja
pääomatulojen verotuksessa on
siirryttävä progressivisuuteen.
Kansalla on sellaiset johtajat
kuin se ansaitsee
Sanotaan että kansalla on
sellaiset johtajat kun se ansaitsee. Vaikka sanonta tuntuukin
välillä kohtuuttomalta, se lienee
kuitenkin totuus. Näissä vaaleissa päätetään Suomen suuntaviivoista niin taloudessa kuin
työmarkkinoilla. Toivon todella,
että työläiset käyttäisivät eduskuntavaaleissa äänioikeuttaan
ja äänestäisivät työläistaustaisia
henkilöitä. Työehtosopimusten
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kunnioittaminen ja työlaisäädännön kehittäminen on oltava keskeisellä sijalla näissä vaaleissa.
Myös ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus on säilytettävä. On
edistettävä työmarkkinapolitiikkaa, jolla turvataan ammatillinen
koulutus kaikille, sillä osaava ja
ammattitaitoinen työvoima on
kasvun ja työpaikkojen luonnissa
avainasemassa. Koulutus luo
työstä saadun arvonnousun luomiselle perustan. Toinen merkittävä tekijä työmarkkinapolitiikassa
on julkisten investointien kohdentaminen kotimaiseen teollisuuteen ja Suomalaiseen valmistukseen. Esimerkiksi Tampereelle
tulevan kaupunkiraitiotien kalusto
tulisi mielestäni hankkia kotimaiselta valmistajalta. Leikkausten
sijaan pitäisi keskittyä elvyttävään
talouspolitiikkaan.
Kaikesta porvarien ikiaikaisesta väärydestä huolimatta
annetaan äänemme kuulua ja
käydään porukalla äänestämässä Suomesta edes piirun
verran parempi.
Seiskalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ja heidän ajatuksiaan löydät tästä samaisesta
lehdestä.
Antti Salonen
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Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry no 7
Toimikunta v. 2015
Puheenjohtaja

Antti Salonen, Sandvik Oy

Toimikunta

1.Anttila Timo, Valmet Power Oy

vara: Turunen Juha, Valmet Power Oy

2.Frondelius Matti, Sandvik Oy

vara: Huhtaniemi Jani, Sandvik Oy

3.Karilaakso Pentti , Avemet Oy

vara: Savinainen Toni, Sandvik Oy

4.Lehtinen Rauno, Aurajoki Oy

vara: Saarinen Asko, GAV Group

5.Lintula Mika, PMC Polarteknik Oy Ab

vara: Haapoja Pekka, Keskipakovalu Oy

6.Lipponen Juha, Sandvik Oy

vara: Koivula Jouko, Sandvik Oy

7.Hakala Joni, Sandvik Oy

vara: Turunen Tuukka, Bronto Skylift Oy

8.Mäkipää Kari, Katsa Oy

vara: Lahtinen Simo, Katsa Oy

9.Savilahti Minna, Sandvik Oy

vara: Saukkonen Lauri, Sandvik Oy

10.Rask Virva-Mari,

vara: Uusitalo Matias, Bronto Skylift Oy

11.Saarivuori Jussi, Metso Minerals Oy

vara: Järvinen Aki, Metso Minerals Oy

12.Städter Emil, John Deere Forestry Oy

vara: Tervanen Juhani, John Deere Forestry Oy

13.Sundberg Hannu, Koja Oy

vara: Lamminperä Jari, Katsa Oy

14.Svärd Marko, Metso Minerals Oy

vara: Turunen Jouni, Metso Minerals Oy

15.Uitto Jukka, Metso Minerals Oy

vara: Viirre Mika, Metso Minerals Oy
Putaansuu Jukka, Sandvik Oy

Puheenjohtajan vara toimikunnassa:
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TAPAHTUMAKALENTERI 2015
TAMMIKUU
Naisjaoston järjestäytymiskokous
15.1 toimikunnan kokous, jatkossa pääsääntöisesti
kahden viikon välein
Työhuonekuntien vuosikokoukset
Osaston nuorisokurssi
31.1.-1.2 Sopimusalojen edustajistot
HELMIKUU
Tervetuloa Metalliin–kurssit/ nuoret
13.2 mökkijaoston kokous ja saunailta
14.2 Häme-Pirkanmaan aluejärjestön vuosikokous,
Hämeenlinna, Aulanko
17.2 Ay-koulu 1.jakso, Pirkanmaa, Cumulus Pinja
Osaston nuorisokurssi
Ammattiosaston ay-koulu, aiheena: Yritystalous
28.2 Osaston pilkkikisat Pälkäneellä
MAALISKUU
Ammattiosaston kevätkokous
Osaston nuorisokurssi
13.3 Uusien työsuojeluvaltuutettujen perehdytyspäivä, Valkeakoski, Waltikka
13.3 Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, Valkeakoski, Waltikka
21.-22.3 Alueen nuorisokurssi
28.3 Ay-koulu 2.-3 jaksot, Pirkanmaa, Holiday Inn
Nuorten Kampanjapäivät
Ammattiosaston ay-koulu, aiheena: Yhteiskunta vaikuttaminen
Seiska-lehti ilmestyy
HUHTIKUU
Naisena ay-liikkeessä, naisten eurot, teatteri-ilta
21.4 Työympäristöpäivä, Pirkanmaa
Veteraanijaoston tietokonekurssi, Murikka-opisto
Ammattiosaston ay-koulu, aiheena: Edunvalvonta
organisaatio työpaikan sisällä
+ keväinen risteily
TOUKOKUU
1.5 Vappubrunssi
12.-13.5 Työsuojelun teemaseminaari, Murikka-opisto
16.-17.5 Ay-koulu 4.jakso opintomatka, Viro, Tallinna
21.-22.5 SAKK-risteily/ nuoret, Tallinna
23.-24.5 Kesäpaikan kevät kunnostustalkoot
23.-24.5 Jäsenhuoltajien ajankohtaispäivä, Murikkaopisto
Toiminta tutuksi -kurssi, Murikka-opisto

KESÄKUU
Kesäpaikan talkoot(istutus)
HEINÄKUU
Toimisto suljettuna lomien ajan, kesäpaikalla päivystys
Työväen musiikkijuhlat, Valkeakoski
ELOKUU
Veteraanien ja naisjaoston yhteinen kokous
10.-14.8 Eläkeläistoiminnan kurssi, Murikka-opisto
22.-23.8 Alueen Aktiivipäivät, Tampere, Murikkaopisto
Osaston nuorisokurssi
SYYSKUU
Naisseminaari, Liittokokous 2016, Maakuntaretki
12.-13.9 Naisten seminaari, Murikka-opisto
25.9 Työsuojeluvaltuutettujen ajankohtaispäivä, Valkeakoski, Waltikka
26.9 Ammattiosastojen ja seuturyhmien ajankohtaispäivä, Valkeakoski, Waltikka
LOKAKUU
17.-18.10 Metallin esiintyjäkisa, Murikka-opisto
24.-25.10 Kesäpaikan talviteloille talkoot
31.10 Salibandyturnaus, Tampere, Spiral Salit Kaukajärvi
Syksyinen seminaari, aiheena: Liittokokousvaalit
2016
MARRASKUU
Ammattiosaston syyskokous
Isojenosastojen veteraanikokous laivalla
6.-8.11 MetalliMeeting/ nuoret, Murikka-opisto
10.-13.11 Next Step-messut, Helsinki, Kaapelitehdas
14.-15.11 Alueen nuorisokurssi/tapahtuma
14.-15.11 Opintosihteerien neuvottelupäivät, Murikka-opisto
14.-15.11 Työmarkkinatiedottajien neuvottelupäivät,
Murikka-opisto
14.11 veteraanien pikkujoulut, Tapiola
marras-joulukuussa työsuojeluvaltuutettujen valinnat
JOULUKUU
Seiska-lehti ilmestyy
14.-15.12 Luottamusmiesten teemaseminaari, Murikka-opisto
Tarpeen vaatiessa järjestetään lisää kursseja ajankohtaisista asioista.
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TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY
Toimintasuunnitelma 2015
Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan jäsentensä
etuja. Myös näkyvyys ihmisten arjessa on oleellinen osa toimintaa. Näkyvyyden parantamiseksi ammattiosasto tuottaa kannanottoja eri medioihin. Yhteiskuntavaikuttamisen
osa-alueella painopiste on kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Toimiva ja toiminnallinen
ammattiosasto on kiinnostava ja tehokas. Myös toimiva toimistopalvelu on tärkeä osa jäsenpalvelua. Ammattiosaston on pystyttävä entistä enemmän avustamaan luottamushenkilöitä ja jäsenistöä henkilökohtaisella palvelulla, esimerkiksi työsopimuksen laadinnassa
ja työttömyyden kohdatessa päivärahahakemusten täyttämisessä. Koulutustarjonnan
pitää olla oikea-aikaista ja koulutuksen on annettava henkilökohtaista lisäarvoa jäsenelle. On pystyttävä huolehtimaan tiedotuksesta koskien ajankohtaisia työmarkkinatilanteita
ja ammattiosaston tapahtumia. Tiedotuksessa on huomioitava jäsenistön eri äidinkielet.
Myös muu yhteisöllinen toiminta on osa edunvalvontaa ja yhteistä voimavaraa.
Tiedonsaannin tarvetta tyydytetään ammattiosaton lehden, tekstiviestijärjestelmän sekä
luottamusmiespostitusten kautta. Toimistosta käsin suoritetaan myös kohdennetut henkilökohtaiset kontaktit vaativissa ja erityisiä toimia vaativissa tilanteissa. Ammattiosasto uudistaa kotisivunsa vastaamaan nykyisiä tarpeita sekä palvelemaan entistä paremmin tiedotus
tarpeita.
Koulutustarpeisiin toteutetaan kohdennettuja ja avoimia kursseja eri osa-alueille. Toimintakalenterissa olevien toimien lisäksi järjestetään tilaisuuksia kulloisistakin ajankohtaisista
aiheista. Tavoitteena tulee olla oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan pitkäjänteisesti ja
kestää koko työuran.
Muuna yhteisöllisenä toimintana järjestetään harrastuksiin liittyvää toimintaa sekä koko
perheen osallistava tapahtuma. Näiden lisäksi ammattiosasto tukee jäsenistönsä osallistumista niin liiton, aluejärjestön kuin seuturyhmän järjestämiin tapahtumiin.
Ammattiosaston toimikunnan on valvottava vision ja strategiapäätösten noudattamista ja
omalla toiminnallaan näytettävä esimerkkiä muille toimijoille. Organisaatiolta edellytetään
myös yhtenäisyyttä ja yhteistä käsitystä päämääristä ja toiminnan tarkoituksesta.
Ammattiosaston on pyrittävä lisäämään jäsenmääräänsä ja jäsenten aktiivisuutta. Osaston on noudatettava laadittua visiota ja kuljettava kohti tavoitteita. Sisäisistä prosesseista
käytössä tulee olla talousohjesääntö, johtosääntö, työhyvinvointisuunnitelma sekä kehityssuunnitelma. Osaston on onnistuttava myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen osa-alueella
niin, että uskottavuus ja mielikuva työntekijöiden hyvinvoinnin lisääjänä vahvistuvat. Tähän tarvitaan kannanottoja ja osallistumista julkiseen keskusteluun.
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Ammattiosasto kehittää kesänviettopaikan toimintaa niin että toiminnan tuotoilla tulee
kattaa kesäpaikan ylläpito- sekä toiminnan kulut.
Työhuonekuntia aktivoidaan uudistamalla työhuonekuntien avustusten maksatus järjestelmä.
Ammattiosasto toimii aktiivisesti liittokokousvaaliehdokkaiden hankinnassa ja kartoittaa
mahdollisia ehdokkaita eri työpaikoilta.
Ammattiosasto tekee aloitteita Metallityöväen liiton valtuuston kokouksiin, sekä vaikuttaa
liittotason päätöksen tekoon hallinnon edustajien kautta.
TALOUS
Ammattiosasto saa toimintansa rahoituksen jäsenten maksamista jäsenmaksuista,
sijoitustoiminnasta sekä pieniä määriä mahdollisista tapahtumien omavastuu-osuuksista.
Ammattiosaston on toiminnallaan osallistettava jäsenistönsä aktiivisuuteen niin työpaikoilla kuin liitto-organisaatiossa, jotta jäsenimu tuo jäsenmaksupalautteen muodossa taloudellisia resursseja toteuttaa toimintaa.
Taloudellisten resurssien käyttöä ohjailee toimintasuunnitelma yhdessä talousarvion
kanssa. Osastolle on laadittu myös erillinen talousohjesääntö. Taloudellisten resurssien
käytössä otetaan huomioon ennusteet työllisyyden mahdollisista muutoksista. Resurssien
taloudellinen käyttö korostuu etenkin aikana, jossa jäsenmäärät vähenevät tai työllisyys
on heikko. Lähtökohtana tulee olla, että ammattiosasto pystyy toteuttamaan toimintansa
jäsenmaksupalautteella.
Ammattiosaston taloudellista toimintaa tulee tarkastella tilivuoden puolivälissä järjestettävässä talousseminaarissa, johon osallistuu toimikunnan ja henkilökunnan lisäksi eri
jaostojen puheenjohtajat sekä mahdollisesti talousasiantuntija.

Metalli Seiskan veteraanijaosto kokoontuu
pääsääntöisesti aina kuukauden ensimmäisenä
ma klo 10, ammattiosaston kokoustilassa.
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Valmiina vääntämään kättä

- Minna on periaatteistaan
kiinnipitävä. Hänellä on hengen paloa ja innokkuutta
toimia oikeaksi katsomansa
asian puolesta.
Näin kuvailee Tampereen
Sandvikilla maalarina työskentelevä Matti Frondelius
samassa yrityksessä koneenasentajana toimivaa
Minna Savilahtea, 27. Tampellan teollisuusoppilaitoksessa
opiskelleella Minnalla on myös
koneistajan paperit.
Olen kuullut sinusta käytettävän adjektiivia ”toimelias”. Minkälaista toimintaa
olet Metalliliiton HämePirkanmaan alueellisessa
nuorisojaostossa järjestämässä?
- Järjestämme tapahtumia
pari kertaa vuodessa. Viime
vuonna olimme Himoksella ja
syksyllä Hakaniemessä sekä
laivaristeilyllä. Ne olivat todella
onnistuneita konsepteja. Siitä
kertoo se, että kurssit olivat
täynnä kymmenessä päivässä.
Tämän vuoden maaliskuussa
kurssi pidetään Hämeenlinnassa ja syksy on vielä auki.
Tällaisten tapahtumien tarkoitus on saada porukkaa kokoon
ja nuoria innostumaan asiasta.

Miksi olet lähtenyt mukaan
Metalliliiton toimintaan?
- Haluan viestittää nuorille, että järjestäytyminen on
tärkeää. Yhdessä olemme
enemmän. Muuten emme
saa muutosta aikaiseksi.
Lähdin tänä vuonna mukaan
vielä enemmän, kun minusta
valittiin osaston luottamusmies
kaudelle 2015-2016. Seiskan
toimikunnassa on menossa jo
toinen kausi.
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Mitkä ovat mielestäsi nuorten kannalta katsoen työelämän suurimmat epäkohdat
tämän päivän Suomessa?
- Epävarmat tulevaisuudennäkymät ja koventuneet
vaatimukset työelämässä.
Koen ay-toiminnan nyt erityisen tärkeäksi.

METALLI SEISKAN JÄSENLEHTI

1/2015

Sama työpaikka kolmannessa polvessa
Matti, 34, on toista kauttaan
Metalli 7:n toiminnassa ja on
koulutukseltaan sähköisen
liiketoiminnan tradenomi.
- Päivääkään en ole tehnyt
niitä hommia. Verenperintönä
tämä metallihomma on tullut,
jo isäni ja isoisäni ovat olleet
samassa paikassa töissä. En
ole työpaikallani missään luottamustoimissa, mutta toimin
niin sanotusti takapiruna.
Olet valtakunnallisen
nuorisojaoston jäsen. Siihen
kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä kautta Suomen. Minkälaisia tunnelmia
maakunnista välittyy? Uskotaanko siellä vielä suomalaiseen metalliteollisuuteen?
- Kyllä uskotaan. Suomessa
on korkean tason osaamista ja
vaikka suuret työnantajat ovat
vähentyneet, niin pienemmät
työnantajat tarjoavat vielä
työpaikkoja.
Onko nuoriso kiinnostunut
ay-toiminnasta siinä määrin,
että haluavat edelleen lähteä
mukaan?
- Nuorten osuus jäsenmäärästä kasvaa, vaikka
jäsenmäärä muuten vähenee.
Tämän pitäisi näkyä myös
liiton toiminnassa. Olisi tehtä-

vä sukupolvenvaihdos, koska
toimintaan on tulossa aktiivisia
nuoria ja heidät olisi nyt saatava mukaan. Olisi huomattava,
että nuoret eivät toimi ainoastaan nuorten hyväksi, vaan he
ajavat kaikkien etua.
Millaisin sanoin Minna
kuvailisit Mattia?
- Matti on aktiivinen ja tuo
omia näkemyksiään julki. Hän
uskaltaa uida vastavirtaan!
Elämä ei ole pelkkää metallia
Matin vapaa-aikaan on jo
vuodesta – 95 kuulunut konemusiikki. Talvisin hän lumilau-

tailee ja pehmeämpään puoleen kuuluvat koiran ja kahden
kissan touhujen seuraaminen.
Mikä on Minna sinun
vapaa-ajallasi tärkeää?
- SM-liiga! Nytkin on peli
menossa!
Tampereella perinteinen
kysymys tietysti kuuluu, että
Ilves vai Tappara?
- Ilves!
- Eikun Tappara!
Kädenväännöksihän tämä
nyt meni. Ollaan niin Mansessa, nääs!
Riitta Jokinen

Me teemme itse nuorisojaostomme, sinäkin.
Tule mukaan ja saa jäsenmaksuillesi vastinetta!
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Sotesoppaa Nokialaisittain
Soteuudistusta on koko viime eduskuntakausi sekoitettu
ja se alkoi jo edellisen keskustavetoisen hallituksen toimesta. Tosiasioita sen tiimoilta
on paljon jäänyt hämärän
peittoon monelta kuntalaiselta
ja nyt kai viimeistään on aika
valaista niitä meidänkin ammattiosaston lehdessä.
Soteuudistuksen on ymmärretty liittyvän lähinnä terveydenhoitoon, mutta näin asia
ei ihan ole. Perusturva siirtyy
vuoden 2017 kelan maksettavaksi ja kunnat maksaa vain
harkinnanvaraisen toimeentulotuen (kuinka käy henkilökunnan joka sen kunnissa on
hoitanut).
Vanhuspalvelut kuten vanhainkodit, kotihoito, palveluasunnot ja vammaispalvelut
ne myös ovat sosiaaliuudistuksessa siirtymässä sotealueen
hoidon piiriin.
Palvelutuottajat kilpailuttaa
ja valitseen sotealueen valittu
johto, minkä kokoonpanosta
tai valinnasta ei vielä ole varmaa tietoa. Tuottajasopimukset kilpailutetaan pidemmiksi
ajoiksi ja niiden valvonta siirtyy
kunnilta pois.
Kotikunnasta ei välttämättä
osteta kaikkia niitä palveluja
joita nyt kotikunta tarjoaa.

Palvelut tulee ajan myötä
keskittymään suurempiin yksiköihin ja oletettavasti isojen
asumakeskittymien ympärille.
Palvelusetelit yleistyy ja kelan
omavastuuosuus kasvaa,
mikäli näitä palveluseteleitä ei
lasketa osaksi omavastuuta
kelassa kokonaisummassa.
Vanhusten ja vammaisten
hoito saattaa siirtyä kokonaan
oman kunnan ulkopuolelle ja
vielä yksityisten monikansallisten yritysten pyörittämiseksi.
Vanhusten ja vammaisten
asuinkunta saattaa vaihtua
aina sen mukaan mistä halvemmalla saadaan.
Omaishoidon osuudesta tai
sijoittumisesta sotesopassa ei
toistaiseksi ole varmaa tietoa
ei myöskään mahdollisesta
rahoituksesta.
Kunnallisen hammashoidon
erot eri kunnissa tulee oleen
iso haaste ja luultavasti yksi
suuri murheengryyni muiden
joukossa. Miten sijoittuu kouluterveydenhoito tähän kuvioon
ja myös koululaisten hammashuolto.
Ainoa varma asia on, että
kun tätä sorvattiin eduskunnassa niin silloin kaikki
eduskuntapuolueet olivat
yksimielisesti sen takana.
(eduskuntavaalit näyttää muuttaneen kantoja, mutta eiköhän
vanha linja palaa kun vaalit on
käyty)
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Riippuu tietysti äänestystuloksista mitä asioita painotetaan ja mitenkä se kohtelee
tavallista kansalaista.
Yksi uusi keskustelun aihe
on viimeaikoina ollut yritysten
yksityisiltä ostama työterveydenhoito ja sen tulevaisuus.
Toivoa sopii, ettei sitä nyt
enään sotketa tähän sotesoppaan. Yritysten työterveyspalvelut nyt ainakin pääosin toimii
ja mikäli niitä halutaan mulkata
niin olisi syytä tarkistaa niiden
kattavuutta ja korvaavuutta
paremmaksi.
Pauli Schadrin
Nokian kaupunginvaltuutettu
Pääluottamusmies
kansanedustajaehdokas
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Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset
Työehtosopimuksen mukaisten arkipyhäkorvausten tarkoituksena on turvata työntekijälle normaali ansio
myös sellaisilta viikoilta, joille sattuu kirkollisia juhlapäiviä tai muita yleisiä vapaapäiviä. Tämän vuoksi arkipyhäkorvausta ei makseta, jos edellä mainittu päivä sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.
Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23.1 kohdan mukaisesti korvattavia arkipyhiä ovat
kevään 2015 aikana:
- pitkäperjantai (3.4.)
- toinen pääsiäispäivä (maanantai 6.4.)
- vapunpäivä (perjantai 1.5.)
- helatorstai (14.5.)
- juhannusaatto (perjantai 19.6.)
Arkipyhäkorvauksen suuruus
Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion
mukaan.
Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus saadaan siten, että kerrotaan edellä mainittu arkipyhäkorvaus (8 x
keskituntiansio) työviikon säännöllisten työtuntien lukumäärällä ja jaetaan saatu tulo luvulla 40.
Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa
myös arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.
Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset
Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:
1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden.
Esimerkki: Jos työntekijän työsuhde on alkanut maanantaina 2.3., hän on oikeutettu saamaan arkipyhäkorvauksen pitkäperjantailta 3.4. ja luonnollisesti myös toiselta pääsiäispäivältä 6.4.
2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.
Edellytyspäivä on todellinen työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä. Jos arkipyhää edeltää tai seuraa
sovittu tai määrätty työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä), edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.
Arkipyhäkorvaus poissaolon ajalta
Tietyissä tilanteissa työntekijä ei voi tai ole velvollinen työskentelemään arkipyhäkorvaukseen oikeuttavina
edellytyspäivinä. Hän ei tästä huolimatta menetä oikeuttaan arkipyhäkorvaukseen, jos korvattava arkipyhä
sattuu:
vuosiloman ajalle
ajalle, jolta työnantaja maksaa sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa
työehtosopimuksen 31.3 kohdassa tarkoitetun, alle 10-vuotiaan lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvan palkallisen poissaolon ajalle
taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan, enintään kaksi viikkoa ennen arkipyhää kestäneen
lomautuksen ajalle
lakisääteisen isyysvapaan ajalle.
Luettelo on tyhjentävä
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Työstä, arvosta ja arvostuksesta.
Saksaa on pidetty talouden
ihmemaa Ozina ja sen taloudella on mennytkin kohtuullisen hyvin, vaikka Eurooppa on
ollut pitkään taantuman partaalla. Vaikka Saksalla on ollut
iso vaihtotaseen ylijäämä, se
ei ole näkynyt kansakunnan
hyvinvointina, jos asiaa tarkastellaan työntekijöiden vaurauden tai ostovoiman kehityksen
kautta.
Saksan luotiin ns. hart-sopimuksella työmarkkinat, joilla
minijobien määrä kasvoi. Pätkätyöntekijät eivät tule enää
työstä saadulla palkalla toimeen. Sama suuntaus on ollut
käynnissä myös Englannissa.
Kummassakaan maassa
tynkätyökulttuuri ei ole synnyttänyt kokoaikatyötä, vaan
seurauksena on ollut työssäkäyvien köyhyyttä ja reaaliansioiden laskua. Tämän tyyppinen kehityskulku ei hyödytä
muuta kuin suurta pääomaa ja
sitäkin vain hetken.
Valitettavasti meillä täällä
Suomessakin on jo osittain
kahden kerroksen työmarkkinat.

On kokopäivätyötä, jolla
tulee kohtuudella toimeen.
On silpputyötä, joka koostuu
monista lyhyistä työpätkistä
ja nyt kokoomus on nostanut
keskusteluihin niin osallistavan
sosiaaliturvan, kuin vastikkeellisen ansiosidonnaisen päivärahan.
Sosiaalituen ja työn yhteensovittaminen voi joissain
piireissä tuntua hyvinkin kannatettavalta ajatukselta, mutta
todellisuudessa se heikentää
työntekijöiden työmarkkinaasemaa ja lisää rakenteellista
köyhyyttä.
Työstä syntyy arvon nousua ja tuosta arvon noususta
on maksettava työntekijälle
palkka, jolla tulee toimeen ilman sosiaalitukea. Meidän on
varottava rakentamasta kuilua
työmarkkinoiden sisällä ja sen
ulkopuolella olevien välille ja
edistettävä työmarkkinapolitiikkaa, johon sisältyy työpaikkojen suojelu, ammatillinen
koulutus, työmahdollisuuksia,
edullinen lasten päivähoito ja
tasavertaiset mahdollisuudet
kaikille.
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Meidän tulee luoda uusia
instrumentteja, jotka pehmentävät iskuja työllisyyttä ja yhteiskuntajärjestelmää vastaan.
Näitä toimenpiteitä voi olla
julkisten hankintojen aseman
vahvistaminen innovatiivisten
ja kestävien tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuojana,
sekä uusien laatutuotemarkkinoiden kehityksen edistäjänä.
Matalapalkkasektori tulee
poistaa Euroopasta eri maissa
voimassa olevia käytäntöjä
noudattaen joko työmarkkinasopimuksilla tai lakisääteisesti
asettamalla asianmukainen
minimipalkkataso, esimerkiksi
1800 euroa. EU:n ja troikan
on välittömästi lopetettava
palkkojen ja työehtojen painaminen alas eri puolilla Eurooppaa. Myös hyökkäykset
työehtosopimuksia vastaan on
lopetettava.
Rahan määritelmässä sanotaan, että se on arvon mitta.
Työn arvostus kulkeekin usein
käsi kädessä työstä saadun
palkan ja toimeentulon kanssa. Palkkojen osuutta arvon
noususta on nostettava suhteessa pääomatuloon.
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Moni työnantaja kertoo arvostavansa työtä ja työntekoa,
mutta on toisaalla vaatimassa
työ- ja palkkaehtoihin heikennyksiä kilpailukyvyn nimissä.
Todellisuudessa Suomella ei
ole kilpailukyky ongelmaa eikä
ylikorkeita palkkoja kilpailijamaihin nähden. Siitä kertovat
viennin tilastot, jossa vientiä
on heikosta markkinatilanteesta huolimatta onnistuttu
lisäämään esim. teollisuuden
kilpailijamaihin, Saksaan ja
Ruotsiin. Parantamalla työelämän laatua ja arvostusta,
syntyy myös kilpailukykyä.
Työelämän laadun parantamiseen kuuluvat niin työn ja
perheen yhteen sovittaminen,
kuin ikäohjelmat. Mielestäni
ikäohjelmat tulee säätää lainsäädännöllä pakollisiksi.
Myös työhyvinvointi on
keskeinen osa tarkasteltaessa
työelämän laatua. Tampereen
yliopiston mukaan työhyvinvoinnin laiminlyönnit maksavat
3-6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Huomion arvoista
on, että tutkimusten mukaan
aineettomat tuotannontekijät
muodostavat suuremman

osan organisaation tulevaisuuden arvosta kuin aineelliset
tekijät – jopa 50-90 % Näitä
tekijöitä kilpailijan on vaikea
kopioida, sillä ne ovat piileviä,
sitoutuneita yrityksen historiaan, kulttuuriin ja työnteon
prosesseihin sekä ihmisten
asenteisiin
Samoin koulutuksen merkitys on olennainen kun
puhutaan tulevaisuuden
kilpailukyvystä, tuottavuuden
kehityksestä, työstä ja sen arvosta. Koulutettu työvoima on
avaintekijä Suomen kaltaiselle
vientiriippuvaiselle maalle.
Työantajilla tuleekin olla velvollisuus kouluttaa työntekijöitään ja mahdollistaa koko
työuran kestävä oppiminen ja
osaamisen kehittäminen.
Suomi on pieni kansantalous ja laajassa markkinataantumassa meillä ei juuri
ole muuta roolia kuin odottaa,
että vientiteollisuuden asiakkailla on rahaa investoida ja
kuluttaa. Työ- ja palkkaehtoja
polkemalla tai sosiaaliturvan
alasajolla ei Suomen työllisyys
parane.
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Suomi tarvitsee edelleen
vahvan ammattiyhdistysliikkeen, joka tukee työläisiä
tavoitellessaan parempia työja palkkaehtoja. Hyökkäykset
työehtosopimuksia vastaan on
torjuttava. Työ- ja palkkaehdoilla rakennetaan arvoa työlle
ja hyvinvoinnille.
Virva-Mari Rask,
toimikunnan jäsen,
koneenasentaja,
kansanedustajaehdokas
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Mitä tämä tyttö duunaa?
Olen ollut poissa Metalli 7
toimistonhoitajan työstä jo
puolen vuoden ajan. Täytyy
todeta, että aika on kulunut
todella nopeasti!
Minulle tuli mahdollisuus
kokeilla ja opiskella jotain
uutta, mitä Metalliliitossa ei
aikaisemmin ole tehty. Mutta
kuitenkin se on sitä perustyötä…
Metalli 7:n toimikunta myönsi
minulle opintovapaan kolmeksi
kuukaudeksi. Opiskelin sinä
aikana järjestäjä-harjoittelijana
Metalliliiton Tampereen aluetoimiston tiimissä. Nyt olen
työsuhdevapaalla 1.1.2015–
30.6.2015 palkattuna järjestäjänä.
Olen ollut haasteiden edessä. Minun on pitänyt hypätä
tutusta toimistotyöstä ihan
uuden oppimiseen ja muuttaa
ajattelumallia ihan uudenlaiseen järjestötyöhön.
Työssäni olen kuullut ja
kuulen vieläkin todella usein
sanottavan, että liitto ei tee
mitään?
Mikä liitto on?
”Metalliliiton tarkoitus on
koota metalliteollisuuteen
kuuluvilla aloilla työskenteleviä
työntekijöitä yhteistoiminnan
avulla parantamaan työ- ja
palkkaolojaan sekä toimimaan
työväenluokan yhteiskunnallisen aseman ja sivistystason
kohottamiseksi.”

Tämä lauselma on syntynyt
Metalliliiton perustamiskokouksessa vuonna 1930.
Tänään Metalliliitossa on
145 000 jäsentä. Se on yli 80
prosenttia metallialalla työskentelevistä ammattilaisista.
Mitä enemmän meitä on, sitä
voimakkaampia olemme ja
sitä paremmin voimme yhdessä edistää asioitamme. Hyviä
asioita alkaa tapahtua, kun
riittävän moni ihminen työpaikoilla on liiton aktiivinen jäsen.
Kaikkein tärkeintä on paikallinen vaikuttaminen työpaikoilla ja ammattiosastoissa.
Järjestäminen
Sitä työtä minä teen Tampereen aluetoimiston tiimissä.
Meitä on siellä kaksi palkattua
järjestäjää ja kaksi järjestäjäharjoittelijaa tällä hetkellä.
Työnkuvani on sellainen, että
meillä järjestäjillä on omat kohdeyrityksemme. Tarkoituksemme on tavata siellä työsteleviä
ihmisiä ja jutella heidän kanssaan. Meitä kiinnostaa tietää,
miten asiat niillä työpaikoilla
ovat! Tämä sen tähden, että
Metalliliitossa panostetaan nyt
erityisesti työpaikkojen edunvalvontaan sekä edunvalvonta
organisaation luomiseen!
Miten saan yhteyden työntekijöihin ja miten tapaan heidät? Tavoittelen työntekijöitä
puhelimitse.
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Mieluummin teen sen tietenkin työajan jälkeen mm.
iltaisin. Mikä sen parempi kuin
tavata ja jutella kahden kesken
kahvikupin äärellä? Toivon,
että jokaisella on pieni hetki
aikaa tavata ja jutella. Tämä
on tärkeää työtä minulle, sillä
toivon saavani auttaa heitä
siellä työpaikoilla. Tarkoitus
on, että emme häiritse työn
tekemistä. Siksi tavataan aina
työajan ulkopuolella.
Hämmästys on ollut suuri työntekijöillä, että liitosta
otetaan yhteyttä. Sitä ei ole
tapahtunut heille koskaan aikaisemmin. Nyt on siis korkea
aika liitonkin tavata jäseniään
ja työpaikan työntekijöitä.
Työpaikan järjestämisellä
tarkoitetaan sitä, että järjestäjä pyrkii eri tavoin tukemaan
työpaikan omaa aktiivisuutta.
Pyrimme kasvattamaan liiton
jäsenten määrää työpaikalla.
Lisäksi autamme siinä, että
työpaikalla toimivat jäsenet
valitsevat luottamusmiehen
ja mahdollisesti työhuonekunnan. Järjestäytyneessä
työpaikassa on riittävä määrä
jäseniä. Ideana on saada työpaikan työntekijät toimimaan
yhdessä työpaikkansa asioiden puolesta. Järjestämiskampanjan ajanjakson aikana
tavoitteena on luoda toimintakykyinen liiton organisaatio
työpaikkaan.
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Metalliliitto omalla työpaikalla
tarkoittaa siis sitä, että työntekijät voivat kohdata työnantajan tasavertaisena. Yhteisvoimin työntekijät huolehtivat
metallin työehtosopimuksen
noudattamisesta. Yhdessä
he myös kehittävät työoloja ja
ajavat asioita.
Älä siis hämmästy, jos puhelimesi soi ja pyydän sinua kahville. Olen aidosti kiinnostunut
sinun asioistasi työpaikallasi!
Olen nauttinut työstäni ihmisten parissa. Olen saanut olla
näkemässä kun työpaikoille on
valittu luottamusmiehiä. Työntekijät voivat työpaikallaan olla
mielissään siitä, että luovat
sinne oikeudenmukaisen
edunvalvontaorganisaation.
Tällöin he pystyvät huolehtimaan yhdessä siitä, että työehtosopimusta noudatetaan.
Se on todella hienoa.
Kirsi Tuomisto
Järjestäjä
Metalliliitto

Seiskaniemi - kesäistä idylliä Pälkäneellä

Kesäpaikan päämökissä on tupakeittiö ja sauna. Tupakeittiössä ruokaa voi laittaa puu- tai sähkö-hellalla. Saunan kiuas on puulämmitteinen, pesuhuoneessa suihkut.
Järvi on tietenkin ihan rannassa, päämökistä muutama
askel pihan poikki. Souturetkiä varten on käytössä kaksi
venettä.
Majoitusmökissä on kummassakin huoneessa jääkaappi, mikroaaltouuni sekä kahvinkeitin eli aamukahvit ja
välipalat voi valmistaa omassa rauhassa. Isompi ruoanlaitto onnistuu päämökin tuvassa. Vuodepaikkoja kummassakin huoneessa on neljälle.
Tervetuloa viihtymään Mallasveden rannalla olevalle
vapaa-ajanpaikalle. Ja saa sinne talkoisiin¬kin tulla.
Lisätietoja saat vielä työpaikkasi luottamusmieheltä tai
Seiskan toimistosta.
AJO-OHJE: Tampere-Lahti tieltä käännytään Pälkäneen kirkolle. Kirkolta käännytään oikealle ns. vanhalle
Lahden tielle, jota ajetaan n. 2 km Myttäälän tienhaaraan, josta käännytään vasemmalle kohti Myttäälää
(tässä kohdassa järvi on vasemmalla ja Saarioisten
puutarhan taimisto oikealla puolella tietä). Myttäälän johtavaa tietä ajetaan 4 kilometriä tienhaaraan Hirvo, josta
käännytään vasemmalle Hirvon suuntaan. Hirvon suuntaan menevää tietä ajetaan vielä 3 km ja ollaan perillä.
Tien vasemmalla puolella on parkkipaikka ja kyltti Metalli
7. Hirvontie 341.
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