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9.5.2007

H
elsingin Sanomat uutisoi suu-

rimman työnantajamme Fin-

nair Oyj:n osavuosikatsauk-

sen. Taloudellinen tulos oli hyvä ja voi-

tollinen, mutta yksi lause nousi voi-

makkaasti esiin katsauksessa. Finnair 

Oyj aikoo jatkaa säästökuuriaan muun 

muassa syksyllä edessä olevissa työeh-

tosopimusneuvotteluissa. Tämä tietää 

myös meille IAU:ssa vaikeutuvaa syk-

syä.

Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun 

tukeutuminen on nyt haudattava, kaik-

ki ratkaisut tulevat olemaan liittokoh-

taisia. Ilmailualallakin on kerääntynyt 

voimakkaita paineita myös tekstikysy-

myksien huomioimiseen. Ne vaativat 

nyt ratkaisuja, pelkkä rahapalkan koro-

tus ei riitä. Ehkäpä laajapohjainen tupo 

olisikin haudannut nämä meillä tärke-

ät kohdat alleen ja vaikeuttanut niiden 

läpimenoa. Helppoa se ei tule olemaan 

nytkään, mutta onhan asioiden arvot-

taminen nyt meidän omissa käsissäm-

me. Uuden hallintokauden alun tärkein 

tehtävä on seuraavan työehtosopimuk-

semme neuvottelutavoitteiden ja -stra-

tegioiden luominen. 

Työnantajien järjestellessä omaa toi-

minta-aluettaan, emme tiedä kenen 

kanssa me tulevaisuudessa neuvotte-

lemme omat sopimuksemme tai kuin-

ka monessa yrityksessä joudumme jat-

kossa hoitamaan jäsenistömme edun-

valvonnan. 

Työntekijäliitotkin hakevat voimaa 

ja synergiaa yhdistämällä toiminto-

jaan.  Uusi teknologialiitto perustetaan 

vuonna 2010 ja myös muitakin järjes-

telyjä on tulevaisuudessa edessä. Mei-

dän alueellamme pilkotaan vanhoja ja 

synnytetään uusia yrityksiä kiihtyvällä 

tahdilla. Mikä on meidän asemamme 

näinkin radikaalisti muuttuvassa maa-

ilmassa? Miten me pärjäämme pienenä 

liittona sopimusneuvotteluissa ja edun-

valvonnassa? Onko jo vihdoinkin aika 

vahvistaa omaa voimaamme tuleviin 

koitoksiin? Epäilen, että meidän omat 

resurssimme yksin eivät tule riittämään 

vastataksemme näihin suurentuviin tu-

levaisuuden haasteisiin taataksemme 

jäsenistöllemme lupaamamme mah-

dollisimman hyvän palvelun.

Seuraavassa lyhyesti kolme mahdol-

lista vaihtoehtoa, eihän nämä ole aino-

at, eikä sulje pois mitään muitakaan hy-

viä ratkaisuja.

1) Ilmailualan yhdistyminen yhdek-

si suuremmaksi liitoksi siis aivan uusi 

liitto, uudella nimellä. Yhteistyössä sai-

simme käyttöön suuremmat resurssit ja 

taaksemme enemmän voimaa. 

2) Merimiesten, ilmailualan ja rauta-

tieläisten MIR-hanke,  jossa yhteistyötä 

koulutuksessa on jo aloitettukin. Meillä 

säilyisi itsellä sopimuksen teko ja edun-

valvonta oikeus. Yhdistettäviä asioita 

olisivat ainakin osittain taloushallinto, 

tiedotus ja toimisto-organisaatio. Tällä 

saavuttaisimme paremmat palvelut jä-

senistöllemme.

3) Lähtemällä mukaan uuteen isoon 

teknologianliittoon ja siellä olevaan lo-

gistiikkasektoriin.  Tämä tietäisi todella 

voimaa taaksemme ja samalla kuitenkin 

sopimusoikeus ja edunvalvonta säilyisi-

vät meidän omissa käsissämme.

Omaa toimintaamme miettiessäm-

me meidän on myös ajateltava ammat-

tiosastojemme asemaa liittorakentees-

samme. Onko ammattiosastojen rooli 

oikea nykyisessä tai tulevassa liitto-or-

ganisaatiossa? Onko ammattiosasto-

jen lukumäärä tai niiden rakenne oi-

kea?  Onko niissä alueellisuus otettu 

riittävästi huomioon?  Kuuluuko pien-

ten työpaikkojen ääni riittävästi ja mi-

ten he kokevat osallistuvansa yhteisten 

päätöksiemme tekemiseen? Jospa muu-

tammekin ajatteluamme radikaalisti 

ja kysymme: tarvitsemmeko ammat-

tiosastoja ollenkaan? Jäsenet olisivat 

suorassa jäsenyyssuhteessa liittoon ja 

kehittäisimme suoran kontaktipinnan 

liiton päättäjien ja jäsentemme välille. 

Näitä kysymyksiä uuden edustajiston ja 

hallituksen tulee miettiä turvatakseen 

laadukkaan palvelun jäsenistöllemme. 

Olen itse siirtymässä hiljalleen si-

vuun aktiivitoiminnasta ja raivaamassa 

tilaa omille harrastuksilleni.  Aika,  jon-

ka olen saanut toimia aktiivina IAU:ssa 

on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. 

Olen saanut olla hyvällä näköalapaikal-

la työelämän muutoksissa. Toivon että 

minäkin olen hyödyttänyt omalla pa-

noksellani yhteisöämme, parhaani olen 

ainakin tehnyt. Olen saanut tutustua 

moniin mielenkiintoisiin ihmisiin, jois-

ta monia saan kutsua ystäväkseni. Kii-

tos teille kaikille näistä vuosista. 

Hoitakaa alamme edunvalvontaa huo-

lella, viisaudella ja rohkeudella meidän 

kaikkien jäsentemme eduksi!

ERKKI LUOTO
Edustajiston puheenjohtaja

Mihin suuntaan IAU?
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MIKÄ TYÖ?

”Moottori No:2 ”Moottori No:2 
vapaa käynnistykseen”vapaa käynnistykseen”
Niin kutsuttu Push-out-lähetys on Suomessa ennen kokema-
tonta, vaikka maailmalla sitä onkin tehty jo kauan. 
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kä heidän tarvitse jäädä odottamaan 

lähtöhetkeen asti. Helsinki-Vantaalla 

Northport Oy:n Ramp-järjestelyryhmä 

on saanut tämän tehtävän vastuulleen, 

sillä onhan heillä kymmenien vuosien 

kokemus raskaasta kalustosta sekä eri-

koisajoneuvoista.

Tarkastettavaa riittää
Järjestelymiehen saavuttua lähtevälle 

koneelle hän asettaa etutelineen ohivir-

tauspinnan paikoilleen ja ajaa traktorin 

kiinni koneen etutelineeseen. Ohivir-

tauspinna estää etutelineen tahattoman 

kääntämisen ohjaamosta. Seuraavaksi 

hän tekee koneen ulkopuolisen lähtötar-

kastuksen. Lähtötarkastuksella varmis-

tetaan, että ovet ja luukut ovat varmasti 

kiinni, koneen rungossa tai telineissä ei 

ole mitään epäilyttäviä kolhuja tai jälkiä, 

eikä moottoreista valu nestettä jne.

Talviaikana on erittäin tärkeää len-

tokoneen pinnoille muodostuvan jään- 

tai lumenpoisto ja niiden ehkäisy. Täs sä 

■ Push out-traktorin ajaja työntää läh-

tevän koneen pois matkustaja-sillasta 

sekä samanaikaisesti osaltaan lähettää 

koneen, eli antaa koneen kapteenille 

luvan käynnistää moottorit. 
Push out -lähetyksiä voi suorittaa 

vain konetyypeillä, joiden rungot ovat 

riittävän korkealla, jotta lähettäjällä on 

riittävä näköyhteys koneen taakse. Täl-

lä menettelyllä saadaan kuormausryh-

mä vapautettua toiselle koneelle he-

ti koneen kuormaamisen jälkeen, ei-

Push-out lähetys alkanut. Ari Riski on juuri päättänyt Push-out lähetyksen ja on katkaisemassa 

puheyhteyttä.

Jari Järvinen on päättänyt työntönsä tarkasti rullauskaistalle.
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MIKÄ TYÖ?

esimerkkinä talvisin meillä täällä ete-

lässä varsin yleinen tapaus.

Ilman lämpötila oli +1 °C ja satoi vet-

tä. Laskeutunut kone saapui putkeen 

numero 18. Koneen kääntöaika oli yksi 

tunti. Lähtevän koneen kapteeni ei ti-

lannut koneelle jäänpoistoa, koska pin-

nat näyttivät puhtailta. Tarkastaessani 

konetta puoli tuntia myöhemmin huo-

masin, että polttoainetankkien kohdal-

le siipien alapinnoille oli muodostunut 

n. 2 cm paksuja 1.5 m pitkiä jäärantu-

ja. Otin yhteyttä kapteeniin koneen si-

säisen yhteydenpitokanavan kautta ja 

pyysin häntä tilaamaan jäänpoistoryh-

män koneelle. Huolimatta siitä, että ul-

kolämpötila oli plussan puolella, siiven 

alapinnoille muodostui runsaasti jäätä, 

joka rikkoisi siiven virtaukset ja kone 

olisi erittäin epävakaa lentää. Tilanne 

johtui siitä, että saapuessaan Helsinkiin 

lentokone lensi useita tunteja n. 8000–

10 000 metrin korkeudessa, missä il-

man lämpötila on n. -50 °C. Kun lento-

kone oli saapunut perille, polttoaineen 

lämpötila oli pitkälti pakkasen puolel-

la, jolloin sateen aiheuttamat vesinorot 

jäätyivät polttoainetankkien alueelle. 

Jäänpoistoryhmän tultua paikalle se pe-

si siivet jäänpoistokemikaaleilla ja kone 

pääsi jälleen turvallisesti matkaan.

Lähtötarkastuksen jälkeen järjestely-

mies ottaa yhteyden koneen kapteeniin 

headsetin kautta ja ilmoittaa olevansa 

valmis työntöön sekä käynnistykseen. 

Kun työntölupa on saatu, annetaan kap-

teenille lupa käynnistää moottorit ja sa-

malla kuunnellaan, jos asematasoliiken-

teen ohjauspisteestä tulee ohjeita työn-

nön suunnasta tai pituudesta. Usein ko-

ne joudutaan työntämään melko pitkälle 

seisontapaikastaan, koska uusi lento on 

jo tulossa matkustajasiltaan. Työnnön 

aikana tarkkaillaan, ettei käynnistyksen 

yhteydessä tapahdu mitään epätavallista 

eikä moottoreista valu nesteitä.

Esimerkiksi kovilla pakkasilla saat-

taa moottoreista valua käynnistettä-

essä useita desilitroja polttoainetta. Se 

on tavallista erittäin kylmillä ilmoilla, 

mutta valumisen pitää loppua viides-

sä minuutissa siitä hetkestä, kun moot-

tori on käynnistynyt, muutoin kutsu-

taan mekaanikko tarkastamaan vuodon 

syy.  Kun moottorit ovat käynnistyneet 

ja kone on työnnetty rullauskaistalle, 

pyydetään kapteenia asettamaan park-

kijarrut päälle ja peruutetaan traktori 

pois etutelineestä sekä lopuksi käydään 

poistamassa ohivirtauspinna. Lentäjien 

ilmoitettua, että moottorit ovat käyn-

nistyneet normaalisti, katkaistaan pu-

heyhteys, ajetaan sivuun ja viimeiseksi 

näytetään OK-merkki peukalolla mer-

kiksi siitä, että kaikki on hyvin. Nyt ko-

ne matkustajineen pääsee turvallisesti 

ja omin avuin jatkamaan matkaansa.

teksti ja kuvat: PASI POUTIAINEN

Jari Järvinen tekee ulkopuolista lähtötarkastusta ja tutkii onko siiven alapin-

nalle muodostunut jäätä.
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sellisuuden sijaan jokaisen yksittäisen 

työntekijän osallisuudesta silloin, kun 

jaettava tieto tai yritystoiminnan muu-

tos koskee häntä. Edes liikesalaisuus ei 

ole asia, jota ne työntekijät, joita asia 

koskee, eivät voisi käsitellä. 

Laaja näkemys muutosten vaikutuk-

sista mahdollistaa työsuojeluedustajien 

osallistumisen luottamusmiesten lisäk-

si. Myös työntekijöiden aloitteellisuut-

ta peräänkuulutetaan säätämällä henki-

löstöryhmien edustajien neuvotteluesi-

tysoikeudesta.

”Yhteistoiminnan hengessä yksimie-

lisyyden saavuttamiseksi” kirjataan 

neuvottelujen pelisäännöksi monen 

asian yhteydessä. Kaiken kaikkiaan 

vihdoin nyt olisi kummankin työmark-

kinaosapuolen päästävä irti ajattelus-

ta, että yhteistoimintalaki olisi pelkkä 

työvoiman vähentämistä koskeva me-

nettelytapasäädös, kuten julkinen sana 

antaa ymmärtää. Suuri osa neuvottelu-

jen kohteista käsittelee kokonaisuuk-

sia, missä yritysten toimintaa ja työnte-

kijöitten hyvinvointia voidaan kehittää. 

Itse asiassa on uskottava tutkimustu-

loksia, että työntekijöiden osallistumi-

nen tuottaa aina lisäarvoa kummallekin 

osapuolelle.

Työntekijäpuolen on erityisesti pa-

neuduttava siihen mitä tarkoitetaan 

sillä, että ”henkilöstön edustajalla on 

oikeus saada tässä laissa tarkoitettujen 

tehtävien hoitamiseksi samoin kuin yh-

teistoimintakoulutusta varten riittäväs-

ti vapautusta työstään”. Vapautus työstä 

ei suinkaan tarkoita pelkkiä neuvotte-

luja työnantajan kanssa, vaan erityises-

ti työntekijäpuolen yhteistä valmistau-

tumista.

Myös uusi näkemys, että yhteistoi-

mintavelvoitteen laiminlyönti ja työn-

tekijän osallistumisenoikeuksien lai-

minlyönti irtisanomisen yhteydessä on 

henkinen loukkaus ja siitä on makset-

tava hyvitys, korostaa lain taustalla ole-

vaa ihmisoikeusajattelua, työelämän 

demokratisointia sekä oikeudenmukai-

sia menettelytapoja työelämän muutos-

tilanteissa. 

LEO LINDSTEDT
Kirjoittaja on

 yhteiskunnallisten 
aineitten opettaja

kuvitus: SANNA KALLIO

Yhteistoimintalaki 
pohjaa perusoikeuksiin
■ Heinäkuun alusta voimaantuleva 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä pe-

rustuu pitkälti ihmisoikeusajatteluun. 

Vaikka tuleva laki ei puutukaan työnan-

tajan työnjohto-oikeuteen, voidaan lain 

henkenä pitää vaatimusta ”kansalais-

oikeudet työpaikalle”. Toki on samaan 

hengenvetoon todettava, että työnan-

taja voi edelleen organisoida työt uu-

delleen siten, että tarjolla oleva työ vä-

henee, ja irtisanoa työntekijöitä.

Itse asiassa voimassa olevankin, yli 

neljännesvuosisata sitten säädetyn 

yhteistoimintalain henki ja tarkoitus 

perustui pitkälti työntekijöiden oike-

uksien ja vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämisajatteluun. Tuleva laki puo-

lestaan ammentaa lisää perustelui-

ta ja näkökulmia EU:n tason säädök-

sistä, joissa korostetaan yksioikoisten 

normien sijasta osallisten harkintaa 

sekä toistakymmentä vuotta vanhan 

Suomen perustuslain oikeuksista. 

Ne korostavat yksilön – siis työnteki-

jän – mahdollisuuksia vaikuttaa (työ)-

ympäristöönsä. 

Itse asiassa tulevan lain kokonaisuu-

distus onkin kuin herätyskellon muistu-

tus viime lokakuun työolobarometristä. 

Sen mukaan työntekijät kokevat omien 

vaikutusmahdollisuuksiensa heikenty-

neen ja pomotuksen lisääntyneen. Mi-

kä huolestuttavinta, niin samanaikai-

sesti tutkimustulokset osoittavat tois-

tuvasti, että työntekijöiden oikeus saa-

da tietoa ja vaikuttaa omaan työhönsä, 

vaikuttaa myönteisesti niin työnteki-

jöiden jaksamiseen ja terveyteen kuin 

tuottavuuteenkin. Itse asiassa tuotta-

vuutta parantavat muutokset tehdään 

usein käytännön ruohonjuuritasolla.

Tulevasta laista ja sen perusteluista 

on syytä poimia muutama näkökulma. 

Tärkeää on huolehtia pelkän edustuk-
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■ Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-

jestö SAK täytti huhtikuun 15. päivänä 

sata vuotta. SAK:n edeltäjä, Suomen 

Ammattijärjestö perustettiin Tampe-

reen työväentalossa 15.–17. huhtikuu-

ta 1907. Perustamiskokoukseen osallis-

tui 365 ammattiliittojen, ammattiosas-

tojen, työväenyhdistysten ja torpparien 

edustajaa, jotka edustivat noin 40 000 

työläistä.

Ammattiyhdistystoiminnalla oli 

1800-luvun lopulla jo pitkät perinteet 

Englannissa, Saksassa ja Ranskassa. Ul-

komailta saadut kokemukset, työväes-

tön perinteinen yhteistoiminta ja risti-

riidat työnantajien kanssa loivat edelly-

tykset myös suomalaisen ammattiyh-

distystoiminnan syntymiselle. Helsin-

gin kirjanpainajat perustivat Suomen 

ensimmäisen ammattiosaston 1885 ja 

pian sen jälkeen omat ammattiosaston-

sa saivat myös maalarit, räätälit, pel-

ti- ja vaskisepät, puusepät, muurarit 

ja suutarit. Ensimmäiset naisammatti-

osastot perustettiin myös ennen vuosi-

sadan vaihtumista. Ompelijat, kauppa-

apulaiset ja palvelijattaret olivat uran-

uurtajia naisten järjestäytymisessä. 

Vuoden 1905 suurlakko vauhdit-

ti työväenliikkeen nousua, järjestäyty-

mistä ja uusien ammattiliittojen perus-

tamista. Työntekijöiden ja työnostajien 

keskusjärjestöt syntyivät Suomessa po-

liittisen levottomuuden innostamana 

ja pelottamana - työnantajienkin kes-

kusjärjestö Suomen Yleinen Työnanta-

jaliitto perustettiin maaliskuussa 1907. 

Vuoden 1907 lopussa ammattiliittoi-

hin kuului noin 35 000 jäsentä, joista 

oli Suomen Ammattijärjestön riveis-

sä noin 25 000. Vuoden 1917 loppuun 

mennessä järjestön jäsenmäärä nousi 

yli 160 000:een. 

Ammattiyhdistysliike oli Tanskas-

sa, Norjassa ja Ruotsissa merkittävä yh-

teiskunnallinen vaikuttaja jo 1920- ja 

1930-luvuilla. Suomessa ammattiyh-

distysliike oli kuitenkin yhteiskunnalli-

sessa paitsiossa aina talvisotaan saakka. 

Suomen Ammattiyhdistysten Keskus-

liiton (SAK,  per. 1930) asema suoma-

laisessa yhteiskunnassa vahvistui, kun 

kansakunta yhdisti kaikki voimavaran-

sa talvi- ja jatkosodan aikaan. Suomen 

Työnantajain Keskusliitto (STK) hyväk-

syi vasta Suomen sotilaallisen tappion 

jälkeen työehtosopimukset työelämän 

suhteiden perustaksi. Muutos tapahtui 

asteittain vuosina 1944–1946.

Hyvinvointia kaikille
SAK ja koko ammattiyhdistysliike ra-

kensivat toisen maailmansodan jäl-

keen suomalaista hyvinvointivaltiota. 

Lapsilisäuudistus vuosina 1947–1948 

oli aluksi osa palkkaratkaisua, mutta 

vahvisti lopulta kaikkien äitien talou-

dellista asemaa. Ammattiyhdistysliik-

keen ajama työttömyyskassalain uu-

distus nosti korvauksia ja pidensi kor-

vausaikaa vuoden 1961 alussa. Eläke-

lakeja uudistettiin yhteistyössä SAK:n 

ja STK:n kanssa 1950-luvun lopulla ja 

1960-luvun alussa. Suomen eläkemal-

li täydentyi näin yleisillä lakisääteisillä 

ansioeläkkeillä, joita yksityiset vakuu-

tuslaitokset rahastoivat ja hallinnoivat. 

Vuonna 1963 eduskunta hyväksyi am-

mattiyhdistysliikkeen pitkään ajaman 

sairasvakuutuslain. 

Työajan lyhennys eteni asteittain. 

Viikkotyöaika oli lähes kaikilla aloilla 

vuonna 1959 korkeintaan 45-tuntinen 

ja keskeytymättömässä kolmivuoro-

työssä 42-tuntinen. Vuoden 1960 vuo-

silomalaki takasi pysyvissä työsuhteis-

sa oleville 18–24 päivän loman. SAK ja 

sen jäsenliitot ajoivat näyttävillä kam-

panjoilla työajan lyhennystä 1960-lu-

vulla. Ammatilliset keskusjärjestöt ja 

STK sopivat kesäkuussa 1965 siirtymi-

sestä 40-tuntiseen ja 5-päiväiseen työ-

viikkoon vuoteen 1970 mennessä.

Tulopolitiikan aikaan
Ensimmäiset tulopoliittiset ratkaisut, 

jotka tehtiin 1960-luvun lopulla, vah-

vistivat olennaisesti ammattiyhdistys-

liikkeen toimintaedellytyksiä. Ammat-

tiliittojen järjestövoima kasvoi ja jär-

jestäytymisaste vakiintui Suomessa uu-

delle kansainvälisesti korkealle tasolle 

1970-luvulla. 

Suomen markan devalvointi loka-

kuussa 1967 käynnisti vakavat keskus-

telut työmarkkinajärjestöjen, hallituk-

sen, Suomen Pankin ja maataloustuot-

tajien kesken talouden vakauttamises-

ta. Liinamaa I nimellä tunnettu ratkai-

su kytki vuodeksi 1969 palkat, hinnat, 

korot, työttömyysturvan, eläkeratkai-

sut, maataloustuet ja monet muut so-

siaalipoliittiset ratkaisut tiiviiksi pake-

tiksi. 

Tasasuuruiset tunti- ja kuukausi-

palkkojen korotukset suosivat pieni-

palkkaisia. Solidaarinen pennilinja oli 

vallitseva myös seuraavissa tulopoliit-

tisissa ratkaisuissa. SAK pystyi sekä 

työnantajajärjestöjen kanssa sopimalla 

että lainsäädännön kautta parantamaan 

luottamusmiesten työsuhdeturvaa, toi-

mintaoikeuksia ja palkkioita. Ammat-

 
palkansaajien edunvalvontaa
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sopimukset ovat strategisesti muovan-

neet työmarkkinasuhteita.

Vahva yhteiskunnallinen 
vaikuttaja
Suomalainen ammattiyhdistysliike on 

tänä päivänä kansainvälisessä vertai-

lussa poikkeuksellisen vahva. SAK on 

yli miljoonan suomalaisen ammatil-

linen keskusjärjestö. Sen jäsenenä on 

22 teollisuuden, julkisen sektorin, kul-

jetusalojen ja yksityisten palvelualojen 

ammattiliittoa. SAK on Suomen suurin 

etujärjestö, mutta samalla myös kansa-

laisjärjestö, joka tarjoaa palkansaajille 

vaikutusväylän työelämään ja yhteis-

kuntaan. 

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen 

edunvalvontatyössä on aktiivisesti mu-

kana noin satatuhatta ihmistä ympäri 

Suomea. Ammattiyhdistystoiminnan 

ytimen muodostavat luottamusmiehet, 

työsuojeluvaltuutetut ja työntekijöiden 

edustajat työpaikkojen hallintoelimissä. 

He huolehtivat työpaikoilla SAK:laisten 

jokapäiväisestä edunvalvonnasta.

SAK:n satavuotinen historia kuvas-

taa suomalaisen sopimusyhteiskunnan 

rakentamista. SAK:laisen liikkeen osuus 

niin työelämän kehittämisessä kuin työ-

markkinapolitiikassakin on kiistämä-

tön. Työmarkkinajärjestöjen halu sopia 

ja parlamentaarisen demokratian toimi-

vuus ovat olleet hyvinvointiyhteiskun-

nan rakentamisen tukipilareita. Kol-

mikantayhteistyö – Suomen malli – on 

ollut keskeinen keino yhdistää palkan-

saajien edunvalvonnalliset tavoitteet ja 

Suomen menestyminen.

SAK/viestintä

tiyhdistysliike kiinnittyi aiempaa lähei-

semmin työpaikoille, kun liittojen jä-

senmäärät nousivat ja luottamusmies-

ten asema vahvistui olennaisesti. 

Vuosien varrella laajat tulopoliittiset 

sopimukset, yhtenäiset kokonaisratkai-

sut, SAK:n ja suurten liittojen koordi-

noimat liittokierrokset sekä puhtaat 

liittokierrokset ovat seuranneet toisi-

aan suomalaisilla työmarkkinoilla. Tu-

lopoliittiset ratkaisut ovat taanneet 

kaikille palkansaajille samat edut toi-

mintaoikeuksissa, lakisääteisessä so-

siaaliturvassa ja työaikasäännöksissä. 

Toisaalta yksittäisten ammattiliittojen 

saavuttamat loma-, palkka- tai muut 

työsuhde-edut ovat saattaneet vähitel-

len siirtyä muiden alojen työsopimuk-

siin. Tämän vuoksi sekä keskitetyt so-

pimukset että eri alojen omat työehto-
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■ SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalai-

nen korostaa, että järjestö on ottanut 

myönteisen kannan kansainvälistymi-

seen ja teknologiseen kehitykseen jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa.

– SAK on kansainvälisenä liikkeenä 

ollut kauan vapaakaupan kannattaja ja 

ymmärtänyt myös viennin merkityksen 

hyvinvoinnillemme. Tälle linjalle oli 

hyvin johdonmukaista myös lähihisto-

riamme kannalta tärkeät EU-jäsenyyttä 

ja talous- ja rahaliittoa koskevat ratkai-

sut, joita SAK voimaperäisesti oli tuke-

massa – eikä ole jälkeenpäin tarvinnut 

niitä linjauksia harmitella.

– Toinen mainittava seikka on, että 

kantamme teknologiseen kehitykseen, 

tuottavuuteen ja kilpailukyvystä huo-

lehtimiseen on ollut myönteinen. Tälle 

linjalle johdonmukaista on ollut aloit-

teellinen roolimme myös tänä päivänä 

elinkeinopoliittisessa vuoropuhelussa, 

jossa tehdään työn ja pääoman yhteis-

työtä työn turvaamiseksi ja kakun kas-

vattamiseksi Suomessa, Ihalainen sa-

noi SAK:n 100-vuotisjuhlavastaanotol-

la 13.4. Helsingissä.

Hänen mukaansa 1960-luvulta alka-

en myös työnantajapuoli näki, että pyr-

kimys palkkatasa-arvon edistämiseen ei 

ollut ristiriidassa hyvän tuottavuuskehi-

tyksen kanssa – päinvastoin: ne tukivat 

toisiaan. Siihen liittyi ja liittyy jatkossa-

kin oma sisäinen dynamiikkansa. Tälle 

linjalle on johdonmukaista ajamamme 

tasa-arvoa vahvistava palkkapolitiikka 

ja uusi aloitteemme työhyvinvoinnin ja 

tuottavuuden kehittämisestä toisiaan 

tukeviksi. Uuden hallituksen ohjelmas-

sa soisimme näkevämme tätä ajattelua 

tukevan, poikkihallinnollisen työelä-

män kehittämisen ohjelman.

Ihalaisen mukaan jo lyhyt kurkis-

tus historiaamme viestii monia asi-

oita tulevaisuuteen. Tie sopimus- ja 

neuvotteluoikeuksiin, oikeuksiin tar-

vittaessa työtaistella on ollut pitkä ja 

vaatinut suunnattomasti työtä. Me 

emme halua olla se sukupolvi, joka 

näitä perusasioita rapauttaa tai hei-

kentää. Palkansaajien perusturva-

na on jatkossakin yleissitovat valta-

kunnalliset työehtosopimukset ja de-

mokraattiseen sivistysyhteiskuntaan 

kuuluva – koskematon perusoikeus -

lakko-oikeus.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen: 

SAK on ymmärtänyt 
kansain välistymisen 
ja teknologistumisen 
haasteet jo varhain
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Tampereen kaupunki järjesti SAK:lle juhlavastaanoton Raatihuoneella.
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SAK:n puheenjohtajan mukaan toi-

miva sopimusyhteiskunta ei kiistä ris-

tiriitojen ja joskus vastakkainasette-

lunkin olemassaoloa, mutta juuri työ-

markkinaosapuolten neuvottelu- ja so-

pimustoiminta on se tapa, jolla niitä 

ratkotaan.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalai-

nen puhui myös oman liikkeensä haas-

teista ja muutostarpeista.

– Suurin haasteemme on omien ra-

kenteidemme uudistamisen ohella toi -

mintatapojemme kehittäminen ja edun-

valvonnan painottaminen niin, että nuo-

ret myös jatkossa kokevat ammatillisen 

järjestäytymisen tärkeäksi ja liikkeem-

me asioidensa ajajaksi. Nuorille ja nai-

sille on raivattava tilaa myös ay-liikkeen 

päätöksenteossa ja hallinnossa. 

– Kansalliset rajat ylittävä palkan-

saajien yhteistyö ja sopiminen on tule-

vaisuutta. Kansainvälisen edunvalvon-

nan rakenteitamme on vahvistettava. 

Suuri tavoite on aikaansaada kansal-

liset rajat ylittävä neuvottelu- ja sopi-

musjärjestelmä ja tarvittaessa työtais-

teluoikeudet. EU-tasolla tarvitaan eu-

rooppalainen yleissopimus neuvotte-

lutoiminnan yleisistä pelisäännöistä. 

Ihalaisen mukaan edunvalvonnallisen 

perustehtävämme palkoista ja työajois-

ta sopimisen ja työelämän ja palkkape-

rusteisen sosiaaliturvan kehittämisen 

ohella on tärkeää, että osaamme yhdis-

tää muutosvalmiuden ja muutosturval-

lisuuden.

– Turvallisuus luo muutosvalmiut-

ta ja kääntäen pelko ja tarpeettomuu-

den tunne työelämässä ei ole hyvä mat-

kasauva tulokselliselle työlle, Ihalainen 

sanoi vastaanotolla.

SAK/viestintä

SAK juhli eri paikkakunnilla. Pääjuhla pidettiin Tampereella, jossa järjestettiin myös yksi juhlavuoden toritapahtumista.
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■ Sata vuotta täyttänyt SAK haluaa 

uusiutua. Tampereella 15.4. koolla ol-

lut järjestön 100-vuotisjuhlavaltuus-

to päätti käynnistää Tulevaisuushank-

keen, jonka lopputuloksena uudistetta-

neen myös SAK:n periaateohjelmaa.

– Millainen on se tulevaisuuden 

maailma ja tulevaisuuden työelämä, 

jota me haluamme olla rakentamassa? 

Millainen on palkansaajan ja ihmisen 

tulevaisuuden arki? Millainen on tule-

vaisuuden ammattiyhdistysliike?, SAK:

n kehittämisjohtaja Eija Hietanen aset-

ti kysymyksiä alkavalle tulevaisuustyöl-

le juhlavaltuuston kokouksessa.

Vastauksia edellä mainittuihin ja 

moniin muihin tulevaisuuden työelä-

mää liittyviin kysymyksiin haetaan laa-

jalla rintamalla. Tulevaisuushankkees-

sa keskustelua viritetään muun muassa 

SAK:n jäsenliitoissa, paikallisjärjestöis-

sä ja työpaikoilla. 

Työn taustalla käytetään myös tut-

kijoita ja muita asiantuntijoita. Erityi-

sesti nuoret halutaan pitää tulevaisuu-

desta keskusteltaessa aktiivisesti mu-

kana.

– Yksilöllisiä ratkaisuja kaivataan 

yhä enemmän, mutta missä rajois-

sa voimme luopua yhteisistä lakien tai 

työehtosopimusten puitteista? Mikä 

on vapautta ja mikä on vapaudeksi naa-

mioitua epävarmuutta? Onko valinnan 

vapaus ristiriidassa globaalin vastuun 

kanssa?, Hietanen jatkoi kysymysten 

esittämistä.

Hänen mukaansa SAK on uudistus-

kykyinen järjestö. Hietanen korosti uu-

distustyössä SAK:n valtuuston roolia, 

koska sen jäsenillä on kosketus suoma-

laiseen työelämään ja arkipäivän am-

mattiyhdistystoimintaan.

– Nyt lähdemme rakentamaan uu-

sia unelmia, tavoitteenamme laaja, yh-

teinen, avoin ja läpinäkyvä hanke, jos-

sa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen 

arvopohja, voima, yhteisyys ja uudis-

tuskykyisyys vahvistuvat, Hietanen vi-

ritti SAK:laista väkeä.

SAK/viestintä

SAK käynnisti 
tulevaisuushankkeensa

SAK:ssa toivotaan, että työn-
tekijät nykyistä innokkaam-
min osallistuisivat työeläkeyh-
tiöiden yhtiökokouksiin. 

■ Työeläkeyhtiöihin on kerätty mitta-

vat työeläkevarat, joiden kartuttami-

seen palkansaajat osallistuvat.

– Yhtiökokoukseen osallistuminen 

on yksi tapa saada tietoa ja valvoa, että 

eläkevaroja hoidetaan hyvin. Kokouk-

sissa on myös mahdollisuus esittää ky-

symyksiä, sanoo lakimies Janne Met-

sämäki SAK:sta.

Työeläkeyhtiöiden yhtiökokouksiin 

on jo useamman vuoden ajan voitu va-

lita myös vakuutettujen eli palkansaa-

jien edustajia. Tämän vuoden alusta 

lainsäädäntöä muutettiin siten, että va-

kuutettuja voi yhtiökokouksessa edus-

taa myös asiamies, esimerkiksi ammat-

tiliiton toimitsija, valtakirjalla. Luonte-

vasti asiamieheksi sopii myös eläkeyh-

tiön hallintoneuvoston SAK:lainen jä-

sen.

Vakuutettujen edustaja valitaan yt-

menettelyssä työpaikalla. Työnantajat, 

jotka myös maksavat työeläkemaksu-

ja, lähettävät oman edustajansa yhtiö-

kokouksiin. Samasta yrityksestä koko-

ukseen voi siis osallistua sekä työnteki-

jöiden että työnantajien edustaja. Par-

haassa tapauksessa yhtiökokoukses-

sa käynti vahvistaa työpaikan yhteis-

työsuhteita muissakin asioissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön 

tilinpäätös ja toimintakertomus, josta 

selviää myös yhtiön harjoittama sijoi-

tustoiminta. 

Suomalainen työeläketurva, joka on 

merkittävä osa lakisääteistä sosiaalitur-

vaa, hoidetaan valtaosin eläkeyhtiöiden 

kautta. Siksi on myös periaatteellises-

ti tärkeää että palkansaajat osallistu-

vat työeläkeyhtiöiden hallintoon, Jan-

ne Metsämäki korostaa.

– Tavoitteena on palkansaajaedus-

tajien valitseminen mahdollisimman 

monessa yrityksessä, vaikkei yhtiöko-

kouksissa normaalisti synnykään ää-

nestyksiä.

SAK on sopinut jäsenliittojensa 

kanssa, että liitot informoivat työpaik-

koja tulossa olevista eläkevakuutusyh-

tiöiden yhtiökokouksista ja niiden edel-

lyttämistä toimenpiteistä, jotta palkan-

saajien edustus kokoukseen saadaan 

varmistettua.

Lisätietoja yhtiökokousvalinnois-

ta antavat SAK:sta Janne Metsämäki 

ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Kai-

ja Kallinen.

PIRJO PAJUNEN

Palkansaajat työeläkeyhtiöiden 
yhtiökokouksiin!
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Perehdyttämällä monimuotoisuuteen (PETMO) -projektin 
päätösseminaari pidettiin 22.–23.3.2007 Työväen Akatemiassa 
Kauniaisissa. Tilaisuudessa julkaistiin monimuotoisuus pereh-
dyttäjän käsikirja – Erilaisuus sallittu.

■ Petmo eli perehdyttämällä moni-

muotoiseen työyhteisöön projekti on 

SAK:n hallinnoima hanke, jonka tar-

koituksena on edistää monikulttuuri-

suuden ja erilaisuuden hyväksymistä 

työelämässä. Hankkeen aikana on kou-

lutettu monimuotoisuusosaajia, joiden 

on tarkoitus toimia työpaikoilla niin 

maahanmuuttaja taustaisten suuntaan, 

jotta heille olisi helpompaa päästä si-

sään työyhteisöön sekä muun työyh-

teisön suuntaan, jotta osattaisiin vas-

taanottaa maahanmuuttajat. Hanketta 

on toteutettu 17 työyhteisössä pääkau-

punkiseudulla ja yhtenä osallistujana 

on ollut Finnair Catering Oy. Ilmailuala 

Unioni on toiminut hankkeessa yhtenä 

kumppanina. Vuonna 2004 alkaneen 

projektin ohjausryhmään ovat liitos-

tamme kuuluneet Alpo Pehkonen se-

kä Henry Appleton.

Päätösseminaari
Petmon päätösseminaari pidettiin Työ-

väen Akatemiassa 22.–23.3.2007. Ti-

laisuudessa kuultiin Petmossa mukana 

olleiden työyhteisöjen puheenvuoro-

ja omista perehdyttämisohjelmistaan. 
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Pyöreän pöydän keskustelu Petmon päätösseminaarissa. Kuvassa vasemmalta henkilöstön kehittäjä Tiina Pulkkanen, 

Finnair Catering Oy, pääluottamusmies Pasi Koliseva, HK Ruokatalo, liittosihteeri Alpo Pehkonen, IAU, aluekoordi-

naattori Terry Price, Englanti, projektipäällikkö Joe Fearnehough, Englanti.

Dealin edustajat pitivät puheenvuoron 

muiden maiden kokemuksista, kan-

sainvälisestä kumppanuudesta ja hyvis-

tä käytännöistä. SAK:n puheenjohta-

ja Lauri Ihalainen kertoi monimuotoi-

suuden haasteesta ay-liikkeelle. Kah-

den päivän aikana kuultiin puheenvuo-

rot myös työministeriöstä, Vaasan yli-

opistosta ja Kaakkois-Suomen MOKS 

hankkeesta. 

Erilaisuus sallittu -oppikirja
Työyhteisöjen ja monimuotoisuuspe-

rehdyttäjien käyttöön on tuotettu käsi- 

ja oppikirja Erilaisuus sallittu. Kirjan on 

toimittanut Päivi Vartiainen-Ora Työ-

väen Sivistysliitosta. Kirja valmistel-

tiin perehdyttäjien testikurssilla helmi-

elokuussa 2006. Kurssille osallistui yk-

si edustaja kustakin Petmossa mukana 

olevista työyhteisöistä. 

Kirja jakaantuu kolmeen lukuun. En-

simmäisessä luvussa kerrotaan muun 

muassa erilaisuuden kohtaamisesta, 

kulttuurien peruseroista, aikakäsityk-

sistä, uskonnosta ja viestintätilanteis-

ta. Toinen luku on perehdyttäjän avuk-

si tarkoitettu osa. Siinä annetaan työka-

luja perehdyttäjälle. Kolmas luku, joka 

on kirjoitettu selkokielellä, on tarkoi-

tettu oppaaksi maahanmuuttaja työn-

tekijälle. Siinä käydään läpi suomalaista 

työkulttuuria ja työtapoja, Suomen työ-

suhteita ja työehtoja sekä työsuojelua ja 

työturvallisuutta.

Kirja soveltuu mainiosti, paitsi pereh-

dyttäjille, myös koko työyhteisölle op-

paaksi sekä ammattiosastoille ja luotta-

musmiehille eri kulttuureihin tutustumi-

sessa. Kirja löytyy pdf-tiedostona osoit-

teesta www.sak.fi/petmo. 

ALPO PEHKONEN
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Pääluottamusmiehet 
muutoksien keskellä

Ammattiosastojen jäsenet valitsivat pääluottamusmiehet ja osaston luottamusmiehet hel-
mikuussa alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Pääluottamusmiehet ovat Ilmailualan Unioni 
IAU:n ry: n edustajia työpaikalla. Kyselimme uusilta sekä aikaisemmin liiton lehdessä esit-
telemättömiltä pääluottamusmiehiltä tuntemuksia uuden kauden alkaessa.

■ Rampmies Mikko Tuuna-

nen 32 v. on tullut 1998 en-

sin Nurmiselle ja siirtynyt 

vuoden 2004 syksyllä

SAS:n palvelukseen. Hän 

oli 2005-2007 rampin osas-

ton luottamusmies, vuoden 

2006 alusta

työsuojelupuolen toinen 

varavaltuutettu. IAU:n edus-

tajistoon hän on kuulunut 

vuoden 2005

keväästä ja ollut ULT:n 

johtokunnassa vuoden 2005 

syksystä lähtien, ja myös sen 

varapuheenjohtajana kulu-

van vuoden alusta.

Suurimpana haasteena 

näissä tehtävissään hän pi-

tää henkilökunnan luotta-

muksen saamista. Työpai-

kalla on liian paljon työnte-

kijöitä, jotka eivät tunne tai 

ole vuosiin nähneet omia 

luottamusmiehiään Tämä 

voi synnyttää hieman risti-

riitaisia ajatuksia, kun moni 

jo saavutettu etukin on hä-

vinnyt. Neuvottelutarpeita 

on paljon, mutta tänä päivä-

nä on melkein mahdotonta 

sopia asioihin parannuksia, 

kun useasti pyydetään päin-

vastoin sopimaan huonon-

nuksista.

Näyttää siltä, että työnte-

kijöiden loppuun ajaminen 

työtä tehostettaessa ei taida

loppua koskaan. Esimer-

kiksi nytkin saa taistella 

töissä tauoista. Liian usein 

näkee ja kuulee, kun työn-

tekijät eivät pääse edes syö-

mään, on sitten miten pitkä 

vuoro tahansa. Henkilökun-

taa on liian vähän ja uusia ei 

voida palkata. Sitten tehdään 

taas listavajeille ylitöitä. Tä-

mä on ikävä oravanpyörä: 

ylitöistä seuraa työnantajalle 

kuitenkin merkittävät tappi-

ot, ja taas palataan alkuun, 

firmalla menee heikosti, ja 

taas pitäisi tehostaa. 

Mikon mielestä tämän 

päivän työntekijöitä voisi 

hyvin verrata pelinappuloi-

hin. Niin kauan kun työn-

tekijä miellyttää esimies-

tään, hän on hyvä nappula. 

Jos hän kuitenkin on sairas-

lomalla tai ei miellytä esi-

miestään, hän ei ole yhtään 

mitään. Sitten etsitään vain 

syytä, millä työntekijästä 

voisi päästä eroon. Sama asia 

koskee kaikkea, mitä työnte-

kijät tekevät: jos olet esimie-

hen suosiossa, saat parem-

mat työvuorot, paremmat 

lomat jne. Jos taas olet huo-

no pelinappula, saat mitä jää 

jäljelle. 

Esim. tulopalvelu ei muka 

kannata, no myydään pois! 

Tulopalvelun pitäisi olla erit-

täin tärkeä asia lentoyhtiöl-

le, mutta yhtiön mielestä se 

ei ole.

Harrastuksiin kuuluvat 

kalastus, koripallo ja uinti. 

Mikko on naimisissa ja ko-

tona on kolme nuorta tyttöä: 

nuorin 6 kuukautta, muut 2- 

ja 4-vuotiaita, eli kotona riit-

tää tekemistä. 

Koripallossa hän on val-

mentanut eri-ikäisiä junio-

rijoukkueita nyt kymmenen 

vuotta. Se on erittäin mu-

kava harrastus, joka vie pal-

jon aikaa, mutta myös antaa 

paljon. Kun hän kaksi vuotta 

sitten valmensi c-junioreita, 

niin oltiin Suomen parhai-

ta ja pohjoismaiden toisia. 

Liian pieni työntekijämäärä rassaa

Mikko Tuunanen, SAS 

Ground Service Finland Oy

Valmentaminen on kuiten-

kin ollut aina harrastus ja 

tulee pysymäänkin. Kalli-

on kaduilla kasvaneena hä-

nen mielestään pitääkin saa-

da pojat mieluummin salille 

kuin olemaan kaduilla.

Näillä eväillä hän halu-

aa toivottaa hyvää kesää jo-

kaiselle työntekijälle. Alkaa 

taas supistettu liikenne, mi-

tä työntekijät eivät koskaan 

huomaa, kun jokainen lento 

on täysi.

AKTIIVEJA

Haastattelut: TUOMO OKSANEN ja PEKKA KAINULAINEN Kuvat: PEKKA KAINULAINEN
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■ Minna Katariina Stackel-

berg 44 v., eli kutsumani-

meltään Minttu, on ollut il-

mailun ja matkailun kanssa 

tekemisissä vuodesta 1982 

ja on nykyisin RC:nä. Aiem-

pia työpaikkoja löytyy: KLM, 

Delta Airlines, Pan Am, Laa-

tumatkat, Area, SMT. Hän 

on toiminut ammattiosaston 

johtokunnassa varapuheen-

johtajana n.5 vuotta. Nykyi-

nen osasto on Lentoliiken-
teen Maapalvelutyönteki-
jät LeMa ry 006. 

Minttu asuu Porvoossa, 

kauniissa merellisessä Tark-

kisten kylässä. Perheeseen 

kuuluu aviomies ”Rellu” Jar-

mo Knuutinen ja 7v. barcelo-

nalainen adoptiokoira Neni-

ta. Ympäristöön sopii hyvin, 

että meri ja etenkin purjeh-

dus ovat lähellä sydäntä sekä 

matkailu.

Haasteena Minttu nä-

kee jäsenistön aktivoimisen 

ja uusien jäsenten hankin-

nan. Myös nykyisen TES:n 

tulkinta näin ”uudessa” fir-

massa IAU:ssa on ollut ja tu-

lee olemaan haastava. Tule-

vaisuuskin on haastava, kun 

mm. valmistaudutaan uuden 

TES:n tekoon ja neuvottelui-

hin. Alalla työvoimatarvekin 

vaihtelee nopeasti, kun han-

dlingsopimukset ovat usein 

lyhyitä.

Hän toivoo avointa yh-

teistyötä työnantajan kans-

sa ja kohtuullisuutta uusiin 

tilanteisiin sopeuduttaessa. 

Mikäli työelämän joustoihin 

joudutaan, hän toivoo mo-

lempien osapuolien jousta-

Uuden 
oppimista
■ Pyry Young 23v. on 

ollut kenttäavustajana 2 

vuotta Lassila-Tikanojal-

la. Vantaalla asuva Young 

edustaa jäsenistömme 

nuor ta polvea. 

Luottamustehtäviä 

hänellä on ollut jo koulu-

aikana oppilaskunnassa 

kauppaoppilaitoksessa. 

Hän on ollut Siviililento-

liikenteen Työntekijät ry 

012:n jäsenenä nyt vuo-

den ja pitää uuteen luot-

tamustehtävään pääsyä 

loistavana tilaisuutena 

oppia uutta ja vastuunkin 

kantoa laajemminkin.

Oman ammatinkin 

tu levaisuus on turvattu 

koska toiminta koko ajan 

laajenee, jolloin avustet-

tavienkin matkustajien 

määrä lisääntyy... Itsekin 

hän kertoo paljon mat-

kustavansa ja vapaa-aika 

kuluu usein myös leffoja 

katsellessa.

IAU:n sopimuksen noudattaminen esillä

Pekka Laaksonen, YIT 

Kiinteistötekniikka Oy

Pyry Young, Lassila & 

Tikanoja Oyj

■ Pekka Laaksonen 49 v. 

on elektroniikka-asentaja, 

joka tuli vuoden 1995 alus-

ta töihin silloiselle Finnairin 

sähkölaitokselle, pitämään 

Fin nairin radiopuhelinjär-

jestelmiä kunnossa. Pek-

ka on perheetön, harrastaa 

soi tinrakennusta ja keräilee 

vanhoja 20- ja 30-luvun ki-

taroita. Itse soittaminen on 

kuitenkin jäänyt viime vuo-

sina vähemmälle.

Viimeiset, noin kaksi kaut-

ta, hän on ollut Finnair Facili-

ties Management Oy:n eli Fa-

man työsuojeluvaltuutettuna. 

Faman toimintojen tultua 

ulkoistuksen kohteeksi hän 

on tänä vuonna ollut YIT 

Kiinteistötekniikka Oy:n alu-

een ilmailualan henkilöiden 

pääluottamusmiehenä.

– Ulkoistuksen myötä 

suurin haaste varmaankin 

on saada meidät pysymään 

IAU:n työehtosopimuksen 

piirissä, kun uusi työnanta-

ja haluaisi ryhtyä noudat-

tamaan Metallin sopimusta 

nykyisen tes-kauden päätyt-

tyä, Pekka toteaa.

– Eroja löytyy paitsi palk-

kataulukoista myös esim. va-

rallaolokorvauksista, yllätys  

yllätys: IAU:n hyväksi, sekä 

kuudes vuosilomaviikko.

Tulevaisuuden näkymät 

ovatkin edellä mainitun joh-

dosta hieman epävarmat. 

Myöskin työntekijämäärä on 

pienentynyt ja pienenee lisää 

tänä vuonna kun taas työ-

määrä on pysynyt samana.  

– Tästäkin syystä, ja koska 

hän kertoo joutuneensa liik-

keenluovutuksen yhteydessä 

miettimään ja vertailemaan 

useampaakin TESsiä, niin 

hän sanoo huomanneensa, 

että meidän todella kannat-

taa pitää kiinni omasta TES:

sistämme!

Avointa yhteistyötä

van jotta balanssi säilyy.

Työntekijöiden viihtyvyy-

den parantaminen ja hyvä 

yhteisymmärrys työnantajan 

kanssa voivat tapahtua sa-

manaikaisesti.

Tulee saada pois ajatus 

”liitto-möröstä” ja turhasta 

vastakkainasettelusta, sanoo 

Minttu, ja toivottaa lämmin-

tä alkavaa kesää kaikille!

 ”Minttu”, Minna Katariina 

Stackelberg, Servisair
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■ Pekka Kähkönen 40v. on 

ollut ramp-mies vuodesta -

94 ja vt. ramp-esimies vuo-

desta -99. Hän on ehtinyt ol-

la myös Rampin luottamus-

mies, 012 varapuheenjohta-

ja ja edustajiston jäsen.

Haasteita lienee uudessa 

luottamustehtävässä edes-

sä lievästi sanoen riittävästi, 

alkaen Nopon omistuksen 

mahdollisista uudelleenjär-

jestelyistä ja lähestyvistä 

TES -neuvotteluista. Myös 

sopimusten ja lakien valvon-

nassa riittää haastetta. Mah-

dollisuudet tietysti liittyvät 

tehtävässä onnistumiseen. 

Hän luottaa kuitenkin jäsen-

ten aktiivisuuteen ja tukeen. 

– Yksin meistä ei kukaan 

pärjää, vaan tarvitsemme 

toisiamme myös työyhtei-

sön haasteissa. 

Hän kertoo olevansa 

luottavainen tulevaisuuden 

suhteen. Tosin ajat näyttä-

vät muuttuvan siihen suun-

taan, että mikään ei enää ole 

itsestään selvää, vaan tule-

vaisuus täytyy tehdä. Isossa 

mittakaavassa uusliberaali 

talouskeskeinen maailman-

järjestys pyrkii alistamaan 

ihmiset suurpääoman ar-

moille. 

– Meilläkin tämä kehitys 

näkyy jatkuvina tehostamis-

vaatimuksina ja kilpailutta-

misena. Työn hinnalla ei kui-

tenkaan pitäisi voida kilpail-

la. Se on ay-liikkeen haaste 

nyt ja tulevaisuudessa - len-

tokentällä ja globaalisti.

Kotona on vaimo ja kolme 

lasta. Vapaa-aikanaan Pekka-

kin fiksaa kämppää ja tuottaa 

sivutoimenaan suomalaisten 

laulaja-lauluntekijöiden levy-

jä Humble House -levymer-

kin alla. Kesäisin hän osallis-

tuu Hämeenlinnan ryhmässä 

rock-futis sm-turnaukseen ja 

talvella vastaavaan hockey-

turnaukseen. 

– On ollut opettavaista 

aikaa olla rampin luottamus-

miehenä, sanoo Pekka ja jat-

kaa: 

– Luulisin, että olemme 

yhdessä oppineet sitä, et-

tä me itse olemme ”liitto” 

ja voimme vaikuttaa oman 

työyhteisömme kehitykseen 

omalla aktiivisuudella. Ei ai-

na tarvita jotakuta ulkopuo-

■ Pasi Rönn 35v. on rahti-

mies Finnair Cargossa ja tul-

lut näihin töihin 1990. Kun 

kaksi isoa työssä tapahtuvaa 

muutosta osuu kevääseen, 

eli organisaatiomuutos va-

rastossa ja uuden käyttöjär-

jestelmän, E-go:n käyttöön-

otto, on haasteita varmas-

ti koko kaudeksi. Normaali 

jokapäiväinen edunvalvon-

ta työllistää myös, mutta jos 

asioista voidaan asiallisesti 

keskustella työnantajapuo-

len kanssa samassa pöydäs-

sä, on yhteisymmärrykseen-

kin helpompi päästä.

Tulossa on mielenkiintoi-

nen kausi. Työehtosopimus 

päättyy syksyllä ja uudesta 

neuvottelu on varmasti han-

kalaa. Rahdissa on omat isot 

muutoksensa, lentoliikenne 

kasvaa koko ajan ja samal-

la vastaavasti rahdin määrä. 

Terminaali on kuitenkin jää-

mässä pieneksi ja uuden val-

mistumiseen on vielä pitkä 

matka. Töitä on siis kaikilla 

saroilla.

Perheeseen kuuluu avo-

puoliso, saksanpaimenkoira 

ja kaksi kissaa. Harrastuk-

siin kuuluu metsissä vaeltelu 

koiran kanssa. Vuosi sitten 

omakotitalon ostaneena Pa-

silla riittää kaikenlaista ra-

kentelua ja nikkarointiakin. 

Pasi seuraa myös Englan-

nin valioliigaa ja siellä Man-

chester Cityä, mikä on 25 

vuoden fanittamisen aikana 

saanut ainakin päästä tuk-

kaa pois. Joukkueen histo-

riaa tuntevat tietävät kyllä 

miksi.

Pasin motto on kuitenkin: 

”Yrittäkää nauttia joka päi-

västä, vaikka vaikeaa joskus 

olisikin. Kerran täällä vain 

ollaan.”

AKTIIVEJA

lista auttajaa, vaan pyritään 

itse pitämään huolta omista 

asioistamme. Se lienee työ-

paikkademokratiaa parhaim-

millaan.

Aktiivisuudella voidaan vaikuttaa

Pekka Kähkönen, 

Northport Oy

Rahdissa käy tilat ahtaaksi

Pasi Rönn, 

Finnair Cargo Oy
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■ Jouni Lehtinen 42 v. on 

lentokonemekaanikko ja ollut 

Vantaalla keväästä 1998 Air 

Botnialla, nykyisellä Blue1:llä. 

Lentokoneisiin liittyväs-

tä tekniikasta hän on saanut 

tätä aikaisemmin kokemusta 

oltuaan töissä vuodesta 1986 

mm. lentokoneiden osia val-

mistaneella Patrialla, Kuore-

vedellä.

Koska hänellä ei ole ko-

kemuksia tai uraa luotta-

mustehtävissä, niin uutena 

luottamusmiehenä haasteita 

tuntuu olevan kovasti. 

–Mahdollisuudetkin sel-

vinnevät aikanaan. Toisaal-

ta nykyisellä kehitysvauhdil-

la tulevaisuutta ei osaa hah-

mottaa kovinkaan pitkälle. –

Paljon on vielä opittavaa.

Perhe, vaimo ja kaksi poi-

kaa, asuu Jämsässä, missä 

hän itsekin on niin paljon 

kuin mahdollista. Onneksi 

jaksotyössä poissaolot kotoa 

ovat vielä kohtuullisia. 

Nykyisten vuorojen muut-

tamisesta on neuvoteltu työn-

antajan kanssa, että voisi hoi-

taa asioita toimisto-aikojen 

puitteissa ja voisi tavata kaik-

kia työntekijöitä edes joskus. 

Samalla voisi olla kontakti-

henkilönä muunkin tiedon 

siirtämisessä vuorojen väleil-

lä. Ongelmana on, ettei vuo-

roon riitä tekijöitä kun nyt jo 

vuoromme on alimiehitetty 

töiden määrään nähden. – 

Samaa asiaa kuvastaa jossain 

määrin sekin, että harrastuk-

sia Jounilla olisi useita, mutta 

aikaa niihin liian vähän.

Jouni Lehtinen, Blue1

Ei aikaa harrastuksiin
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■ SAK:laiset Kemianliitto, Metallityö-

väen Liitto, Paperiliitto, Puu- ja erityis-

alojen liitto, Sähköalojen ammattiliit-

to ja Viestintäalan ammattiliitto antoi-

vat joulukuussa 2006 selvitysmies Lau-

ri Lylylle tehtävän selvittää erilaisia ra-

kennevaihtoehtoja liittojen yhteistyön 

tiivistämiseksi. Kuuden liiton tavoittee-

na on jäsenten edunvalvonnan ja sopi-

musturvan kehittäminen elinkeinoelä-

män rakennemuutoksessa.

Näillä liitolla on yhteensä 360 000 jä-

sentä ja se on 35 prosenttia SAK:n jä-

senkunnasta. Liitot solmivat yhteensä 

53 työehtosopimusta 24 eri työnanta-

jatahon kanssa, joista pääosa on EK:n 

jäsenliittoja. Liittojen toiminta-alueen 

työpaikat muodostavat noin 75-80 pro-

senttia Suomen vientisektorista. Päivit-

täistä edunvalvontaa työpaikoilla hoitaa 

noin 12 300 luottamushenkilöä. Liitto-

jen palveluksessa on 360 henkilöä.

Lylyn tänään liitoille jättämässä 120-

sivuisessa raportissa käsitellään mm. 

toimintaympäristön ja edunvalvonnan 

muutosta, jäsenten odotuksia, liittojen 

keskeisiä toimintoja ja palveluita, jäsen-

maksuja, hallintoa, henkilökuntaa, talo-

utta ja työttömyyskassoja. Niitä vertail-

tiin neljään erilaiseen toimintamalliin, 

jotka olivat nykyinen liittorakenne, ny-

kyinen liittorakenne lisääntyvällä yhteis-

työllä, ns. unionimalli sekä liittofuusio.

Raportin mukaan liittojen on perin-

teisen edunvalvonnan lisäksi siirrettävä 

painopistettä yhä enemmän mm. työ-

paikkojen kehittämistyöhön, ennakoi-

van edunvalvonnan suuntaan esimer-

kiksi koulutuksessa ja työvoiman tar-

jonnassa. Työehtoihin liittyvä sopimus-

toiminta muuttuu vääjäämättä toimin-

taympäristön muutoksen vuoksi. Haas-

teena on, miten liitot itse ohjaavat tätä 

muutosta. Liitot ovat hoitaneet perin-

teisen edunvalvontateh-

tävänsä kohtuullisen hy-

vin, mutta kehitettävää 

on kaikilla. Etenkin uu-

sien asioiden edunval-

vontatyössä. Liittojen on 

vaikea siirtyä uusiin teh-

täviin, koska vanhat teh-

tävät työllistävät paljon. 

Liitot tekevät myös pal-

jon päällekkäistä työtä. 

Jäsenten odotukset eri edunvalvonta-

asioissa ja tehokkain toimintaorgani-

saatio eivät aina kohtaa.

Jäsenpotentiaalia 
riittää jatkossakin
Kuuden liiton toimialueella on lähes 

nykyinen työntekijämäärä myös tule-

vaisuudessa eli jäsenpotentiaali on jat-

kossakin. Haasteena on, miten liitot 

saavat jäseniksi uusia ammattilaisia, 

määräaikaisia ja muita epätyypillisis-

sä työsuhteissa olevia. Kansainvälisessä 

edunvalvonnassa sekä ulkoisessa ja si-

säisessä viestinnässä on saatavissa hel-

posti synergiahyötyjä. Kuusi liittoa ovat 

taloudellisesti vakaita. Niiden toimin-

ta rahoitetaan pääosin jäsenmaksulla. 

Jäsenmaksuissa on melko suuret taso-

erot. Liittojen varallisuudessa on myös 

merkittäviä eroja, mutta kaikki ovat va-

rustautuneet kohtuullisesti mahdolli-

siin työtaistelutilanteisiin.

Liittojen kanssa samalla jäsenpohjal-

la olevat työttömyyskassat toimivat hy-

vin ja rahastointiasteet ovat niissä kun-

nossa. Toiminnalliset ja jäsenmaksu-

erot selittyvät niissä työttömyyden ta-

soeroilla ja soviteltujen päivärahojen 

määrillä. Liittojen kokonaisjäsenmak-

suja heilauttelevat eniten työttömyyden 

vaihtelut.

Miten tästä mennään eteenpäin? En-

nen rakennepäätöksiä liitoilla pitää ol-

la halu muuttaa nykyistä toimintaa. Ra-

kennepäätökset ovat vain väline. Haas-

teena on, että uusien rakenteiden pitäisi 

vastata myös huomisen ongelmiin.

Uusi liitto yhdeksän 
toimialasektorin pohjalle
Selitysmies esittää mm. edunvalvonnan 

monipuolistamiseksi, neuvotteluvoi-

man kasvattamiseksi, asiantuntemuk-

sen kokoamiseksi, resurssien siirtämi-

seksi uusille alueille ja jäsenmaksujen 

alentamiseksi Teknologian ammatti-

laisten unionin ry:n (TEAM) perusta-

mista Viestintäalan ammattiliiton sään-

töjä muuttamalla. Se toimisi nykyisellä 

toiminta-alueella niiden ammattilais-

Selvitysmies esittää Teknologian ammattilaisten 

unionin (TEAM) synnyttämistä 

Uusi jättiliitto 
suunnitteilla

Uusi liitto muodostuisi 
vuoden 2010 alusta yhdeksän 
melko itsenäisen toiminta-
sektorin pohjalle.
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ten edunvalvojana, jotka työssään käyt-

tävät, tekevät, huoltavat ja hyödyntävät 

paljon teknologiaa. Muut liitot ”fuusi-

oituisivat” uuteen organisaatioon yh-

teisen toiminnan alkaessa. Viestintä-

alan ammattiliitto on maan vanhin am-

mattiliitto. Lisäksi siirtymäaikana on 

helpompi tehdä uuden puolesta käy-

tännön ratkaisuja jo olemassa olevan 

organisaation kanssa.

Uusi liitto muodostuisi vuoden 2010 

alusta yhdeksän melko itsenäisen toi-

mialasektorin pohjalle. Sektorit hoitai-

sivat pääosan toimialueensa tes-edun-

valvonnasta, työelämän kehittämisestä 

sekä koulutus- ja elinkeinopolitiikasta. 

Sektorit olisivat:

• kemia

• kulutustavara

• logistiikka

• energia, tieto ja sähkö

• metalli ja elektroniikka

• paperi

• puutuote

• viestintä

• ympäristö

Uusia asioita liitoille jätetyssä esityk-

sessä on mm. sektoripohjainen hallin-

non rakenne, edunvalvonnan painopis-

teen muuttaminen ja kehittämistoimien 

nostaminen perinteisen edunvalvonnan 

rinnalle, nettivaalit, jäsenyyden raken-

taminen suoraan liittoon, toistaiseksi 

voimassaolevilla prosenttipohjainen ja 

määräaikaisilla sekä työttömillä euro-

määräinen jäsenmaksu, ammattiosas-

toille liittojen lomaomaisuuden siirto, 

sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen 

kaikessa toiminnassa, valtuuston valit-

sema määräaikainen sektorijohto, jne.

Ennen uuden liiton alkamista liitoil-

la olisi yhteinen projektihallitus, joka 

käsittelisi käytännön asiat ja nimittäisi 

valmistelutyöryhmät jne. Henkilökun-

ta siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä 

TEAM:iin.

Uudessa organisaatiossa olisi Helsin-

gin keskustoimiston lisäksi kuusi alue-

palvelukeskusta ja maakuntatoimistot. 

Tampereelle sijoittuisi liiton koulutuk-

sen ohjausyksikkö sekä osa rekisteritoi-

minnoista ja tutkimuksesta. Aluepalve-

lukeskuksiin sijoittuisi mm. sektoriasi-

antuntijoita, laki-, viestintä-, järjestö- ja 

koulutusasiantuntijoita. Maakuntatoi-

mistot keskittyisivät toiminnassaan pai-

kallisen sopimisen tukemiseen, työsuh-

deneuvontaan, järjestäytymiseen, kou-

lutukseen ja työvoimatarjontaan vaikut-

tamiseen. Toiminnassaan ja jäsenpalve-

luissaan liitto hyödyntäisi myös sähköi-

sen tiedonsiirron ja call center -mallia.

Jäsenlehdestä tulisi 360  000 levikil-

lään yksi maan laajalevikkisimpiä leh-

tiä. 

TEAM olisi ylivoimaisesti suurin 

ammattiliitto Suomessa 360  000 jäse-

nellään ja 12  300 luottamushenkilö-

määrällään. Sillä olisi noin 1  200 am-

mattiosastoa ja noin 300 palkattua 

työntekijää. 

Paperiliitolle ja Sähköliitolle tehtäi-

siin erityisjärjestelyjä mm. niin, että 

osa niiden varallisuudesta sijoitettai-

siin asianomaisiin alakohtaisiin sekto-

rirahastoihin.

Uusi liitto synnyttäisi 
Suomen suurimman
työttömyyskassan
Samalla esitetään työttömyyskassojen 

yhdistämistä. Siitä syntyisi maan suu-

rin työttömyyskassa noin 285 000 jä-

senellään, jolla olisi myös alueellinen 

palveluverkko. Sen koko mahdollistai-

si vakaamman jäsenmaksun ja se ky-

kenisi kehittämään toimintojaan joka 

alueella. Sähköinen asiointi olisi kaikil-

ta osin mahdollista.

LISÄTIETOJA:
Selvitysmies Lauri Lyly

puhelin 050 68 293
Selvitysmiehen raportti 

pdf-muodossa
osoitteessa www.sak.fi 
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■ SAK:laisen ay-liikkeen ruuhkavuosia 

elettiin 1960-luvulla. Jäsenmäärä kas-

voi kohisten ja palkansaajien asemaan 

tehtiin monia parannuksia. Vuosikym-

menen lopulla solmittiin ensimmäinen 

keskitetty tulopoliittinen sopimus. 

Historiantutkija Tapio Bergholmin 

mukaan ensimmäisen tuposopimuk-

sen, Liinamaa I:n synnyssä 1969 valtiol-

la oli vahvasti sormensa pelissä.

– Kyse oli jo tuolloin aidosta kolmi-

kannasta.

Kukaan ei kuitenkaan vielä ajatellut, 

että tupoista tulisi pysyvä ja vahva ele-

mentti suomalaiseen työmarkkinapoli-

tiikkaan. Lähtökohtana oli pikemmin-

kin ajatus väliaikaisesta sen hetken tar-

peisiin sopivasta ratkaisusta.

Tämä käy ilmi SAK:n historian neljän-

nestä osasta, jonka kirjoitustyön Tapio 

Bergholm on saanut päätökseen. Teos 

Sopimusyhteiskunnan synty II – Ha-

jaannuksesta tulopolitiikkaan julkais-

tiin SAK:n 100-vuotisjuhlien yhteydes-

sä huhtikuussa. Kirja kattaa ajanjakson 

1950-luvun lopulta vuoteen 1969. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa, työ-

elämässä ja palkansaajien asemassa ta-

pahtui 1960-luvulla suuria muutoksia. 

Muutto maalta kaupunkeihin kiihtyi ja 

yhteiskunta muuttui aiempaa tasa-ar-

voisemmaksi. 

Eduskunta sääti 1960-luvun alus-

sa työeläkelait, joiden myötä vanhus-

ten köyhyys saatiin lähes nujerrettua. 

Jo tätä ennen ammattiyhdistysliikkeen 

ja työnantajien myötävaikutuksella oli 

uudistettu työttömyysturvajärjestelmä, 

ja ammattiliittojen yhteydessä toimi-

neet työttömyyskassat vahvistuivat.

Uusi työaika- ja vuosilomalainsää-

däntö lyhensi työviikon viisipäiväiseksi 

40 tuntiin ja lisäsi vuosiloman määrää 

asteittain 1960-luvun loppuun men-

nessä.

SAK:n historian neljäs osa valmistunut

Ay-liikkeen ruuhkavuodet

– Työntekijöiden vapaa-aika lisään-

tyi merkittävästi, mikä osaltaan tasa-

arvoisti suomalaista yhteiskuntaa. Esi-

merkiksi virkamiehillä oli aiemmin 

työntekijöitä pitempi vuosiloma.

Hajaannuksesta 
eheytymiseen
SAK:lainen ay-liike hajosi kolmeen 

osaan 1950-luvun lopulla ja 1960-lu-

vun alussa. Bergholmin mukaan ha-

jaannus jäi eurooppalaisesta näkökul-

masta kuitenkin varsin lyhytaikaiseksi, 

sillä eheytyminen käynnistyi jo 1960-

luvun puolivälissä. 

Ammattiyhdistysliikkeen hajoami-

nen ei myöskään haitannut jäsenhan-

kintaa, sillä SAK:laisen ammattiyhdis-

tysliikkeen jäsenmäärä kasvoi 1960-lu-

vun alusta lähtien kovaa vauhtia. Vuon-

na 1961 jäseniä oli noin 230 000, mutta 

eheytynyt SAK oli 60-luvun lopulla jo 

yli puolen miljoonan jäsenen järjestö. 

Tapio Bergholmin mukaan Suomi nou-

si jäsenmäärällä mitattuna 1960-luvul-

la ay-liikkeen takapajulasta yhdeksi Eu-

roopan kärkimaista.

Ay-liikkeen eheytymisen yhteydessä 

ratkottiin onnistuneesti myös ammat-

tiliittojen välisiä kiistoja jäsenistä, sillä 

monilla aloilla oli työntekijöille tarjol-

la vaihtoehtoisia ammattiliittoja. Tapio 

Bergholm pitääkin useita vuosia kes-

tänyttä eheytymisprosessia rohkeana 

projektina, jossa neuvottelijat uskalsi-

vat tehdä kauaskantoisia ratkaisuja.

PIRJO PAJUNEN
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Työntekijöiden vapaa-aika lisääntyi merkittävästi, mikä osaltaan tasa-ar-

voisti suomalaista yhteiskuntaa, toteaa historiantutkija Tapio Bergholm.
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O
len huolissani seurannut len-

toasemalla työskentelevien 

työntekijöiden turvallisuus-

ajattelun unhoittumista. Tosin se on 

pikku hiljaa kadonnut työnantajilta-

kin, yhtiöstä ja asemasta riippumatta. 

Useimmissa paikoissa pidetään yllä työ-

turvallisuusorganisaatiota vain, koska 

laki sanoo sen olevan pakollista. Osas-

sa yhtiöistä jopa jarrutetaan työsuoje-

luvaltuutettujen toimintaa ja annetaan 

minimiaika asioiden hoitoon, jos sitä-

kään. Eräs esimieheni (tosin pois läh-

tenyt, kuinkas muuten) totesi, että jos 

työsuojeluvaltuutettu omalla toimin-

nallaan/havainnoillaan estää työtapa-

turman synnyn, niin hän on maksanut 

vapautuksensa takaisin moninkertai-

sesti. En silti ajattele vain valtuutetun 

toimintaa tällä lauseella, kun samaa aja-

tusmallia voisi soveltaa työntekijäänkin 

tämän raportoitua jostain läheltäpiti-ti-

lanteesta, joka saadaan korjattua ennen 

kuin joku loukkaa itsensä vakavasti.

Osasyy työyhteisön turvallisuuden 

heikkenemiseen löytyy nykypäivän jär-

jettömistä säästötoimenpiteistä, joil-

la ”tehostetaan” toimintaa työntekijän 

kustannuksella. Käsiparit vähenevät, 

työkalut työntekoa varten vanhenevat, 

hajoavat, vuorotyötä tekevien työvuo-

rot lyhenevät  vastaamaan ruuhkahuip-

puja, vaikka käytössä olisi muitakin so-

pimusten mukaisia työntekijöitä. Syy-

tetään kaikesta tietokoneohjelmia, jot-

ka arpovat työtehtävämme ja jakavat 

joskus jopa useita tehtäviä päällekkäin. 

Pitänee näköjään paikkansa sanonta: 

”tietokone on yhtä fiksu kuin käyttäjän-

sä”. Työntekijät venyvät päivittäin jopa 

uskomattomiin suorituksiin, saamatta 

siitä kiitosta muuten kuin jossain säh-

köpostiviestissä, jonka sisältö ei tunnu 

miltään. Työnantaja voisi kokeilla pal-

kitsemista ja sen vaikutuksia työnte-

kijöihin aidosti, ja niin ettei siihen lii-

ty ehtoja. No meidänhän oletetaan ym-

märtävän työnantajaa tässä kaikille niin 

äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, jos-

sa yhtiöllä kuin yhtiöllä menee huonos-

ti, kansallisuuteen katsomatta. Olisi-

han se tietysti kauheaa, jos joku mei-

dän kentällä rupeaisikin yhtäkkiä laitta-

maan rahaa työntekijöiden hyvinvoin-

tiin, saisi sitä kautta osaavan, ammat-

titaitoisen ja ennen kaikkea motivoi-

tuneen henkilökunnan, minkä jälkeen 

voitaisiin ruveta tarjoamaan oikeata 

palvelua. Näinhän se on, että henkilö-

kunta joka voi hyvin, myös tuottaa. Ny-

kyään mietitään, miten voidaan säästää 

mahdollisimman paljon, eikä se usein-

kaan tapahdu ihan kaiken taiteen sään-

töjen mukaan.   

Vuorovaikutus on myös äärettömän 

tärkeä tekijä nykypäivän työssä, mut-

ta se ei kuitenkaan saa arvoistaan huo-

miota. Hyvä jos onnistut tapaamaan 

kollegojasi taukohuoneessa, sikäli kuin 

sinne monikaan edes ehtii, saati sitten, 

että voisit puhua asioista rauhassa, pel-

käämättä jonkun juoksevan kertomaan 

asioista esimiehelleen. - Esimiehet ovat 

sitten oma luku sinällään, koettavat to-

teuttaa epätoivoisesti saamiaan käsky-

jä, vaikka eivät kaikki edes usko siihen 

mitä sanovat tai tekevät.

Oma työpaikkani tarjosi vielä vähän 

aikaa sitten ns. full-handling toimintaa, 

joka näköjään osoittautui kannattamat-

tomaksi, koska osa siitä ulkoistettiin. 

Tämä puolestaan lisäsi epätietoisuut-

ta työntekijöissä ja tällaiset muutokset 

koettelevat työntekijöitä pitkään, vaik-

ka kaikki eivät sitä myönnäkään. Oman 

työnantajani palveluksessa oleva esi-

mies totesi; ”Tulevaisuuden visio on, 

että kaikki työntekijät olisivat osa-ai-

kaisia” Eipä silti, näyttää olevan ajattelu 

voimissaan myös muuallakin.

Terve työyhteisö?

  

Toivottavasti pikaisesti pääsemme 

rakentamaan yhdessä turvallisempaa 

ja terveempää yhteistä työpaikkaa, jos-

sa jokainen voisi ajanmukaistaa turval-

lisuusajattelumallinsa vastaamaan ny-

kypäivän arvoja. Tosin edessä oleva 

liittokierros voi loppuvuodeksi viedä 

työnantajien huomion pois näistä mei-

dän päivittäisistä töistä, kun he mietti-

vät, miten saavat kasaan mahdollisim-

man paljon säästöä meidän kustannuk-

sellamme. Sitten voidaankin alkaa taas 

syyttämään kaikesta meidän työehtoso-

pimusta.

      Kaikesta huolimatta toivon mah-

dollisimman aurinkoista kesää ja lomien 

aikaa kaikille työntekijöille. Muistakaa, 

ettei meitä oikeasti korvaa kukaan eikä 

täältä lähde mikään ilman meidän työtä.  

PETRI RIITINKI
Kirjoittaja on SAS Ground Service

 Finland Oy:n työsuojeluvaltuutettu 
ja IAU:n hallituksen jäsen 

        

Näinhän se on, että 

henkilökunta joka voi 

hyvin, myös tuottaa.
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Ilmailualan UnioninIlmailualan Unionin 
50–vuotisjuhlat 50–vuotisjuhlat 
KalastajatorpallaKalastajatorpalla

■ Tervetuliaispuheen tilaisuudessa pi-

ti liiton puheenjohtaja Rainer Haka-

la. SAK:n tervehdyksen esitti puheen-

johtaja Lauri Ihalainen ja työantajalii-

ton puheenvuoron käytti Palvelualojen 

Toimialaliiton toimitusjohtaja Peter 

Forsström. Liittosihteeri Alpo Pehko-

sen huumorin värittämä katsaus liiton 

50-vuotiseen toimintaan kuultiin tilai-

suuden virallisen osan lopuksi. Tämän 

jälkeen juhlaväkeä hauskutti Juha Lai-

tila ja tanssimusiikista vastasi Sea Jour-

ney Band. 

Liiton juhlavuosi jatkuu ja seuraa-

vaksi 50-vuotisjuhlia vietetään 25. elo-

kuuta liiton aktiivien ja ammattiosasto-

jen jäsenten kesken Helsingissä hotelli 

Presidentissä. 

Tammikuun 16. päivänä tuli kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisen 
ilmailualan ammattiliiton perustamisesta. IAU järjesti yhteis-
työkumppaneilleen 50–vuotisjuhlatilaisuuden 20.4.07 Helsin-
gin Kalastajatorpalla.

IAU:n puheenjohtaja Rainer Hakala 

käsitteli puheessaan Kalastajatorpalla 

mm. seuraavia aiheita:

Tammikuun 16. päivänä 1957 Lento-

konelevyseppien ammattiosasto, Hel-

singin Lentokentän Kuormaajien Am-

mattiosasto ja Lentokonekorjaamoväen 

Ammattiosasto sopivat Suomen Ilma-

kuljetus-Unionin perustamisesta. Tämä 

merkitsi sitä, että Suomen ilmailualalla 

alkoi liittomuotoinen ammattiyhdistys-

toiminta ja toiminta laajeni ilmailualal-

la koko maata koskevaksi. 

17.7.1962 ilmailualalle perustettiin 

toinen ammattiliitto Ilmakuljetusalan 
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Ammattiliitto. Nämä kaksi ammatti-

liittoa purkivat toimintansa 6. syyskuu-

ta 1969, ja samana päivänä perustettiin 

Ilmailualan Unioni, eli nykyinen IAU, 

joka eheytyneistä ammattiliitoista en-

simmäisenä liittyi SAK:n jäseneksi. 

50 vuotta on lyhyt toimintajakso 

ammattiliitolle, kun sitä vertaa muiden 

SAK-laisten liittojen historiaan, joil-

la sitä on lähes poikkeuksetta yli 100 

vuotta, tai keskusjärjestömme SAK:n 

100-vuotiseen historiaan.

IAU:n toiminnallinen muutos on ol-

lut 50 vuoden aikana kuitenkin menes-

tyksekäs ja merkittävä. Historiansa ai-

kana IAU on muuttunut yhden työnan-

tajan alueella toimineesta liitosta valta-

kunnalliseksi työmarkkinatoimijaksi.

Ilmailualan Unioni sopii Palvelualo-

jen Toimialaliiton kanssa lentoliiken-

teen palveluja koskevan yleissitovan 

työehtosopimuksen. Yrityskohtaisia lii-

täntä-, työaika- ja työvoiman käyttöä 

koskevia sopimuksia IAU:lla on noin 

20 kappaletta.

IAU:n historiassa tapahtuneista 

muu toksista keskeinen osa on tapah-

tunut viimeksi kuluneen 10 vuoden ai-

kana, jolloin Suomessa lentoliikenne ja 

sen palvelut ovat vapautuneet täydel-

liseen kilpailuun. IAU:n toiminnalle 

keskeistä viimeisen 10 vuoden aikana 

on ollut näin jatkuva muutos ja muut-

tuminen.

Tärkeää IAU:n ammattiosastojen jä-

senille on ollut ja on edelleenkin teho-

kas edunvalvonta ja, että työehtosopi-

mukset sovitaan ilmailualan hyvin tun-

tevien henkilöiden toimesta. 

Meille on myös aina ollut tärkeää 

hyvät yhteistyösuhteet SAK:n kuljetus-

liittoperheessä ja laajemminkin ay-liik-

keessä, niin kotimaassa kuin kansain-

välisestikin. 

On selvää, että IAU tekee tulevai-

suudessakin tätä yhteistyötä. Ilmailu-

alan Unionille on kuitenkin tulevaisuu-

dessa entistä tärkeämpää myös toimia 

ja tehdä yhteistyötä ja arvioida liitoyh-

distymisen edut sopimusoikeutensa, 

edunvalvontatyön ja jäsenpalvelujen 

suhteen laajemminkin kuin vain SAK: n 

kuljetusliittojen keskuudessa.

teksti: PEKKA KAINULAINEN
kuvat: JUHA HYYTIÄ

  Puheenjohtaja Rainen Hakala 

painotti puheessaan liittoyhteistyön 

tärkeyttä.

SAK:n tervehdyksen juhlayleisölle toi puheenjohtaja 

Lauri ihalainen.

Työantajaliiton puheenvuoron käytti Palvelualojen Toi-

mialaliiton toimitusjohtaja Peter Forsström. 
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■ Liiton edustajakokouskaudelle 

2003–2007 valittu edustajisto piti vii-

meisen kokouksensa 19.4.2007. Koko-

uksessa edustajisto käsitteli toiminta- 

ja tilikertomukset ja päätti tili- ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallituk-

selle. Näiden sääntömääräisten asioi-

den lisäksi käsiteltiin liiton valmistau-

tumista työehtosopimuskierrokselle ja 

keskusteltiin liiton menneestä hallinto-

kaudesta, sekä tulevaisuuden näkymis-

tä. Kokouksen yhteydessä huomioitiin 

liiton aktiivitoiminnasta poistuneet 

edustajiston jäsenet.

Teksti ja kuvat: 
PEKKA KAINULAINEN

Istuvan edustajiston jäähyväiset
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 Värikäs persoona Pekka Sa-

lo Northport Oy:n ramp-toimin-

nasta huomioimisen kohteena. 

Kuvassa keskellä edustajiston 

puheenjohtaja Erkki Luoto ja oi-

kealla varapuheenjohtaja Risto 

Rautiainen. He molemmat jäävät 

pois edustajistosta seuraavalla 

edustajistokaudella.

  Edustajisto muisti myös Väi-

nö Haaparantaa (vas), Erkki Mä-

enpäätä ja Arto Metsälää, jotka 

jättivät edustajiston kesken edus-

tajistokokouskauden.
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■ Helsinki-Vantaan lentoasemalle las-

keutui vuoden 2006 aikana yhteensä 

87 848 kotimaan ja kansainvälistä len-

toa, kun tiedetään että tämä merkitsee 

myös samaa määrää lähteviä lentoja, 

niin lentoasemalla liikkui vuoden ai-

kana 175 696 lentokonetta. Lentoase-

malla liikkui siis päivittäin keskimäärin 

n. 480 lentokonetta, joka määrä tosin 

vaihtelee eri viikonpäivinä ja eri vuo-

den ajankohtina. 

Jokainen lähtö ja tulo, ovatpa ne 

erillisiä operaatiota tai yhdistettyjä ns. 

kääntöjä, vaatii myös oman maakalus-

tonsa ja maahenkilökuntansa. Lisäksi 

asematasolla liikkuvat eri viranomai-

set sekä lentoaseman kunnossapito- ja 

huoltohenkilökunta omilla ajoneuvoil-

laan. Päivittäisten ruuhkahuippujen ai-

kana liikenne nykyisen lentoliikenteen 

olosuhteisiin nähden varsin ahtaalla 

lentoasemalla on erittäin vilkasta.

Säännöllisesti operoivia lentoyhti-

öitä (tilaus ja reittilennot) n. 30, joista 

osa on codeshare-yhteistyölentoyhtiöi-

tä, jotka eivät operoi itse, mutta joilla 

saattaa olla omaa kenttähenkilökuntaa. 

Näiden lisäksi operoivat liikelentoyhti-

öt, rahtilentoyhtiöt, ilmavoimien ja ra-

javartiolaitoksen yhteys- ja huoltolen-

not, tilapäiset charter-lennot sekä pien-

koneet – yhteensä useita kymmeniä.

Lentoliikenteen teknisiä- ja huol-

topalveluja Helsinki-Vantaalla suorit-

taa kuusi yhtiötä. Maapalveluja tarjoa-

via yhtiötä on viisi, joista yksi huoleh-

tii myös asematason bussikuljetuksista. 

Jäänpoistoa tekeviä yhtiöitä on kolme. 

Lentokoneita tankkaa kolme yhtiötä ja 

niitä siivoaa kolme yhtiötä. Ruoka-an-

noksia koneisiin toimittaa kaksi cate-

ringyhtiötä. Rahtilentopalveluja tar-

joaa kaksi yhtiötä. Turvatarkastuksia 

asematasolla tekee myös kaksi yhtiö-

tä. Lentopostista, autettavista ja opas-

tettavista matkustajis-

ta, maakaluston huol-

loista ja korjauksista se-

kä kiinteistöhuolloista 

huolehtii kustakin erik-

seen yksi yhtiö.

Lentokentän ja ase-

matason ja kunnossa-

pidosta huolehtii Fina-

via (ilmailulaitos), jo-

ka hallinnoi koko aluet-

ta sekä myöntää tarvittavat liikennöin-

ti-, toiminta-, kulku- ja ajoluvat. Lento-

kenttäalueella toimivat myös seuraavat 

viranomaiset: pelastuslaitos, poliisi, 

tulli, rajavartiolaitos sekä ilmailuhal-

linto, joka myöntää lento- ja huoltotoi-

mintaan tarvittavat kelpuutukset ja lu-

pakirjat.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ase-

matasolla työskentelee tuhansia työn-

tekijöitä useiden kymmenien eri yritys-

ten palveluksessa. Kyseessä on ainakin 

Ilmailualan Unionin mielestä työtur-

Helsinki-Vantaan asemataso
– yhteinen työpaikka
Työtapaturmien ehkäisemiseksi ja hyvien työmenetelmien edis-
tämiseksi tulee käytännön yhteistyötä lisätä Helsinki-Vantaan 
lentoaseman asematasolla sekä muilla yhteisillä työpaikoilla. 

vallisuuslain 49 §:ssä määritelty yhtei-

nen työpaikka: ”Työpaikalla, jolla yksi 

työnantaja käyttää pääasiallista mää-

räysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai 

peräkkäin toimii useampi kuin yk-

si työnantaja tai korvausta vastaan 

työskentelevä itsenäinen työnsuorit-

taja siten, että työ voi vaikuttaa tois-

ten työntekijöiden turvallisuuteen 

tai terveyteen (yhteinen työpaik-

ka)…” 

Työpaikalla ei ole kuitenkaan vie-

lä olemassa kaikkia työturvallisuuslain 

50 ja 51 §:ien mukaisia käytäntöjä, joi-

ta ovat:

Tiedottaminen ja 
yhteistoiminta 
yhteisellä työpaikalla
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista 

määräysvaltaa käyttävän työnantajan 

on työn ja toiminnan luonne huomi-

oon ottaen varmistettava, että hänen 

työpaikallaan työtä teettävä ulkopuo-

linen työnantaja ja tämän työntekijät 

ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja oh-

jeet työhön kohdistuvista työpaikan 

vaara- ja haittatekijöistä sekä työpai-

kan ja työn turvallisuuteen liittyvistä 

toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan 

on varmistettava myös, että ulkopuoli-

nen työnantaja saa tarpeelliset tiedot 

työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun 

ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteis-

tä ja näihin tehtäviin 47 §:n mukaan ni-

metyistä henkilöistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun 

ulkopuolisen työnantajan sekä itse-

näisen työnsuorittajan on tiedotetta-

va pääasiallista määräysvaltaa käyttä-

välle työnantajalle sekä muille työnan-

tajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, 

jotka hänen työnsä voi heihin nähden 

aiheuttaa.

Päivittäisten ruuhkahuippu-
jen aikana liikenne nykyisen 
lentoliikenteen olosuhteisiin 
nähden varsin ahtaalla lento-
asemalla on erittäin vilkasta.
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Pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävän työnantajan velvolli-
 suudet yhteisellä työpaikalla
Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallis-

ta määräysvaltaa käyttävän työnantajan 

työn ja toiminnan luonne huomioon 

ottaen huolehtia:

1)  työpaikalla toimivien työnantajien ja 

itsenäisten työnsuorittajien toimin-

tojen yhteensovittamisesta;

2)  työpaikan liikenteen ja liikkumisen 

järjestelyistä;

3) työpaikan yleisestä turvallisuuden ja 

terveellisyyden edellyttämästä jär-

jestyksestä ja siisteydestä;

4)  muusta työpaikan yleissuunnittelusta; ja

5) työolosuhteiden ja työympäristön 

ylei sestä turvallisuudesta ja terveel-

lisyydestä.

TOT-raportti 16/05
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton äs-

kettäin julkaiseman ilmaliikennettä 

koskevassa TOT-raportissa on otettu 

kantaa Helsinki-Vantaan lentoaseman 

olosuhteisiin yhteisenä työpaikkana lu-

vun 1. TAUSTA kappaleessa:

”1.9 Työpaikan toiminnan koordinointi

Asematasolla oleva lentokone ja myös 

muu lentokenttäalue toimintaympäris-

tönä on ns. yhteinen ja myös kansain-

välinen työpaikka, jossa on eri toimi-

joita ja heidän alihankkijoitaan ja ulko-

puolisia palveluntuottajia. Käytännös-

sä yhteisen työpaikan elementit täytty-

vät, mutta työturvallisuuslain mukaista 

pääasiallista määräysvaltaa ei ollut täs-

sä tapauksessa ollut osoitettu tai sitä ei 

ollut sovittu.”

Asiaan palataan raportin luvussa 3. 

Vastaavien työtapaturmien torjunta:

”3.3 yhteisen työpaikan turvallisuu-

den varmistaminen

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista mää-

räysvaltaa käyttävästä työnantajasta on 

yhdessä sovittava eri osapuolien kes-

ken, ellei sitä voida lain perusteella sel-

keästi osoittaa. Lähtökohtana voidaan 

käyttää myös alueellista vaarojen hal-

lintakokonaisuutta, jos yhteinen työ-

paikka on liian laaja ja monimutkaises-

ti organisoitu. Tavoitteena ovat selkeät 

vastuut, hyvä yhteistyö, vaarojen tun-

nistaminen sekä yhteinen työturvalli-

suustiedottaminen.”

Viimeksi mainitut asiat olivat myös 

IAU:n 10.4.2007 järjestämän tilaisuu-

den tavoitteena, ei vain estääksemme 

erittäin valitettavat ja vakavat työtapa-

turmat, jollaista edellä mainittu  raport-

ti koskee, vaan ehkäistäksemme kaikki 

työtapaturmat ja edistääksemme hyvi-

en työmenetelmien ja käytännön yhteis-

työn lisäämistä kaikkien Helsinki-Van-

taalla työskentelevien ihmisten kesken. 

Tilaisuuteen osallistui eri liittojen työ-

suojelusta vastaavia toimitsijoita ja ase-

matasolla työskentelevien työntekijöi-

den työsuojeluvaltuutettuja.

Tilaisuuden jälkeen ovat Helsinki-

Vantaan lentoasemalla toimivien yritys-

ten työsuojeluvaltuutetut tehneet yh-

teistyötä aikomuksenaan lähestyä kaik-

kia työnantajia, jotta lentoaseman ase-

matasolle saataisiin yhteisen työpaikan 

työturvallisuusmääräykset ja työsuoje-

luorganisaatiot kuntoon.

TAPANI KAUTTO

Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla työskentelee tuhansia työnteki-jöitä useiden kymmenien eri yritysten 

palveluksessa.
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Työkuolemista lähes puolet 
tapahtuu yhteisillä työpaikoilla 

Lentokonemekaanikon menehtymiseen johtaneesta työtapatur-
masta on valmistunut TOT-raportti. Raportti liittyy työpaikka-
onnettomuuksien tutkintaan ja perustuu työmarkkinajärjestöjen 
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton väliseen sopimukseen.

Lentokonemekaanikon kuolemaan 
johtaneesta työtapaturmasta 
valmistui raportti

• kaikki raportit käsitellään työnjoh-

don palavereissa tms. linjajohdon 

yhteisissä tilaisuuksissa

•  raportit käsitellään työsuojelutoimi-

kunnassa

•  raportit liitetään työnopastusmate-

riaalin joukkoon tai esimerkiksi ko-

neen tai laitteen käyttöohjeisiin

•  raportteja käytetään hyödyksi koulu-

tustilaisuuksissa ja niiden perusteel-

la laaditaan ohjeita, tiedotteita, jut-

tuja henkilöstölehteen tai sisäiseen 

tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitus-

tauluille jne.

• raportit toimitetaan suunnittelijoil-

le, laitevalmistajille ja alihankkijoil-

le, joiden toiminnalla on merkitystä 

tapaturmien torjunnassa.

PEKKA KAINULAINEN

TOT-raportti 16/05 löytyy liiton 
nettisivuilta: www.iau.fi , ajankoh-
taista tai uutisarkisto kohdasta.

Kaikkien alojen raportit löytyvät 
TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi , 
kohdasta työturvallisuus.

■ Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

ja Työterveyslaitos tutkivat vuosina 

1999–2004 työpaikoilla sattuneet kuo-

lemantapaukset. Kuolemantapauksissa 

menehtyi yhteensä 171 henkilöä, joista 

78 yhteisillä työpaikoilla. Eniten kuole-

mantapauksia sattui rakentamisessa ja 

teollisuudessa. 

Yhteisten työpaikkojen 78 kuole-

mantapauksesta tunnistettiin 20 % 

enemmän tapaturmatekijöitä kuin 

muissa tutkituissa kuolemantapauk-

sissa. Kaikista 78 yhteisen työpaikan 

kuolemantapauksesta 34 tapauksessa 

oli menehtyneen oman työnantajan or-

ganisaation toiminta ja vastaavasti 32 

tapauksessa toisen työnantajan orga-

nisaation toiminta ratkaisevaa kuole-

mantapauksen syntymiseen. Yhteistyö-

hön ja tiedon kulkuun liittyviä tapatur-

matekijöitä havaittiin 34 tapauksessa.

Organisaatioiden toiminta- ja me-

nettelytavat kuten työnsuunnittelu, 

perehdyttäminen, tarkastukset, työn-

johto ja valvonta vaikuttivat eniten ta-

paturmatekijöiden syntymiseen. Kuol-

leen omalla toiminnalla oli myös jon-

kin verran merkitystä. Kaikkein vähi-

ten merkitystä oli kuolleen työtovereil-

la, työympäristöllä ja toisen yrityksen 

samanaikaisella toiminnalla. 

Yhteisillä työpaikoilla erityisiä vaa-

ran paikkoja olivat asennus- ja valmis-

■ Lentokonemekaanikko oli mennyt 

sulkemaan lentokoneen vieressä olleen 

hihnakuormaimen päältä lentokoneen 

eturuuman luukkua ja jäi puristuksiin 

sulkeutuvan rahtiruuman luukun ja 

sen karmin väliin. Hän menehtyi tapa-

turmassa. Tapaturmalla ei ollut silmin-

näkijöitä, mutta tapahtumasta on tur-

vakameran tallenne. Tapaturma sattui 

vuonna 2005.

Julkaistussa raportissa kerrotaan ta-

paturman taustasta ja siihen johtaneista 

tekijöistä, sekä annetaan ohjeita vastaa-

vien tapaturmien estämiseksi. Vastaavi-

en tapaturmien torjumiseksi esitetään:

• muutoksia työohjeisiin koskien hih-

nakuormaimen käyttöä, työtasoja ja 

vaara-aluetta

•  teknisiä toimenpiteitä rahtiruuman 

luukun käyttökytkimeen 

• yhteisen työpaikan turvallisuuden 

varmistamista. Tavoitteena selke-

ät vastuut, hyvä yhteistyö, vaarojen 

tunnistaminen sekä yhteinen työ-

turvallisuustiedottaminen.

•  työmenetelmien ja –tapojen valvon-

taa. Työnjohdon tulee voida valvoa 

työntekijöidensä työmenetelmiä. Yh-

teisellä työpaikalla työtä tekevien 

työntekijöiden tulee ilmoittaa esi-

miehelleen työssä havaituista vaa-

roista ja myös eri yritysten väliseen 

yhteistyöhön liittyvistä puutteista. 

Kunkin yrityksen tulisi huolehtia 

siitä, että mahdolliset vaarat tulevat 

kaikkien yhteisellä työpaikalla toi-

mivien yritysten ja heidän työnteki-

jöidensä tietoon.

TOT-raportteja voidaan hyödyntää työ-

paikoilla mm. seuraavilla tavoilla:



2 • 2007 31

001 Ilmailutekniikan 
Ammattiyhdistys ry
Raimo Jussila

Jukka Kokkonen

Tuomo Leinonen

Jukka Salonen

Esa Suokas

Timo Yletyinen

002 Lounais-Suomen 
Ilmailualan Yhdistys ry
Ari Vairinen

003 Insta RepAir ry
Jari Eteläinen

006 Lentoliikenteen 
Maapalvelutyöntekijät LeMa ry
Minna Stackelberg

008 Ulkomaisten lento- 
yhtiöiden työntekijät ULT ry
Mikko Tuunanen

Sari Virta

010 Suomen Siviililento- 
liikennevirkailijoiden liitto ry
Lilli Ansari

Juhani Pietilä

Ann-Mari Särömaa

012 Siviililentoliikenteen 
Työntekijät ry
Vesa Forsblom

Hannele Kapanen

Jouni Kapanen

Timo Nyman

Jarkko Piiroinen

Tommi Toivola

Edustajiston yleisvarajäseniksi
valittiin:
1. Jouni Lehtinen, 001

2. Pyry Young, 012

3. Marita Ketonen-Heiska, 010

4. Juha Hyytiä, 001

telutyöt, häiriöiden poisto, työn-

tekijän liikkuminen työkohteessa, 

kulkuväylät ja -alustat sekä työym-

päristöön liittyvät tekijät, kuten pu-

toamis-, kaatumis- tai liukastumis-

vaarat.

Menehtyneet kokeneita 
aliurakoitsijoiden työntekijöitä
Yhteisillä työpaikoilla kuolleista nel-

jä viidestä työntekijästä oli aliura-

koitsijan tms. työntekijä ja muut 

pääasiassa tilaajan tai päätoteuttajan 

työntekijöitä. Menehtyneistä työte-

kijöistä ammatissaan kokeneita oli 

81 % ja tapaturmahetkellä tehdyssä 

työssä vastaavasti kokeneita 64 %.

Yhteisilläkin työpaikoilla havait-

tiin ns. työpaikkasokeutta. Koke-

neetkaan työntekijät eivät ammatil-

lisesta kokemuksestaan huolimatta 

tunnistaneet työn ja työympäristön 

vaaratekijöitä tai toimineet niiden 

edellyttämällä tavalla. Työnantajien 

työpaikkasokeus ilmeni kokeneiden 

työntekijöiden vähäisenä ohjaukse-

na, työn suunnittelun ja opastami-

sen laiminlyöntinä. Kokeneiden 

työntekijöiden opastus varsinkin 

uusiin tai poikkeuksellisiin työteh-

täviin oli jäänyt liian vähälle.

Tutkimuksen rahoittivat Työsuo-

jelurahasto, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö ja Tapaturmavakuutuslai-

tosten liitto (TVL). 

Tutkimusraportti: Lappalainen J., 

Mä kelä T., Piispanen P., Rantanen E., 

Sauni S.: Yhteisten työpaikkojen työ-

turvallisuus. TOT-raporttien analyy-

si. VTT & Työterveyslaitos, Tampe-

re 1/2007.

LISÄTIETOA:
IAU:n sivuilta: www.iau.fi , 
uutisarkisto 23.3.2007. Linkit 
Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton tiedotteeseen ja Työterveys-
laitoksen tutkimusraporttiin. 

IAU:n edustajiston 
jäsenet valittu
Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastot ovat valinneet 
edustajiston jäsenet kaudelle 2007–2011. IAU:n edustajistoon 
kuuluu 20 jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä. Nyt valitussa edusta-
jistossa on viisitoista uutta jäsentä. Se kokoontuu vaalikokouk-
seen 22.5.2007, jolloin se valitsee liiton muun hallinnon.

Edustajiston jäsenet 2007–2011
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S
ähköalojen ammattiliiton pitkäaikainen liittosihtee-

ri Heimo ”Hemppa” Rinne menehtyi huhtikuun 29. 

päivänä runsaan puolen vuoden sairauden murta-

mana. Hän oli kuollessaan 57-vuotias. Rinne oli Sähkölii-

ton palveluksessa maaliskuusta 1981 lähtien eli vähän yli 

26 vuotta. Ensin hän työskenteli voimalaitos- ja sähkönja-

kelualan jaostosihteerinä ja myöhemmin alan sopimussih-

teerinä. Rinne valittiin 1992 Sähköliiton liittosihteeriksi ja 

hän otti tehtävän vastaan heinäkuussa 1993 toimien kysei-

sessä työssä kuolemaansa saakka. 

Heimo Rinne oli aiemmin toiminut puhelinasentaja-

na ja työpaikkansa pääluottamusmiehenä Keski-Suomen 

Puhelimessa. Siirryttyään Sähköliiton palvelukseen hän 

joutui opettelemaan voimalaitos- ja sähkönjakelualan so-

pimusasiat omaksuen ne nopeasti. Liittosihteeriksi tultu-

aan hän toimi tehtävänsä lisäksi pääasiassa talotekniikka-

alan sopimustoiminnassa, jolloin hänestä tuli myös alan 

palkkausjärjestelmän keskeinen asiantuntija.  

Sopimusasioita hoitaessaan Heimo Rinne ei kaihtanut 

vaikeidenkaan asioiden tai työriitojen käsittelyä. Neuvot-

telijana hän oli ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja 

arvostettu. Sopimusneuvotteluissa hänellä oli periaate, 

että niin kauan neuvotellaan kunnes tulos saadaan aikai-

seksi. Neuvotteluissa hän pyrki hakemaan jäsenten ja lii-

ton kannalta hyviä ratkaisuja. Toisaalta hän oli myös itse-

päinen, mikäli asiat eivät menneet kuten hän tai me neu-

votteluissa olisimme halunneet. 

Liittosihteerin tehtävät Heimo Rinne hoiti vastuulli-

sesti sekä hyvässä yhteistyössä puheenjohtajan ja liitto-

hallinnon kanssa. Myös henkilökuntaan liittyvät asiat hän 

hoiti asiantuntemuksella. Liiton edustukset eri toimieli-

missä hoituivat Sähköliiton kannalta ammattitaitoisesti. 

Ne asiat, mitkä yhdessä sovittiin, myös pitivät.

Rinne oli aina valmis ottamaan haasteita vastaan. Siten 

hän oli hoitamassa monia vaikeita työriita-asioita, joista 

viimeisimpiä olivat Lempäälän Ideaparkin työmaan epä-

selvyydet. Lisäksi Rinne toimi pitkään energia-alan väli-

miehenä. Myös sähköturvallisuusasiat olivat hänelle eri-

tyisen tärkeitä. Kaiken kaikkiaan Heimo Rinne oli sydä-

meltään viimeisen päälle työehtosopimusmies.  

Sähköliiton vähemmistönä toimivan Ryhmä 2000:n 

vetäjänä Rinne pyöritti ryhmänsä toimintaa useissa Säh-

köliiton vaaleissa ja vaali myös hyvin tiukasti ryhmänsä 

etuja Sähköliiton hallinnossa. Monet ryhmän jäsenistä 

tulivat hänen laajan kaveripiiriinsä osaksi ja useat heistä 

olivat tuttu näky myös hänen mökillään. Heimo Rinne pi-

ti esimerkillisesti ja kiinteästi yhteyttä jäsenkenttään sekä 

jakoi heille auliisti neuvojaan. Matkapuhelin ja lukuisat 

työmatkat eivät olleet hänelle vieraita. Myös hänen sosi-

aalisuutensa helpotti lukuisten kontaktien ylläpitoa. 

Heimo Rinne arvosti työkavereissaan osaamista ja am-

mattitaitoa. Kaverina hän oli avoin ja seurallinen. Usein 

hän jutteli perheensä tai omista kuulumisistaan. Aiem-

min hän osallistui myös liiton moniin eri tapahtumiin. 

Viime vuosina hän antoi enemmän aikaa perheelleen ja 

itselleen. Mökkiharrastus vei miehen mennessään. Hän 

oli taitava käsistään ja teki mielellään mökillään vaativia 

remontti- ja rakennustöitä.  Hän rakensi perheelleen vai-

monsa Anjan kanssa erittäin hienon vapaa-ajan viettopai-

kan. Vaimo Anja, lapset ja lapsenlapset olivat Heimolle 

erittäin tärkeitä. Perheestään ja harrastuksistaan hän am-

mensi voimia vaativaan työhönsä.

Vaimon ja perheen sekä sukulaisten lisäksi jää sankka 

joukko työtovereita ja ystäviä ay-liikkeessä kaipaamaan 

”Hemppaa”, kaveria, yhteistyökykyistä neuvottelijaa ja 

tes-miestä.

LAURI LYLY
Kirjoittaja toimi Sähköliiton puheenjohtajana 1997–2004 

Liittosihteeri 

Heimo Rinne
Sähköalan pitkäaikainen ay-vaikuttaja
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 – ja uudet kengät
IAU:lainen Marita Ndjai sai 
tänä vuonna yhden 24: stä 
SAK:n kulttuurirahaston 
myöntämästä apurahasta. 
Se myönnettiin hänelle tanssi-
taiteen harrastuksesta.

■ Apurahan hakijoita oli tänä vuonna 

168 kpl, eli 101 vähemmän kuin viime 

vuonna. Useimmat apurahat menivät 

kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteen 

harrastajille. 

Ainoan tanssitaiteesta myönnetyn 

apurahan sai Marita Ndjai, Northpor-

tin palveluksessa Vantaalla oleva asia-

kaspalvelija. Tähän työhön hän tuli Fin-

nairin rahdin kautta, ensin kesätöihin -

84 ja hän pääsi seuraavana syksynä läh-

töselvityskursseille ja on nykyisin ns. 

moniosaaja, eli työskentelee sekä gate-

toiminnassa että lähtöselvityksessä.

Monia yhteyksiä ulkomaille
Hän asuu Itä-Pakilassa, noin 100-vuoti-

aassa puutalossa, joka on nykyisin suo-

jelukohde. Maritan vanhemmat ovat 

molemmat Karjalasta, äiti Viipurista 

ja isä Pitkärannasta, Laatokan seudul-

ta. Nykyinen sukunimi, Ndjai, on tullut 

avioliiton kautta 1989. 

Puoliso, Badu Ndjai, on ammattiki-

taristi, joka myös tekee itse suurimman 

osan musiikistaan. Hänet Marita tapa-

si jo vuonna 1984 Badun tultua Suo-

meen Sakari Kukon ja Hasse Wallin 

kutsumana soittamaan Piirpauke-yh-

tyeeseen. - Badu on perustanut orkes-

terin nimeltä Super Etoile (= tähti) de 

Dakar. Nimi viittaa paikkaan, Senegalin 

Dakariin, josta hän on tullut. Hän ei ole 

itse enää mukana orkesterissa, mutta 

orkesterin laulusolisti on edelleen mu-

siikkipiirien hyvin tuntema Youssou 

Ndour.

Perheessä on 17-vuotias tytär, Sawa 

Nenne. Kotona puhutaan sekä suomea 

että englantia ja tyttären kanssa isä pu-

huu myös wolofia, eli bantumurretta. 

Perheen arkeen kuuluu ison puutarhan 

hoito ja varsinkin mies rakastaa puutar-

hahommia. Itse Marita kertoo lähinnä 

näyttävänsä, mihin kohtaan kaivetaan 

kuoppa.  

Politiikka ei kiinnosta Maritaa, mut-

ta liittoon hän on kuulunut alusta asti. 

Se on ollut jotenkin itsestäänselvyys. 

Hänen mielestään liittoja on oltava, 

muuten työntekijöillä ei varmaan oli-

si paljonkaan sananvaltaa, vaikka eihän 

sitä nytkään paljon ole, mutta kuiten-

kin. 

– Työpaikalla vallitsee sentään on-

neksi hyvä henki työntekijöiden kes-

ken, mutta nykyinen jatkuva epävar-

muus tulevaisuudesta ei voi olla vaikut-

tamatta ihmisten mielialoihinkaan.                                       

Tanssin taikaa
Tanssiahan on monta lajia, kuten suo-

situista televisiokilpailuistakin on saa-

tu havaita. Jo vuonna 2003 toinen jäse-

nemmekin, Silja Tuhkunen, sai apura-

han samassa lajissa. 

Marita on harrastanut steppiä 16-

vuotiaasta lähtien. Hän arvelee, että 

lapsena tuli katsotuksi varmaan liikaa 

vanhoja musikaaleja, ja sai ehkä juuri 

niistä tanssi-innostuksen. Helsingissä 

harrastajia on joka ikäluokassa, ikähai-

tarilla 6–80. 

Harrastus on pitänyt hoikkana. 

Tanssi on hyvä laji myös luustolle: sii-

nä hypitään, joten se on hyvä osteopo-

roosin estäjä, ja tietysti mieli pysyy vir-

keänä. Ja nyt tämä harrastus palkittiin 

650 eurolla.

Sille kyllä löytyy käyttöä. Esimerkik-

si lajissa tarvittavat kengät ovat melko 

kalliit, mutta ne onneksi kestävät sitten 

melko kauan ennen kuin kuluvat lo-

pulta rikki. Tunnit ovat melko kalliita, 

mutta hintansa väärttejä, jos opettaja 

on hyvä. Huonon opettajan tunneilla ei 

kyllä kukaan pysy, koska piirit ovat pie-

net ja sana kulkee nopeasti . 

Marita mainitsee seuranneensa 

opettajaansa Taina Schorinia tanssi-

opistosta tämän omaan kouluun, Tans-

sikeskus Footlightiin Helsingissä, eli siis 

jopa kulkevansa opettajan perässä.

Kysymykseen, voisiko hän ajatella 

tanssista ammattia, jos taas tulisi joi-

takin mullistuksia työmaailmassa, hän 

vastaa, että lähinnä vitsinä oli mietitty 

aviomiehen kanssa, että voitaisiin teh-

dä joku yhteinen juttu. ”Hän säestäisi 

akustisesti ja minä yrittäisin kläpytellä 

tahdissa mukana.”

Kun kysyin, menisikö Marita tanssi-

maan tähtien kanssa, hän vastasi: ”En, 

voi – Gene Kelly ja Fred Astairehan 

ovat jo kuolleet.”

teksti: TUOMO OKSANEN
kuva: PASI PUOTIAINEN

SAK:n ainoan tanssitaiteesta myön-

netyn apurahan sai IAU:lainen asia-

kaspalvelija Marita Ndjai.
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Unioni-lehden 
ilmestyminen 2007

Numero 3 ilmestyy 15.6. 
aineisto toimitukseen 28.5.
Numero 4 ilmestyy 31.8.
aineisto toimitukseen 13.8.
Numero 5 ilmestyy 19.10.
aineisto toimitukseen 1.10.
Numero 6 ilmestyy 7.12.
aineisto toimitukseen 19.11.

Ilmoituskoot ja hinnat 
(alv. 0 %)
Koko sivu, 180 x 230 mm, 240 €
1/2 sivua, 180 x 115 mm, 120 €
2/6 sivua, 118 x 115 mm, 80 €
1/6 sivua, 57 x 115 mm, 40 €

Korjaus
■ Kuvakulma-palstalla julkaistua 

kuvaa Aero O/Y:n kuormaajista ei 

ollut otettu Malmin lentoasemalla, 

vaan se oli otettu Seutulassa, joka 

nykyisin on Helsinki-Vantaan len-

toasema. Pahoittelemme virhettä.

TOIMITUS

Liiton toimitsija Matti Jähi ja liittotoimikunnan jäsen Aimo Pirttimäki jakamas-

sa työväenlehtiä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 80-luvulla.

■ Teboil-verkosto laajenee entisestään 

7.5.2007 alkaen. Kaikki JET-automaat-

tiasemat muuttuvat Teboil Express - au-

tomaattiasemiksi kesän aikana. 

Oy Teboil Ab on ostanut Conoco-

Phillipsin Suomen JET-liiketoiminnot 

tarjotakseen yhä laajenevalle automaat-

tiasiakaskunnalle entistä kattavamman 

verkoston ja kilpailukykyisemmät hin-

nat.

Teboil Express -automaattiasemil-

la bensiinejä ja dieselöljyä on saatavil-

la nettohinnoin läpi vuorokauden. Käy-

tännössä nettohinta tarkoittaa sitä, että 

automaattiaseman hintanäytössä näky-

vistä Teboil Express -tankkaushinnois-

ta ei myönnetä alennusta. Toisin sa-

noen hinnoittelun perusteena on pysy-

västi edullinen hintataso.

Liiton jäsenkortilla myönnetään edel-

leenkin sopimuksemme mukaiset alen-

nukset kaikilta muilta Teboil-asemil-

ta; yli 300 Teboil-huoltamolta ja - auto-

maattiasemalta.

Jäsenkortilla saat alennusta 1,7 snt/

litra bensiinistä ja dieselöljystä sekä 

10 % voiteluaineista kaikilta noin 300 

Teboil-asemalta ympäri maan. Alen-

nukset saat kun näytät jäsenkorttisi 

kassalla tai syötät sen automaattiin en-

nen maksua.

Teboil myöntää Ilmailualan Unionin 

jäsenille myös Teboilin omaa maksuai-

kakorttia, jolla alennukset ovat bensii-

nistä ja dieselöljystä 2,2 snt/litra sekä 

Teboil-voiteluaineista -10 % ja neste-

kaasusta -5 %. 

Tilinhoitomaksu on 1,35 euroa/lasku 

ja se peritään vain, jos on laskutettavaa.

Maksuaikakorttihakemuksen saat lä-

himmältä Teboil-huoltamolta tai soit-

tamalla Teboilin korttipalveluihin nro 

0204700911. 

Katso lisää www.teboil.fi/liitto

Teboil tiedottaa
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Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan        
Työttömyyskassa

Ilmailualan Unioni IAU ry

Kaisaniemenkatu 10, 8. krs.
00100  HELSINKI

faksi: (09) 4785 7209
sähköposti: etunimi.sukunimi@iau.fi 
kotisivut: www.irkatk.fi 

Kassanhoitaja Paula Seppälä (09) 4785 7200                     
Kassanhoitaja Sari Meling (09) 4785 7202
Kassanhoitaja Mirva Virtanen (09) 4785 7203
Kassanjohtaja Janne Becker (09) 4785 7201

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 HELSINKI

faksi: (09) 4785 7250
sähköposti: etunimi.sukunimi@iau.fi 
kotisivut: www.iau.fi 

Puheenjohtaja Rainer Hakala  (09) 4785 7220
Varapuheenjohtaja Tapani Kautto  (09) 4785 7221
Liittosihteeri Alpo Pehkonen (09) 4785 7225
Sopimussihteeri Arto Kujala  (09) 4785 7222
Työympäristösihteeri Pekka Kainulainen (09) 4785 7227
Sopimussihteeri Tuomo Oksanen  (09) 4785 7223
Taloudenhoitaja Olli Kaivanto (09) 4785 7224
Taloussihteeri Ari Miettinen (09) 4785 7228 
Toimistonhoitaja Sinikka Hakala (09) 4785 7210

Jäsenasiat Paula Seppälä (09) 4785 7200
 jasenasiat@iau.fi 
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