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Päätoimittajalta

Kesä tulee
Tätä kirjoittaessani ollaan jo huhtikuussa.
Itselläni päivät työelämässä käyvät vähiin. Pääsen ansaitulle eläkkeelle, 46
vuotta työelämässä riittänee. Luottamustehtäviä on vielä muutamia, tehdään niitä niin kauan kuin on tarvis.
Olen jo aikaisemmin kysellyt, onko jollain halukkuutta jatkaa tätä päätoimittajan hommaa?? Nykyään säästösyistä lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Mielestäni tämä on tärkeä tiedotusväline, kun
kaikilla ei ole nettiyhteyksiä ja työpaikalle menevät tiedotteet
eivät saavuta kaikkia jäseniämme. Onhan se kiva saada lehti
omalla nimellä. Viime aikoina tosin olen huomannut, että juttuja ei kukaan tahdo ehtiä kirjoitella. En tosin usko, että se ehtimisestä olisi kiinni, enemmänkin viitsimisestä. Kokouksissa
päätämme ainakin kuukautta, paria ennen lehden ilmestymisestä ja samalla sovin painotalon kanssa aikatauluista. Juttuja

saakin sitten odotella ja odotella. Tämä lehti menee painoon
vaaliviikolla, joten osa jutuista koskien juurikin eduskuntavaaleja ehtivät mennä vanhaksi. Nyt pyydänkin teitä olemaan yhteydessä minuun, mitä kirjoitetaan syksyllä ilmestyvään lehteen. Ideoita minulle: anitta.luoto@gmail.com
Nyt on nämä eduskuntavaalit 14.4. on varsinainen äänestyspäivä. Muistakaa käyttää äänioikeuttanne. Toiset vaalit, eli
EU-vaalit ovat myös pian. Sunnuntaina 26.5. on varsinainen
äänestyspäivä.
Kansikuvassa on ammattiosastomme uudet ikkunateippaukset. Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry on uusi nimi. Vanha Metalli 58 on jo haudattu.
Terveisin,
Anitta Luoto
Viiskasi-lehden päätoimittaja ja tiedotussihteeri
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Tulevat eduskuntavaalit
ovat edunvalvontavaalit
muutoksen aikaiseksi vain aktivoimalla kaikki palkansaajat äänestämään tulevissa eduskuntavaaleissa. Voit pyytää työkavereitasi selvittämään heidän kantansa tärkeimpiin työelämäkysymyksiin teettämällä Vapaiden Valtakunnan työelämäkyselyn, sen kautta voit pyytää heitä tekemään äänestyslupauksen
tulevissa eduskuntavaaleissa. Tällä tavoin lisätään äänestysaktiivisuutta ja pyydetään työkaverit tukemaan sellaisia ehdokkaita eduskuntavaaleissa, jotka ovat valmiita tekemään meidän
kanssa poliittisen suunnanmuutoksen. Meidän Suomessamme
on oltava kohtuulliset työehdot, jotka varmistavat meille yleissitovat työehtosopimukset, joista neuvottelevat työmarkkinajärjestöt. Yrittäjä riskiä ei tule siirtää työntekijöille tai kohtuutonta taakkaa muiden tekemistä virheistä. Meidän Suomessamme työntekijöillä on oikeus ilmaista oma mielipiteensä ja
mielipiteen ilmaisusta ei rangaista työntekijää. Toiminnan aika
on nyt. Äänestäminen on edunvalvontaa!

Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 ratkaistaan saako nykyisten hallituspuolueiden sanelu- ja kiristyslinja jatkua seuraavat neljä vuotta työmarkkinoilla.
Viimeisen neljä vuoden ajan Suomen hallitus on laittanut työntekijät
polvilleen. Kun meitä on kiristetty pakkolailla ja irtisanomissuojan heikennyksillä.
Tiesitkö, että Teollisuusliiton jäsenten äänestysaktiivisuus oli
viime vaaleissa vain noin 55 prosenttia. Ainoa tapa saada sanelu- ja kiristyslinja loppumaan on äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa.

Vaaleissa vaikutetaan vain äänestämällä
Äänestäminen näissä vaaleissa vaikuttaa suoraan työntekijöiden työehtoihin ja toimeentuloon. yleissitovuus, lakko-oikeus ja työttömyysturva ovat uhattuna, jos nykyiset hallituspuolueet saavat jatkaa. Poliittisen suunnan muutoksen aikaan
saaminen on täysin meidän omissa käsissämme. Saamme

Mikael Kölhi
Puheenjohtaja

Naisjaoston toimintaa
Ammattiosastossamme toimii naisjaosto varsin ahkerasti.
Kokoonnumme kevät-ja syyskokouksen lisäksi noin 6 kertaa vuodessa. Kokouksia pidämme pääsääntöisesti toimistolla.
Syyskokouksissa olemme kokoontuneet Harlekiinin lihapatojen äärelle. Lisäksi kokousten jälkeen jäämme toviksi istumaan
ja juttelemaan ajankohtaisista asioista ns. pulinakerhoon. Lisäksi
käymme kerran pari vuodessa teatterissa. Jokelan kesäteatteri
on jo muodostunut perinteeksi. Myös saunomassa olemme
käyneet Herusissa ja osallistuttu Rytkön tapahtumaan.
Naisjaoston vetäjänä on Salme Laitinen, allekirjoittanut toimii sihteerinä ja taloutta hoitaa Sisko Valtonen. Kuva on otettu
naisjaoston kevätkokouksesta. Naiset, olette tervetulleita toimintaan mukaan.
Keväisin terveisin
Anitta Luoto
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Kalastusta viimesen päälle
Ajelin tässä äskettäin Lopelle torille kahville ja melkein putosi kahvimuki kädestä kun siinä ennen Launosta on
tien varrella pieni lampi ja siellä lammen rannalla oli Timo Heinonen kalassa lammella. Siellä se oli työn touhussa lammen takana kalastus kielletty
kyltin vieressä. On siellä kalastamassa ääniä. Sinne hän jäikin, että sieltä sen löytää, jos joku kalastuslupia haluaa kysellä.

Syyskokouksessa ammattiosastomme nimi vaihtui. Voidaan
sanoa että se päivitettiin nykypäivään. Uusinimemme on Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry. Myös nettisivumme uusitaan tämän vuoden aikana. Samalla uusitaan domain osoitteemme. Asiasta informoidaan jäsenistöä myöhemmin. Vanhat
sivut ovat toiminnassa ainakin tämän vuoden.
Ammattiosaston syyskokouksessa vaihtui myös puheenjohtaja. Riku Soininen jäi talonrakennusvapaalle puheenjohtajan hommasta ja Mikael Kölhi otti vetovastuun ammattiosastosta. Nuoresta iästä huolimatta hän ei aivan noviisi ole jäsenten edunvalvonnasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Mikael
on Teollisuusliiton valtuuston jäsen ja nuorten asioissa mukana
sekä ollut liiton jarjestämis kampanjassa vahvasti mukana.

Tämä oli pakollinen kissanristiäisilmoitus, että juttuvinkkiä
vaan aamupostiin. Nyt sitten päivän epistolaan. Politiikasta en
mittään tiiä, mutta se on varmaa, että jos persut vaalit voittaa, niin suomen tie tulee olemaan samanlainen kuin Puolassa,
Unkarissa ja Itävallassa, joissa heidän sisarpuolueensa ovat
päässeet vallankahvaan. Voidaan jättää hyvästit demokratialle.

Eino Korhonen

Riku Soininen luovuttaa puheenjohtajan nuijan Mikael Kölhille syyskokouksessa järkkärillä. Kuva: Eino Korhonen
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Vieraina vanha ja
uusi asiantuntijuus
Kansan edustaja Kari Uotila ja Aluetoimiston Ville Karin vierailivat hissitehtaalla helmikuun loppu puolella.

palkankorotuksissa riittäisi. Tutkimustulos ei kuitenkaan vakuuttanut liiton johtoa, joka puhui kiky-sopimuksen puolesta.
Äänestyksessä hävittiin
ja nyt on eletty kohta
kolme vuotta sopimusta
noudattaen, jossa ilmaisien työn lisäksi siirrettiin
työnantajan eläkemaksuja
työntekijöiden maksettavaksi. Teollisuusliiton osalta on muistettava, että sopimus on
määräaikainen tämän vuoden loppuun. Sopimuksella ei pitänyt olla heikentäviä kustannus vaikutuksia tulevissa työehtosopimus neuvotteluissa. Nyt on kuitenkin puhuttu, ettei tulevissa
tes neuvotteluissa palkkaratkaisun lähtökohtana olekaan nolla
vaan lähtökohtana on vähintään miinus, -1,5 %.

Kari Uotila on toiminut Vasemmistoliiton kansanedustajana jo useamman kauden ajan, mutta on nyt luopumassa edustajan tehtävistä, eikä ole enää
ehdolla seuraavissa eduskunta vaaleissa.
Onneksi hyviä nuoria on lähtenyt ehdolle eduskuntavaaleihin. Näistä uusista ehdokkaista tutuin minulle on Ville Kari.
Hän on töissä Teollisuusliiton aluetoimitsijana Vantaalla. Aikaisemmin Ville työskenteli Pitäjänmäellä ABB:n palveluksessa.
Sanotaan että nuorissa on Suomen tulevaisuus. Ville on
nuori pienen lapsen isä, joka tuntee hyvin arjen haasteet ja
hänellä on halu vaikuttaa tulevaan ja olla muuttamassa Suomea tasa-arvoisempaan suuntaan.
Villen vaaliteemojen lisäksi keskusteltiin vierailun yhteydessä
Sote-uudistuksesta ja kikyn jälkeisestä elämästä.

YLE on uutisoinut, että Sipilä haluaisi työaikaan lisää sata
tuntia vuodessa. Työntekijä järjestöt varmasti vastustavat tätä,
mutta jos sama hallituspohja jatkaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen on nähtävissä lisää palkansaajien kyykytystä ja pakkolakeja.

Sotesta Uotila sanoi: Kokoomus halusi soteen valinnanvapauden ja keskusta maakuntamallin, perussuomalaiset lähtivät
mukaan, jotta saivat pitää hallituspaikkansa. Sote ei tule toteutumaan ennen vaaleja. Nyt syytellään oppositiota ja EU-lakeja,
mutta ei oteta asiasta itse vastuuta.

Itselläni uudistusten edetessä on pelkona, että yksityistyminen syvenee ja kokoomuksen kovat linjat, jossa kosmopoliitit salkkumiehet omistavat osin jo huonosta julkisuudesta tutuksi tulleita nimiä Attendo, Esperi ja Mehiläinen, haetaan yhä
kovempia voittoja sijoittajille vanhusten sairaiden ja lastensuojelupalveluiden kustannuksella, jossa ongelmia hoidetaan yhä
enemmän lääkkeillä. Ja käytetään vaikka mitä kikkailuja. Viimeisimpänä oli työvuorolistojen vääristely ilmoittamalla olemattomia Varjohoitajia työvuorojen henkilömäärän sievistelyyn.
Jatkossa varmaan keksitään myös varjopotilaat. joilla voidaan
kasvattaa näiden kasvottomien salkkumiesten varallisuutta.

Kikyn jälkeinen elämä:
Uotila sanoi, ettei kymmenen vuotta sitten olisi ikinä uskonut, että suomessa tullaan lisäämään työaikaa ja vielä ilman
palkkaa, mutta toisaalta ymmärsi hallituksen asettaman paineen pakkolaeista palkansaaja järjestöille, jos kiky sopimusta
työajan pidentämisestä ei hyväksytä. Kiky-sopimuksen ajankohta oli työnantajille otollinen. Puoli vuotta myöhemmin
se tuskin olisi mennyt läpi, koska talous oli silloin jo vahvassa
nousussa. Vasemmisto on aina ajanut lyhempää työaikaa. Uotila totesi, ettei tuottavuutta saada työaikaa lisäämällä vaan lyhentämällä, tästä esimerkkinä takavuosina tehty 6 tunnin työkokeilu.

Suomen suunta pitää saada muuttumaan. Villen sanoin
”Nykyinen poliittinen tilanne tarvitsee muutoksen ja Vasemmistoliitto on tähän vastaus”.

Olin 2017 liittovaltuuston kokouksessa päättämässä jossa
KIKY sopimuksesta äänestettiin. Itse vastustin sopimusta.
Teollisuuden palkansaajien tutkimuslaitos oli juuri ennen kokousta julkaissut tuoreimman ennusteen talouden kasvusta ja
siinä todettiin, ettei työajan pidennystä tarvita vaan nolla linja

Kari Purmonen
Pääluottamusmies
Hissitehdas
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Aurinko nousee idästä
Saatiin uusi ja uljas liitto. Kolme liittokokousta se vaati, mutta valmiiksi se
tehtiin. Loppuviilausta tekevät liitonpäässä. Kun kolme liittoa yhtyvät, tulee mukana myös kolmen liiton käytännöt. Kai se siitä alkaa toiminta yhteen pelaamaan.

auton. Tsekkiläistä laatutyötä. Se ei mulla kauan ollu. Vanhempi
veli lainasi sitä juhannuksena ja ajoi sen katolleen. Väitti kovasti
jälkeenpäin, että mitään en oo ottanut, se vaan meni sinne.
Siitä on jo yli viisikymmentä vuotta ja vieläkin vähän epäilen.
Nyt sitten menin ostamaan saman merkkisen kulkuneuvon. Ja
voitteko kuvitella, Molemmissa sama vika, sammuu liikennevaloissa.

Liittokokoukset menivät sopuisasti. Yhtään varsinaista äänestystä ei ollut. Muutama epäilevä puheenvuoro ja muutama
koeäänestys. Tästä on hyvä ruveta rakentamaan uutta liittoa, jonka nimeksi sitten tuli jo sata vuotta sitten suunniteltu,
mutta silloin tekemättä jäänyt Teollisuusliitto.

Meidän oma veropakolainen ”Nalle”, joka muutti Ruotsiin
korkean verotuksen takia, valitteli jokin aika sitten Suomen sakotussysteemiä järkyttäväksi, kun pienestä ylinopeudesta voi
saada kaameat sakot, jopa 10.000 €. Tälle meidän omalla veropakolaisella ei nyt mene hyvin. Ehdottaisin kirkon katastrofirahastosta tukea Nallelle, jotta saisi edes margariiniä leivän päälle. Tosin lehdessä oli nyt juttu, että Björn saa Sammon
osakkeistaan 26 milj. € osinkoja ja varmaan tuplasti Nordealta.
Ja tässähän ei ole vielä hänen palkasta puhuttu mitään, joten
ei hyvin mene Nallellakaan.

Juhani sitten teki Hissitehtaan ammattiyhdistystoiminnasta
Yhteenvedon. Varmaan iso osa jutuista on niin kuin ne on
ylös pantu. Olinhan siellä minäkin. Koneella 39 vuotta Ammattiyhdistystoiminnassa mukana yli 30 vuotta luottamustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä. Kuitenkaan minulta tai muiltakaan demareilta ei kirjan tekijä nähnyt tarpeelliseksi kysyä
mitään. Tuskin olisin osannut vastatakkaan. Hyvä näin.

Kaikki tähellinen on nyt ylös pantu.
Hyvää kevättä Teollisuusliittolaiset
Eino Korhonen

60 Luvulla tein vekselin ja ostin käytetyn Skoda Oktavia

Koneen irtisanomiset
Eduskunnassa hyväksyttiin tiistaina 18.12.
hallituksen äänillä pitkin syksyä kuohuttanut irtisanomislaki, jolla helpotetaan irtisanomisia pienissä yrityksissä.
Vaikka toista puhuttiin niin Suomessa
on helppo ja halpaa irtisanoa työntekijöitä, niinkuin Kone irtisanoi Hyvinkäältä yli 40 toimihenkilöä.

sovitaan paikallisesti, kaikista huolehditaan ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon.
Työntekijöiden työttömyysturvasta ei kukaan kuitenkaan
huolehtinut, nyt ollaan siinä tilanteessa, että irtisanottujen joukossa on työntekijöitä, jotka eivät ole liittojen, eivätkä edes
työttömyyskassojen jäseniä.
He putoavat Kelan maksama työttömyysetuuden varaan,
joka on vain on

Yli miljardin euron vuosittaisen voiton tekevällä yrityksellä
olisi kyllä varaa ja mahdollisuus hoitaa rakennemuutoksensa
paljon pehmeämmällä tavalla, jaksottamalla muutos pidemmälle ajalle ja hoitaa asia eläköitymisen avulla. Hyvinkään Koneellakin on pitkiä työsuhteita ja monia lähellä eläkeikää olevia työntekijöitä.

32,40 e/pv. Ja tässäkin on uusi kiristyspykälä. Voit saada tämän työttömyysetuuden, jos täytät niin sanotun aktiivisuuden
edellytyksen.
Pudotus on iso vakituisessa työssä olleelle.
Pahinta tässä on kuitenkin, jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ettei irtisanomiset jää tähän, vaan kaikki henkilöstöryhmät käydään läpi säästöjen ja yhtiön pörssikurssin ylhäällä pitämiseksi.

Kone on hyvä työpaikka ja varsinkin toimihenkilöiden töitä
on pidetty varmoina, joissa ei ole ollut irtisanomisen pelkoa.
Tämä sekä tämän hetkinen yhteiskunnan antama kuva siitä,
että jokainen pystyy hoitamaan yksin omat asiansa, on antanut väärään kuvan. Jotkut näistäkin osastoista, joista nyt irtisanomiset toteutettiin jäivät töihin ammattiyhdistysliikkeen
mielenosoituspäivinä, koska työnantaja houkutteli sanomalla,
ettei nämä asiat koske meitä. Meillähän on kaikki hyvin, asiat

Noudatetaan tietysti YT-lakia, neuvotellaan kuusi viikkoa ja
kirjotetaan lopputililaput. Niin helppoa ja halpaa.
Kari Purmonen

6

Viiskasi 1/2019

Vuosilomalaki muuttuu-

työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus neljän
viikon vuosilomaan sairauslomasta huolimatta
Helmikuussa
hyväksyttiin
lakimuutos,
jonka myötä
työntekijällä on
pääsääntöisesti
oikeus neljän viikon
vuosilomaan ja sitä täydentäviin
lisävapaapäiviin sairaudesta tai
kuntoutuksesta huolimatta.
Muutoksella Suomen lainsäädäntö
saatetaan EU:n tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaiseksi.

EU-oikeuden kanssa, selvittää Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio.
Uuden säännöksen mukaan työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, mikäli hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemansa vuosiloma jäisi alle
24 päivän. Näin voi käydä sairauden, tapaturman tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan ole enää poissaolon jatkuttua yhdenjaksoisesti yli 12
kuukautta.
Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa, eivätkä ne kerrytä uutta vuosilomaa. Työntekijällä on
oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Korvaus ei oikeuta lomarahaan, jollei työehtosopimuksessa toisin sovita.
Myös työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa koskevaa säännöstä muutetaan pidentämällä aikaa,
jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa.

EU-tuomioistuimen mukaan jäsenvaltio ei voi asettaa vuosilomaoikeudelle edellytystä, jonka mukaan työntekijän pitäisi
tosiasiallisesti työskennellä lomavuoden aikana. Työaikadirektiivissä ei vuosilomaoikeuden osalta eroteta työntekijöitä, jotka
ovat poissa työstä sairausloman vuoksi lomavuoden aikana
niistä työntekijöistä, jotka ovat tosiasiallisesti työskennelleet
vuoden aikana.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta ja vaikuttavat tuolloin alkavan lomanmääräytymisvuoden lomakertymiin. Muutoksen vaikutukset näkyvät siis pääsääntöisesti vasta vuoden 2020 kesälomia
pidettäessä.

– Suomen vuosilomalain mukaan työntekijän vuosiloma on
aiemmin voinut työkyvyttömyyden tai kuntoutuksen vuoksi
jäädä alle 24 päivän mittaiseksi. Säännös on ollut ristiriidassa

Anitta Luoto
Lähde:Teollisuusliiton nettisivut

Nimilaattojen
paljastus-tilaisuus
Hyvinkäällä sisällissodassa kuolleiden punaisten nimilaattojen paljastus tapahtuu
tiistaina 21.toukokuuta kello 18.00 Puolimatkan hautausmaalla. Mukana ovat
Hyvinkään kaupunki ja seurakunta. Ohjelmassa puheita ja kukkien lasku.
Tervetuloa!
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Teollisuusliiton
Jäsenristeily
07.-08.09.2019 TallinkSilja Europa

Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry on varannut risteilylle paikkoja:
11 kpl B2 hyttejä (kerrosvuode) hinta 24€ / henkilö
7 kpl A4 hyttejä hinta 40€ / henkilö
Hintaan sisältyy illallinen ja aamupala. Sunnuntaina voi käydä maissa.
Ammattiosasto järjestää kuljetuksen satamaan, bussi lähtee Linjalasta lauantaina 7. 9. kello 16.00.
Ilmoittautumiset Heikki Kölhille puh: 040 5149197.
Ilmoittautua voi heti, viimeistään kuitenkin 13.6. mennessä.
Maksu 17.6. mennessä, sovi Heikin kanssa maksutapa.
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