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Monessa yrityksessä työ-
suojelu on nykyään itses-
tään selvä osa yrityksen lii-
ketoiminnan ja tuottavuu-
den kehittämistä eikä yri-
tyksen koko välttämättä ker-
ro sen työsuojelutilanteesta 
mitään. Takapajuisimmissa 
yrityksissä työsuojelua pide-
tään vielä kustannuseränä, 
joka ”ei tuota mitään”. Työ-
tä on siis vielä jäljellä. 

Vuosi vuodelta useammat 
yritykset kuitenkin totea-
vat, että työsuojeluun pa-
nostaminen on aina kannat-
tavaa. Työsuojelun keskei-
nen ominaispiirre on se, et-
tä sen eteen täytyy jatkuvas-
ti ponnistella asenteiden ja 
käytäntöjen tasolla tai muu-
ten jo saavutetut edistysas-
keleet helposti menetetään.

Tänä syksynä valitaan 
työpaikkojen työsuojeluval-
tuutetut ja työsuojeluasia-
miehet seuraavalle kaksi-
vuotiskaudelle. Toivottavas-
ti yrityksessänne on innos-
tuneita henkilöitä työsuo-

Työehtosopimus-
neuvottelut

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 
päättyy lokakuun lopussa. Uuden sopimuksen 
neuvottelut ovat käynnissä Teollisuusliiton ja 
Teknologiateollisuuden välillä. Neuvottelut 
eivät ole, eivätkä tule olemaan helpot. Julki-
suuteen tihkuneita heikennysesityksiä ei voi 
millään perusteella hyväksyä. Toivottavasti 
neuvottelijoilta ei mene kaikki voimat ja ai-
ka heikennysten torppaamiseen, jotta saatai-
siin uusi sopimus, edellistä paremmaksi, eikä 
vain torjuntavoitto Niitäkin on saatu jo tar-
peeksi. Uuden sopimuksen pohjaksi pyydet-
tiin ammattiosastoilta esityksiä uudeksi so-
pimukseksi, Ammattiosasto 49. teki 65 kpl 
näitä esityksiä.

Alkukesällä 2016 sovittu työehtosopimuk-
sen lisäpöytäkirja on teknologiasektorin työ-
ehtosopimuksesta irtisanottu, tämä kos-
kee vain 24 tunnin työajanpidennystä. Täs-
sä ns. KIKY-sopimuksessa sovitut tulonsiir-
rot työntekijöiltä työnantajille jäävät edel-
leen voimaan.  

Työehtosopimusshoppailu
Tästä on tullut muoti-ilmiö tai ainakin sil-

tä tuntuu. Vähän väliä lehdissä on juttuja, et-
tä työnantajat ovat löytäneet jonkin sopimuk-
sen, mikä on sisällöltään heikompi, kuin nyt 
käytössä oleva. Tämä on lyhytnäköistä toi-
mintaa. Mielestäni työantajien pitäisi yhdes-
sä henkilöstön kanssa hakea keinoja työn ke-
hittämiseksi. Aina ei palkkojen lasku ja työeh-
tojen heikennys ole paras vaihtoehto. Tiede-
tään, että hyvinvoiva työntekijä on motivoitu-
nut ja työssään viihtyvä, jolloin myös tulosta 
tulee. Kilpailukyvyn nostamiseen löytyy mui-
takin keinoja kuin työehtojen heikentäminen.

Työsuojeluvalinnat
Työpaikoille on lain mukaan valittava mar-

ras- joulukuun aikana, seuraavien kahden 
vuoden ajaksi työsuojeluvaltuutetut ja asia-
miehet. On erittäin tärkeää, että yrityksiin 
valitaan järjestäytynyt työsuojeluhenkilöstö. 
Nykyiset valtuutetut ja asiamiehet: Jos jostain 
syystä ette enää jatka tehtävässä, niin pitä-
kää huolta siitä, että tilalle tulee valituksi jat-
kaja, joka on liiton mies tai nainen. Monilla 
työpaikoilla työsuojelu on nostettu ykkösasi-
aksi. Hyvä niin, vielä on kuitenkin kehitettä-
vää. Työantajienkin pitäisi ymmärtää se to-
siasia, että työsuojelu on tärkeää ja siihen si-
joitetut eurot tulevat monin kerroin takaisin, 
pitkässä juoksussa.  

Hyvää syksyn jatkoa toivottaa,
Antero Palomäki 

Puheenjohtaja
Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto 49

Työsuojelutyö on osa 
jatkuvaa edunvalvontaa

jelutehtäviin, koska hyvän 
työsuojelutason ylläpitämi-
nen vaatii, että työpaikoilla 
on kiinnostuneita ja aktii-
visia työsuojelutoimijoita. 

Toivottavasti mahdolli-
simman moni nyt syksyl-
lä valittavista henkilöistä 
malttaa hankkia itselleen 
myös koulutusta työsuoje-
lutehtäväänsä. Teollisuus-
liiton Murikka -opistossa on 
tarjolla runsaasti työsuoje-
lukoulutusta, jonka avul-
la jokainen voi saada uusia 
työkaluja työpaikansa työ-
suojelukäytäntöjen kehit-
tämiseen. 

Myös niiden jäsenten, jot-
ka eivät toimi missään luot-
tamustehtävässä, on syy-
tä olla kiinnostuneita työ-
suojelusta ja tukea työpaik-
kansa työsuojelutyötä omal-
la käyttäytymisellään. Työ-
paikkojen työsuojelutason 
kehittäminen on helpom-
paa, jos valtuutetut tietävät, 
että heillä on työntekijöiden 
vankkumaton tuki takanaan. 

Terveys ja henki ovat mit-
taamattoman arvokkaita 
asioita, joita ei voi millään 
rahallisella tai muulla hy-
vityksellä korvata. Henki-
lökohtaisten suojaimien ja 
turvallisten työmenetelmi-
en käyttäminen ovat selkeä 
merkki todellisesta ammat-
titaidosta, jota myös työn-
antajien soisi arvostavan. 

Tässä lehdessä on esitel-
ty kolmen eri yrityksen työ-
suojelutilannetta ja samalla 
haastateltu kyseisten yritys-
ten työsuojeluvaltuutettuja. 
Tulevissa lehdissä on tar-
koitus tehdä samantyylisiä 
haastattelujuttuja ammatti-
osastomme jäsenten työpai-
koista. Jutut ovat osa Neljäy-
siläisen uudistunutta toimi-
tuksellista linjaa, jossa leh-
ti käsittelee painotetusti jä-
sentensä paikalliseen edun-
valvontaan liittyviä asioita 
esimerkkien kautta. 

Päätoimittaja 
Tuukka Pääkkönen

Työsuojelutyö on ammattiyhdistysliikkeen 
vanhimpia ja menestyksekkäimpiä edunvalvonnan 

muotoja. Työpaikoilla, ammattiliitoissa, 
eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa tehty 
pitkäjänteinen jokapäiväinen työ parempien ja 

inhimillisempien työolojen eteen on tuonut meidät 
nykyiseen todellisuuteen. Siinä työnantajat ovat 

mm. velvollisia tarjoamaan suojavaatteet ja 
-välineet maksutta työntekijöilleen. 

Päätoimittaja  Tuukka Pääkkönen.

NELJÄYSILÄINEN 
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Oma uskoni on, että lop-
puvuodesta voi tulla hyvin-
kin rikkonainen. Työpaikoilla 
tulee valmistautua mahdol-
lisiin työtaisteluihin. Luotta-
mushenkilöiden on muistu-
tettava työntekijöitä tarkis-
tamaan liiton e hallinnasta, 
että heidän yhteystietonsa 
ovat ajantasalla. Myös pank-
kitilien osalta, mahdollisten 
lakkoavustusten maksamis-
ta varten.

Nyt on myös hyvä käy-
dä työpaikoilla periaatteel-
lisia keskusteluja siitä, mik-
si kuulua liittoon ja olla val-
mis käyttämään joukkovoi-
maa yhteisen hyvän vuoksi. 
Ethän halua olla ulkopuoli-
nen? Vapaamatkustaja? Mei-

Työsuojelu on 
yhteinen asia

TES-neuvottelut ovat alkaneet. Hyvin vähän, jos 
ollenkaan olemme saaneet kuulla neuvottelujen 

kulusta tai edes Teollisuusliiton tavoitteista kyseisellä 
kierroksella. Tegnologiateollisuus kyllä pitää huolen 

omien näkemystensä esilletuomisesta medioissa. Kun 
niitä tarpeeksi toitotetaan, on saatu luotua mielikuva, 

että näinhän on sovittu ja muuta mahdollisuutta ei ole. 
Onko Teollisuusliiton tavoite taas vain ”torjuntavoitto”? 

Toivottavasti ei, sillä kentän ääni on nyt sen mukainen, että 
se ei tule riittämään. 

dän pitää muistaa, ettei yleis-
sitova työehtosopimus ole it-
sestään selvää.

Tämän saivat jo katkerasti 
kokea kampaajat. Pieni ryh-
mä, mutta periaate on sama. 
Kun järjestäytymisaste pu-
toaa riittävän alas, ei yleissi-
tovuutta enää ole. Kampaa-
jilla alkoi välittömästityöeh-
tojen heikennys. Ensimmäi-
senä leikattiin lomarahoista. 
Tähän me emme suostu?! Pi-
dämmehän omalta osaltam-
me huolen järjestäytymisas-
teesta!

TES-neuvottelujen kanssa 
samaan aikaan on työpaikoil-
la käynnissä työsuojeluvalin-
nat. Toivottavasti tämä tärkeä 

asia ei jää noiden neuvottelu-
jen varjoon.

Tämän lehden sivuilta voit 
lukea onnistumisista työ-
suojelun saralla. Kun yhteis-
työ on avointa ja todellis-
ta, ongelmia on mahdollista 
hoitaa ja jopa ennaltaehkäis-
tä. Tämä on usein myös puh-
dasta säästöä.

Mikäli työpaikallasi on vai-
keuksia valintojen suoritta-
miseen, tai tarvitset neuvo-
ja, ota yhteyttä ammattiosas-
ton toimistolle. Me siellä au-
tamme.

Raimo Kytömaa
Toimitsija

Teollisuus49

 Työpaikoilla tulee valmistautua mahdollisiin työtaisteluihin, sanoo Teollisuus 49:n toimitsija Raimo Kytömaa.
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Kuten julkisuudessakin on 
näkynyt, meneillään on kier-
roksia ja tunteita nostattava 
työmarkkinasyksy. Meneil-
lään olevaa aikaa voi kuvailla 
hyvin yhdellä sanalla: haas-
teellinen. Kuten julkisuu-
dessakin on näkynyt, työn-
antajaleiri on äärimmäisen 
johdonmukaisesti ja yhtenä 
rintamana vaatinut mm. KI-
KY-tuntien säilyttämistä ja 
monenlaista muuta. Vaikka 
Elinkeinoelämän keskusjär-
jestö EK ei omien sanojen-
sa mukaan ole työmarkkina-
osapuoli, tai ainakaan sopija-
na, niin sen voimakas ohja-
us näkyy linjauksissa ja vaa-
timuksissa. 

Teollisuusliitto on ilmoit-
tanut jo hyvissä ajoin, että 
meille järjestönä KIKY:n jat-
kuminen ei käy. Tämä on tul-
lut selväksi, kun olemme ta-
vanneet satoja aktiivejam-
me eri tilaisuuksissa. Ken-
tällä asia on kristallin kirkas 
ja tuntemukset selvät. Olen 
tulkinnut työpaikoilla kier-
täessäni jäsentemme tuntoja 
niin, että meille tärkeiden ta-
voitteiden eteen ollaan val-
miita tekemään töitä ja tar-
vittaessa ryhtyä asian etene-
miseksi toimenpiteisiin.

Työmarkkinakierroksel-
le haastetta tuo myös se, et-
tä sopimukset ovat katkolla 
kovin eriin aikaan. Esimer-
kiksi julkisella puolella men-
nään vasta kevätpuolelle. Tä-
mä on haasteellista mones-
takin syystä, eikä vähiten ay-
liikkeen yhteisen koordinaa-
tion näkökulmasta. 

Kiivaan syksyn ohella 
miettimisen aihetta lisää 
järjestäytymisasteemme. On 
päivän selvää, että Eteläran-
nan työnantajalinnakkees-
sa seurataan hyvin herkäl-
lä silmällä sitä, mitä meillä 
ja muissakin liitoissa tapah-
tuu järjestäytymisen suh-
teen. On tosiasia, että ilman 
liittoon kuulumisen asteen 
nousua, meillä tulevat su-
kupolvet joutuvat tappele-
maan uusiksi ne asiat, jot-
ka meitä edeltäneet suku-
polvet ovat saaneet kovalla 
työllä ja toiminnalla aikaan. 
Kysymys on todella suuri ja 
työtä asian eteen pitää teh-
dä joka päivä ja kaikilla ta-
soilla ay-liikkeessä.  Järjes-
täytymisasteen nostaminen 
kuuluu kaikille meille.  Mi-
käli järjestäytymisaste jat-
kaa laskuaan, työnantaja-
puoli alkaa toden teolla ky-

Kiivas työmarkkinakierros
käynnissä

seenalaistamaan sen, millä 
mandaatilla me edustamme 
väkeämme. 

Julkisuudessa käydään 
keskustelua myös siitä, kei-
tä varten pääluottamusmie-
het ovat työpaikoilla. Tähän 
vastaus on lyhyt ja yksin-
kertainen. He ovat siellä liit-

toon kuuluvia jäseniä varten. 
Luottamusmiehet puolusta-
vat ammattiosastojen ja sitä 
kautta liittojen jäseniä, eivät 
muita. Sen sijaan mahdolli-
sissa ongelmatapauksissa on 
syytä muistuttaa ties kuinka 
monennen kerran siitä, miksi 
järjestäytyminen on tärkeää. 
Tämän viestin tulee olla päi-

vän selvää työpaikoilla asi-
oista keskusteltaessa.

Näillä ajatuksilla haluan 
toivottaa kaikille lukijoille 
oikein hyvää syksyn jatkoa.

Turja Lehtonen
Teollisuusliiton 

1. varapuheenjohtaja

Turja Lehtonen Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja.
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PAlKATTOMAllA OMAllA 
lOMAllA OllESSASi

Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka mää-
räytyy työttömyysturvalain vähimmäispalkka-
maksun mukaisesti. Tämä velvoite tulee usealle 
täytenä yllätyksenä, mutta liiton jäsenyys edel-
lyttää joko jäsenmaksun maksamista tai jäsen-
maksuvapauden saamista sääntöjen mahdollis-
tamissa tapauksissa.

TyÖTTÖMäKSi JääDESSäSi
Ilmoittaudu välittömästi (työtodistuksin tai il-

man) työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimis-
toon, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäi-
vänä. Sama koskee lomautettuja, lopputilin lo-
makorvausaikoja ja karenssiaikoja.

Jäsenmaksuvapautus ja päivärahaoikeus syn-
tyvät, ja työttömyyspäivärahan omavastuuaika 
alkaa vasta, kun työnhaku on voimassa.

Liiton päivärahaan oikeutetut hakevat päivä-
rahaa Teollisuusliiton työttömyyskassalta toi-
mittamalla hakemukset ja tarvittavat muut to-
distukset osaston toimistoon. Päivärahaa voi ha-
kea myös Teollisuusliiton eAsioinnissa.

Kelan työmarkkinatuen tai peruspäivärahan 
hakijat ilmoittavat työttömyysaikansa osas-
toon, jotta osasto voi hoitaa jäsenmaksuvapau-
den kuntoon. Työttömyyden jatkuessa on hyvä 

49:n jäsen, hoidathan jäsenyyttäsi!
TyÖSSäOllESSASi

Huolehdit jäsenmaksujesi oikea-aikaisesta maksamisesta. Jos 
työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä tilinauhat. Niissä näkyvät 

ay-maksut ovat todisteesi siinä tapauksessa, että työnantaja 
ei maksaisikaan maksuja liitolle. Jos maksat itse jäsenmaksusi, 
olisi hyvä hoitaa maksut vähintään neljä kertaa vuodessa, ettei 
jäsenyyden ehtona oleva 6 kk:n maksuaika pääsisi ylittymään. 

Jäsenmaksu on v. 2019 1,45 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 
Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus varmistuu myöhemmin.

tehdä ilmoitus neljännesvuosittain, sekä ilmoit-
taa sen päättyminen. Työttömyysturvaan liitty-
vissä asioissa saat parhaiten neuvoja tulemalla 
osaston toimistoon.

SAiRASTAESSASi KElAN 
PäiVäRAHAllA TAi 
TAPATURMAKORVAUKSEllA

Ilmoita sairasaikasi osaston toimistoon, niin 
saat jäsenmaksuvapauden sairasajallesi. Jos Ke-
lan sairaspäivärahat loppuvat (300 pv), eikä elä-
kehakemustasi ole vielä hyväksytty, ilmoittaudu 
työvoimatoimistoon. Tällä ilmoituksella varmis-
tat, että sinulle ei tule rahattomia kuukausia, mi-
käli eläkehakemustasi ei hyväksyttäisi.

 
JäSENMAKSUVAPAUTUKSEEN 
OiKEUTTAVAT AJAT

Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsen-
maksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan

•  sairauslomalla
•  kuntoutustuella tai -rahalla
•  työkyvyttömyyseläkkeellä
•  opiskelemassa
•  äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla, hoi-

tovapaalla tai omaishoitajana
•  reservin harjoituksissa tai suorittamassa ase-

velvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalve-
lusta

•  oikeutettu työttömyyskassan maksamaan 
etuuteen

•  työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeu-
tettu kassan maksamaan etuuteen

•  työttömyyseläkkeellä
•  suorittamassa vapausrangaistusta
•  liittohallituksen hyväksymässä työtaistelus-

sa.

Liittohallitus voi vapauttaa ammattiosaston 
jäsenen jäsenmaksuista myös muusta edellä 
mainittuihin rinnastettavasta painavasta syystä.

Saat jäsenmaksuvapauden näille ajoille, kun-
han ilmoitat niistä jäsenrekisteriin tai toimis-
toon. Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapauteen oi-
keuttavat ajat myös Teollisuusliiton sähköises-
sä asioinnissa www.teollisuusliitto.fi

VANHUUSEläKKEEllE 
JääDESSäSi

Toimita aina jäljennös eläkepäätöksestä osas-
ton toimistoon, eläkeyhtiöt eivät lähetä tietoja 
liitolle. Osasto hakee sinulle vapaajäsenyyden, 
jos olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuot-
ta ammatillisen järjestön jäsenenä.

Huom! Muista tarkistaa yhteystietosi ajanta-
salle joko eAsioinnin kautta tai olemalla yhtey-
dessä toimistolle.

AUKIOLOAJAT:
To    5.12. avoinna vain klo 9.30-13.00, Itsenäisyyspäivän suljettuna.
Ma 23.12. avoinna vain klo 9.30-13.00, 
                 loppuviikon suljettuna.
Ma 30.12. avoinna klo 9.30-13.00 ja 15.00-17.00. Ti 31.12.2019 
                 ja ke 1.1.2020 suljettuna.
To-pe 2.-3.1.2020 avoinna klo 9.30-13.00 ja 15.00-17.00.
Ma 6.1.2020 suljettuna, loppuviikko normaalisti avoinna.
Huom! Seuratkaa kotisivuja mahdollisten muutoksien varalta.

Teollisuus 49:n toimisto järjestää 

AVOiMiEN OViEN
PäiVäN 

toimistolla perjantaina 
13.12.2019 kello 9.30-17.00.

  Joulun alla vieraille 
  tarjotaan koko päivän 
  rIISIpUUrOA, gLögIä, 
  JOULUTOrTTUJA ja  
  pIpAreITA.

  Jokainen kävijä saa 
  yllätyslahJan, 
 niin kauan kuin niitä riittää.
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Työsuojeluun ja yhteistyöhön 
panostaminen luo viihtyvyyttä Mepulla

Toni Lindahn työsken-
telee nykyään nestaajana, 
mutta työhön kuuluu myös 
levytyökoneiden kunnossa-
pitoa, työkalutilausten teke-
mistä ja teräslevyjen tilaa-
mista. ”Nestaustyö on va-
paata ja siinä saa itse päät-
tää työn kulusta. Itsenäinen 
työ sopii minulle hyvin.”, 
hän jatkaa. 

Nestauksen Toni sanoo 
opetelleensa itse työn lo-
massa ja kantapään kaut-
ta. Aiempi työkokemus le-
vytyökeskuksella työsken-
telemisessä auttoi pääse-
mään alkuun. ”Lattiatason 
kokemuksesta on ollut pal-
jon hyötyä. Työkaverini on 
ollut 30 -vuotta ohjelmoi-
jana ja häneltä voi aina ky-

Mepu Oy:n tehdastilat sijaitsevat Yläneellä 204-tien 
kupeessa keskellä paikkakunnan maalaismaisemaa. 

Työsuojeluvaltuutettu Toni Lindahn toimii ensimmäistä 
kauttaan varsinaisena valtuutettuna. Hän oli aiemmin yhden 

kauden varavaltuutettuna ja on työskennellyt Mepulla jo 20 
vuotta. ”Aloitin hallin puolella vuonna 1999 särmääjänä ja sitten 

työskentelin levytyökeskus-operaattorina.”, Toni kertoo. 

syä ja myös saada neuvoja.”, 
Lindahn kuvaa.

”Aikoinaan YT-neuvotte-
lut olivat raskasta aikaa. Se 
oli kovaa aikaa, kun se epä-
varmuus omasta tulevaisuu-
desta oli niin valtava. Uu-
den omistajan myötä tilan-
ne on parantunut. Työanta-
ja on yhteistyöhaluinen ja 
työsuojelun vuoksi tehdään 
korjauksia ja investointeja, 
jos niitä tarvitaan. ”, Lin-
dahn kertoo.

Mepu vaihtoi omista-
jaa 2016 keväällä ja uuden 
omistajan Arska metallin 
kanssa yhteistyö tuotan-
nossa sujuu hyvin. ”Teh-
dään sujuvasti päivittäin yh-
teistyötä”.  

Mepu tekee tällä hetkel-
lä tuotteita varastoon en-
si vuoden sesonkia varten. 
Kuivureiden kaupan seson-
ki on huhti-elokuussa. ”Täy-
tyy toivoa, että kauppa käy, 
kun jonkinlaisia uusia tuot-
teitakin saadaan markki-
noille.”, Lindahn sanoo. Ko-
timaan tilauskanta on ollut 
tänä vuonna tyydyttävä ja 
ulkomaille on saatu myytyä 
suhteellisen hyvin tuottei-
ta. Uuden omistajan myötä 
luottamus tulevaisuuteen 
on kuitenkin parantunut.

Mepulla myös vieras aistii 
hyvän työyhteisön hengen. 
Työtä tehdään yhdessä tois-
ta auttaen. Vertas on siisti, 
seinät ja katto on eristetty, 
valaistus toimii ja tavarat 

ovat järjestyksessä. ”Tämä 
on tällaista siistiä sisätyö-
tä. Pienellä porukalla pai-
netaan ja tehdään hyvää jäl-
keä. Välillä porukka on tosin 
ollut aika kireällä ylityökau-
sien aikaan, mutta niistäkin 
on selvitty.”, Lindahn toteaa.  

Tupakointi on vähentynyt 
Mepulla paljon vuoden 2008 
jälkeen, jolloin laki kielsi tu-
pakoinnin sisällä verstasti-
loissa. Kun tupakointikatok-
set siirrettiin ulos, niin aika 
harva työntekijä jaksaa enää 
mennä ulos polttamaan. Sa-
malla piha ja tilat ovat siisti-
ytyneet, kun tupakantump-
peja ei loju enää ympäriinsä.

Kaikki työ- ja taukotilojen 
valot uusittiin työnantajan 

Mepun valmistama siirret-
tävä kuivuri.
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aloitteesta kaksi vuotta sit-
ten ledeihin ja tulos on erit-
täin onnistunut. Mepun työ- 
ja varastotilat ovat valoisat 
valaisimien kuitenkaan häi-
käisemättä eikä valaistuk-
selle jää katvealueita. 

Työnantaja järjestää kak-
si kertaa vuodessa henkilös-
tölle saunaillan tarjoilui-
neen. Levypuolen työnteki-
jät ovat aika aktiivista ja he 
osallistuvat tapahtumiin ja 
pitävät yhtä työn ulkopuo-
lellakin. Ihmisillä on ym-
märrettävästi erilaisia elä-
mäntilanteita, on perhei-
tä ja muuta eikä heillä siten 
aina ole mahdollisuutta tai 
halua osallistua vapaa-ajan 
rientoihin samalla tavalla. 

Ison viljakuivurin teke-
minen kestää noin kuu-
kauden verran, toki niin 
että osa asennustavaras-
ta on hyllyssä valmiina ja 
useampi kuivuri valmis-
tuu samaan aikaan. Kuivu-
rien modulaarinen rakenne 
pienentää niiden vaatimaa 
osamäärää ja helpottaa val-
mistusprosessia. Suurin 
osa tuotteiden osista teh-
dään Mepulla itse, mutta 
koneistettavia osia tilataan 
alihankintana.  ”Meillä oli 
vielä jokin aika sitten van-
ha sorvi, mutta ei mitään 
kunnon koneistamoa. Sor-
vattuja osia on kuitenkin 
helppo saada läheltä luo-
tettavalta toimittajalta.”, 
Lindahn kertoo.  

Työntekijöiden taukoti-
la sijaitsee toisen kerrok-
sen avarassa ja valoisassa 
huoneesta, josta näkee ulos. 
Pöytien vieressä on tuole-
ja ja löytyy tilasta muuta-
ma mukavan oloinen nah-
kasohvakin. Uutinen Postin 
pääjohtajan erosta herättää 
hilpeyttä kahvitauolla. ”Ei 
ookka älypuhelint viel ni ei 
voi laitta sielt CV:t mene-
mää”, eräs vanhempi työn-
tekijä toteaa.

Mepulla työntekijöi-
den keski-ikä on lähellä 50 

-vuotta. Tehtaalle pitäi-
si saada jostain nuorta vä-
keä töihin ja oppimaan työ 
opettaa periaatteella. ”Itsel-
läni ei ollut mitään levytyö-
kokemusta kun tulin tänne 
töihin. Paljon porukkaa on 
kiertänyt täällä vuosien saa-
tossa. Kyl tääl on ihan hyvä 
olla, tää on kuin toinen ko-
ti.”, Lindahn kuvaa.  

Mepulla on käytössä 
työnkiertojärjestelmä, joka 
perustuu yrityksen työtilan-
teeseen. Sen puitteissa kier-

rätetään porukka eri työpis-
teisiin kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Ennen työ pyö-
ri kahdessa vuorossa, mut-
ta viimeiset neljä vuotta on 
tehty vain päivävuoroa. Va-
rastolla on töissä muutama 
TET-harjoittelija, jotka teke-
vät lyhennettyä päivää. Eh-
kä heistä saadaan tulevai-
suuden osaajia työtekijöi-
tä tarvitsevalle yritykselle? 

Työsuojeluvaltuutettu Toni Lindahn vasemmalla, 49:n toimistonhoitaja Susanna Merina ja toimitsija Raimo Kytömaa.

Mepu Oy, 
perustettu 
vuonna 1952, 

Henkilöstö noin 
50 henkeä. 

Päätuoteet: 
viljakuivurit, 
kuljettimet, 
lämmönlähteet
ja siilot. 

Mepulla työsuojelu otetaan tosissaan!
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”Olen nähnyt ison muu-
toksen työturvallisuudessa 
reilu kymmenen vuoden ai-
kana. Vuonna 2007 LTIFR, Ta-
paturmataajuus  oli 46. Nyt 
vastaava luku on vuosia pyö-
rinyt yhden molemmin puo-

Sandvik Mining 
and Construction Turku

Työsuojeluvaltuutettu Toni Mansikkaviidalla on pitkä kokemus 
Sandvikin Turun tehtaan tuotannosta ja päätoimisena 

työsuojelutehtävissä toimimisesta. Hän tuli töihin Sandvikille 
19 vuotta sitten ja on työskennellyt aiemmin silloisella 

Pernon telakalla runkolevyseppänä.  Mansikkaviita 
työskenteli Sandvikilla kokoonpano-osastolla ja toimi 

osastonsa työsuojeluasiamiehenä ennen ryhtymistään 
työsuojeluvaltuutetuksi vuonna 2018 . Vapaa-ajallaan hän 

valmentaa nuorten lentopallojoukkuetta. 

lin. Jotkut asiat ovat dramaat-
tisesti sukeltaneet ja se on 
vain hyvä asia. ”, Mansikka-
viita naurahtaa. 

”Vuosina 2008-2009 Turun 
Sandvikilla ruvettiin kiinnit-

tämään enemmän huomio-
ta työsuojeluun. Olin silloin 
kokoonpanon työsuojeluasi-
amiehenä ja aloin tekemään 
täysipäiväisesti työsuojelu-
työtä: käsittelemään raport-
teja, pitämään koulutuksia ja 

perehdytyksiä sekä huolehti-
maan työsuojeluasian etene-
misestä. Malliin ryhdyttiin 
silloisen kokoonpano-osas-
ton päällikön Ismo Lehtosen 
aloitteesta.

Tällä hetkellä oma teke-
miseni on paljon sitä, et-
tä ”myyn” työsuojeluasioita 
eteenpäin tuotannossa työn-
tekijöille, esimiehille ja osas-
topäälliköille. Aina muutos-
ten aikaansaaminen ei ole 

Olli Helppi ja Toni Mansikkaviita.
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henkilöitä varten, jotka oli-
vat käsittelyn aikana poissa. 

Kerran vuodessa tehtaalla 
pidetään turvallisuus, terveys 
ja ympäristötapahtuman, jos-
sa tänä vuonna mm. esiteltiin 
uusia suojaimia ja sai polkea 
kuntopyörää, jolla simuloitiin 
sähköntuotantoa pienoismal-
likaupungille. 

Kaikista työtapaturmis-
ta tehdään sisäinen tutkinta 
työsuojeluvaltuutetun toi-
mesta. Siinä etsitään tapa-
turman juurisyyt, välittömät 
syyt ja tehdään lopuksi esi-
tysmateriaali seuraavaan tur-
vallisuustuokioon. 

”Vaikka tutkinta sanana 
voi kuulostaa monesta pelot-
tavalta, meillä ei etsitä syylli-
siä, vaan haluamme estää ta-
paturmien tapahtumisen jat-
kossa. Käymme asioita lävit-
se ja pyrimme parantamaan 
toimintaamme. Yhden ker-
ran olemme joutuneet anta-
maan varoituksen työnteki-
jälle, joka oli purkanut tur-
valaitteita ja sitten loukan-
nut itsensä.” työsuojelupääl-
likkö Helppi toteaa.

Jokaisella työntekijällä on 
oma vihko taskussa, johon 
hän kirjaa havaitsemansa 
työsuojeluasiat. Tämän jäl-
keen hän toimittaa havain-
tonsa esimiehelle, joka kirjaa 
havainnot sähköiseen järjes-
telmään.  Järjestelmän ilmoi-
tukset ovat avoimesti nähtä-
vissä kaikille Sandvikin työ-
paikoille ympäri maailman. 
Näin voimme oppia toistem-
me havainnoista. Jokainen 
työturvallisuusilmoitus pal-
kitaan kahvilipulla. Kerran 
kuussa valitaan kolme pa-
rasta ilmoitusta, joiden te-
kijät saavat palkinnoksi vii-
kon lounaat henkilöstöravin-
tolaan. Kuukausipalavereis-
sa käydään läpi keskimäärin 
200 ilmoitusta, joista jokai-
nen osallistuja läpikäy etukä-
teen muutaman kymmentä ja 
valitsee niiden joukosta par-
haat yhteiseen käsittelyyn. 

”Meillä on ensimmäis-
tä vuotta käytössä osastojen 
välinen ns. liigapörssi, jonka 
voittajatiimi saa palkinnok-
si saunaillan. Pörssin saldoa 
voi kartuttaa tekemällä tur-
vallisuushavaintoja ja tapa-
turmista tulee miinusta. Vaik-
ka kyseessä on leikkimielinen 
kilpailu, niin osa työntekijöis-
tä on kisassa täysillä mukana. 
Olemme havainneet, että osa 
työntekijöistä on aktiivisem-
pia havainnoimaan ongelma-
kohtia, kuin toiset. Kuitenkin 
lähes kaikki työntekijät teke-
vät havaintoja vuoden aika-
na. Varsinkin uudet työnteki-
jät ovat olleet nopeasti muka-
na turvallisuusajattelussa. ”, 
Helppi jatkaa. 

Toni Mansikkaviita toteaa, 
että työturvallisuuden paran-
tamiseen tarjoaa työntekijöil-
le mahdollisuuden osallistua 
työnsä kehittämiseen ja vai-
kuttaa omaan työhön ja työ-
menetelmiin, mikä osaltaan 
lisää myös työn mielekkyyt-
tä ja parantaa työmotivaatio-
ta. Samalla työntekijät saa-
vat paremmin oman äänen-
sä kuuluviin organisaation 
sisällä. Reagointi asioihin on 
tärkeää. Safety first – turval-
lisuus ensin -ajattelun mu-
kaan toimittaessa kukaan or-
ganisaation sisällä ei voi tor-
pata turvallisuusasioiden ke-
hittämistä. 

Onko työturvalli-
suuteen 
panostaminen 
sitten ollut 
kannattavaa? 

Olli Helppi: On se aina 
kannattavaa, kun tuotanto 
sujuvoituu ja tapaturmat vä-
henevät. Monessa yritykses-
sä työturvallisuuteen liitty-
vien investointien läpisaami-
nen ei ole mikään itsestään-
selvyys. Sandvikilla panos-
tetaan turvallisuuteen ja si-
tä kautta myös tehokkuuteen. 

Tuotantohalleissa näkyy 
työpisteiden vieressä melua 

havaitsevia osoitustauluja, 
joissa on liikennevalotyyliin 
kuva kuulosuojainpäisestä 
henkilöstä. Melun noustes-
sa liian korkeaksi valo muut-
tuu vihreästä keltaisen kaut-
ta punaiseksi. Useassa työpis-
teessä on tuotantoa helpotta-
via työkaluja ja laitteita kuten 
nostureita, ilmatyynyalusto-
ja, kääntimiä ja esimerkik-
si renkaan asennukseen tar-
koitettavia erikoisnostolait-
teita. Siisteyteen ja järjestyk-
seen on selvästi panostettu ja 
tehtaan sisätila on otettu te-
hokkaasti käyttöön. 

Tällä hetkellä suurin työ-
turvallisuushaaste ovat sor-
mi ja käsitapaturmat, joita 
on yli 2/3 nykyisistä tapatur-
mista. Meillä on paljon nosto-
ja ja sitten kiristetään pultte-
ja ja tehdään muuta vääntä-
vää työtä. 

Lekoista ja katkoteräveit-
sistä pyritään eroon tuotan-
nossa, mutta aina niille ei ole 
olemassa korvaavia menetel-
miä. Työkalua ei voi kieltää 
käyttämästä ennen kuin voi 
tarjota toisen tilalle. Työn-
tekijät ovat itse aktiivisia et-
simään uusia käyttökelpoi-
sia työkaluja. Henkilönsuo-
jaimia on saatavilla kunkin 
oman tarpeen mukaan ja ul-
kotyössä toimiville annetaan 
talvisin nastoilla varustetut 
turvakengät liukastumisien 
estämiseksi. ”Ihmiset käyttä-
vät meillä mukisematta hen-
kilösuojaimia.”, Mansikkavii-
ta sanoo.

Vuosien saatossa tapatur-
mien raportointi on parantu-
nut ja asioita ei enää piilotel-
la. Sen myötä raportteja tulee 
myös enemmän, koska asiaan 
panostetaan ja kaikki kokevat 
sen tärkeäksi. Olemme saa-
neet vietyä turvallisuusajat-
telua myös kotiin päin esi-
merkiksi kannustamalla ih-
misiä heijastimien käyttöön 
ja lainaamalla heille putoa-
missuojaimia kattotöihin. 
Sen kautta monet työntekijät 
ovat ruvenneet ajattelemaan 
turvallisuutta myös kotona. 

Sandvik Mining 
and Construction Turku

helppoa, koska ihminen halu-
aa usein tehdä töitä vanhalla 
totutulla työtavalla. Turval-
liset työtavat saatetaan ko-
kea aluksi hankaliksi, jos nii-
hin esimerkiksi kuluu hieman 
enemmän aikaa. Yleensä tur-
vallinen työtapa on kuitenkin 
tehokkaampi, laadukkaampi 
ja nopeampi tapa tehdä työ-
tä, kun katsotaan koko val-
mistusprosessia.”, Mansikka-
viita kertoo.

Tällä hetkellä työsuojelu-
valtuutetun tehtäviin kuu-
luu Sandvikilla jokapäiväis-
ten työsuojeluasioiden lisäk-
si myös turvallisuusperehdy-
tysten ja nostokoulutusten 
pitäminen uusille työnteki-
jöille sekä  tuotannossa vie-
railevien ulkopuolisten työn-
tekijöiden turvallisuuspereh-
dytysten ja työlupa-asioiden 
hoitaminen.

Sandvikin Turun tehtaal-
la tuotanto on jaettu kah-
teen Pääosastoon: kokoonpa-
noon ja runkovalmistukseen. 
Kokoonpano-osasto huoleh-
tii kaivoskoneiden kompo-
nenttien kokoonpanosta ja 
laiteasennuksista. Runko-
puoli huolehtii kaivoskonei-
den kehikon osien ja muiden 
rungon hitsattavien ja työs-
tettävien osien kuten kauho-
jen valmistamisesta. Hitsauk-
sessa käytetään robotti – se-
kä käsihitsausta.

 
”Meillä työturvallisuusajat-
telu on muuttunut todel-
la paljon viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Asiat ovat 
edenneet sekä kokoonpano 
että runkopuolella huomat-
tavasti siitä, mistä aikanaan 
lähdettiin. Kokoonpanopuo-
lella edistys on ollut runko-
puolta hieman nopeampaa. 
Syynä saattaa olla työtavat. 
Runkopuolella, varsinkin hit-
satessa, työtä tehdään yksin, 
kun taas kokoonpanopuolel-
la työ on enemmän yhdessä 
työskentelyä. Yhdessä työs-
kennellessä sitä usein mieti-
tään ja keskustellaan ja sitä 
kautta kehitetään omaa työ-
tä turvallisempaan suuntaa. 
Viime vuodet ovat kuitenkin 
muuttaneet kurssin oikeaan 
suuntaan koko talossa” Man-
sikkaviita jatkaa.  

Sandvikilla kaikki työsuo-
jeluasiamiehet ja koko työ-
suojeluorganisaatio osallis-
tuvat työsuojelupalavereihin, 
joita järjestetään nykyisel-
lään noin 6-8 kertaa vuodes-
sa. Parhaimpina vuosina pa-
lavereita oli 11 kappaletta. Ih-
misillä riittää innostusta työ-
suojelutehtäviin ja työsuoje-
luasiamiehistä käydään näillä 
näkymin vaalit tänä vuonna.

”Nykyään hommiin kuu-
luu paljon se, että hankim-
me uusia työkaluja ja apuväli-
neitä tuotannon ja runkoval-
mistuksen käyttöön. Esimer-
kiksi ruuviliitosten tekemi-
seen hankitaan uusi työkalu. 
Se saattaa hieman hidastaa 
yksittäistä ruuvausta, mut-
ta samalla kuitenkin paran-
taa ruuvausten laatua. Huo-
nosti tehty ruuvaus saattaa 
johtaa siihen, että liitos au-
keaa normaalissa käytössä, 
jonka seurauksena työnte-
kijöitä lähetetään ulkomail-
le korjaamaan konetta. Use-
an tuhannen euron sijoitus 
uuteen työkaluun tulee hal-
vaksi siinä vaiheessa, kun asi-
akkaan reklamaatiot ja ulko-
mailla tehtävät takuukorja-
ukset vähenevät. ” 

Työsuojelupäällikkö Ol-
li Helppi on työskennellyt 
Sandvikilla vuodesta 2013 
lähtien. Hän kertoo Sandvi-
kin työturvallisuuskäytän-
nöistä, joihin lukeutuu ker-
ran viikossa kaikille työnte-
kijöille järjestettävä Turval-
lisuustuokio. Turvallisuus-
tuokioissa läpikäydään mah-
dolliset oman tehtaan tapa-
turmat ja läheltäpiti -tilan-
teet ja niiden juurisyyana-
lyysit. Jos omalla tehtaalla ei 
ole sattunut tapaturmia, niin 
silloin käsitellään Sandvikin 
muissa toimipisteissä sattu-
neita tapaturmia. 

Tuokioiden materiaalissa 
tapahtumat puretaan lavas-
tetusti ja lopussa on vuoro-
vaikutteinen keskusteluosio. 
Siinä ihmisillä on mahdolli-
suus osallistua ja keskustel-
la ovatko käsitellyt riskit sel-
laisia, että niistä voisi ottaa 
oppia omaan työhön. Tuoki-
oiden materiaali jaetaan vie-
lä paperiversioina ilmoitus-
tauluille ja taukotupiin niitä 

Työntekijöitä: Noin 300
Toimihenkilöitä: Noin 250
Työsuojeluorganisaatio:
Työntekijöiden 
Työsuojeluvaltuutettu, 
Toimihenkilöiden 
Työsuojeluvaltuutettu, 
Työsuojelupäällikkö 
Varatyösuojeluvaltuutetut, 
viisi osastokohtaista 
työsuojeluasiamiestä. 
lisäksi on kaksi EHS 
Asiantuntijaa. 

Sandvikin työntekijä hitsaamassa.
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Perinteiset kuukausiko-
koukset Rientolassa hyvi-
ne alustajineen ovat olleet 
hyvin tärkeitä tiedon saan-
nin tapoja ja ne ovat virittä-
neet keskustelua esitetyistä 
alustuksista. Kesäinen ko-
tiseutumatka junamatkoi-
neen välillä Humppila-Jo-
kioinen oli onnistunut. Ke-
säjuhla ammattiosaston va-
paa-ajan viettopaikassa Ali-
Kirjalassa keräsi osallistujia 
hyvin ja mukava yhdessä olo 
ohjelmineen loi hyvän tun-
nelman tapahtumaan. 

Veteraanien syysjuhla 
järjestettiin Rientolassa 
21.10.2019. Juhlassa tänä 
vuonna 80 -vuotta täyttä-
neet tai täyttävät jäsenet 
palkittiin ammattiosaston 
veteraanimerkillä. Ohjel-
massa olivat kansanedusta-
ja Johannes Yrttiahon puhe, 
Lassi Mettälän musiikkia ja 
laulua, Ritspiikin laulua, ar-
pajaiset ja kahvitilaisuus.

Veteraanitoimintaa 
ja Metallin 

ammattiosastojen 
laivaristeily 10-11.9.2019

Veteraanit Ajantasalla 
-ohjelma kuuluu Radio Ro-
bin Hoodissa taajuudel-
la 91,5. 

Lähetysajat:
Tiistaisin: kello 11.00-

11.30 ja 16.30-17.00. 
Torstaisin: kello 12.30-

13.00.
Sunnunta is in :  ke l lo 

08.50-09.20.

Veteraanijaoston edus-
kuntavierailu järjestetään 
7.11.2019. 

Veteraanien juttutupa 
kokoontuu joka kuukauden 
toinen torstai Urheilutalo 
Rientolassa kello 12.15. Ve-
täjänä toimii Ensio Laine, 
joka alustaa keskustelun ai-
heet. Aiheet ovat aika laajal-
ti meitä kaikkia koskettavia, 
historiasta päivittäisiin asi-
oihin, keskustelu aiheista on 
mielenkiintoista.

Lauluryhmäryhmä Rits-
piikki kokoontuu Urheilu-
talo Rientolassa, ryhmään 
kutsutaan uusia laulajia. Mi-
käli olet kiinnostunut ota 
yhteyttä Turun teollisuus-
työväen ammattiosasto 49.n 
toimistoon.

Metallin ammattiosasto-
jen laivaristeily järjestet-
tiin 10-11.9. 2019.  Paikal-
la oli 416 henkilöä 11:sta 
eri teollisuusliiton ammat-
tiosastosta. Seminaarin lu-
ennoitsijoina toimivat: Sos-
ten erityisasiantuntija Tar-
ja Pajunen ja ministeri Vap-
pu Taipale. 

Tarja Pajunen piti luen-
non ikäihmisten arjesta ja 
mistä siihen saa apua. Hän 
kuvasi todellisen avun tar-
peen määrittelyä. Eri tutki-
musten mukaan ikäihmis-
ten todellinen tarve ei usein 
näy ulospäin. Tiedon saan-
nin tärkeys tuli selvästi nä-
kyviin. Kaikilla ei ole inter-
netiä, mistä saa tietoa, jos 
sitä osaa hakea. Niin sanot-
tu paperitieto asiasta puut-
tuu. Tilaisuuteen osallistu-
jat olivat erittäin tyytyväi-
siä Pajusen hyvään ja va-
laisevaan pitkään luentoon.

Vappu Taipale kertoi, et-
tä Suomi on jäljessä vanhus-
ten hyvinvoinnista. Ruotsi 
on vertailun ykkönen. Suo-
mi on sijalla 13. kansainväli-
sessä 99 maan tutkimukses-
sa. Myös ikäihmisten palve-
lut , harrastaminen, toimin-
nallisuus ja arvostaminen 
ovat tärkeitä.

Matkanjohtajien ja ryh-
mänkerääjien kokoukses-
sa sovittiin ensi vuoden ris-
teilyn ajankohdaksi 8.-9.9. 
2020. Tämän voi nyt jo lait-
taa kalenteriin. Kokous kiit-
ti Seppo Tuomistoa risteilyn 
onnistumisesta ja hyvästä 
yhteistyöstä.

Martti Katajainen
Veteraanijaoston 

puheenjohtaja

Veteraanijaoston järjestämä 

23 Tunnin 
seminaaririsTeily

8.-9.9. Turku-Tukholma-Turku m/s 
Baltic Prinsessillä. 

lähtö Turusta tiistaina 8.9.2020 klo. 
20.15. 

Martti Katajainen Veteraanijaoston 
puheenjohtaja

Teollisuus 49:n 
veteraanijaoston 

toiminnan 
lopuvuosi 2019 

MARRASKUU
Kuukausikokous ma 4.11. klo 12.15 Rientola. Mukana his-
toriankirjoittaja Pentti Mäkelä. Aihe: Metallityöväen edun-
valvontaa 1930-luvun lopulla. 

Juttutupa to 14.11.klo 12.15. Kehitysryhmä ja vuoden 2020 
toiminnan suunnittelu. Vuoden 2020 ohjelman runko, jota 
täydennetään jaoston kehitysryhmän toimesta. 

Kuukausikokoukset ja 
tapahtumakalenteri. 

Kokoukset järjestetään Urheilutalo Rientolassa Pulmussuon-
katu 86, 20360 Turku. 

2020
TAMMIKUU
Kuukausikokous ma 13.1. klo 12.15. Rientola. 
Juttutupa to 23.1. klo 12.15. ja kehitysryhmä 13.15. Rientola.

HELMIKUU 
Kuukausikokous ma 3.2. klo 12.15. Rientola.
Juttutupa to 13.2. klo 12.15. Kehitysryhmä 13.15. Rientola.

MAALISKUU 
Kuukausikokous ma 2.3. klo 12.15. Rientola. 
Juttutupa to 12.3. klo 12.15. Kehitysryhmä 13.15. Rientola.

HUHTIKUU 
Kuukausikokous ma 6.4. klo 12.15. Rientola. 
Juttutupa to 16.4. klo 12.15. Kehitysryhmä 13.15. Rientola.

TOUKOKUU 
Kuukausikokous ma 4.5. klo 12.15. Rientola. 
Juttutupa to 14.5. klo 12.15. Kehitysryhmä 13.15 Rientola.

KESÄKUU 
Keskiviikkona 3.6. klo 12.00. veteraanipäivä Alikirjalassa.
Kotiseutumatka kohde avoin, tehkää ehdotuksia mielenkiin-
toisista päivämatkan kohteista matkanvetäjä Erkki Haapa-
niemi puh 040 7792558

SYYSKUU 
Kuukausikokous ma 7.9. klo 12.15. Rientola. 
Juttutupa to 10.9. klo 12.15. Kehitysryhmä 13.15. Rientola
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On hyvä, että hallitus esit-
tää nyt yhden kepin eli työt-
tömyysturvan aktiivimal-
lin 4,65 prosentin leikkurin 
poistamista. Tätä on todel-
la odotettu.

 
Varsin vähälle huomiol-

le työvoimapolitiikan koko-
naisuudessa on jäänyt ak-
tiivimallin leikkuriakin ko-
vempi keppi, nimittäin työt-
tömyysturvan karenssit, siis 
kokonaan korvaukseton ai-
ka, joka työttömälle voidaan 
määrätä. Eri perusteita, joil-
la tällainen työvoimapoliit-
tinen lausunto voidaan an-
taa, on lukuisia.

Karenssien käyttö on työ-
voimahallinnossa lisään-
tynyt hälyttävästi. Vuon-
na 2008 karensseja määrät-
tiin reilu 33 000 kpl, vuonna 
2018 jopa yli 118 000. Tänä 
vuonna määrä näyttää edel-
leen kasvavan. Elokuun lop-
puun mennessä karensseja 
oli määrätty yli 85 000. 

Siinä missä aktiivimallin 
leikkuri on 4,65 prosenttia, 
on kokonaan korvaukseton-
ta aikaa mahdollista määrä-
tä aina 90 päivään saakka tai 
jopa toistaiseksi.

Se on sadan prosentin 
leikkuri eikä se siis häviä 
mihinkään, vaan karensse-
ja määrätään nyt ennätys-
tahtiin. 

Tämä on siis sitä ”keppiä”, 
johon työministeri ja päämi-
nisterikin ovat eri yhteyksis-
sä viitanneet, että keinovali-
koimassa on ja pysyy.

Olen jättänyt työministe-
rille työttömyysturvan ka-
rensseja koskevan kirjallisen 
kysymyksen.

Valitettavasti näyttää sil-
tä, että kun aktiivimallikeppi 
laskee, karenssikeppi nousee 
ja heiluu yhä kiivaammin. 
Mitä hallitus aikoo tehdä ka-
renssipäätösten määrän vä-
hentämiseksi? Epäilen, et-
tä päätöksistä on tullut kei-
no säästää työttömyysturva-
menoissa. Hallitus ehkä py-
ristelee irti edeltäjiensä po-
litiikasta, jossa keppi on ko-
rostunut, mutta ensi vuoden 
valtion talousarvioon sisäl-
tyvillä toimenpiteillä suun-
ta ei näytä muuttuvan.

Edelleen valtavirraksi jää-
vässä työvoiman tarjonnan 
lisäämiseen pyrkivässä työl-

lisyyspolitiikassa uskotaan, 
että kepittämällä ihmiset 
työmarkkinoille ja pakotta-
malla heidät ottamaan vas-
taan työ kuin työ syntyisi uu-
sia työpaikkoja. Näinhän se 
ei mene, mutta työehdot kyl-
lä joustavat alaspäin. 

Samaa keppipolitiikkaa 
edustaa leikkaus työttö-
myysturvan lisäpäiviin eli 
eläkeputkeen, joka sisältyy 
ensi vuoden valtion talous-
arvioon. Vaikutus on 23 mil-
joonaa euroa. Putkessa oli 
viime vuonna lähes 17 500 
henkilöä. Se on tarjonnut 
monelle raskaassa työssä jo 
työkykynsä menettäneelle 
ikääntyneelle työntekijälle 
mahdollisuuden jäädä ansi-
osidonnaiselle päivärahalle 
odottamaan eläkkeelle pää-
syä. Samalla nuoremmille 
ikäluokille on tarjoutunut li-
sää työmahdollisuuksia. 

Aseet 
vievät rahat 
sosiaaliturvasta

Perusturvaan, kuten työ-
markkinatukeen ja työttömi-
en peruspäivärahaan, halli-
tus osoittaa 40 miljoonaa li-

Työttömien
kuritus jatkuu 

Hallituksen alkukauden keskusteluja on hallinnut 
75 prosentin työllisyysastetavoite, jota kohti valtion 
vuoden 2020 talousarvioesityskin kurkottaa. Työl-
lisyyspoliittisessa keskustelussa vastakkain ovat 

olleet kaksi peruslinjaa, porkkana ja keppi.

särahaa, tehdään 20 euron 
korotus. Se on hyvä alku, jos 
se on alku. Melkoinen epä-
kohta on kuitenkin se, et-
tä perusturvan korotus leik-
kautuu pois toimeentulotu-
en saajilta. Kaikkein köyhim-
mät eivät saa mitään. Tämä 
on epäoikeudenmukaista. 
Tarvittaisiin korkeintaan pa-
rikymmentä miljoonaa, jot-
ta epäkohta voitaisiin kor-
jata ja toimeentulotuen saa-
jatkin voisivat korotuksesta 
hyötyä, mutta tätä summaa 
ei nyt budjettiesityksessä ole. 
Vuonna 2018 toimeentulotu-
kea sai 470 000 henkilöä ja yli 
300 000 kotitaloutta. 

Rahaa ei löydy sosiaali-
turvaan, mutta sitä näyt-
tää löytyvän monin verroin 
suurempia summia aseisiin. 
Julkisen talouden suunni-
telmassa puolustusmenot 
kasvavat ensi vuoden noin 
3 miljardista eurosta viiteen 
miljardiin euroon vuonna 
2023. Merivoimien alushan-
kinnan laskuun tuli hiljat-
tain lisäystä 100 miljoonaa 
euroa. Koko hintalappu on 
nyt 1,3 miljardia. Tämä en-
nakoi myös tulevaa hävittä-
jähankintaa, joka tuskin py-
syy sille asetetussa 10 mil-
jardin raamissa. Peruskysy-
mys on, mihin näitä aseita 

tarvitaan? Suomen puolus-
tukseen ne eivät edes sovel-
lu, vaan näyttää selvältä, et-
tä niitä hankitaan kansain-
välisiin operaatioihin osal-
listumiseksi.

Hävittäjähankinnan hal-
linnollisiin kuluihin, siis 
vuonna 2021 tehtävän han-
kintapäätöksen valmiste-
luun, osoitetaan ensi vuodel-
le 20 miljoonaa euroa. Rahaa 
kuluu mm. konsulttitoimek-
siantoihin. Saman verran 
maksaisi toimeentulotuen 
perusosan korotus niin, että 
perusturvaan tehtävä 20 eu-
ron lisäys ei leikkautuisi toi-
mentulotuen saajilta pois. 
Vaadin, että toimeentulo-
tukeen tehdään tasokoro-
tus. Se on paitsi toimeentu-
lo-, myös mitä suuremmassa 
määrin oikeudenmukaisuus-
kysymys.

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja

lakivaliokunnan ja ta-
lousvaliokunnan jäsen
kaupunginvaltuutettu

Turku

yrttiaho.wordpress.com
facebook.com/jyrttiaho

0504405204
johannes.yrttiaho@

eduskunta.fi

Kansanedustaja Johannes Yrttiaho.
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Kuluvana vuonna (21.10. 
mennessä) runkotuotan-
non 12 kuukauden H-luku 
on 15.6. Varustelun H-luku 
on 12,2. Tänä vuonna pois-
saoloon johtaneita rapor-
toituja tapaturmia on ollut 
31 kappaletta. Palonalkuja 
on ollut 15. Vastaavasti tur-
vallisuushavaintoja on uu-
den älypuhelimessa toimi-
van Meyer Eye -sovelluksen 
innoittamana tehty 755 kap-
paletta.  Aikaisempien vuo-
sien keskiarvo pyöri 120 ha-
vainnon paikkeilla. 

”Työsuojeluasiamiehet 
tekevät tiukkaa työtä osas-
toilla ja alihankkijaverkos-

Työnantajan 
suhtautuminen työsuojeluun 

alamäessä telakalla

Turun telakan työsuojeluvaltuutettu mara lehtonen valottaa 
telakan työsuojelutilannetta tilastojen valossa. Vuonna 2018 koko 

telakan vuoden H-luku (poissaoloon johtanutta tapaturmaa/
miljoona työtuntia) oli 11 ja alihankkijayrityksillä vastaava luku oli 
4. Pääosin telakan alihankkijat eivät ilmoita tapaturmista ennen 

kuin on pakko. 
ton valtuutetut ovat kiitet-
tävästi yhteistyössä Meye-
rin työsuojeluorganisaati-
on kanssa. Uutena toimin-
tamuotona työsuojelutiimi 
kokoontuu yhteisiin pala-
vereihin useamman kerran 
vuodessa. Silloin ihmisten 
välinen yhteistyö ja hen-
ki paranevat, koska ihmiset 
tuntevat toisensa parem-
min. Siellä kuulee, miten 
muilla osastoilla menee.”, 
Lehtonen kertoo. 

Asiamiesten kokoontu-
miset on aloitettu Lehto-
sen aikana ja aiemmin jo-
kainen hääräsi enemmän 
tai vähemmän omiaan orga-

nisaation sisällä. Käynnissä 
olevat laajat investointityö-
maat ovat sotkeneet tuotan-
non normaalin rytmin ja ai-
heuttavat paljon poikkeus-
järjestelyjä työmaiden lie-
peille. 

”On sattunut paljon ta-
paturmia, murtuneita nilk-
koja ja kaatumisia, poikke-
avien olosuhteiden ja reit-
tien vuoksi. 4-hallin inves-
tointityömaalla on sattunut 
kaksi vakavaa kulkemiseen 
liittynyttä tapaturmaa, jotka 
johtuivat jalankulkijan huo-
limattomuudesta ja johtivat 
loukkaantumisiin.”, Lehto-
nen selventää. 

Työsuojeluihmisillä on 
yhteinen huoli siitä, että in-
vestointien siirtyessä kes-
kelle telakkaa, se johtaa si-
säisen liikenteen kaaokseen. 
Töihintuloliikenne on työti-
lanteesta johtuen tällä het-
kellä täysin sekaisin, mikä 
kiristää ihmisten hermo-
ja jo ennen työmaalle pää-
syä. Lisäksi työsuojeluhen-
kilöt joutuvat hoitamaan 
esimiehille kuuluvia tehtä-
viä päivittäin. Esimiehet ei-
vät poikkeuksia lukuun ot-
tamatta itse noudata suo-
jainkäytäntöjä ja ohjeita, 
valvo määräysten, sääntö-
jen ja kulkureittien noudat-
tamista. Esimiesorganisaa-

tion piittaamattomuus tur-
vallisuudesta heijastuu ko-
ko työmaan työkulttuuriin, 
koska oikeasti vaaralliseen 
käytökseen ei puututa. 

Isolla työmaalla on toki 
positiivisia kehityskulkuja-
kin. WEB-hallien työsuoje-
luasiamies ja 2. varavaltuu-
tettu Teemu Suomalainen 
kertoo, miten ”Lohkonkoon-
nissa menee paremmin sen 
jälkeen, kun osaston johto 
vaihtui. Joka toinen viikko 
järjestämme turvakierrok-
sen ja joka toinen viikko on 
erillinen turvallisuuspalave-
ri, jossa seurataan asioiden 
edistymistä ja jaetaan toi-

Tyosuojeluvaltuutettut Sini, Mara ja Teemu.
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menpiteiden toteutusvas-
tuu. Näin asiat tulevat myös 
hoidettua. Nykyiset insinöö-
rimme ovat oikeasti kiin-
nostuneita työsuojelusta ja 
se näkyy lopputuloksessa.”

Konevarustelun työsuoje-
luasiamies ja 1. varavaltuu-

tettu Sini Kangasmäki va-
lottaa varustelun tilannet-
ta: ”Varusteluun on tullut 
paljon uusia työnjohtajia, 
jotka eivät aina tiedä vas-
tuutaan ja velvollisuuksi-
aan. Lisäksi varusteluosas-
ton päällikkö käytännös-
sä lopetti turvakierrokset 

Palvelua juuri kuten itse haluat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Me vakuutusyhtiö Turvassa 
palvelemme sinua haluamallasi 
tavalla: puhelimitse, paikan päällä 
toimistossamme –  tai jopa kotonasi.
Ota yhteyttä ja olet Turvassa.
 

vakuutusedustaja 
Erik Luovula, 044 320 0444 

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

Meyer Turku Oy
Työntekijöitä noin 1100
Toimihenkilöitä noin 1000
Verkostoyritysten 
palveluksessa alueella 
toimivia 1500-5000.

Meyer Turku Oy:n 
työsuojeluorganisaatio:
Päätoiminen 
työsuojeluvaltuutettu ja 
kaksi varavaltuutettua, 
25 osaston 
työsuojeluasiamiestä. 
Työsuojelupäällikkö ja 6 HSE 
-asiantuntijaa. 

Myös toimihenkilöillä 
on omat nimetyt 
työsuojeluhenkilönsä, 
mutta he eivät juuri puutu 
asioihin. 

kesällä siirtämällä ne pi-
dettäviksi perjantaisin kel-
lo 15.30 (työaika päättyy 
15.42). Tuotantokiireillä on 
vedottu siihen, että työnan-
tajalla ei ole aikaa panostaa 
työsuojeluun.”  Konevarus-
telun päällikkö totesi työ-
suojeluvaltuutetulle, että 
’Te ette taida tietää, millai-
sessa tilanteessa laiva on’. 
Työntekijöiden työsuojelu-
organisaatio tekee kaikken-
sa tilanteen korjaamiseksi.

Viime vuonna sattunees-
ta kuolemaan johtanees-
ta trukkionnettomuudesta 
huolimatta huomioväreillä 

ja heijastimilla varustettu 
työvaatetus ei edelleenkään 
ole kaikilla yrityksillä kun-
nossa. Tällä hetkellä suu-
rimpina haasteina valtuu-
tetut näkevät liikennejär-
jestelyt, siisteyden ja moni-
kulttuurisesta työyhteisöstä 
johtuvat verkoston hallitse-
misen ongelmat. 

Työsuojeluvaltuutetut 
toivovat lisää Meyer Eye 
-havaintoja, jotta vaaran-
paikat saadaan nopeammin 
havaittua ja korjattua. Tela-
kan toimitilat tulevat käyttö-
ikänsä päähän ja kapasiteet-
ti on vessojen ja sosiaalitilo-

jen osalta täysin maksimissa. 
Sosiaalitilojen investointeja 
olisi valtuutettujen mukaan 
syytä nopeuttaa. 

Uusien investointien to-
teuttaminen kuormittaa or-
ganisaatiota päivittäin, mut-
ta se tuo myös parannuksia. 
Laivanrakennusaltaalle on 
nyt saatu hyvät valaistuk-
set ja työnantajalla on hy-
vä suunnitelma koko telak-
ka-alueen valaistuksen uu-
simiseksi. Valtuutetut toivo-
vat, että valaistuksen paran-
taminen saadaan valmiiksi 
vuoden 2020 aikana.
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Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry. 49 jäse-
nillä on oma vapaa-ajan alue ja kesäpaikka Ali-Kirja-
lassa, Paraisilla.

Paikka on suosittu matkailuvaunu- ja telttailualue.
Mahdollisuus majoittumiseen on myös päärakennuk-
sen kolmessa talviasut-tavassa huoneessa. Lisäksi 
kesäkäytössä on aitta ja kaksi mökkirakennusta.

Koulutus- ja kokoustiloissa voi järjestää kursseja,
kokouksia ja juhlia.

Ranta-alueelta avautuu näkymä Vapparin selälle.
Yhteiskäytössä on myös pari venettä.

Alueelle ovat tervetulleita myös Teollisuus-liiton
muiden ammattiosastojen jäsenet.

Katso tapahtumia osaston kotisivuilta

 os.49 Muut
  Teollisuus-
  liiton OS.
Matkailuvaunut
Vuorokausi  11,00€  18,00€
Viikonloppu pe-su  22,00€  36,00€
Viikko  36,00€  41,00€
Kuukausi  80,00€  99,00€
Kesä 5kk touko-syyskuu  209,00€  280,00€
Talvi 7kk loka-huhtikuu  95,00€  129,00€

Sähkö, Ilman mittaria 7,5€/vrk
Mittarilukeman mukaan  0,30€  0,30€

Teltta
Vuorokausi  6,00€  9,00€
Viikonloppu pe-su  11,00€  13,00€
Viikko  17,00€  20,00€
Kuukausi  35,00€  37,00€
Kesäkausi  116,00€

Aittamajoitus
Vuorokausi/hlö  11,00€  18,00€
Viikonloppu pe-su/hlö  18,00€  23,00€
Viikko/hlö  25,00€  35,00€

Uusi mökki
Vuorokausi  22,00€  30,00€
Viikonloppu pe-su  41 ,00€  59,00€
Viikko  88,00€  116,00€

Metsämökki
Vuorokausi  35,00€  58,00€
Viikonloppu pe-su  80,00€  129,00€
Viikko  162,00€  220,00€

6 hengen huoneet
Vuorokausi  46,00€  88,00€
Viikonloppu pe-su  80,00€  127,00€
Viikko  162,00€  231,00€

4 hengen huone
Vuorokausi  41,00€  70,00€
Viikonloppu pe-su 64,00€ 115,00€
Viikko  127,00€  209,00€

Kokoustilat/Sauna  160,00€  225,00€
Vierassauna, hinta/hlö  4,00€  4,00€

Venepaikat
Vaunupaikkalaisille  41,00€
I lman vaunupaikkaa  59,00€
Ruohikossa vaunupaikkalaisille  20,00€
Ruohikossa ilman vaunupaikkaa  41,00€
Vierasvenepaikka  6,00€  10,00€
(yöpyminen veneessä)

Kirjalaan on Turusta matkaa noin 20 kilometriä. Käänny Kaarinasta Paraisille päin. 
Muutama kilometri Kirjalansalmen sillan jälkeen käänny oikealle tienhaarasta, jossa 
lukee Neder-Kirjala / Metalli 49:n vapaa-ajankeskus. Aja hiekkatien loppuun, näet 
keltaisen kartanorakennuksen. Olet perillä!

Kirjalan vapaa-aikakeskuksen
hinnasto 1.5.2019–

Monipuolinen Kirjala
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Oikeus kouluttautua on työehtosopimuksen ohella
paras ja arvokkain jäsenetusi. Teollisuusliiton
Murikka-opisto Tampereen Teiskossa tarjoaa
ihanteelliset puitteet uusien asioiden oppimiseen.
Osaava ja innostava henkilökunta huolehtii
oppimisen helppoudesta ja järjestelyjen
sujuvuudesta.

Kurssin ajan syöt hyvin Murikan ravintolassa ja
majoitut mukavasti Hotelliosan huoneissa.
Opiskelun ohella alueella on hyvät tilat myös
kuntoiluun, ulkoiluun ja rentoutumiseen
saunoissa, paljuissa ja liikuntahallin Spa osastolla.

lähde Murikkaan 
                                   ja opi  uutta
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Osaston jäsen 
Timo Väisäsen 
taidetta on
luovutettu lahjaksi 
muiden ammattiosastojen
merkkivuosijuhlissa.

Timo Väisäsen
         taidetta


