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NRO 5/13
Joulukuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Työnantaja tyrkkii 
luottamusmiehiä syrjään

Nousevasti esiin noussut yhteis-
työtä kalvava ongelma Borealik-
sen työpaikalla on valittujen luot-
tamusmiesten aseman ylenkatso-
minen työnantajan puolelta. Tä-
mä koskee yleisesti osastojen 
luottamusmiehiä ja muita luotta-
musasemassa olevia. Ammatti-
osasto veti luottamusmieskoko-
uksessa ja marraskuun jäsenkoko-
uksessa johtopäätökset ja asiaan 
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuu-
dessa 4. joulukuuta siitä jo alus-
tavasti keskusteltiinkin (sivu 2). 
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan ja pääluottamusmies palstal-
laan. Työpaikkaselvitysten tulok-
sia tutkittaessa aiheeseen palatta-
neen. Jos nekin osoittavat työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuudet 
heikoiksi, on asia katsottava va-
kavaksi työpaikan hyvinvoinnin 
kannalta.   
 Syyskokous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja teki valinnat, jois-
ta sivulla seitsemän. Uusi hallitus 
valitsee järjestäytymiskokoukses-
saan 10. joulukuuta muut toimi-
henkilöt. 

Pasi jatkaa valtuutettuna

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun 
paikalle ollut vastaehdokkaita ja 
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemän-
nelle kaksivuotiskaudelleen. 

Joulurauhaa

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

NRO 2/18
Vappu

Vuoden 1984 alussa tuli Lappeenrannan TKK:sta 
innokas dippatyön tekijä Nestekonsernin tut-
kimukseen. Siellä kului neljä vuotta synteettis-
ten voiteluaineiden kehityksessä, josta valmistui 
myös tekniikan lisensiaatin tutkinto. Vuosi sitten 
maaliskuusta Salla Roni-Poranen nimitettiin 
Borealiksen Suomen paikkakuntapäälliköksi ja 
syyskuun alusta Borealis Polymers OY:n toimitus-
johtajaksi. 

Kehittäminen jatkuu; Salla haluaa saada mm. 
omia johtamistaitojaan entistä ihmisläheisem-
miksi. Hän kiistää, että johtamisen olisi oltava 
persoonatonta. Keskiaukeaman haastattelussa 

tarkastellaan Borealiksen ohjelmien taustalla ole-
via voimia ja Sallan tointa Kemianteollisuus Ry:n 
hallituksessa. Punotaanko siellä juonia työnteki-
jöiden pään menoksi? Lisäksi lyhyt ympäristö-
pohdinta.

Vapputerveisinä Salla toivoo edelleenkin hyvää 
yhteistyötä työntekijöiden kanssa. ”Kehitykseen 
tarvitaan kaikkien panosta, sillä yksi toimitusjoh-
taja ei tee yksin mitään, eikä kukaan muukaan. 
Pitää tehdä yhdessä. Meillä on hyviä mahdolli-
suuksia kehittää Porvoon paikkakuntaa ja lisätä 
tuotantoa. Ainahan ei olla samaa mieltä, mutta sil-
loin keskustellaan ja saadaan parempaa aikaisiksi.” 

Sallan huoneessa
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 25.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
9. kesäkuuta  
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!
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16.9.2008
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(09) 3949 4493
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(09) 3949 3452/3495
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050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Porvoo 

Vuosipäivän 
respektiä

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 
juhlittiin Borealiksen 24. vuosipäivää. 
Seuraavat työntekijät saivat presidentin 
myöntämät kunniamitalit:

Pasi Mäntysaari;  
Suomen Valkoisen ruusun 1 luokan 
mitali kultaristein 
Jarmo Vesterbacka;  
Suomen Valkoisen ruusun 1 luokan 
mitali 

Tällä kohdalla yhtiön elämänkaari osuu 
niin, ettei palvelusvuosien perusteella 
palkittavien määrä ole korkeimmillaan. 
Neljätoista ammattiosaston jäsentä on 
kuitenkin saavuttanut tasakymmeniä 
vuoden 2017 kuluessa ja palkittiin nyt:

40 vuotta yhtiössä työskennelleet:
Patrik Malmsten,  Pasi Mäntysaari, 
Timo Pitkänen

30 vuotta yhtiössä työskennelleet:
Jukka Tolonen, Marko Soini,  
Antti Kiskonen, Hannu Granström, 
Ismo Järvinen, Jari Miettinen,  
Keijo Siekkinen, Keijo Turunen, 
Matti Paajanen, Pertti Uimonen.

20 vuotta yhtiössä työskennelleet:
Petri Tarvainen

Talviliikuntaa

Kilpilahden yritysten yhteinen talviliikuntailta  
2. maaliskuuta elähdytti etenkin pieniä osallistujia
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Jukka Saarijärvi

Kiinastako  
urakehityksen aktiivimalli?

Mark Garrett siirtyy sivuun ja Alfred Stern ohjak-
siin, no henkilökohtaisesti tämä on todennäköi-
sesti viimeinen toimarin vaihto minun työuralla. 
CCC-kokouksissa olen Markia tavannut, mutta mi-
tään lähempää suhdetta ei ole päässyt syntymään 
ja luulen että näin homma jatkuu myös seuraajan 
suhteen. Operaattorin toimenkuvalla varustetut ih-
miset kun eivät ole niitä tärkeimpiä kontaktipintoja 
tämän päivän busineksessa ja varmimmin tämä 
yhtiö jatkaa toimintaansa kun kaikki hoitaa omat 
leiviskänsä. Joten näkemiin Markille ja tervetuloa 
Alfred! 

Uusia hankkeita yhtiöllä viriää kuin sieniä sa-
teella. Ilmeisesti maailmantalous osoittaa elpymi-
sen merkkejä vaikka Trumppi ja Putin liittolaisi-
neen kaikin tavoin pyrkii venettä keikuttamaan ja 
erinäköisillä sodilla maailmanrauhaa ja taloutta 
heiluttamaan. No joka tapauksessa kaikilla näillä 
on työllistävä vaikutus kun komennuksille lähte-
vien tilalle pitää löytää uutta verta ja näin saadaan 
jatkuvuutta ja mahdollisesti jokunen uusi henkilö 
palkattua ja sitä kautta Suomen työllisyystilannetta 
parannettua.

Sipilän hallituksen pakkokeinot eivät viimeisim-
pien uutisten mukaan ole saavuttaneet muuta kuin 
työttömyyskorvausten leikkauksia. Työllisyys ja 
halu hakeutua töihin ei ole uutisten mukaan paran-
tuneet juurikaan.  No en kyllä ihmettele lainkaan, 
koska ei tukitoimilla ja hakemusten pakkotuotta-
misella yhtään uutta työpaikkaa luoda. Loppulasku 
paljastuu myöhemmin kun työttömyyskorvausten 
leikkausten takia osan ihmisistä on pakko hakeutua 
toimeentulotukien piiriin normaalien kulujen peit-
tämiseksi. Veikkaisin, että pelataan nollasumma-
peliä tai ehkä paremminkin negatiivisen summan 
peliä. Ainoat, joiden työkuorma ja työllisyys on kas-
vanut, on Kelan henkilökunta ja heidän palkathan 
on rahoitettu jo valmiiksi yhteiskunnan pussista. 
Mielenkiinnolla seuraan tilannetta missä vaiheessa 

peli puhalletaan poikki. Vai seuraavat vaalitko rat-
kaisee tämän ottelun?

Olen muutamia kertoja sivusta seurannut tilan-
netta missä operaattori on valittu vuoromestariksi 
tai joksikin muuksi toimihenkilöksi. Lähes aina so-
pimuksen tekoon liittyy huutokauppatilanne van-
han palkan ja palkan lisien sovittamisesta uuden 
TES:n mukaiseen palkkaan. Minun on vaikea ym-
märtää HR:n logiikkaa, sillä pääsääntöisesti uudet 
tehtävät ovat vaativampia, joten miksi palkasta pi-
tää käydä kauppaa tai tinkiä vanhasta ansiotasosta? 
Onko tämä miellettävä niin, että kun henkilö va-
litaan uuteen tehtävään, pitää hänen siitä maksaa 
pieni korvaus ansiotasoa laskien. Tiedän kyllä, että 
tämä on käytäntö esim. Kiinassa, missä esimiehet 
käyvät kauppaa ylennyksillä ja samalla rahastavat 
sillä huomattavia summia. Mutta täällä Suomessa 
koen, että ylennys pitäisi olla tunnustus aiemmasta 
hyvästä työsuorituksesta. Samalla myös palkkauk-
sen pitäisi seurata sitä, eikä niin, että kiinnostus 
urakehitykseen pitäisi kokea rangaistuksena. Luu-
lisi HR:n ymmärtävän elämän realiteetit: Nuoret 
ihmiset perustavat perheitä, tätä myötä lisääntyvät, 
tarvitsevat isompia asuntoja ja käyttävät muitakin 
hyödykkeitä enemmän, jolloin ansiolla tai sen las-
kulla on valtava merkitys valintoihin.

Tähän voisin vielä lisätä uutisen syntyvyyden las-
kusta. Se on kieli poskessa suoraan verrannollinen 
(HR:n toimintaan) kansan uskoon tulevaisuudesta, 
johon pysyvät työpaikat ja palkkakehitys myös 
olennaisesti kuuluu.

Parempaa ymmärrystä näihin asioihin! Eihän 
varmasti ole kyse suuresta joukosta ihmisiä, me 
muut olemme valmiit tinkimään korotuksista. 
Koska ei niitä ole ennekään tullut, niin tyhjästä on 
helppo luvata.

Joka tapauksessa Vappua ja Hyvää Kevättä!
Jukka
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Elof Juselius

Liiton edustus  
lm-kokouksessa

Pääluottamusmiehen palsta:

Sivulle 8

Tämän vuoden ensimmäinen 
luottamusmieskokous pidettiin 
4.4. ja paikalla oli noin puolet 
luottamusmiehistä. Teollisuuslii-
tosta saimme paikalle sopimus-
alamme uuden asiantuntijan Tarja 
Dolkin. Työhistoriastaan kertoes-
saan kuulimme hänen aloittaneen 
kolme kk. sitten uuden liiton roo-
lissa taustanaan Tehyn työttö-
myyskassa. Paikalla oli niin ikään 
Teollisuusliitosta asiantuntija Jari 
Kosonen-Nikulainen, joka toimii 
Tarjan perehdyttäjänä. Hänellä on 
vankka TEAM-liiton kokemus eri 
sopimusaloilta.

Juuri perustettu Teollisuusliitto 
ry on kolmen liiton fuusio, jossa 
on haasteita eri kulttuurien ja toi-
mintojen yhteensovittamisessa. 
Kuuleman mukaan uusi yhteinen 
kulttuuri ja tavat eivät ole vielä 
muodostuneet, mm. byrokratia 
koetaan hieman raskaaksi metal-
liliiton peruna. Haasteena koetaan 
myös tarvittava 33 Tessin tietämys, 
kun päivystävään neuvontaan 
voi tulla soittoja jopa toista sataa. 
Isossa liitossa on myös positiivisia 
asioita, esim. kun asiantuntemusta 
ja ideoita löytyy eri sopimusaloilta, 
voidaan hyviä asioita yhdistellä. 
Lisäksi ollaan myös avoimia sopi-
muksille Suomen rajojen ulkopuo-
lella. 

Öljy- maakaasu- ja petroke- 
mianteollisuuden sopimusasian-
tuntija Tarja Dolk kutsuttiin am-
mattiosaston hallituksen kokouk-
seen.

Työaikapankki

Työaikapankki oli asia mikä pu-
hutti jonkin verran. Meillä ammat-
tiosaston hallitus on antanut val-
tuudet aloittaa neuvottelut pankin 
perustamisen suhteen. Muutama 
asia työaikapankista (Tes. s. 10):
• Pankki ei tarkoita joustavaa  

työaikajärjestelmää. Siinä tulee 
tarkkaan määritellä työpaikalla 
kuinka tunteja kertyy ja kuinka 
voi nostaa. Tunnit eivät van-
hene. Ajantasausvapaatunteja 
voisi siirtää pankkiin, eivätkä ne 
menisi vanhaksi / makseta ra-
hana. Rajojen tulee olla selkeät 
(esim. – 40 - + 80). On erilaisia 
versioita.

• Tietojärjestelmät tarjoavat tänä 
päivänä mahdollisuuden pankin 
käyttöönottoon. Mielenkiin-
nolla jäämme seuraamaan, mi-
ten työnantaja tulee asiaan suh-
tautumaan. 

Tarkista palkkaerittelysi!

Perehdyttäminen ja työnopastus (tes 
s. 8): Palaverissa tuotiin esille että 
myös Borealiksessa noudatetaan 5 § 
4 kohdan velvoitteita. Työnantajan 
tulee antaa mahdollisuus uusille 
työntekijöille pääluottamusmiehen 
ja työsuojeluvaltuutetun antamaan 
perehdytykseen. Järjestäminen 
tulee olla mukana perehdytysohjel-
massa ja informoitu jokaisella osas-
tolla. 

Määräaikaiset työsopimuk-
set: Kuinka pitkiä määräaikai-
set työsopimukset voivat olla ja 
kannatta olla. Milloin varmuutta 
vakinaistamisesta ei ole, käy hel-
posti niin, että työnantaja pissii 
omille kengille kun uudet työn-
tekijät lähtevätkin toisille mark-
kinoille.

Palkanlaskenta: Pitkään kes-
kusteltiin palkanmaksusta, yli-
töitten ulosmaksamisesta, palk-
kalaskelman sisällön virheistä ja 
puutteista. Aikaisemmin näh-
tiin palkkalaskelmassa selkeästi 
esim. päivät, mistä ylityöt koos-
tuvat. Nyt näkyy vain kokonais-
summia, ei niistä kukaan saa sel-
vää, onko palkka laskettu oikein 
vai ei. 

Kyllä nyrkkisääntönä edelleen 
on ja pitää olla, että palkka tulee 
ajallaan ja se on oikein laskettu, 
ylityöt maksetaan ulos ajallaan, 
eikä kuukauden kahden päästä. 
Alkaako nyt HR:n ”uudistukset” 
näkyä ja tuntua.

Työsuhteen muista eduista

Vapaa-ajan työryhmä sai uudeksi 
vetäjäksi Jenni Valosen. Smar-
tum-setelin muuttaminen kor-
tiksi on ajankohtaista ja on yksi 
asioista, joka on tänä vuonna 
ryhmän käsittelyssä.

Kerhotoimintaa tuetaan jat-
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Pasi Mäntysaari

Tulee se sieltä
Tulee, ei tule. On se yhtä soutamista 
ja huopaamista tuon ilman ja kesän 
teon suhteen. Oikutteleva kevät on 
tuonut haasteita pystyssä pysymisen 
ja pukeutumisen kanssa. On ollut 
jos minkälaista aakkosta viruksissa 
ja flunssaa pukkaa. Tämä on joh-
tanut sairauspoissaoloihin, joko ly-
hyempiin tai pidempiin. Aikaste är-
häkkäitä nykytaudit ovat ja kaatavat 
petiin ronskimmankin henkilön. 
Kantsis pysytellä kotona ja petissä. 
Pahimmin sairastuneet ovat syöneet 
jopa kolme antibioottikuuria.

Kestääkö
Taudit ovat omalta osaltaan koetel-
leet monella osastolla myös kipu-
pistettä henkilöstömäärän suhteen. 
Mennään minimimiehitysrajoilla ja 
kuulemani mukaan jopa allekin. On 
jo korkein aika ottaa vakavissaan 
henkilöstön riittävyys terveellisen ja 
turvallisen työympäristön takaami-
seksi. Jos selkeitä määritteitä hen-
kilöstömäärän suhteen ei ole, niin 
ne on ehdottomasti luotava. Järkeä 
tulee käyttää ja luoda varautuminen 
poissaoloihin, on niihin syy sitten 
mikä milloinkin. On nähtävissä, 
että tässä yhtiössä on enemmänkin 
tullut tavaksi ylitöillä paikata hen-
kilöstövajausta. Tämä ikävä kyllä 
näkyy jo alkuvuoden tilastossa. 
Jaksaminen ja terveyden heikkene-
minen rahaa vastaan ei ole todel-
lista välittämistä. Mammonasta voi 
iloita hetken ja ehkä kauemminkin, 
mutta totuus on, ettei sellaista työtä 
ole vielä keksitty, joka ei ”kuluttaisi” 
ihmistä.

Jaksaa - jaksaa
Nuorena poikana, alle 20 vuotiaana, 
painoin kahta työtä samaan aikaan, 

kun oli rahalle tarvis. Aamulla rak-
salle ja päivän päätteeksi hieman 
murua rinnan alle ja taas illaksi 
ravintolaan viinaa kantamaan asi-
akkaille kello aamu yhteen. Puhtia 
riitti tuolloin ja rahalle löytyi tar-
vetta nuoren perheen perustami-
selle. Raha se oli tuolloin houkut-
telemassa töihin ja luomaan pitkää 
uraa Nesteelle ja nykyiselle Borea-
likselle. Taloudellisesti tuo aika oli 
tiukkaa ja ilman monia tukia ei olisi 
pärjännyt. 

Valtiolliset tuet vähenevät
Toivonpa tänä päivänä, että meillä 
olisi työpaikka, joka on houkutte-
leva ja kilpailukykyinen monessa 
mitta-asteikossa. Taloudellinen va-
kaus ja vakituinen työ luo turvalli-
suutta ja pitkäjänteisempää tulevai-
suutta. Voi todeta, että seitkytluvulla 
porukkaa tuli ja meni. Nopeimmat 
viipyi vain sen aikaa, että saivat 
työvaatteet. Tuskinpa on järkevää 
odottaa tänä päivänä uusilta työnte-
kijöiltä vastaavaa toimintaa, mutta 
se VOI olla mahdollista. Mikä on 
nuorten asenne ja odotukset ny-
kypäivänä työhön. Työnantajan on 
syytä vastata heidän odotuksiinsa.

Houkuttelevuus
Tarpeet uuden työvoiman rekry-
toinnille ovat totta. Työvoima alkaa 
liikkumaan ja eläköityminen on to-
dellisuutta. Voi sanoa, että nopeat 
syövät hitaat ja yleensä nopeimmat 
nappaavat parhaimmat. Paikkakun-
nan työvoimatarpeita tulee korostaa 
ja aina kun on lupa palkata, niin hä-
täiseen myös toimeen.

Yhteistoiminta, terveys ja  
turvallisuus
Viime virikkeessä esille tuomani 

lakisääteisten työsuojeluvaltuutet-
tujen ja työsuojelupäällikön vaiku-
tusmahdollisuus ja osallistuminen 
terveys-ja turvallisuusasioissa Por-
voon paikkakunnan päätöksen-
tekoon on selkeytetty yhteisessä 
toimitusjohtajan kutsumassa pa-
laverissa 8.3. Mukana olivat myös 
henkilöstön pääedustajat. Yhteis-
toiminnan tulee toimia myös osas-
totasolla ja tulee huolehtia, ettei 
osastoilla syrjäytetä työsuojeluasia-
miehiä uusien palaverikäytäntöjen 
tiimoilta.

Sattuu ja tapahtuu
Aikoinaan sanottiin, että ”rapa-
tessa roiskuu”. Kyllähän sitä työtä 
tehdessä on aina mahdollisuus sat-
tua ja tapahtua eriasteisia tapah-
tumia. Mikäli näitä tapahtumia ei 
tutkita, niin hyväksytään niiden 
mahdollinen uusiutuminen. ”nöy-
ränä” pyydän, että olisimme aktii-
visempia tuomaan eri tapahtumia 
esille, vaikka siitä tuntuu olevankin 
vaivaa. Itse tapahtumatutkintaa, 
jos sellainen järjestetään, on turha 
pelätä. Se ei ole mikään ”tuomiois-
tuin” vaan mahdollisuus tuoda 
esille eriasteisia tapahtumaan vai-
kuttavia tekijöitä, jotka parannuk-
sien kautta saadaan muutettua tur-
vallisemmiksi. Tämä voi turvata ja 
suojata ihmishenkiä, ympäristöä, 
tuotannon jatkuvuutta, työpaikkoja 
ja jopa taloutta.

Turvallista kevättä ja Vapun aikaa!
Yhteistyöterveisin Pasi
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Vuonna 88 Salla siirtyi öljytutki-
muksesta polyolefiinipuolelle Po-
ko-pilotin käynnistykseen, josta 
Borstar-tutkimuksen eri paikoille. 
Kuvaan kuului ensimmäisen oman 
PO tuotannon käynnistäminen 
Belgiassa. Sinne hän meni aluksi 
kolmeksi kk:ksi, joka venähti pie-
niä taukoja lukuun ottamatta 
kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. 
Laitoksen käynnistyttyä hän tuki 
Beringenin tuotantoa. Silloin tuli 
paljon tuttuja eri puolille konser-
nia. 

Vuonna 99 oli vuorossa Bors-
tar-pilotin päällikön vakanssi. 
Puolet kuluneesta 34 vuodesta 
Salla on toiminut tutkimuksen ja 
puolet tuotannon tehtävissä. 

- Borstarista oli tullut oma ba-
byni. Pilotilla kehitettiin tuotteita 
PE-2:lle, jonka tuotantopäälliköksi 
sitten siirryin. 

Työt ovat vaatineet jatkuvaa läs-
näoloa ja paljoa matkustamista. 
On tiedossa, että Salla on aina ha-
lunnut myös liikkua.

Mikä on liikunnan kohtalo 
nykyisessä työssäsi?

- Liikunta on aina ollut mukana 
matkassa, yritän tehdä pari kolme 
viikoittaista juoksulenkkiä ja nii-
den ohella välillä muutakin. Sään-
nöllinen liikunta on jaksamiselle A 
& O. 

Persoona mukana 

Mitenkä kuvaat itseäsi johtajana?
- Olen helposti lähestyttävä ja 

mulle ihmiset on tosi tärkeitä. Ai-
nakin haluaisin olla ihmislähei-
nen ja johtaa henkilöiden kautta 
– tervetuloa vain kuka tahansa 
käymään! Salla myöntää sen olevan 

Borstar on Sallan baby
samalla vaikein osa johtamista. 
Mutta samaan hengenvetoon hän 
myös tunnustaa olevansa kovasti 
tuloshakuinen, josta tulee ma-
nageripuoli esiin. - Tulosta pitää 
tulla. Se on varmaan heikkokin 
puoleni, kun kärsivällisyys loppuu 
jos ei vääntämisestä huolimatta 
tulosta synny. Olen yrittänyt sitä 
puolta vuosien mittaan parantaa. 

Onko koskaan tuntunut, että 
pelaat naisena miesten sarjassa?

- En ole kokenut asiaa miten-
kään ongelmana, miesten kanssa 
on helppo toimia. Olen tehnyt 
töitä ja edennyt sen mukaan mitä 
osaan.  Olisikin ihan kauheata 
kuulla ajateltavan, että tuo on 
mennyt sen ansiosta eteenpäin, 
kun se on nainen!

Muualla Borealiksessa ei ole naisia 
paikkakuntajohtajina?

- Ei, mutta senior leader-va-
kansseilla meitä on seitsemän 
naista. Suomi ja Ruotsi ovat edel-
läkävijöitä, Abu Dhabikin on tässä 
asiassa nykyisin tasa-arvoinen 
maa. Saksassa ja Itävallassa tul-
laan perässä. 

Olet rattaana 
suoritusjohtamisruletissa. 
Syökö tarkasti kontrolloitu 
johtamisjärjestelmä 
persoonallisuuden johtamisesta?

- Ei. Nää on kaksi eri asiaa. Joh-
tamisjärjestelmä antaa raamit, 
mitä pitää tehdä. Se, miten teen, 
riippuu persoonallisuudestani. 
Persoonallisuus on tärkeää johta-
misessa ja korostuu esim. nyt kun 
puhutaan vaikka ’Behaviourista’. 
Ei huonosti käyttäytyvät johtajat 
selviä missään, toimintaan puutu-
taan herkästi. 

Käsitys paikkakunnalla (…illa) 
on, että johtamisjärjestelmä 
kahlitsee ja päätökset tehdään 
pääkonttorissa eikä paikkakunnilla 
ole sanomista?

- Voidaan sanoa, että sieltä tulee 
mitä pitää tehdä, mutta on väärä 
käsitys, ettei meillä olisi sananval-
taa päätöksiin. Jokainen Porvoon 
johtotiimin jäsen istuu pääkont-
torissa palavereissa miettimässä, 
mitä on tehtävä ja päätökset tulee 
näiden palaverien pohjalta. Siten 
meillä on valtaa ja meidän pitää 
käyttää sitä valtaa – sanoa tarvit-
taessa, että ei tää onnistu jo suun-
nitteluvaiheessa. Siinä on tapah-
tunut tosi kivaa kehitystä, että me 
voimme päättää toteutusaikatau-
lun ja –järjestyksen, esimerkiksi 
viime vuonna siirrettiin monia 
asioita eteenpäin seisokin takia.

Ovatko ne kaikki yhtiön programit 
ja projektit välttämättömiä? Vai 
elätetäänkö niillä vain tuhansien 
peukalonpyörittäjien armeijaa?

- Jokaisessa jutussa on hyvät aja-
tukset takana, mutta tietenkin, kun 
aloitteita tekeviä ryhmiä on monia, 
meidän pitäisi pystyä paremmin 
priorisoimaan. Sitä viestiä olen itse 
vienyt ja sitä on pääkonttorin ta-
holta tuettu. Siellä kyllä ymmärre-
tään se, ettei me aina voida kaikkea 
tehdä. Teorialle peukalonpyörittä-
jistä Salla nauraa. – Ohjelmilla yh-
distetään toimintatapoja, se helpot-
taa kanssakäymistä ja tarkoitus on 
hyvä. Kunhan muistaisimme prio-
risoida vieläkin paremmin. Ohjel-
mista sanon vielä, että mitä me Por-
voossa teemme, teemme sen aina 
perusteellisen hyvin ja olen ylpeä 
siitä. Joskus voisi kuitenkin miettiä, 
kannattaisiko aikaa säästää ja tehdä 
hiukan yksinkertaisemmin. 
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Pitkällä aikavälillä Porvoossa 
ollaan lujasti sitouduttu työhön. 
Onko Borealis mielestäsi yhtä 
sitoutunut työntekijöihinsä, kuin 
työntekijät Borealikseen? 

- Kyllä. Tämä tulee yhtiön ar-
voistakin. Arvostamme joka ai-
nutta borealislaista, haluamme että 
ihmiset viihtyvät, ovat motivoitu-
neita ja heillä on hyvä olla töissä 
meillä. Tämä koskee palkkausta, 
koulutusta, etenemistä, kaikessa 
otetaan huomioon ja työtä tehdään 
sen eteen. Meillä on haasteena, että 
saadaan juuri taloon tulleet ihmi-
set viihtymään, koska ei tänne tulla 
enää loppuelämäksi, kuten me ai-
kanamme.

Edunvalvontaa ja  
ympäristöä

Luottamustoimesi teollisuuden 
järjestöissä?

- Hallituspaikka Kemianteolli-
suus Ry:ssä on automaattisesti alan 
suurimmilla yrityksillä, joihin Bo-
realis kuuluu. Se on BPOYn toimi-

tusjohtajan paikka, joka on ollut 
minulla tämän vuoden alusta. 

Punotaanko siellä juonia 
työntekijöiden päänmenoksi?

- Ei missään nimessä, vaan 
työskennellään heidän ja teolli-
suudenalan arvostamiseksi, työn-
antajamaineen parantamiseksi, 
jatkuvuuden ja kilpailukyvyn tur-
vaamiseksi. 

Lisäksi Salla on jäsenenä Suo-
men Uusiomuovi Oyn hallituk-
sessa, jonka omistajiin Borealis 
kuuluu. Niin ikään hän on nimet-
tynä Itä-Uudenmaan kauppaka-
mariyksikön hallitukseen. 

- Nimitys on tullut vuoden 
alusta, enkä ole ehtinyt vielä osal-
listua. 

Muovit yleistetään roskaksi. 
Onko yhtiöllä strategiaa muovin 
puolustamiseen?

- On kestävän kehityksen stra-
tegia. Siinä tulee esiin miten 
muovit vähentävät energian ku-
lutusta, esim. autojen rakennetta 
keventäen polttoaineen kulutusta. 

Pakkauksilla parannetaan ruuan 
säilyvyyttä, vesiputkissa ja kaape-
leissa muovit ovat korvaamatto-
mia. Jos katsotaan hiilijalanjälkeä 
koko elinkaaren ajalta, on muovi 
erittäin hyvässä asemassa. Ros-
kaamisen osalta on meillä teol-
lisuudessa tehtävää, mutta yhtä 
lailla kuluttajienkin on katsottava 
käyttäytymistään. Meidän on eh-
dottomasti saatava pelletti- ja pö-
lypäästöt pois ja siten toimia esi-
merkkinä. 

”Kotipesä kuntoon” –työ on me-
nossa, mutta Salla myöntää, että 
Porvoossakin ollaan vasta alku-
taipaleella tällä saralla. Harvempi 
ajattelee, mitä elämä olisi ilman 
muoveja – vaikkapa merenalaisia 
kaapeleita. Hän jatkaa kertomalla 
tv:ssä esiintyneestä räppäristä, joka 
oli sanonut elävänsä täysin ilman 
muoveja. - Silti tyypillä oli flee-
ce-paita ja lenkkarit! Muovittomat 
vaatteet alkavat olla keräilyharvi-
naisuuksia, mutta kyllä: Roskaami-
nen pitää saada kuriin ja muovin 
kierrätys toimimaan. 

Merkittävimpiä 
ympäristöhankkeitamme?

- Me teemme jatkuvasti työtä 
ympäristöhaittojen, kuten soih-
dutuksen ja melun vähentämi-
seksi. Posintran toiminnassa 
ovat mukana kaikki Kilpilahden 
yritykset. Sen kautta tullut tällä 
hetkellä tärkein on POBI-hanke 
jätelämmön hyödyntämiseksi, 
joka toitottavasti toteutuu! Meiltä 
menee paljon lämpöä mereen 
jäähdytysveden mukana. Por-
voon Energian mielestä se ei täytä 
heidän vaatimustaan vihreästä 
energiasta. Mutta esimerkiksi, 
kun Porvoon Vesi aikoo rakentaa 
vesiputken Vuosaaresta Porvoo-
seen, voitaisiin samaan hankkee-
seen yhdistää kaukolämpö täältä 
Helsingin seudulle. 

Hannu Lindqvist
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus
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Sivulta 4

Yhdistyksen 
viiri  

Matti  
Hakkaraiselle

Ammattiosaston kevätkokouk-
sessa 9.4. muistettiin pitkään am-
mattiosaston toiminnassa vaikut-
tanutta Matti Hakkaraista, joka 
toimi rahastonhoitajana vuodesta 
2002 vuoteen 2017.  

Puheenjohtaja Jukka Saarijärvi luovutti Matille ammattiosaston viirin 
numero 57 sekä ”terveystippoja”

Tiedotus luonto-aktiiville jäsenelle
Pekeman Työntekijät ry. avasi 
vuoden 2018 toimintasuunni-
telmassaan oven luonto-arvoille. 
Jos sinulla on aloitteita, ota roh-
keasti yhteyttä hallitukseen!

Ote toimintasuunnitelmasta:
Ammattiosastolla on valmius vastuulliseen, itsenäiseen ympäristö-
ajatteluun. Jäsenistöä pyydetään olemaan aloitteellisia ja tekemään 
ehdotuksia hallitukselle, joka arvioi miten parhaiten voidaan hei-
dän esityksissään edetä. 

kossakin ja muutama kerho on lo-
pettanut toimintansa.

Työmatkakuljetus (bussityö-
ryhmä): Työryhmä on Neste-ve-
toinen ja vaikutusmahdollisuudet 
ovat olleet pienet. Borealikselta 
vaihtunut työnantajan edustaja, 
ehkä aktiivisempi ote? Perustettiin 
myös pienryhmä kehittämään toi-
mintoja, jossa mukana pääedusta-
jat Nesteeltä ja Borealiksesta. 

Sairauskassan talous on tällä 
hetkellä tasapainossa. Yksityistä 

lääkäripalvelua käytetään yhä 
enemmän, koska terveysasemalla 
ei enää ole tarjota riittävästi pal-
velua.

Lisäeläke: Ammattiosastolta on 
lähetetty liiton lakiosastolle tie-
dustelu. Se kohdistuu lisäeläkkeen 
(NOVA) määrään ja laskentatavan 
oikeellisuuteen, joista on tullut 
paljon kritiikkiä. Siksi on ilmen-
nyt tarve selvittää asiantuntijalla, 
onko laskenta ja muut perusteet 
oikein.

Hyvää vappua kaikille!
Terveisin Juice

Pääluottamusmiehen palsta
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Ammattiosaston syyskokous
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Yleisönosasto
Huhtikuun alkupuoli ja yövuoro. Lähden aamuseitsemältä, mut 
mitäs h-vinkulaa: Auto umpijäässä! Tolpasta mennyt sulake, epäi-
len. Mutta sama toistuu seuraavana aamuna, vaikka eri tolpassa, 
toisena vielä jäisen lumikoppuran peittämänä. Työkaveri tietää 
jonkun valopään keksineen parkkisähköstä hyvän säästökohteen. 
Skrapaus auttaa vähän, mutta turhauttaa. Puhuvat Goal Zero-tur-
vallisuudesta, sellainen ei ainakaan täyty. Eikä 24-h huolenpito. Tä-
mähän se on ensimmäinen halvan teollisuussähkön säästön kohde, 
vuorolaisen kotimatka. 

Autoilija olosuhteiden pakosta

Perustajajäsen

Martti Siltala
3.1.1941 – 28.3.2018

Yhdistyksen perustajajäsen, pitkä-
aikainen voimavara ja hyvän työ-
moraalin sekä toverillisen elämän-
asenteen elävä esimerkki Martti 
Siltala nukkui pois kevään kor-
valla. Martti toimi Pekeman Työn-
tekijät ry:n perustavan kokouksen 
sihteerinä 15.1.1971, jonka jälkeen 
yhdistyksen sihteerinä ja myöhem-
min pitkäaikaisena taloudenhoita-
jana sekä monissa muissa luotta-
mustoimissa. 
Olit aina luotettavaa pekemalaista 
ydinjoukkoa; Kiitos Martti! 

Pekeman Työntekijät ry.

Martti Siltala – MaSi –kirjasi Pekeman Työntekijät ry:n syntysanat 
ensimmäiseen, nyt jo 47 vuoden kellastamaan kokouspöytäkirjaan, 
tammikuussa 1971

Ammattiosaston hallitus kokoontuu
Torstaina 26. huhtikuuta

Tiistaina 22. toukokuuta ja
Keskiviikkona 20. kesäkuuta
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Aatteelliset vastaan aateliset

Aatteelliset vastaan aateliset, osa 6

Kylläpä rupesi kaduttamaan

Sarjassa käsitellään asioita, jotka ovat tietyssä 
mitassa tabuja. Verorikollisten armahduslakia 
ajettiin vuosikaudet kuin käärmettä pyssyyn. 
Hallitus yritti vakuutella, että on parempi edes 
saada vähän veroista perityksi, kuin ei mitään. 
Free-lance-toimittaja Jarno Liski paljasti Seu-

ra-lehden artikkelissaan, mistä oikein oli ky-
symys. Myöhemmin Liski pestautui YLE:een, 
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noille. Liskejä ei ole Suomessa montaa. Heille ei 
tahdo löytyä töitä – ja se taas ei johdu epäkoh-
tien puutteesta. 
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Epäuutisten tulvan ja valeuutis-
ryöpyn keskellä kolme neljä vuotta 
sitten saimme ihmetellä poikke-
uksellista uutista: Joukko Sveitsin 
pankkeihin omaisuutta kätkeneitä 
liikemiehiä ilmoittautui vapaaeh-
toisesti maksaakseen veroja talle-
tuksistaan! Silinteriväki oli tullut 
hulluksi? Eihän sitä meinannut 
uskoa todeksi – eikä kannattanut-
kaan. 

Kokoomus oli voimalla aja-
massa ’Verorikosten tehokas katu-
minen’ –nimellä tunnettua lakia, 
jolla veroja pakoilevat miljoonikot 
selviäisivät pikkurapsuilla, kun-
han ilmoittautuisivat määräajassa 
vapaaehtoisesti. Vaikka tuo laki ei 
ollut voimassa vuoden 2014 ke-
väällä, siihen liittyvä veropetosten 
syytesuoja oli käytössä. 

Jarno Liskin asiaa käsitelleen 
Seuran kohuartikkelin jälkeen 
tehokkaan katumisen lakialoite 
joutui vaikeuksiin ja Liski sen jäl-
keen itse. Erkon Säätiön lehdistö 
ja Ylen talousjournalismi vaikeni 
asiasta kuin muuri, joka tarkoit-
taa koko valtakunnan kaupallisen 
mediakentän vaientamista erään-
tyyppisen Omertan lain mukaan. 
Itse ’katuviksi’ kääntyneiden suur-
kapitalistien asiaa ei muuttanut 

miksikään se, että laki jäi suunnit-
teluvaiheeseen. Syytesuoja oli se 
oleellinen ajuri, ja siitä päätti verot-
taja linjauksellaan. Linjausta tukee 
Strassbourgin Ihmisoikeustuomio-
istuimen ja KKO:n kanta siitä, että 
jos veronkiertoasia on kertaalleen 
rankaistu veronkorotuksella, sitä 
ei poliisi enää voi tutkia uudestaan. 

Näin nämä häiskät ilmoittivat 
mitättömän osan pimeistä pää-
omatuloistaan. Useimmat heistä 
liittivät veroselvitykseensä kuluja 
ja tappioita niin, että saivat lopulta 
niistä palautuksia enemmän kuin 
veronkorotusta. Sanktio, eli näille 
sijoittajille asetettu veronkorotus, 
esti heidän tiliensä tutkimisen uu-
delleen. Siellä ne tuottavat edelleen 
korkoja ja osinkoja, mutta nyt siis 
ns. laillisesti. 

Liskin ja Seura-lehden esitte-
lemä esimerkki-”katuja” oli ilmoit-
tanut verottajalle jälkikäteen vii-
deltä vuodelta 83600 euron salatut 
tulot. Kahdelta vuodelta liikemies 
joutui maksamaan yhteensä 1500 
euron jälkiverot, mutta ilmoitet-
tuaan muilta vuosilta 169 000 eu-
ron sijoituskulut ja –tappiot, sai 
palautusta niin, että jäi voitolle vä-
hän vaille 20 000 euroa. Tämä siis 
alkuperäisen 83 600 euron lisäksi. 

Kun tämän rehelliseksi ruvenneen 
liikemiehen asia käsiteltiin vero-, 
ei rikosasiana, hänen nimensä ei 
tullut julkisuuteen. Bonuksena tuli 
syytesuoja. 

”Verorikoksen tehokkaan katu-
misen” ei-hyväksyttävyyttä lisää 
se, että verottajan kaikissa tapauk-
sissa noudattaman käytännön mu-
kaisesti se hyväksyy ilmoittajan 
itsensä, eli verorikollisen itselleen 
vaatiman veronkorotuksen asteen. 
Se on kaksi prosenttia! Lain mu-
kaan se voisi olla 30 prosenttia. 

Viimeisempi yritys veroarmah-
duslaiksi, jonka allekirjoittajina 
olivat Alexander Stubb ja Timo 
Soini, jäi sekin siinä mielessä tar-
peettomaksi, että syytesuoja edel-
leen ratkaisee ongelman normaa-
leissa viiden vuoden oikaisuajan 
tapauksissa. Armahduslakia olisi 
tarvittu törkeisiin verorikoksiin, 
joita ei voi oikaista viittä vuotta 
kauemmas, jotka vanhenevat vasta 
10 vuoden kuluttua ja jotka ovat 
niin törkeitä, että toisivat vankeus-
tuomion. Nämä verorikolliset ovat 
ilman ’tehokkaan katumisen lakia’ 
nykyhallituksen mielestä ”väliin-
putoajia”, jotka olisi pitänyt pelas-
taa. 

Hannu Lindqvist
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Samoina vuosina, jolloin annoin 
opettaa itselleni Tahko Pihkalan 
käsikranaatin heittoharjoituspeliä 
nimeltä pesäpallo, mannerheimi-
laista valtiohistoriaa ja luterilaista 
jeesus-oppia, sain globaalia sivis-
tystä tiistaisin jakeluun tulleesta 
Aku Ankasta. Aku käsitteli asioita 
huumorilla, ja se viehätti. 

Kevätauringon sulattaessa kylä-
tien penkkojen joskus korkeitakin 
hiekkaisia lumivalleja, oli koulusta 
paluun harrastus neljänä päivänä 
viikossa sorruttaa kimaltelevia 
jäämuodostelmia, mutta tiistaisin 
oli kiire kotiin ja vallit saivat jäätyä 
seuraavana yönä koskemattomina. 
Syksyllä vastaavasti jäivät puhelin-
tolppien pollit kivittämättä yhtenä 
arkipäivänä viikossa. Puolisulan 
penkan kuiskauksenomainen ka-
hahdus sortuessaan ja posliinisen 
pollin helmasta palan kirvoittava 
kiven kilahdus sekä sitä seuran-
nut ympärille vilkuilu olivat toki 
myös tärkeitä kotimatkarutiineita, 
mutta joutivat odottaa seuraavaan 
päivään. 

Aku Ankka tuli minulle yh-
deksän ikimuistoisen vuoden 
ajan, jonka tilaaminen oli äitini 
suureksi luettava ansio. Muilta 
osin kasvatus epäonnistui. Ankka 
kumppaneineen opetti paljon. Oli 
Mustaa Pekkaa ja muuta rosvoa, 
mutta kuitenkin sanomana oli 
erilaisuuksien kirjon rauhanomai-
nen rinnakkainelo. Etenkin sen 
osoitti Pikku Hiawathan tapaus. 
Tämä on auttanut kulkemaan sil-
mät avoinna maailmalla. Veljeni 
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Sana vapuksi:

reiden hajanumeroita. Ison Pahan 
Sudenkin teki toki joskus mieli 
kinkkua, mutta Pikku Hukka joh-
datti kerran toisensa jälkeen yk-
sinhuoltajaisänsä papupurkin ää-
reen. 

Koko ihmisen DNA on  
Homerissa

Joku pahanilkinen on epäillyt, 
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tosekoitus Homer. Oluenhimoi-
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Homer on ehdottomasti Statesien 
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junou.

Hannu Lindqvist

Junou?
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Punkaharjulle kesälomaa tai vapaita viettämään!

Toimintaa tiedossa Vappuna!

Porvoossa 
järjestettävästä 
vasemmiston vapusta 
ei ole lehden painoon 
mennessä tarkkoja 
tietoja. Tarkkaile 
ilmoittelua!

Kesä lähestyy. 
Varaa viikko, viikonloppu tai vaikka vain 
muutama päivä vapaastasi / lomastasi 
ammattiosastomme loma-asunnossa 
Punkaharjun lomakeskuksessa!

Ammattiosastolla on kaksi n. 37 m2 suuruista 
loma-asuntoa, osakkeet 5 ja 58.
Lisätietoja, muun muassa kuvia loma-
asunnoista, saat ammattiosaston kotisivulta 
www.pekemantyontekijat.fi  Punkaharjun 
sivuilta ja H –asema/Borealis/Pekema
Näiltä sivuilta löytyy myös 
vuokrausanomuskaavakkeet.

Kesäajalla 18.5.–17.8. on runsaasti tilaa. 
Kesäajan viikkohinnat ovat 240 € viikko  
(pe klo 14 – pe klo 14).
Vapaana olevat kesäajan viikot/ vuorokaudet/ 
viikonloput vuokrataan varausjärjestyksessä. 

Loma-asuntoihin on asennettu vuonna 2017 
terasseille lasitus ja suoritettu muitakin hankintoja 
täydentämään kuuden hengen tarpeita.  
Lomaterveisin Pasi 050-379 4050, 09-3949 3048


