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Vuorojärjestelmä vaihtoon?

Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille on nimet-
ty työryhmä selvittämään mahdollista siirtymis-
tä nykyisestä keskeytymättömästä 3-vuorojärjes-
telmästä 12 tunnin keskeytymättömään vuorojär-
jestelmään. Tällainen järjestelmä on otettu kah-
den vuoden kokeilun jälkeen käyttöön Borealik-
sen PE2-laitoksella. Työnantajan, työsuojelun ja
muiden henkilöstöryhmien edustajien lisäksi työ-

ryhmään kuuluvat työntekijöiden edustajana al-
lekirjoittanut pääluottamusmies sekä työsuojelu-
valtuutettu Pasi Mäntysaari. Raportoimme Pasin
kanssa säännöllisesti työryhmän asioista ammat-
tiosaston toimikunnalle ja viemme toimikunnan
palautetta työryhmälle.(HAT)

Aiheesta lisää sivulla 10
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Vuosi vaihtui melkeinpä huomaamatta, sillä ajoittuihan vuodenvaihde vii-
konloppuun, samoin kuin joulu. Mennyt vuosi oli jatkoa ns. ”rauhoitusajal-
le” ja jonkinlaista ilmapiirin paranemista oli jo havaittavissa, jopa moti-
vaation paranemista, kunnes osastojen ”visionäärit” julkaisivat jokavuoti-
set vähennysvisiot. Tällaiset visiot vievät aina mielen matalaksi, varsinkin
osastoilla, joissa muutenkin on vähäinen miehitys ja vapaita ei tahdo saada.
Vaikka nämä ovat vain visioita ja voivat toteutua joskus tulevaisuudessa,
niin ehkä ilmapiirin paraneminenkin on visio joka tapahtuu joskus tulevai-
suudessa?

1990-luvun lopulla käytiin tiimineuvotteluja ja tiimiytyminen yritettiin
ottaa käytäntöön melkeinpä puoliväkisin. Työntekijät suhtautuivat kieltei-
sesti tähän hurmoshenkiseen vouhotukseen ja nostivat neuvotteluissa esille
mm. vastuukysymyksen, johon ei työnantajan taholta tullut selvää vastaus-
ta. Nyt tähän vastuukysymykseen on tullut vastaus hovioikeudesta, joka
antoi päätöksen Borstar-pilotilla kuolemaan johtaneessa onnettomuudesta.
Oikeus totesi, että kukaan ei ole syyllinen eikä vastuuta ole kenelläkään:
kummallinen päätös.

Talvi ei ota oikein tullakseen, jouluna satanut lumi on jo melkein sulanut.
Jouluyönä tulikin lunta aika runsaasti ja ihmetellä täytyy aurauskaluston
käyttöä. Osastoilla, jotka toimivat ympäri vuorokauden pyhinä ja arkena, ei
aurattu minkäänlaista uraa, jotta kulkeminen olisi turvallista, huomioon
ottaen nämä meidän polkupyörät. Konttorin ja varastojen edustat, joiden
liikenne jouluna oli aika vähäistä, puhdistettiin tarkoin viiden koneen
voimalla. Jos joku näistä aurauksista yleensä vastaa, niin toivoisin käytet-
tävän hieman järkeä ja ottavan selvää, mitkä ovat tärkeitä auraus- ja
hiekoituskohteita ettei tarvitse mennä sen rankimman kaavan mukaan kun
joku teloo itsensä.

Iloista talven odotusta!

Toimikunta kokoontuu

Tiistaisin 7. helmikuuta ja 7. maaliskuuta.

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Olavi Ojala
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Ammattiliittojen yhdistyminen ja
suurempien liittokokonaisuuksien
muodostaminen on päivän taikasa-
na suomalaisen ammattiyhdistys-
liikkeen johdossa. Meille vakuutel-
laan, että suuremmilla kokonai-
suuksilla pystymme paremmin vas-
taamaan ”ajan haasteisiin”. Vakuut-
telut eivät ole kovin vakuuttavia,
sillä varsin yleinen käsitys ay-liik-
keen kenttäväen keskuudessa on,
että mitä suuremmat liittokokonai-
suudet sitä kauemmaksi todelliset
vaikutusmahdollisuudet ja päätän-
tävalta menevät jäsenistöstä.

Innokkaimmat ay-johtajat hehkut-
tavat jopa työntekijöiden ja toimi-
henkilöiden keskusjärjestötason
yhdistymistä: globalisaatio kun
kuulemma on lähentänyt eri henki-
löstöryhmien tavoitteita. Hehkutta-
jat ovat tietenkin oikeassa siinä, että
työntekijät ja toimihenkilöt ovat sa-
manlaisia palkkarenkejä, tuotanto-
välineiden omistus on toisilla. Sik-
si kapitalistien ja johtajien naamat
eivät edes värähdä siitä, potkaisee-
ko portista ulos duunarin tai tohto-
rin. Olennaista kapitalisteille on
vain markkinatalouden mallin mu-
kainen voiton maksimointi.

Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan

perusteita eri henkilöstöryhmien
yhteisiin keskusjärjestöihin ja yhtei-
seen palkkapolitiikkaan. Jo yksis-
tään se, että joku palkansaajaryhmä
hehkuttaa puhtaasti prosenttikohtai-
sia palkkaratkaisuja, ei anna eväitä
solidaariseen palkkapolitiikkaan tai
vaikkapa matalapalkka-alojen on-
gelmien vähentämiselle. Valitetta-
vasti puhdas prosenttipohjainen ko-
rotuslinja on päässyt livahtamaan jo
työehtosopimuksemme vaatimatto-
maan palkankorotukseen kesäkuun
alussa; palkkahaitari siis venyy
edelleen.

❑  Markkinatalous toimii. Suomes-
sa viime vuoden aikana irtisanottu-
jen työntekijöiden määrä on suu-
rempi kuin koskaan aikaisemmin
2000-luvulla. Joulukuun lopulla
valmistuneet uusimmat tilastotiedot
ja SAK:n keräämät luvut ovat tylyä
luettavaa vaikka ne eivät kerrokaan
koko totuutta kaikesta lopputilien
jakamisesta ja työttömyyden laajuu-
desta.

SAK:n keräämien julkisten tietojen
mukaan yli 30 hengen yrityksissä
irtisanottiin viime vuonna yhteistoi-
mintalain (yt) mukaisten neuvotte-

lujen jälkeen noin 7 000 työnteki-
jää. Lopputilejä jakavia yrityksiä ja
toimipaikkoja oli yhteensä 210. Yt-
neuvottelujen kohteena oli lähes 50
000 henkilöä. Molemmissa luvuis-
sa on tapahtunut huima kasvu vuo-
teen 2004 verrattuna. Yt-laista on-
kin tullut nykyisellä menolla irtisa-
nomislaki, jolla vain laillistetaan
irtisanomiset.

Meille runnottiin, oikein kolmikan-
nassa, viime keväänä voimaan tul-
lut - lievästi sanoen olematon - lä-
hes kolmevuotinen tupoon perustu-
va työehtosopimus, jota markkinoi-
tiin sopimusyhteiskunnan voittona,
työnantajien yhteiskuntavastuun
kasvattajana ja irtisanomisten lopet-
tajana. Jo nyt on nähtävissä, että
asiat ovat vyöryneet päinvastaiseen
suuntaan. Työttömyys jatkuu valta-
vana samalla kun yritysten voitot
kasvavat kasvamistaan ja palkkojen
osuus kansantulosta pienenee.

Tasapuolinen kysymys tällaista so-
pimusyhteiskuntaa rakentaville
SAK:n molemmille poliittisille ryh-
mille: Kuinkas tässä näin pääsi käy-
mään? Mitä aiotte tehdä?

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Uusia lajeja talvipäivillä

Huomaa talvipäiväilmoitus takasivulla ja ilmoitustauluilla!

Tiedoksi kilpailuhenkisille: Ammattiosasto korotti tämän vuoden alusta
liiton kisoissa mitalisijoille yltäneiden kannustuspalkintojen arvoa.
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Työsuojeluyhteistoiminta 04-05
Kiitän kuluneen toimikauden 2004-
2005 työsuojeluasiamiehiä yhteistoi-
minnasta ja siitä panoksesta, jonka he
ovat antaneet osastoittain niin yhteis-
toiminnan kuin turvallisuuden ja työ-
suojelun saralla. Menneellä kaudella
on tapahtunut selkeää parannusta työ-
suojelu- ja turvallisuusasioissa. Yh-
teistoiminnan sekä henkilöstön aktii-
visen raportoinnin kautta ovat tapa-
turmat sekä vaaratilanteet vähenty-
neet ja henkilöstön terveyteen on ryh-
dytty kiinnittämään enenevässä mää-
rin huomiota.

Tapaturmat vuonna 2005
Vuosi 2005 oli tapaturmien määrän
osalta Borealiksen Suomen historian
alhaisin. Tapaturmataajuus oli 1,8 ja
poissaoloon johtavia tapaturmia oli 3
(LTA 1,35).

Tapaturmia sattui neljä kappaletta,
joista kaksi omalle henkilöstölle. Liu-
kastuminen talven pahimpana talvi-
kelipäivänä aurausjäljessä aiheutti jal-
kaan murtuman ja pitkän sairaslo-
man: Toimenpiteitä ryhdyttiin heti
miettimään vastaavien tapaturmien
ehkäisemiseksi ja heti syksyllä 2005
tuli lumen aurauskalustoon muutok-
sia. Toinen omalle henkilöstölle sat-
tunut tapaturma oli ”rälläkän” yllät-
tävä käynnistyminen aiheuttaen sor-
mivamman: Vuonna 2006 tullaan eri-
tyisesti kiinnittämään huomiota työ-
kalujen kuntoon ja laatuun. Urakoit-
sijoiden kaksi tapaturmaa olivat: Hit-
saaja sai kemikaalia vaatteisiinsa ja
sitä kautta ihollensa johtaen palovam-
moihin. Asentaja sai hitsaustilantees-
sa palovammoja kemikaalin syttyes-

sä räjähdyksenomaisesti. Vielä on pa-
ranneltavaa työlupakäytännössä, ris-
kikartoituksissa ja laitteistojen tyhjen-
tämisessä.

Ensiaputapaukset vuonna 2005
Ensiaputapauksia on sattunut paljon
mutta ainoastaan hyvin pieni osa on
kirjattu järjestelmään. Jos ei tapauk-
set ole tiedossa niin eipä niiden tii-
moilta silloin tehdä mitään toimen-
piteitäkään? Kynnys raportointiin
tuntuu olevan vieläkin aika korkea.
Kuinka monta raportoimatonta pien-
tä palovammaa pitää tapahtua, ennen
kuin jotain vakavampaa sattuu. Muis-
tettakoon edellinen vuosi 2004, joka
oli palovammojen osalta ”musta vuo-
si”.

Läheltä piti -raportit, havainnoin-
tiraportit 2005
Käytännössä hyväksi todettu rapor-
tointijärjestelmä on mahdollistanut
todella kunnioitettavan turvallisuus-
raporttimäärän menneenä vuonna.
Jopa urakoitsijat ovat olleet aktiivi-
sia raportin tekijöitä. Skarpata täytyy
henkilökohtaisten raporttien itse jär-
jestelmään viemisessä. Mainittakoon,
ettei työsuojeluasiamiehen rooliin
kuulu muuta kuin omien raporttien
kirjaus, jollei siitä erikseen sovita. Ha-
vainnoinnit ovat tuottaneet paljon
korjaustoimenpiteitä.

Yhteistoiminta
HSE -ryhmien toiminta on ollut osal-
la osastoja hyvinkin aktiivista. Tur-
vatuokiot ovat välillä poteneet aihe-
pulaa. Yhteistyö on tuottanut Carman
-projektien kautta toimivia toiminta-

tapoja ja tulevana vuonna tätä projek-
tia tullaan laajentamaan muille osas-
toille. Työsuojelutoimikunta on ”löy-
tänyt” paikkansa ja esim. suojainasi-
at ovat edenneet. Työpaikkaselvityk-
set ovat tuottaneet eriasteisia toimen-
piteitä ja HSE -kierrokset ovat jatku-
neet totuttuun tapaan. Spurtti –kam-
panja innosti porukan liikkumaan tai
ainakin kiinnostumaan henkilökoh-
taisen kunnon kohentamisesta.

Housekeeping 2005
Syksyn aikana toimitusjohtajan kier-
tämä housekeeping -”tarkastus” an-
toi selkeän kuvan tasoparannuksesta
prosessi- ja tehdasalueilla. Parannet-
tavaa on rakennuksien kunnossa ja eri
tilojen siisteydessä; mm. konttorissa
ja erilaisissa sähkötiloissa. Sosiaali-
tilojen siisteydessä ja tupakointitilo-
jen kunnossa löytyy suuria eroja.
Kuvia otettiin kierroksilla yhteensä yli
600 kappaletta sisältäen myös hyviä
ratkaisuja. Kuvat ja kierroksen yh-
teenveto sekä pisteet löytyvät H-ase-
malta /HSE&Q –asiat /S=turvallisuus
/kierrokset /toimitusjohtajan kierrok-
set /Housekeeping /2005 /.

Vuosi 2006
Alkanut vuosi tuo haasteita turvalli-
suustason säilyttämiselle, mihin tar-
vitaankin yhteistoimintaa koko hen-
kilöstön kesken. Uusia ideoita tarvi-
taan tavoitteeseen: Tapaturmaton ja
turvallinen työpaikka. Luulisin, että
tämä on jokaisen henkilön vilpitön
tavoite ja sen saavuttaminen riippuu
meistä jokaisesta.

Yhteistyöterveisin Pasi!

Pasi Mäntysaari
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Pari
ajankohtaista asiaa

Operaattorien koulutus
Vuonna 2004 käynnistynyt operaat-
torien koulutuksen uudistukseen ja
yhdenmukaistamiseen tähtäävä han-
ke Learning Operators tuo alkanee-
na vuonna ensimmäiset käytännön
toimet tuotantopaikkakunnille. Hel-
mikuussa Porvoonkin postiluukus-
ta putoaa Norjassa tehty pilottikou-
lutusohjelma, joka koskee säiliötyö-
tä.

Toinen tänä vuonna käytäntöön
tuleva paketti on Porvoon krakkerin
prosessisimulaattori. Se on siinä
mielessä myös pilotti, että saatavia
kokemuksia käytetään sitten Borou-
gessa ja Stenungsundissa.

Uusien operaattorien koulutuksen
kulku alusta huippuammattilaiseksi
on tärkeitä kysymyksiä sisältävä osa-
alue. Oppimisen työkalut tulevat pai-
nottumaan näyttöpäätteille ja var-
masti koskevat vanhojakin työnteki-
jöitä. Sähköisen opiskelun myötä tu-
lee oppimisen varmennusmenetel-
minä testejä ja myös todistuksia.

Projektin tilaa käsiteltiin viimeksi
joulukuun CCC:ssä ja käsitellään jat-
kossakin. Suurin meidän mielestäm-
me uhkana pidettävä seikka on ollut
englannin tuleminen koulutuskielek-
si. Tehtäväkseni projektissa on lan-
gennut heittää jäitä hattuun niin kor-
kealentoisille vaatimuksille ja niitä
jäitä on tarvittu enemmän kuin yh-
teen grogiin. CCC:läiset muualta-
kaan eivät tätä ajatusta hyväksy, ja
se laittoikin asian käsittelyyn kun-
kin tuotantopaikkakunnan Works
Counciliin. Näin Porvoossakin asi-
aa käsiteltiin yt-neuvottelukunnassa,
jossa yksimielisesti todettiin, että

koulutus täytyy saada omalla kielel-
lä ja nämä terveiset viedään Group-
iin. Voi todeta, että Porvoossa johto-
kin käytti maalaisjärkeä ja jätti hai-
hattelut sikseen jo työsuhteessa ole-
vien työntekijöiden osalta.

On olemassa muitakin huolenai-
heita, joista yksi on resurssit. Vasta-
usta siihen, millä resursseilla sähköi-
siä laitoskohtaisia koulutusohjelmia
tehtäisiin ja pidettäisiin yllä, ei ole
olemassa. Ja on myös huomioitava,
että jos oppimista näyttöpäätteiden
kautta aiotaan tehokkaasti hoitaa,
niitä päätteitä pitää sitten myös olla.

Porvoon LD:n asiakasvalitukset
suhteellinen käsite
Joulu-Virikkeessä mainitsin sivulla 5
asiakasvalituksia koskevassa kohdas-
sa näin: ”Porvoon tilanne ei tietääk-
seni ole paha, mutta esimerkinomai-
sesti CCC:ssä kuultiin Porvoon
LD:tä koskevien claimien lukumää-
rän kolminkertaistuneen.”

LD:n tuotannosta ja teknisestä asi-
akaspalvelusta otettiin yhteyttä ja
kerrottiin, että syytä huoleen ei ole.
Siellä on aina oltu ylpeitä juuri van-
han LDPE:n laatutasosta. Vaikka kol-
minkertaistuminen on kyllä ihan tot-
ta, niin se siltikin tarkoittaa asiakas-
valitusten määrän kasvua ainoastaan
yhdestä kolmeen, kun hyväksytty
määrä tulee vastaan vasta viidessä.
Lisäksi viime vuoden virheet eivät
ole olleet vakavia, eikä niistä ole jou-
duttu maksamaan korvauksia. Tämä
ei siis aiheuta erityistoimenpiteitä

Kolminkertaistuminen oli siis
Groupin johdon taholta kerrottu esi-
merkki, josta saakin helposti sen kä-

C C CCorporate
Co-operation
Council

sityksen että ”kaik on mänt”! Asioi-
den kertomisesta tietyllä painotuksel-
la tai jättäen osia mainitsematta on
muitakin perinteitä yhtiössä. CCC:n
jäsenilläkään ei voi olla kaikilta toi-
minnan aloilta ajantasaista tietämys-
tä yksityiskohdista, joten useimmi-
ten joutuu luottamaan mitä ylhäältä
annetaan. Mutta näitä esimerkkejä
kerrotaan meille juuri siitä syystä,
että veisimme ne omille paikkakun-
nillemme. Tässä kohdin on oltava
Porvoon LD:läisten kanssa samaa
mieltä, että esimerkki oli huono.

Vielä toinen samaan kirjoitukseen
liittyvä asia: Joulukuun jutussa oli
maininta asiakasvalitusten kokonais-
määrästä. Näitä lukuja oli esitetty jo
kahdessakin edellisessä CCC:n ko-
kouksessa. Meille esitetyt claimit on
jaettu viiteen lohkoon, joista tuotteet
(product) ovat suurin ryhmä ja tämä
ei täsmännyt asiakaspalvelun tieto-
jen kanssa.

Asiakasvalituksia oli 11 kuukau-
teen koko yhtiössä 1700, joista tuot-
teet suurimpana ryhmänä. Porvoon
omat luvut voivat olla suhteiltaan eri-
laiset tai laatuasioiden ammattilais-
ten käyttämä kategorisointi voi poi-
keta henkilöstön edustajille esitettä-
västä. Joka tapauksessa meidän tek-
nisestä asiakaspalvelusta kerrotaan,
että Porvoon LD:n osalta itse tuot-
teeseen - siis sen suorituskykyyn tai
ajettavuuteen asiakkaiden koneilla -
kohdistuu vähemmän valituksia kuin
ns. logistiikkaan, jolla tässä tarkoi-
tetaan pakkausta, kuljetusta, virhe-
lähetystä jne. Tuotteet ovat siis huip-
pulaatua!

CCC/Hannu Lindqvist
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Puhelin

Puheenjohtaja Olavi Ojala 3708 / 050 379 4035

Varapuheenjohtaja Pentti Koponen 4319

Sihteeri Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142

Varasihteeri Esa Vainonen 3458

Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen 4445 / 050 379 4005

Työvaliokunta Olavi Ojala, Esa Karppinen, Hannu Tuominen, Pari Mäntysaari,

Matti Hakkarainen, Pentti Koponen, Esa Vainonen

Lomapaikat, lomavastaava

ja Tuunaantuvan yhtiökokoused. Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Jaostot

Opintosihteeri, nuorisovastaava Esa Vainonen 3458

ja eläkeläisasiat

Opintojaoston jäsenet Veli-Matti Raijonkari 3623

Jari Voutilainen 4457

Virikkeen toimitussihteeri Hannu Lindqvist 3415

Virikkeen toimitus Olavi Ojala, päätoimittaja 3708 / 050 379 4035

Veikko Höök, jakelu 3452

Hannu Tuominen 3023

Esa Karppinen 4447

Kunto- ja vapaa-ajan jaosto Veikko Höök, vetäjä 3452

Jari Voutilainen 4457

Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Antero Kääriäinen 4579

Kotisivujen hoitaja Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Muut edustukset

Yt-neuvottelukunnan edustajat Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051

Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Olavi Ojala, varaedustaja 3708 / 050 379 4035

Henkilöstöryhmän edustajat Olavi Ojala, Hannu Tuominen,

Pasi Mäntysaari, Pentti Koponen

Kulttuuritoimikunnan edustaja Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142

SAK:n paikallisjärjestön Olavi Ojala, Antero Kääriäinen,

kokousedustajat Aarne Lehonmaa, Pentti Koponen

Ruokalatoimikunta Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Aarne Lehonmaa 3708

Jaakko Skaffari 3423

Elof Juselius 3647

Kansainväliset asiat ja CCC Hannu Lindqvist 3415 / 050 379 4088

CCC ensimmäinen varaedustaja Harri Kortelainen 4655

CCC toinen varaedustaja Esa Vainonen 3458

Borealis Polymers OY hallitus Harri Kortelainen 4655

BPOY hallitus varaedustaja Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142

Pekeman Työntekijät ry, toimihenkilöt 2006
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Puhelin
Pääluottamusmies Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051

- varapääluottamusmies Olavi Ojala, vuoro 3 3708 / 050 3794035
Olefiinituotanto Jaakko Skaffari, vuoro 2 3423

- varaluottamusmies Ari Maavirta, vuoro 5 3423
Fenoli ja Aromaattituotanto Jouni Alkio, vuoro 1 3623
Fenoli ja Aromaattituotanto Aulis Pellikka, vuoro 4 3619
Polypropeenituotanto Erkki Peurasaari, vuoro 5 3758

-varaluottamusmies Keijo Pulkkinen, vuoro 4 3758
Polyeteenin perustuotanto + kh. Olavi Ojala, vuoro 3 3708
Boremix Samuli Häkälä, vuoro 2 3737
Borstar-pilot Harri Kortelainen, vuoro 2 4655
BC*-pilot Antero Kääriäinen, vuoro 1 4579
PE2 Kari Koistinen, vuoro 5 3818
Logistiikka Petri Karhu 4058

-varaluottamusmies Vilho Turpeinen 4077
Muovin korj. mekaaninen kp. Pentti Koponen 4319

-varaluottamusmies Arvo Puuronen 4077
Fenolin korj. mekaaninen kp. Elof Juselius 3647
Olefiinin korj. mekaaninen kp. Voitto Pekkanen 3464
Muovin sähkö- ja instr.asentajat Jari Voutilainen 4457
Petrokemian instr.asentajat Esa Vainonen 3458
Petrokemian sähköasentajat Veikko Höök 3452

YIT-Kiinteistötekniikka Seppo Koivunen 4367

Olavi Ojala, puheenjohtaja
Veikko Höök
Elof Juselius

Esa Karppinen
Kari Koistinen

Aarne Lehonmaa
Hannu Lindqvist
Jaakko Skaffari

Veli-Matti Raijonkari
Esa Vainonen

Jari Voutilainen

Varajäsenet
Matti Hakkarainen
Antero Kääriäinen
Harri Kortelainen
Hannu Tuominen
Pasi Mäntysaari
Aulis Lehonmaa
Pentti Koponen
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Joulukuun ilmapiiriseminaari

Ilmapiiriseminaaria seuranneena
päivänä ja sen jatkeena pidettiin
lakisääteinen puolivuotinen yt-ti-
laisuus.

Toimitusjohtaja Johan Brenner
esitteli konsernin ja Porvoon stra-
tegiat sekä alustavan kolmivuotis-
suunnitelman. Hän kävi läpi inno-
vaatioasiat ja suurimmat tulossa
olevat investoinnit. Kaikista niis-
tä ei ollut vielä lopullista päätös-
tä, mutta listalla ovat krakkerin
laajennus 330 => 380 kton 2007,
krakkerin seisokki 2007, krakke-
rin uunien modernisointi, fenolin
kapasiteetin nosto/uusi teknologia,
butadieenin laajennus, PP:n kapa-
siteetin nosto, PP:n värillisten ka-
pasiteetin nosto, jne.

Porvoon kontrollerina vuoden
alussa aloittanut Mikko Laine sel-
vitti Porvoon kiinteiden kustan-
nusten tilannetta marraskuun lo-
pussa ja veti kannattavuuden osa-

tekijöihin keskittyneen ryhmä-
työn.

Kiinteät olivat noin 2 M€ yli ta-
voitteen. Ylitys koostuu mm. il-
mastollisten ilmiöiden aiheutta-
mista vakuutusmaksujen korotuk-
sista, Porvoon infrainvestointien
(käsittää rakenteiden, teiden, pa-
lovesilinjojen yms. kunnostusta)
ennakoitua suuremmista määristä,
isoista seisokeista ja seisokkien
aiheuttamista varastointikustan-
nuksista sekä metsäteollisuuden
keväällä julistaman työsulun aihe-
uttamista varastointikustannuksis-
ta. Ennakkoarviona on, että Por-
voon tämän vuoden tulos verojen
jälkeen jäisi viimevuotista alhai-
semmaksi.

Henkilöstösuunnitelma 2006:
työntekijöiden määrä ennallaan
Porvoon henkilöstösuunnitelman
esitteli henkilöstöpäällikkö Tiina

Kauppi.  Henkilöstömäärän arvi-
oidaan lievästi kasvavan vuoden
2006 aikana. Kuitenkin työnteki-
jöiden määrä on tämän vuoden lo-
pussa 432 ja vuoden 2006 lopussa
suunnitelman mukaan 431. Tek-
nisten vastaavat luvut ovat 209 ja
204, ylemmillä toimihenkilöillä
209 ja 219. Nousu on lähinnä kym-
menkunnan uuden insinöörin palk-
kaaminen silmällä pitäen varautu-
mista Borougen laajennusten lisä-
resurssitarpeeseen.

Lukujen osalta näytti olevan tiet-
tyä epämääräisyyttä, joita vielä pi-
tää selvittää; mitään dramatiikkaa
niihin ei kuitenkaan sisälly. Täy-
dellisen vuoden 2005 henkilöstö-
raportin toivomme saavamme näh-
täväksi tammikuun aikana.

Osastoilla päälliköt esittävät
oman osuutensa henkilöstösuunni-
telmasta.

Johtotiimin ja laajennetun henkilös-
töedustajien ryhmän kesken pidet-
tiin joulukuun puolivälissä työilma-
piiriseminaari Hyvinkäällä. Siinä
käsiteltiin ilmapiirin kehittämisoh-
jelmaa, ”Spurtti” liikuntaohjelman
tilannetta, esimiesten Hyvästä hui-
puksi-kehittämisohjelmaa ja Fokus-
ryhmien keskusteluista tehtyä yh-
teenvetoraporttia. Fokus-ryhmiin
liittyen tehtiin myös ryhmätyö, jon-
ka tarkoituksena oli kerätä kehitet-
täviä alueita työhyvinvoinnin kan-
nalta.

Tilaisuudessa tunnistettiin kolme
pääaluetta, jotka ovat tärkeimmät il-
mapiirin kehittymisen kannalta. En-
sinnäkin Borealiksen ulkoinen tun-
nettuus, joka nousi esiin melkein
jokaisessa ryhmässä. Toiseksi hen-
kilöstön kehittäminen, josta eritel-
tiin kolme aluetta – kehityskeskus-
telujen parantaminen, työnopastus
ja ammatillisen koulutuksen lisää-
minen. Kolmantena löydöksenä oli
sitoutuminen ja mitä se on.

Viimevuotisen ilmapiirikyselyn
seurauksena oli osastoilla käsitte-

lyssä 156 parannusaihetta. Niiden
käsittely oli aikataulussa; seminaa-
riin mennessä ne oli viety läpi 80-
prosenttisesti. Tämän vuoden työ-
ilmapiirikysely on lykätty tapahtu-
vaksi syksyllä.

Työntekijöistä tilaisuuteen osallis-
tuivat Hannu Tuominen, Harri Kor-
telainen, Pasi Mäntysaari, Olavi
Ojala, Erkki Peurasaari, Jari Vouti-
lainen ja Hannu Lindqvist. Semi-
naari oli toinen laatuaan, ensimmäi-
nen pidettiin toukokuussa. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus
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Borealis tukee vapaa-ajan toi-
mintoja
Vapaa-ajan toiminnot vuonna
2006 jatkuvat nykyisellä tasolla.
Liikuntasetelien käyttö toimii en-
tisellä tavalla: 70 seteliä/hlö, oma-
kustannushinta 1 €/seteli.

Holiday Clubin lomamökkien
vuokraus jatkuu kuten ennen tuen
ollessa 50 prosenttia sovituista
kohteista. Lomarenkaan lomasete-
li (68€) jää pois.

Borealiksen tuki Kilpilahden
kerhoille jatkuu entisellä tavalla.
Liikuntatapahtumiin osallistumis-
ta tuetaan. Tuettavia ovat Finlan-
dia-hiihto, Naisten 10, Hki City-
maraton, Hki City Run. Joukkue-
tukea voi hakea myös muihin kuin
Kilpilahden kerhojen jo tukemiin
tapahtumiin.

Henkilöstön puheenvuoro
Puheenvuoron tällä kertaa käyttä-
nyt pääluottamusmies Hannu Tuo-
minen (kuva) totesi, ettei tänä
vuonna ole ollut erikoista drama-
tiikka henkilöstön kannalta - eri-
tyisesti verrattuna muutaman vuo-
den takaisiin henkilöstövähennyk-
siin. Borealiksen omistuspohjan
muutoskaan ei ole ainakaan vielä
näkynyt henkilöstölle vahingolli-
sessa valossa ja investointeja Por-
vooseen on tullut.

Työilmapiiri ei näyttäisi aina-
kaan huonontuneen – saavutus jo
sinänsä. Työilmapiiriin on panos-
tettava, jotta sen taso vähintäänkin

säilyy. Kun henki-
löstöhallintoon on
tullut lisävoimia,
henkilöstö odot-
taa, että asioiden
hoito helpottuisi.
Porvoon HR:llä
on 850 asiakasta
ja tehtäväjakoa
suoraan henkilös-
töön päin liitty-
viin asioihin on
t a r ke n n e t t ava ;
esim. vapaa-ajan
moninaisten toi-
mintojen keskitetty hoito on heik-
ko. Tässä kohdin saatiin johdolta
vastaus, että ryhdytään toimenpi-
teisiin tilanteen parantamiseksi.

Aikaisempien ilmapiirikyselyn
tulosten perusteella sovittujen toi-
menpiteiden toteutumisen seuraa-
minen on ollut osittain heikkoa.
Esim. tiedottamisen ja arvostuksen
osoittamisesta (vuoden 2003 kyse-
lyn tulosten perusteella yhteisesti
todettu paperi) ei ole kuulunut mi-
tään – minne se on joutunut? Toi-
mitusjohtaja myönsi, että olemme
hyviä tekemään suunnitelmia,
mutta emme aina muista seurata
toteutumista ja parantamisen varaa
on.

Fokus-ryhmistä ja ilmapiiriasi-
oista edelleen Tuominen totesi,
että henkilöstön kannalta perus-
kysymys on henkilöstön hyvin-
vointi, eikä niinkään oikean vas-
tausrivin varmistaminen seuraa-

vaan ilmapiirikyselyyn. Selviydy-
täänkö työkuormasta? Hyvinvointi
pitää sisällään mm. aikaa tehdä
työnsä jotenkin siedettävämmällä
aikataululla. On päästävä eroon
koheltamisesta, ja tämä tarkoittaa
mm. riittävästi henkilökuntaa.

Henkilöstö on painanut tukka
putkella; venynyt pienellä henki-
löstömäärällä hyviin taloudellisiin
ja toiminnallisiin tuloksiin kulu-
neen vuoden aikana. Vieläpä TRI-
lukemat ovat hyvät; nämä yhdes-
sä ovat palkitsemisen arvoisia asi-
oita. Tuominen esitti johtotiimille
että se ottaisi palkitsemisen käsit-
telyyn, antaen osviittaa: ”Tuhat
euroa olisi kiva summa!”

 Henkilöstön puheenvuoron lo-
puksi pääluottamusmies esitti vie-
lä kahden samanlaisen ilmapiiriin
keskittyvän tilaisuuden järjestä-
mistä alkavana vuonna ja tätä lu-
vattiin johdossa miettiä. (HLT)

CCC:n vuosittain järjestämä Borea-
liksen henkilöstökonferenssi pide-
tään tänä vuonna Suomessa. Se on
järjestyksessä kymmenes laatuaan
ja toinen Suomessa järjestetty. Pai-
kan etsintä lehden mennessä pai-
noon on kesken, mutta paikka sijoit-
tuu pääkaupungin ympäristöön.
Konferenssi tietää Porvoon tuotan-

Borealiksen kymmenes henkilöstökonferenssi Suomessa
topaikkakunnallekin vierailuita,
kokouksia ja palavereja.

Borealiksen alkuvuosina CCC-
konferenssit järjestettiin Kööpenha-
minassa. Vuonna 1998 se ensim-
mäistä kertaa toteutettiin Tanskan
ulkopuolella – Suomessa.

Valmistelut noin 70 borealislaisen
henkilöstöasioiden tilaa ja tulevai-

suutta luotaavaan tilaisuuteen ovat
täydessä käynnissä. Tämä tapahtuu
toisaalta CCC:n valitseman työryh-
män - joka rakentaa asialistan -
avulla, ja toisaalta puhtaasti porvoo-
laisin voimin käytännön järjestely-
jen onnistumiseksi. (HLT)



10

Työryhmä selvittää 12-tuntista
vuorojärjestelmää

Työryhmän tehtävänä on selvittää
periaatteet, ehdot ja kriteerit, joilla
on mahdollista laajentaa 12-tuntisen
vuorojärjestelmän käyttöä muille-
kin Porvoon laitoksille. Työryhmän
työhön ei sisälly päätöksentekoa tai
suosituksia 12-tuntisen käyttöön-
otosta vaan sen tekemät selvitykset
toimivat päätöksenteon tukena.
Työryhmän työn pitäisi olla valmis
31. tammikuuta mennessä.

Työryhmän työ on vielä kesken.
Tähän mennessä se on selvittänyt
12-tuntiseen siirtymiseen liittyviä
työmatkakuljetuksia, ruokailuun ja
palkkahallintoon liittyviä asioita
sekä vaikutuksia kunnossapitoon,
muuhun toimintaan ja naapuriyhti-
öihin jne.

Mahdolliseen 12-tuntiseen siirty-
misen käsittelyn järjestys näyttäisi
tässä vaiheessa olevan seuraava:

Kun työryhmän työ valmistuu, Por-
voon johtotiimi käsittelee asiaa ja
tekee periaatepäätöksen työryhmän
selvittämien asioiden perusteella.
Jos johtotiimi näyttää jatkolle vih-
reää valoa, niin osastoille tulee tie-
topaketti, jossa on selvitys 12-tun-
tiseen siirtymisen ehdoista sisältä-
en myös sopimusluonnoksen palk-
ka- ym. asioista.  Työntekijätasolla
ammattiosasto suorittaa työntekijöi-
den vuoroporukan keskuudessa
osastokohtaisen neuvoa-antavan ää-
nestyksen 12-tuntisen kannatukses-
ta, jonka jälkeen ammattiosasto kä-
sittelee tilannetta. Samoin Porvoon
johtotiimi arvioi asiaa. Jatkotoimet
määräytyvät näiden käsittelyjen
perusteella.

Yhtiön puolelta on henkilöstö-
päällikkö 16.12 yhtiön YT-tilaisuu-
dessa ilmoittanut, että mikäli mah-

dollinen 12-tuntiseen siirtyminen
tulisi, voisi se tapahtua käytännön
asioista johtuen aikaisintaan 4-6
kuukautta sen jälkeen, kun mahdol-
linen päätös siirtymisestä on jollain
osastolla edellä mainitun käsittelyn
kautta tehty. Samoin työnantajapuo-
len edustajat palkkahallinnossa ovat
todenneet, että käytännössä mah-
dollinen siirtyminen voisi tapahtua
vasta seuraavan kalenterivuoden
alussa.

Asioita on siis vielä aika paljon
levällään, mutta työryhmän työ
näyttäisi valmistuvan aikataulun
mukaisesti 31.1. mennessä. Asian
etenemisestä tiedotetaan heti, kun
kokonaisuus kriteereistä ja etene-
misaikatauluista on tiedossa.

Hannu Tuominen

    Etusivulta

Pikkujoulujuhla

Ammattiosaston järjestämä yhteinen pikkujoulu keräsi jäl-
leen aimo joukon jäsenistöä ja heidän puolisoitaan ravinto-
la Iriksen monipuolisen joulupöydän ääreen 17. joulukuu-
ta. Pääluottamusmies Hannu Tuomisen tervehdyspuheen
jälkeen nautittiin illallinen ja pidettiin arpajaiset, sitten tans-
sia ja vapaata seurustelua vanhojen ja uusien tuttujen kes-
ken.

Kerran vuodessa on ihan paikallaan kokoontua vapaa-ai-
kana rennossa ilmapiirissä.
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Antti Salminen
Käyttöhyödykkeen virtuoosi Antti Salmisen eläkkeel-
le siirtyjäisiä juhlittiin Porvoon Paahtimolla joulukuun
16. päivänä.

Antti tuli Pekemalle lokakuun 30. päivänä 74 ja ehti
näin ollen palvella reilut 31 vuotta. Työsuojeluasiamie-
henäkin ison osan työurastaan toiminut Antti kiittää
työtovereita ja ammattiosastoa sekä lähtijäisten järjes-
täjiä ja osallistujia.

Isäntää ei pidä kunnioittaa talon takia vaan taloa
isännän takia.

Kiittäen ikimuistoisesta illasta!
Antti

Kantakalustoa eläkkeelle

- Ei sitä aamulla tiedä, kuinka lystiä illalla on, kommen-
toi Antti päättäjäisjuhliaan.

Pekka Kuivanen
Sähköasentaja Pekka Kuivanen jäi eläkkeelle vuoden
vaihtuessa. Pekema Oy pestasi hänet helmikuun 7. päi-
vänä vuonna 72 ja hän ehti siten olla talossa liki 34
vuotta. Tästä ajasta Pekka toimi sähköasentajien luot-
tamusmiehenä toistakymmentä vuotta ja ammattiosas-
ton toimikunnan jäsenenä niin ikään yli kymmenen
vuoden ajan. Näiden ohella oli monenlaisia luottamus-
henkilön toimen mukana tuomia projektiluonteisia teh-
täviä. Viimeiset seitsemän vuotta Pekka edusti Peke-
man ammattiosastoa myös sairauskassan hallitukses-
sa.

- Eläkeharrastukset on aloitettu näin talvisaikaan en-
sin vain lenkkeilemällä, mutta kesän tullen alkaa re-
montit kotona ja tyttären talon kanssa. (HLT)

Jälkeen vuosien työntäyteisten edessä on aika omi-
en harrastusten.

Kiitokset kaikille!
Pekka Kuivanen
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Tilanne 13.01.2006 x = vapaa

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut ja

vuokrausanomukset:

Pasi Mäntysaari,

Borealis konttori,

puh. 3048, 050-379 4050

( H-asema / project / borealis /

pekema / loma / ).

Samasta osoitteesta löytyy ajan-

kohtainen lista vapaista viikoista

sekä hieman tietoa vapaa-ajan

asunnoista.

Talvikaudella hinnat 50 € viikko tai 30 € viikonloppu.

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo
14:00 ja päättyy viimeisenä klo 12:00. Viikkovuokraukset ovat etusijalla vii-
konloppuvuokrausta. Vuokrataan myös sopimuksen mukaan, esim. päivävuok-
raus.
Loma-asunto osake 5 on paremmin allergisille soveltuva, jonne eläinten viemi-
nen on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on kielletty molempien loma-asunto-
jen sisätiloissa.
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelunosto infosta).

Osake 5 Osake 58

Talvikausi

Vko   04   20.01 -27.01 x x

Vko   05   27.01 -03.02 x x

Vko   06   03.02 -10.02 x x

Vko   07   10.02 -17.02 x x

Vko   09   24.02 -03.03 x

Vko   10   03.02 -10.03 x x

KEMIAN TALVIPÄIVÄT
11. – 12.3. 2006 KUOPIOSSA

Hiihtoa, reppuhiihtoa, pilkkiä ja lentopalloa kuten aiempinakin vuosina.
Uusina lajeina lumikenkä- tai sauvakävelyä, savolainen suunnistus, kylpylän vesitreeni ja

myös karaoke.

Pekeman Työntekijät ry
Ammattiosasto järjestää kuljetuksen osallistujamäärän mukaisesti.

Jäsenen omavastuuosuus on 30 euroa.

Sisältää: kuljetus, majoitus 2 hengen huoneessa, lounas molempina päivinä,
buffet-illallinen lauantaina, osallistumismaksut ja muu ohjelma.

Ilmoittautumiset ja omavastuuosuuden maksu käteisellä
Pasi Mäntysaarelle 3.2.2006 mennessä, jolta myös lisätietoja. Puh. 3048

Poikkea myös osaston kotisivulla www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju, josta löytyy kuvia ja

linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin.


